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Ao: DPF FILIPE HILLE PACE   

Do: APF RODRIGO PRADO PEREIRA 

 

 

 

REF: OFICIO Nº 1971/2019 – IPL 0898/2016-4 SR/PF/PR 

Assunto: ANALISE E-MAILS – MARCELO BAHIA ODEBRECHT – OBSTRUÇÃO DE JUSTIÇA 

 

 

 

 

 

 

Senhor Delegado, 

 

 

 

 

 

 

 

Este RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA tem o objetivo de encaminhar a Vossa 

Excelência o resultado das análises de possíveis indícios referentes ao crime de “OBSTRUÇÃO DE JUSTIÇA” (“Nas 

mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização 

criminosa.” – Art. 2º, § 1º, LEI 12.850/2013 – identificados a partir do conteúdo apreendido junto ao notebook pessoal 

de MARCELO BAHIA ODEBRECHT, incluindo os e-mails que possuíam uma camada complementar de criptografia.  
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Inicialmente cabe destacar que o presente RELATÓRIO foi elaborado a partir de pesquisas 

junto ao MATERIAL DESTINO Nº 414/2019, LAUDO Nº 802/2019 – SETEC/SR/PF/PR – “Notebook Pessoal de 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT”. 

 

Ressalta-se que o assunto já foi objeto da INFORMAÇÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 003/2019, 

sendo que a análise de Vossa Excelência ao presente RELATÓRIO deve ser feita de forma simultânea a INFORMAÇÃO 

já produzida.  

 

1. HIPÓTESES INVESTIGATIVAS   

 

Destaca-se a Vossa Excelência que o criminoso colaborador MARCELO BAHIA ODEBRECHT, 

em depoimento realizado na data de 18 de setembro de 2018, elencou diversos atos que por ventura foram 

praticados por responsáveis e funcionários da ODEBRECHT com o objetivo de obstruir as investigações da OPERAÇÃO 

LAVAJATO.  

 

Inicialmente destaca-se que constam elaborados os seguintes documentos investigativos 

relacionados ao depoimento prestado por MARCELO ODEBRECHT da supracitada data: INFORMAÇÃO Nº 133/2018, 

INFORMAÇÃO Nº 003/2019 e INFORMAÇÃO Nº 022/2019. Sugere-se que a análise do presente RELATORIO seja feita 

de forma concomitante aos documentos referidos.  

 

Em seu depoimento, MARCELO ODEBRECHT destaca que organizou uma espécie de força 

tarefa dentro da ODEBRECHT com o objetivo de pressionar o GOVERNO FEDERAL para que atuasse no sentido de 

proteger a ODEBRECHT e as outras empreiteiras do avanço das investigações. De acordo com o criminoso 

colaborador, o argumento usado pela ODEBRECHT era no sentido de que caso a ODEBRECHT viesse a ser investigada, 

que inevitavelmente eventuais ilícitos cometidos por agentes públicos viriam à tona.  

 

MARCELO também destacou em depoimento que a pessoa de MAURICIO FERRO foi 

encarregada de coordenar e concentrar em si todas as ações relativas as tratavias para impedir o avanço das 

investigações da OPERAÇÃO LAVA JATO, inclusive tendo autonomia financeira para realizar repasses financeiros com 

esse objetivo – vide página 14 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019 (25’10”).  
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Causa estranheza o fato de que MAURICIO FERRO não celebrou acordo de colaboração 

premiada e este fato foi objeto de esclarecimento junto ao criminoso colaborador EMILIO ODEBRECHT em 

depoimento prestado na data de 25 de abril de 2019. De acordo com EMILIO, MAURICIO FERRO não celebrou o 

acordo de delação premiada pois ele “não tinha o que dizer” (sic) – vide página 88 da INFORMAÇÃO Nº 024/2019 

(18’30”).  

 

Todavia, as diligências investigativas identificaram que MAURICIO FERRO além de ter 

participado do grupo que buscou pressionar o GOVERNO FEDERAL para que impedisse o avanço das investigações, 

o mesmo atuou como peça chave para tal finalidade, muitas das vezes utilizando as prerrogativas do exercício 

profissional da advocacia para atuar ilicitamente de forma impune.  

 

Corroborando com a hipótese de que MAURICIO FERRO ocultou sua participação em ilícitos 

investigados no âmbito da OPERAÇÃO LAVA JATO, identificou-se matéria publicada no jornal FOLHA DE SÃO PAULO 

que traz uma série de denúncias feitas por MARCELO ODEBRECHT relacionadas a pessoa de MAURICIO FERRO. A 

matéria foi acessada através do endereço eletrônico https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/marcelo-odebrecht-acusa-

cunhado-e-outro-executivo-de-manipulacao-de-acordos.shtml na data de hoje.  

 

De acordo com a matéria em questão, MARCELO afirma que a BRASKEM omitiu o pagamento 

de propina a diversas pessoas e que a empresa está obstruindo as diligências do colaborador no sentido de obter 

elementos que comprovem fatos ilícitos narrados em seu acordo de colaboração premiada.  

 

 
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/marcelo-odebrecht-acusa-cunhado-e-outro-executivo-de-manipulacao-de-acordos.shtml 

 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/marcelo-odebrecht-acusa-cunhado-e-outro-executivo-de-manipulacao-de-acordos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/marcelo-odebrecht-acusa-cunhado-e-outro-executivo-de-manipulacao-de-acordos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/marcelo-odebrecht-acusa-cunhado-e-outro-executivo-de-manipulacao-de-acordos.shtml
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https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/marcelo-odebrecht-acusa-cunhado-e-outro-executivo-de-manipulacao-de-acordos.shtml 

 

 

 

Desta forma, a análise do presente documento buscou identificar se existem elementos que 

corroborem com as informações prestadas pelo criminoso colaborador MARCELO ODEBRECHT, no sentido de 

identificar iniciativas organizadas por parte de integrantes da ODEBRECHT a fim de obstruir o andamento das 

investigações da OPERAÇÃO LAVA JATO.  

 

 

 
 

2. ANÁLISE – MATERIAL Nº 414/2019, LAUDO Nº 802/2019 – SETEC/SR/PF/PR – 

“Notebook Pessoal de MARCELO BAHIA ODEBRECHT” 

 

A seguir serão apresentados os e-mails relacionados ao assunto “OBSTRUÇÃO DE JUSTIÇA” e 

que foram considerados relevantes às investigações. As pesquisas foram realizadas a partir do MATERIAL Nº 

414/2019 – LAUDO Nº 802/2019 – SETEC/SR/PF/PR – extração do conteúdo do Notebook Pessoal de MARCELO 

BAHIA ODEBRECHT.  

 

Ressalta-se que foram realizadas pesquisas junto ao conteúdo do material extraído do 

terminal telefônico apreendido de MARCELO ODEBRECHT – MATERIAL nº 3040/2015 - LAUDO Nº 1386/2015 – 

SETEC/SR/PF/PR – com o objetivo de identificar eventuais códigos que o mesmo tenha usado. 

 

 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/07/marcelo-odebrecht-acusa-cunhado-e-outro-executivo-de-manipulacao-de-acordos.shtml
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2.1. E-MAIL 29/09/2014 – Assunto “RES:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “smime(Descriptografado)[78804].p7m” 

localizado no caminho (/LJ_M3061-15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_estuturados_FTK/vol_vol6/[Res_]/[smime.p7m]/smime(Descriptografado)[78804].p7m) do 

MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre MARCELO 

ODEBRECHT e MAURICIO FERRO na data de 29/09/2014, com assunto “RES:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para MAURICIO FERRO 

avisando que sobre as tratativas com GILES AZEVEDO, assessor da ex-Presidente da República DILMA ROUSSEF, e 

das tratativas com MARCIO THOMAZ BASTOS com pessoa não identificada (“J”): “Lembre que só vou ligar para Giles, 

depois da conversa de MTB com J. Para quando é?” (sic). MARCELO complementa que estará no dia seguinte no RIO 

DE JANEIRO pois acompanhará a visita da então Presidente da República, DILMA ROUSSEF, à Vila dos Atletas.  

 

O referido e-mail corrobora com o depoimento prestado pelo criminoso colaborador 

MARCELO ODEBRECHT especificamente quanto a declaração de que as atividades de obstrução eram concentradas 

na figura de MAURICIO FERRO (item 1.4 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019). 

 

O e-mail em questão também corrobora com a declaração do criminoso colaborador que de 

avisou a diversas pessoas próximas a ex-Presidente DILMA ROUSSEF, inclusive a própria, de que as investigações 

chegariam até integrantes do GOVERNO FEDERAL – página 33 da INFORMAÇÃO Nº 022/2019 – (12’40”) – e página 

142 da INFORMAÇÃO Nº 022/2019 – (10’39”). A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
Content-Type: multipart/alternative; boundary="----=_NextPart_000_0029_01CFDBE8.3BE89E70" This is a multipart message in MIME 

format. ------=_NextPart_000_0029_01CFDBE8.3BE89E70 Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 8bit 

ok De: Marcelo Bahia Odebrecht Enviada em: segunda-feira, 29 de setembro de 2014 13:20 Para: Mauricio Ferro Assunto: RES: Vou estar no 

Rio todo o dia. Tenho visita da PR a Vila dos Atletas as 15hs. Sabendo algo antes me avise De: Mauricio Ferro Enviada em: segunda-feira, 29 

de setembro de 2014 12:50 Para: Marcelo Bahia Odebrecht Assunto: RES: amanha De: Marcelo Bahia Odebrecht Enviada em: segunda-feira, 

29 de setembro de 2014 11:56 Para: Mauricio Ferro Assunto: Lembre que só vou ligar para Giles, depois da conversa de MTB com J. Para 

quando é? ------=_NextPart_000_0029_01CFDBE8.3BE89E70 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: 

quoted-printable 

ok 

 De: = Marcelo Bahia Odebrecht  

Enviada em: segunda-feira, 29 de = setembro de 2014 13:20 

Para: Mauricio Ferro 

Assunto: = RES:  
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Vou estar no Rio todo o dia. Tenho visita da PR = a Vila dos Atletas as 15hs. Sabendo algo antes me = avise 

  

De: = Mauricio Ferro  

Enviada em: segunda-feira, 29 de setembro de = 2014 12:50 

Para: Marcelo Bahia Odebrecht 

Assunto: = RES:  

  

amanha 

  

De: = Marcelo Bahia Odebrecht  

Enviada em: segunda-feira, 29 de = setembro de 2014 11:56 

Para: Mauricio Ferro 

Assunto: = 

  

Lembre que = s=F3 vou ligar para Giles, depois da conversa de MTB com J. = 

Para quando = =E9? 

------=_NextPart_000_0029_01CFDBE8.3BE89E70-- 

 

 

2.2. E-MAIL 30/09/2014 – Assunto “MTB”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “smime(Descriptografado).p7m” 

localizado no caminho (/LJ_M3061-15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_estuturados_FTK/vol_vol6/[Re_ Mtb]/[smime.p7m]/smime(Descriptografado).p7m) do 

MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre MARCELO 

ODEBRECHT e MAURICIO FERRO na data de 30/09/2014, com assunto “MTB”.  

 

Destaca-se que MAURICIO FERRO envia mensagem eletrônica para MARCELO ODEBRECHT 

relatando como se deu discutida no e-mail analisado no item 2.1: “A reunião foi boa, mas somente saberei dos 

detalhes amanhã. Foi pedido reserva total. Segure um pouco sua conversa.” MARCELO responde: “ok”.  

   

O referido e-mail corrobora com o depoimento prestado pelo criminoso colaborador 

MARCELO ODEBRECHT especificamente quanto a declaração de que as atividades de obstrução eram concentradas 

na figura de MAURICIO FERRO (item 1.4 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019). A seguir o conteúdo do e-mail.   

 



 

 

 

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/PF/PR 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 102/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 7 de 144 

 

E-MAIL  
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"   
MIME-Version: 1.0   
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable   
   
Ok   
   
=A0 Original Message =A0   
From: Mauricio Ferro   
Sent: Tuesday, September 30, 2014 18:26   
To: Marcelo Bahia Odebrecht   
Subject: MTB   
   
A reuni=E3o foi boa, mas somente saberei dos detalhes amanh=E3. Foi pedido =   
reserva total.=20   
   
Segure um pouco sua conversa.=20   
   
   
   
  
  
METADADOS:  
Content-Length: 393   
Indexer-Content-Type: text/plain   
X-Parsed-By: dpf.sp.gpinf.indexer.parsers.RawStringParser   
----------------------------------- 

 

 

2.3. E-MAIL 30/10/2014 – Assunto “Res:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“65BEBCF669F0E4AA661C1EFBB11781DD.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/65BEBCF669F0E4AA661C1E

FBB11781DD.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. 

 

No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre MARCELO 

ODEBRECHT, MAURICIO FERRO e ALEXANDRINO ALENCAR na data de 30/10/2014, com assunto “Res:”.  

 

Destaca-se que MARCELO envia mensagem eletrônica para MAURICIO e ALEXANDRINO 

relatando como se deu a reunião que ele teve com ANTONIO PALOCCI e GUIDO MANTEGA. Conversaram sobre o 

andamento das investigações da Operação LAVAJATO e que essas investigações chegariam até LULA e até DILMA 

ROUSSEF.  

 

De acordo com o conteúdo extraído do terminal telefônico de MARCELO ODEBRECHT consta 

reunião do mesmo com pessoa identificada como “GM” na referida data, conforme digitalização abaixo.  
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No referido e-mail, ALEXANDRINO fala sobre a importância de MARCIO THOMAZ BASTOS 

(“MTB”) pois ele tem credibilidade e tem proximidade com LULA. Fala sobre possivelmente NELSON JOBIM (“NJ”), 

nome sugerido por ANTONIO PALOCCI, e que deveriam analisar bem pois a saída de JOBIM do MINISTÉRIO DA 

DEFESA (“MD”) foi “meio midiática” (sic).  

 

Ressalta-se que as informações do e-mail corroboram com o depoimento prestado por 

MARCELO ODEBRECHT quando descreveu a participação de MARCIO THOMAZ BASTOS transcendendo o papel de 

advogado, pois coordenava a interlocução da ODEBRECHT com as pessoas do GOVERNO (item 1.7 da INFORMAÇÃO 

Nº 003/2019). Da mesma forma, o e-mail corrobora com a declaração de que as ações de obstrução eram 

concentradas na figura de MAURICIO FERRO (item 1.4 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019).  

 

O e-mail em questão também corrobora com a declaração do criminoso colaborador que de 

avisou a diversas pessoas próximas a ex-Presidente DILMA ROUSSEF, inclusive a própria, de que as investigações 

chegariam até integrantes do GOVERNO FEDERAL – página 33 da INFORMAÇÃO Nº 022/2019 – (12’40”) – e página 

142 da INFORMAÇÃO Nº 022/2019 – (10’39”). A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Alexandrino Alencar 
Enviado em: quinta-feira, 30 de outubro de 2014 20:36 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Ferro 
Assunto: Res: 
 

Acho que MTB e fundamental para dar credibilidae,nao só por estar acima do bem e do mal e é amigo do 
amigo do seu pai,alem de que pode parecer que nos estamos defendendo nosso rabo. 
Quanto ao NJ,insistido pelo italiano,achp que temos que checar,como ele ficou deppoisda saída dele do 
MD pq foi meio midiatica.Embora ainda tenha prestígio em BSB 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 

Enviada: quinta-feira, 30 de outubro de 2014 18:48 

Para: Alexandrino Alencar; Mauricio Ferro 
Assunto: 
 
Acho que desta vez assustei (e muito) tanto o Italiano, quanto meu amigo. Se convenceram que a trilha 
chega neles e nela. 
Eh como eu suspeitava: ela ainda está convencida que não chega nela. 
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Mas Marcio precisa ter o mesmo discurso que eu. 
 

 

 

2.4. E-MAIL 31/10/2014 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“104831205624ADC76309C8E94C44315F.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/104831205624ADC76309C8

E94C44315F.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e MAURICIO FERRO na data de 31/10/2014, com assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para MAURICIO FERRO 

avisando que na próxima segunda-feira ele terá jantar com ALOIZIO MERCADANTE e pede que MAURICIO o atualize 

do resultado da reunião que este teve com MARCIO THOMAZ BASTOS. MAURICIO diz que entregou a MARCIO 

THOMAZ BASTOS o documento com as informações que MARCELO encaminhou (“Já lhe entreguei o Paper sobre as 

besteiras feitas”).  

 

Ressalta-se que as informações do e-mail corroboram com o depoimento prestado por 

MARCELO ODEBRECHT quando descreveu a participação de MARCIO THOMAZ BASTOS transcendendo o papel de 

advogado, pois coordenava a interlocução da ODEBRECHT com as pessoas do GOVERNO (item 1.7 da INFORMAÇÃO 

Nº 003/2019). Da mesma forma, o e-mail corrobora com a declaração de que as ações de obstrução eram 

concentradas na figura de MAURICIO FERRO (item 1.4 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019).  

 

O e-mail em questão também corrobora com a declaração do criminoso colaborador que de 

contatou diversas pessoas próximas a ex-Presidente DILMA ROUSSEF, incluindo a pessoa de ALOIZIO MERCADANTE, 

com o objetivo de obter auxílio na pressão para que DILMA atuasse em desfavor da OPERAÇÃO LAVAJATO - vide 

página 148 da INFORMAÇÃO Nº 022/2019 – (32’50”). A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Mauricio Ferro 
Enviado em: sexta-feira, 31 de outubro de 2014 17:11 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Re: 
 
 
Você está atualizado. 
 
Já lhe entreguei o Paper sobre as besteiras feitas. 
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Qualquer novidade te aviso 
 
 
Em 31/10/2014, às 16:13, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
 
Lembre meu jantar na 2a com AM, caso tenha algo para me atualizar, seja do que está 
havendo, seja outras info que eu possa usar para melhor convencer ela, seja 
ideias/alinhamentos com MTB 
 

 

 

 

2.5. E-MAIL 03/11/2014 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“36952C623979133F9A5EC08BFA712903.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/36952C623979133F9A5EC0

8BFA712903.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

diversos interlocutores na data de 03/11/2014, com assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que inicialmente MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para os 

demais informando-os acerca do resultado da reunião que o mesmo teve com ALOIZIO MERCADANTE – vide e-mail 

analisado no item anterior (2.4). MARCELO destaca que no dia seguinte, ALOIZIO MERCADANTE vai estar com DILMA 

ROUSSEF e com LULA, e que este último precisará ser enfático: “AM entendeu a gravidade. Amanhã ele e ela vão 

estar com amigo de meu pai que precisa ser enfático” (sic).  

 

De acordo com o conteúdo extraído do terminal telefônico de MARCELO ODEBRECHT consta 

reunião do mesmo com pessoa identificada como “AM” na referida data, conforme digitalização abaixo.  

 

 

 

Analisando o e-mail, MARCELO complementa informando que acredita que MARCIO THOMAZ 

BASTOS não está sendo suficientemente enfático na análise do risco de as investigações chegarem até DILMA 
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ROUSSEF: “Acho que MTB, por exemplo, não está sendo enfático o suficiente no risco real (ou melhorcerto) de chegar 

nela” (sic). 

 

No mesmo item, MARCELO sugere que DILMA ROUSSEF talvez estivesse permitindo que as 

investigações avançassem tanto porque grande parte dos desvios se deu para fins pessoais, e as investigações 

apurariam isso: “Ainda ficam achando que muitos que fizeram o fizeram em causa própria e tem mesmo que pagar” 

(sic). 

 

MAURICIO FERRO informa aos demais que estará com MARCIO THOMAZ BASTOS e relatará à 

ele a conversa de MARCELO com ALOIZIO MERCADANTE. MAURICIO ironiza a falta de preocupação do GOVERNO 

com o avanço das investigações: “A esta altura do campeonato ainda estarem despreocupados é realmente querer 

ignorar a realidade” (sic).  

 

Ressalta-se que as informações do e-mail corroboram com o depoimento prestado por 

MARCELO ODEBRECHT quando descreveu a participação de MARCIO THOMAZ BASTOS transcendendo o papel de 

advogado, pois coordenava a interlocução da ODEBRECHT com as pessoas do GOVERNO (item 1.7 da INFORMAÇÃO 

Nº 003/2019). Da mesma forma, o e-mail corrobora com a declaração de que as ações de obstrução eram 

concentradas na figura de MAURICIO FERRO (item 1.4 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019).  

 

O e-mail em questão também corrobora com a declaração do criminoso colaborador que de 

contatou diversas pessoas próximas a ex-Presidente DILMA ROUSSEF, incluindo a pessoa de ALOIZIO MERCADANTE, 

com o objetivo de obter auxílio na pressão para que DILMA atuasse em desfavor da OPERAÇÃO LAVAJATO - vide 

página 148 da INFORMAÇÃO Nº 022/2019 – (32’50”). A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado em: segunda-feira, 3 de novembro de 2014 22:05 
Para: Mauricio Ferro 
Cc: Marcio Faria da Silva; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: 
 
 

Todo mundo fica dizendo que "está tranquilo" para eles... ou pelo menos não pinta o quadro nas cores 
devidas! 
 
 

From: Mauricio Ferro 
Sent: Monday, November 3, 2014 22:03 

To: Marcelo Bahia Odebrecht 

Cc: Marcio Faria da Silva; Alexandrino Alencar 
Subject: Re: 
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Estarei com MTB e vou relatar sua conversa. 
A esta altura do campeonato ainda estarem despreocupados é realmente querer ignorar a realidade. 
 
 
Em 03/11/2014, às 21:51, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
 

Fica evidente que soh eu estou informando a gravidade do tema. Com isto, querendo ou 
não, eles acabam relativizando minhas colocaçoes. 
Acho que MTB, por exemplo, não está sendo enfático o suficiente no risco real (ou melhor 
certo) de chegar nela. 
Ainda ficam achando que muitos que fizeram o fizeram em causa própria e tem mesmo que 
pagar. 
 

From: Marcelo Bahia Odebrecht 

Sent: Monday, November 3, 2014 21:31 
To: Mauricio Ferro 

Cc: Marcio Faria da Silva; Alexandrino Alencar 
Subject: 
 
AM entendeu a gravidade. Amanhã ele e ela vão estar com amigo de meu pai que precisa ser 
enfatico. 
Ele acha que B eh leve para Min. Podendo ser secretário executivo. 
Na empresa ela ainda não está 100% convencida da necessidade de mudar. 

 
 

 

 

2.6. E-MAIL 05/11/2014 – Assunto “RES:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“D2BB92B214B04061E5EB447778B84A08.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/D2BB92B214B04061E5EB44

7778B84A08.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e ALEXANDRINO ALENCAR na data de 05/11/2014, com assunto “RES:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para ALEXANDRINO 

ALENCAR solicitando que este último buscasse informações a respeito do resultado da reunião que LULA teve com 

DILMA: “Tente pegar o fdbk da reunião de ontem do amigo de meu pai e ela” (sic).  

 

ALEXANDRINO ALENCAR atuou como um elo de ligação de MARCELO ODEBRECHT junto ao 

INSTITUTO LULA, sendo acionado sempre que necessitavam de informações desse núcleo. Desta forma, MARCELO 

buscava identificar se LULA havia sido eficiente ao pressionar DILMA para obstruir as investigações da Operação 

LAVA JATO, corroborando com o depoimento prestado pelo mesmo – página 142 da INFORMAÇÃO Nº 022/2019 – 

(13’39”), sendo trecho transcrito abaixo.  
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(13’39”) Eu dizia: “vai dar desgraça! Vai dar desgraça! E ai Presidenta, quando 
chegar as informações na Justiça a senhora vai estar no meio...” E ela “autista”, 
“autista”, “autista”...  
PF – (13’53”) O senhor mandava isso como? Via PIMENTEL?  
MO – Isso eu falei com ela...  
PF – Mas quando o senhor avisou antes... Era por e-mail...  
MO – (13’58”) Falei com GUIDO, falei com PIMENTEL... Falei com PALOCCI... Falamos 
com LULA... Meu pai falou com LULA...  
PF – CARDOSO?  
MO – CARDOSO! CARDOSO tem vários e-mails, eu com MAURICIO FERRO, nas 
conversas com CARDOSO... (14’12”) Contratamos um advogado que era da relação 
do CARDOSO... O que a gente pode fazer para comunicar... A gente avisou: “vai dar 
desgraça!”. Entendeu?  
Página 142 da INFORMAÇÃO Nº 022/2019 – Depoimento MARCELO ODEBRECHT 

 

A seguir o conteúdo do e-mail analisado.   

 

E-MAIL  
De: Alexandrino Alencar 
Enviado em: quarta-feira, 5 de novembro de 2014 10:20 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: 
 
 

Já to me mexendo mas ta difícil 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quarta-feira, 5 de novembro de 2014 10:15 
Para: Alexandrino Alencar 
Assunto: 
 
 
Tente pegar o fdbk da reunião de ontem do amigo de meu pai e ela 
 
 
 

 

 

2.7. E-MAIL 05/11/2014 – Assunto “Res:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“D59BFBA04E82A384EF669159F1ADAFB5.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/D59BFBA04E82A384EF6691

59F1ADAFB5.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e ALEXANDRINO ALENCAR na data de 05/11/2014, com assunto “Res:”.  
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Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para ALEXANDRINO 

ALENCAR numa continuidade das tratativas já analisadas no e-mail anterior (item 2.6). MARCELO pressiona 

ALEXANDRINO para obter um retorno da reunião que LULA teve com DILMA. Sugere que ALEXANDRINO acione a 

pessoa identificada como “seu amigo E” pois este estará no mesmo dia com DILMA e poderá obter um retorno. 

ALEXANDRINO informa que está buscando essas informações com PAULO OKAMOTTO (“japa”). A seguir o conteúdo 

do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Alexandrino Alencar 
Enviado em: quarta-feira, 5 de novembro de 2014 13:31 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Res: 
 

Ok.Estou tentando o Japa 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 

Enviada: quarta-feira, 5 de novembro de 2014 13:28 
Para: Alexandrino Alencar 

Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Assunto: 
 
Com quem vc está tentando estar para saber como foi a conversa do amigo de meu pai com ela? 
Seria bom vc tb tentar estar com seu amigo E amanhã ou 6a, já que ele disse que vai estar com ela hoje. Me 
avise se conseguir marcar pois se eu não for para a Colômbia quero estar junto. 
 
 

 

 

2.8. E-MAIL 05/11/2014 – Assunto “Re: ”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“616D6DC3F2ACDEC4A460C20130622560.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/616D6DC3F2ACDEC4A460C2

0130622560.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT, ALEXANDRINO ALENCAR e BENEDICTO JUNIOR na data de 05/11/2014, com assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que o e-mail em questão é uma continuidade das mensagens já analisadas nos 

dois itens anteriores do presente RELATÓRIO (item 2.7 e item 2.6). ALEXANDRINO informa então que o “seu amigo 

E” vai estar disponível em SÃO PAULO/SP no dia seguinte a tarde. MARCELO identifica a pessoa como sendo “ED” e 

diz que gostaria de estar junto na reunião.  
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MARCELO avisa que dependendo do feedback de “ED”, ele voltará “a campo antes de viajar”. 

ALEXANDRINO visa que “ED” está “correndo atrás do nosso tema”. ALEXANDRINO comenta sobre “encontro a 3 com 

G” e que “ED” está a par da situação. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado em: quarta-feira, 5 de novembro de 2014 22:38 
Para: Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: 
 

Ok. 
 
Original Message 
From: Alexandrino Alencar 
Sent: Wednesday, November 5, 2014 20:48 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Res: 
 
Marcelo,meu amigo E vai estar amanhã em SP,correndo atrás do nosso tema.Pelo jeito tem algumas missoes.Falei 
do encontro a 3 com G,confirmou que ele tá bem a par. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 
Mensagem original 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: quarta-feira, 5 de novembro de 2014 14:26 
Para: Alexandrino Alencar 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Assunto: Re: 
 
Melhor 5a, pois a depender do feedback dele da reação da moça, volto a campo antes de viajar. 
 
Original Message 
From: Alexandrino Alencar 
Sent: Wednesday, November 5, 2014 14:21 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Subject: RES: 
 
Sim tao logo tenha confirmado te aviso.Sexta tb e bom pra vc?,logico senão viajar 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quarta-feira, 5 de novembro de 2014 14:19 
Para: Alexandrino Alencar 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Assunto: Re: 
 
Ed? Marque com ele, e se eu não viajar, vou tb 
 
Original Message 
From: Alexandrino Alencar 
Sent: Wednesday, November 5, 2014 14:01 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Subject: RES: 
 
Em principio ele vai estar disponível em SP amanha a tarde 
 
 

-----Mensagem original----- 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quarta-feira, 5 de novembro de 2014 13:29 
Para: Alexandrino Alencar 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Assunto: 
 
Com quem vc está tentando estar para saber como foi a conversa do amigo de meu pai com ela? 
Seria bom vc tb tentar estar com seu amigo E amanhã ou 6a, já que ele disse que vai estar com ela hoje. Me avise se 
conseguir marcar pois se eu não for para a Colômbia quero estar junto. 
 
 
 

 

2.9. E-MAIL 05/11/2014 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “Re:” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-Arrecadacao1/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início de Pastas 

Particulares/Itens Excluídos/Re:) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de 

mensagens entre MARCELO ODEBRECHT e MAURICIO FERRO na data de 05/11/2014, com assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para MAURICIO FERRO 

buscando informações se de fato MARCIO THOMAZ BASTOS entrou em contato com algum dos interlocutores que 

a ODEBRECHT havia acionado: “Depois de todos os movimentos/pressao que fizemos, vc sabe se MTB foi procurado 

ou procurou alguns dos interlocutores?” (sic).  

 

MAURICIO informa que MARCIO THOMAZ BASTOS esteve com LULA naquele dia as 18:00 e 

que o encontro ocorreu a pedido de LULA com o objetivo de tratar do tema de interesse de MARCELO: “Esteve com 

o amigo de seu pai hoje as 18:00. Chamdo por ele para este tema. Ficou de me reportar amanha” (sic).  

 

MARCELO pede que MAURICIO o informe sobre o resultado da reunião, pois MARCELO estará 

com EDINHO SILVA no dia seguinte para perguntar como foi a reunião deste último com DILMA ROUSSEF: “Me avise. 

Vou estar com Edinho de novo amanhã para saber como foi com ela” (sic). MARCELO sugere a dificuldade de agenda 

para que ele esteja pessoalmente com DILMA: “Não vou conseguir estar com ela antes do dia 17” (sic).  

 

De acordo com o conteúdo extraído do terminal telefônico de MARCELO ODEBRECHT consta 

registro de reunião do mesmo com EDINHO SILVA, acompanhado de ALEXANDRINO ALENCAR (“AA”) na data de 

04/11/2014 e na data de 06/11/2014, conforme digitalização abaixo.  
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Ressalta-se que as informações do e-mail corroboram com o depoimento prestado por 

MARCELO ODEBRECHT quando descreveu a participação de MARCIO THOMAZ BASTOS transcendendo o papel de 

advogado, pois coordenava a interlocução da ODEBRECHT com as pessoas do GOVERNO (item 1.7 da INFORMAÇÃO 

Nº 003/2019). Da mesma forma, o e-mail corrobora com a declaração de que as ações de obstrução eram 

concentradas na figura de MAURICIO FERRO (item 1.4 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019).  

 

O e-mail em questão também corrobora com a declaração do criminoso colaborador que de 

contatou diversas pessoas próximas a ex-Presidente DILMA ROUSSEF, incluindo a pessoa de EDINHO SILVA, com o 

objetivo de obter auxílio na pressão para que DILMA atuasse em desfavor da OPERAÇÃO LAVAJATO - vide página 

143 da INFORMAÇÃO Nº 022/2019 – (17’19”). A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
Assunto: Re:  
De: Mauricio Ferro /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MAURICIOROBERTO 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia;  
Envio: 05/11/2014 23:02:38 

 
Ok 
 

 
Em 05/11/2014, às 23:01, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 

Me avise. Vou estar com Edinho de novo amanhã para saber como foi com ela. 
Não vou conseguir estar com ela antes do dia 17. 
 

From: Mauricio Ferro 
Sent: Wednesday, November 5, 2014 21:33 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Re:  

 
Esteve com o amigo de seu pai hoje as 18:00. Chamdo por ele para este tema. 
 
Ficou de me reportar amanha 

mailto:mbahia@odebrecht.com
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From: Marcelo Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Date: quarta-feira, 5 de novembro de 2014 18:20 
To: Mauricio Ferro <mferro@odebrecht.com>, Marcio da Silva <marciofaria@odebrecht.com> 
 
?Depois de todos os movimentos/pressao que fizemos, vc sabe se MTB foi procurado ou procurou alguns dos interlocutores? 
 
 

 
Internet Headers: 
Received: from ODBPA237WI.odebrecht.net (10.19.110.76) by 
ODBPA234WI.odebrecht.net (10.19.110.73) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29 via Mailbox Transport; Wed, 5 Nov 2014 20:02:39 -0500 
Received: from ODBPA244WI.odebrecht.net (10.19.110.83) by 
ODBPA237WI.odebrecht.net (10.19.110.76) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29; Wed, 5 Nov 2014 20:02:39 -0500 
Received: from ODBPA244WI.odebrecht.net ([fe80::d81a:61e0:faa9:a993]) by 
ODBPA244WI.odebrecht.net ([fe80::d81a:61e0:faa9:a993%21]) with mapi id 
15.00.0995.028; Wed, 5 Nov 2014 20:02:39 -0500 
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat" 
Content-Transfer-Encoding: binary 
From: Mauricio Ferro <mferro@odebrecht.com> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject: Re: 
Thread-Index: AQHP+TX4Pe6FJFrtkUyvPF8XBZ+j7ZxS4fMAgAA6IAD//6w4MA== 
Date: Wed, 5 Nov 2014 20:02:38 -0500 
Message-ID: <980261DF-2FDE-4A09-838F-72813A3C6B89@odebrecht.com> 
References: <20141105202125.6430869.73767.70284@odebrecht.com> 
<D0804827.2246A%mferro@odebrecht.com>,<20141106010230.6430869.43350.70411@odebrecht.com> 
In-Reply-To: <20141106010230.6430869.43350.70411@odebrecht.com> 
Accept-Language: pt-BR, en-US 
Content-Language: pt-BR 
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 
X-MS-TNEF-Correlator: <980261DF-2FDE-4A09-838F-72813A3C6B89@odebrecht.com> 
MIME-Version: 1.0 
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Originating 
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: ODBPA244WI.odebrecht.net 
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal 
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 04 
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: 1925f4dd-fc0b-4c6f-c81c-08d1c7747ed0 
Return-Path: mferro@odebrecht.com 
X-MS-Exchange-Organization-AVStamp-Enterprise: 1.0 

 

 

2.10. E-MAIL 06/11/2014 – Assunto “Res:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “Res:” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-Arrecadacao1/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início de Pastas 

Particulares/Itens Excluídos/Res:) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de 

mensagens entre MARCELO ODEBRECHT, ALEXANDRINO ALENCAR e DARCI LUZ na data de 06/11/2014, com assunto 

“Res:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para ALEXANDRINO 

ALENCAR e para DARCI LUZ informando que o determinado encontro deverá ser amanhã a tarde em SÃO PAULO/SP 

ou em BRASILIA/DF. ALEXANDRINO responde que deverá ser em SÃO PAULO/SP as 18h00min. MARCELO pergunta 

a ALEXANDRINO se serão MARCELO, ALEXANDRINO e o interlocutor apenas na reunião: “Eu, vc e ele?” (sic). 

ALEXANDRINO responde que sim.  

 

mailto:mbahia@odebrecht.com
mailto:mferro@odebrecht.com
mailto:marciofaria@odebrecht.com
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Na sequência, MARCELO pergunta se ALEXANDRINO teria como antecipar o encontro porque 

MARCELO tem outro compromisso as 19h00min. Sugere que seja antecipado o encontro para as 17h00min. 

ALEXANDRINO informa que fez a alteração de horário com o interlocutor.  

 

Possivelmente a troca de mensagens se refira a reunião que ALEXANDRINO ALENCAR estava 

organizando com a presença de MARCELO ODEBRECHT e EDINHO SILVA, pois de acordo com o conteúdo extraído 

do terminal telefônico de MARCELO ODEBRECHT consta registro de reunião do mesmo com EDINHO SILVA, 

acompanhado de ALEXANDRINO ALENCAR (“AA”) na data de 06/11/2014, conforme digitalização abaixo.  

 

 
 

A seguir o conteúdo do e-mail.   

E-MAIL  
Assunto: Res:  
De: Alexandrino Alencar /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXANDRINO 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia;  
Envio: 06/11/2014 09:19:54 

 
Já topou as 17h,to vendo o local. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: quinta-feira, 6 de novembro de 2014 08:56 
Para: Alexandrino Alencar 
Assunto: Re:  

 

Se quiser pode ser lá em casa a partir das 17hs. A pessoa que vou receber chega às 19hs. Assim ficamos com mais folga. Soh teria que 
terminar as 18:50. 
 

From: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Thursday, November 6, 2014 06:31 
To: Alexandrino Alencar 
Subject: Re:  

 

Veja se consegue antecipar o máximo, pois tenho que receber alguém aqui em casa hoje as 19hs. 
 

From: Alexandrino Alencar 
Sent: Wednesday, November 5, 2014 23:41 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Res:  

 

Sim 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: quarta-feira, 5 de novembro de 2014 22:38 
Para: Alexandrino Alencar 
Assunto: Re:  

 

Eu, vc e ele? 
 

From: Alexandrino Alencar 
Sent: Wednesday, November 5, 2014 20:44 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Darci Luz 
Subject: Res:  

 

Deverá ser em SP as 18h 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: quarta-feira, 5 de novembro de 2014 19:01 
Para: Darci Luz 
Cc: Alexandrino Alencar 
Assunto:  

 
 
Alex deve marcar um encontro amanhã a tarde em SP ou BSB. 

 
Internet Headers: 
Received: from ODBPA233WI.odebrecht.net (10.19.255.3) by 
ODBPA234WI.odebrecht.net (10.19.255.4) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29 via Mailbox Transport; Thu, 6 Nov 2014 06:19:55 -0500 
Received: from ODBPA234WI.odebrecht.net (10.19.255.4) by 
ODBPA233WI.odebrecht.net (10.19.255.3) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29; Thu, 6 Nov 2014 06:19:54 -0500 
Received: from ODBPA234WI.odebrecht.net ([fe80::d915:b226:91f7:cfa7]) by 
ODBPA234WI.odebrecht.net ([fe80::d915:b226:91f7:cfa7%19]) with mapi id 
15.00.0995.028; Thu, 6 Nov 2014 06:19:54 -0500 
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat" 
Content-Transfer-Encoding: binary 
From: Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject: Res: 
Thread-Index: AQHP+TuvIs49JpDWcEOgii+fbxc1GZxSoZ7egAAf2QiAABHCc4AAcmkngAAocQ2AAAajeA== 
Date: Thu, 6 Nov 2014 06:19:54 -0500 
Message-ID: <20141106112039.6480021.43062.13427@odebrecht.com> 
References: 
<20141105210222.6430869.52557.70319@odebrecht.com>,<20141105224503.6480021.21181.13398@odebrecht.com>,<20141106003902.6430869.87920.70387@ode
brecht.com>,<20141106014236.6480021.97255.13405@odebrecht.com>,<20141106083206.6430869.90715.70436@odebrecht.com>,<20141106105651.6430869.96058.
70455@odebrecht.com> 
In-Reply-To: <20141106105651.6430869.96058.70455@odebrecht.com> 
Accept-Language: pt-BR, en-US 
Content-Language: pt-BR 
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 
X-MS-TNEF-Correlator: <20141106112039.6480021.43062.13427@odebrecht.com> 
MIME-Version: 1.0 
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Originating 
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: ODBPA234WI.odebrecht.net 
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal 
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 04 
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: 3d32cca0-9eb0-4237-7c12-08d1c7cab9a0 
Return-Path: alexandrino@odebrecht.com 

 

 

 

2.11. E-MAIL 06/11/2014 – Assunto “Res:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“BB06B860EC827DD2603629211F740222.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-
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Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/BB06B860EC827DD2603629

211F740222.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

diversos interlocutores na data de 06/11/2014, com assunto “Res:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica avisando aos demais que 

o encontro dele com EDINHO SILVA e com ALEXANDRINO ALENCAR será na residência de MARCELO, naquele dia, as 

17h00min. Refere-se ao item anteriormente analisado no presente relatório (item 2.10). A seguir o conteúdo do e-

mail.   

 

E-MAIL  
De: Alexandrino Alencar 
Enviado em: quinta-feira, 6 de novembro de 2014 13:22 
Para: Darci Luz; Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Adriana Okada 
Assunto: Res: 
 

Elebvai no carro dele e eu com Jaco.Vou falar com a Vilma para ajudar 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 

De: Darci Luz 

Enviada: quinta-feira, 6 de novembro de 2014 12:43 

Para: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Adriana Okada 

Assunto: RES: 

 
Aqui está e inclusive o mapa. 
 
Rua Joaquim Candido de Azevedo Marques, 750 – Casa 319 
Cond. Jardim Pignatari 
 
Podemos ver com a secretária dele com que carro vai, ou estará indo com o Sr. 
 

De: Alexandrino Alencar 
Enviada em: quinta-feira, 6 de novembro de 2014 12:36 

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Darci Luz; Adriana Okada 

Assunto: Res: 

 
Deverá ser na casa.Me passe o endereço 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 

Enviada: quinta-feira, 6 de novembro de 2014 09:33 

Para: Darci Luz; Adriana Okada 
Cc: Alexandrino Alencar 
Assunto: 
 
 
Encontro com Edinho e Alex será hoje às 17hs. Talvez seja em minha casa. Se for avisar a Bela para deixar 
café e água pronto, e avisar portaria. 
Alex vai confirmar 
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2.12. E-MAIL 07/11/2014 – Assunto “Pequena lista de pendências para seu amigo:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“7581A761C94610BF0A45A0802595E86D.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/7581A761C94610BF0A45A0

802595E86D.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e ALEXANDRINO ALENCAR na data de 07/11/2014, com assunto “Pequena lista de 

pendências para seu amigo:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para ALEXANDRINO 

ALENCAR contendo uma série de “pendências” que este último possivelmente deveria repassar ao ex-Presidente 

LULA.  

 

Um dos itens que MARCELO pede que seja encaminhado à LULA é possivelmente o bloqueio 

de pagamentos à ODEBRECHT por parte da PETROBRAS relacionados ao contrato de PAC SMS – vide RELATÓRIO Nº 

90/2019. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado em: sexta-feira, 7 de novembro de 2014 20:51 
Para: Alexandrino Alencar 
Assunto: Pequena lista de pendências para seu amigo: 
 

- CID 
- CIDE 
- Financiamento PO 
-SAESA onde somos tratados pior que Jirau 
- Sarmiento: estão a 2 anos enrolando e não resolvem 
- Contrato Nafta pendente 
- Marco Duran denunciado no MPE 
- Glosaram fatura no PAC SMS 
- Pelo menos uns 500M em faturas retidas e mais outras centenas de milhões de claims não pagos na 
Petrobras. 
 
 

 

2.13. E-MAIL 07/11/2014 – Assunto “Fw: Paper”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“BA37E368E70C9F3421AAD22DEF0D0001.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/BA37E368E70C9F3421AAD2
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2DEF0D0001.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

diversos interlocutores na data de 07/11/2014, com assunto “Fw: Paper”.  

 

Destaca-se que MAURICIO FERRO envia mensagem eletrônica para MARCELO ODEBRECHT e 

DARCI LUZ contendo em anexo arquivo identificado como “PAPER.DOCX”. MARCELO responde informando que 

deixou cópia do anexo com GILES AZEVEDO, assessor da ex-Presidente da República DILMA ROUSSEF.   

 

Consta no referido anexo “PAPER.DOCX” uma série de demandas e solicitações por parte da 

ODEBRECHT que possivelmente deveriam ser entregues à ex-Presidente DILMA ROUSSEF. Destacam-se dentre as 

demais as quatro últimas demandas, especificamente relacionadas a suposta “falta de atuação do STF” e do “STJ”.  

 

De acordo com o conteúdo extraído do terminal telefônico de MARCELO ODEBRECHT consta 

reunião do mesmo com GILES AZEVEDO na referida data, conforme digitalização abaixo.  

 

 

 

A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado em: sexta-feira, 7 de novembro de 2014 18:29 
Para: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Assunto: Fw: Paper 
Anexos: PAPER.docx 
 
 

Ficou cópia com GA 
 
 

From: Mauricio Ferro <mferro@odebrecht.com> 
Sent: Thursday, November 6, 2014 20:23 

To: Marcelo Bahia Odebrecht 

Cc: Darci Luz 
Subject: Paper 

 
 
Darci, 
Segue o paper solicitado por MO. 
Ele precisa que seja impresso e entregue a ele amanha 
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ANEXO: “PAPER.DOCX” 

 

PAPER 

 
 Petrobras instaurou Comissões Internas de Apuração e encaminhou relatório final para o Ministério 

Público (mesmo sem indício de crime). 

 Petrobras não tem prestado esclarecimentos à mídia quando procurada sobre as notícias divulgadas, 

mantendo mentiras, contradições e especulações sem resposta. 

 Petrobras não mantém um diálogo construtivo com os fornecedores e prestadores de serviços. 

 Petrobras foi alertada desde o início sobre a possibilidade de instauração de procedimento investigativo 

da SEC e do DOJ e nada fez.  

 Falta de apoio da Petrobras aos integrantes e sentimento de medo/abandono instaurado internamente. 

Postura clara de segregação de responsabilidades e clima de denuncismo interno de fatos, 

independentemente de serem verdadeiros.  

 Postura da Petrobras de transferir a culpa para os fornecedores e fazer papel de vítima, sem buscar resolver 

o problema. 

 Mudança de postura da Petrobras com relação ao TCU. Passou a ser pouco questionadora e não defender 

seus entendimentos. O TCU historicamente possui metodologias de cálculo dos preços das obras da 

Petrobras distintas da metodologia adotada pela Petrobras para orçar seus projetos e aprovar licitações, 

levando às distorções apontadas nos processos (passou a ter postura mais colaborativa do que defensiva e 

argumentativa). Postura ativa somente para defender a ameaça de bloqueio dos bens da presidente da 

Companhia. 

 Petrobras contratou empresas externas para fazer investigação interna. 

 Petrobras será cobrada a dar transparência do resultado da investigação.  

 Falta de atuação do STF com relação às alegações de usurpação de competência e foro privilegiado. 

 Falta de atuação do STF com relação aos vazamentos de informações sob sigilo judicial. 

 Falta de atuação no STJ. 

 Atualmente 15 autoridades estão investigando/processando o assunto, o que demonstra a falta de controle 

sobre o tema.  

 
 

 

 

2.14. E-MAIL 10/11/2014 – Assunto “RES:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “RES:” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-Arrecadacao1/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início de Pastas 

Particulares/Itens Excluídos/RES:) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de 

mensagens entre diversos interlocutores na data de 10/11/2014, com assunto “RES:”.  
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Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT, MAURICIO FERRO e ALEXANDRINO ALENCAR 

conversam sobre reunião que ALEXANDRINO e MAURICIO FERRO realizaram com JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR, ex-

tesoureiro do PARTIDO DOS TRABALHADORES na campanha presidencial de 2006. 

 

ALEXANDRINO informa que a reunião foi excelente e que FILIPPI “vai se mexer”. MARCELO 

pergunta se FILIPPI se convenceu do risco do andamento das investigações, e MAURICIO FERRO avisa que FILIPPI 

ficou assustado. Comentam sobre a atuação de MARCIO THOMAZ BASTOS. MAURICIO FERRO diz que estará com ele 

(MTB) na próxima quarta-feira.  

 

Ressalta-se que as informações do e-mail corroboram com o depoimento prestado por 

MARCELO ODEBRECHT quando descreveu a participação de MARCIO THOMAZ BASTOS transcendendo o papel de 

advogado, pois coordenava a interlocução da ODEBRECHT com as pessoas do GOVERNO (item 1.7 da INFORMAÇÃO 

Nº 003/2019). Da mesma forma, o e-mail corrobora com a declaração de que as ações de obstrução eram 

concentradas na figura de MAURICIO FERRO (item 1.4 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019).  

 

O e-mail em questão também corrobora com a declaração do criminoso colaborador que de 

contatou diversas pessoas próximas a ex-Presidente DILMA ROUSSEF, incluindo a pessoa de JOSE DE FILIPPI, com o 

objetivo de obter auxílio na pressão para que DILMA atuasse em desfavor da OPERAÇÃO LAVAJATO - vide página 

150 da INFORMAÇÃO Nº 022/2019 – (40’33”). A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
Assunto: RES:  
De: Mauricio Ferro /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MAURICIOROBERTO 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia; Alexandrino Alencar /o=odebrecht/ou=exchange administrative group 
(fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=alexandrino;  
Envio: 10/11/2014 21:20:54 

 
Estarei com MTB na quarta. 
  
Vou checar. 
  
  

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: segunda-feira, 10 de novembro de 2014 19:31 
Para: Alexandrino Alencar; Mauricio Ferro 
Assunto: Re:  
  
GA não quis estar com MRF? 
  

From: Alexandrino Alencar 
Sent: Monday, November 10, 2014 14:28 
To: Mauricio Ferro 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Res:  
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Alias até acho que agora deveríamos nos recolhemos um pouco aguardando eles deglutirem as informações e ver quais as iniciativas que 
tomarao.Para informação o GA este em SP,falando com o interlocutor. 
Acho também que agora o MTB tem um papel importantíssimo pois ele trás credibilidade. 
Tirando o Vaca,acho que todos estão no cio. 
  
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 

De: Mauricio Ferro 
Enviada: segunda-feira, 10 de novembro de 2014 13:57 
Para: Alexandrino Alencar 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Re: Res:  

  
Ficou assustado e disse que talvez tenhamos outra reunião  
 
 

 
Em 10/11/2014, às 13:50, Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com> escreveu: 

Sim,e vai ajudar 
  
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: segunda-feira, 10 de novembro de 2014 13:36 
Para: Alexandrino Alencar 
Cc: Mauricio Ferro 
Assunto: Re:  

  
Ele se convenceu? 
  

From: Alexandrino Alencar 
Sent: Monday, November 10, 2014 13:16 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Mauricio Ferro 
Subject:  

  
Muito boa reunião com Fillipi,vai se mexer.Quarta estou programado com Rosseto 
  

 
  
  
  
<image001.png> 

 
Internet Headers: 
Received: from ODBPA237WI.odebrecht.net (10.19.110.76) by 
ODBPA234WI.odebrecht.net (10.19.110.73) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29 via Mailbox Transport; Mon, 10 Nov 2014 18:20:54 -0500 
Received: from ODBPA244WI.odebrecht.net (10.19.110.83) by 
ODBPA237WI.odebrecht.net (10.19.110.76) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29; Mon, 10 Nov 2014 18:20:54 -0500 
Received: from ODBPA244WI.odebrecht.net ([fe80::d81a:61e0:faa9:a993]) by 
ODBPA244WI.odebrecht.net ([fe80::d81a:61e0:faa9:a993%21]) with mapi id 
15.00.0995.028; Mon, 10 Nov 2014 18:20:54 -0500 
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat" 
Content-Transfer-Encoding: binary 

mailto:alexandrino@odebrecht.com
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From: Mauricio Ferro <mferro@odebrecht.com> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>, Alexandrino Alencar 
<alexandrino@odebrecht.com> 
Subject: RES: 
Thread-Index: AQHP/QNinrEyOqRh5EGWwCCgkLawjZxatSoA///Kf1A= 
Date: Mon, 10 Nov 2014 18:20:54 -0500 
Message-ID: <1b67ab52bc3240729643cae2721354c8@ODBPA244WI.odebrecht.net> 
References: <858f7e459bfa4ef2b9f53a9e95dcb8c7@ODBPA234WI.odebrecht.net> 
<20141110153713.6434965.90302.71534@odebrecht.com>,<20141110155126.6480020.58277.13927@odebrecht.com>,<0B12A0AB-964D-413C-8B87-
5041B5744F8E@odebrecht.com>,<20141110162932.6480020.22384.13931@odebrecht.com> 
<20141110213238.6434965.38306.71569@odebrecht.com> 
In-Reply-To: <20141110213238.6434965.38306.71569@odebrecht.com> 
Accept-Language: pt-BR, en-US 
Content-Language: pt-BR 
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 
X-MS-TNEF-Correlator: <1b67ab52bc3240729643cae2721354c8@ODBPA244WI.odebrecht.net> 
MIME-Version: 1.0 
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Originating 
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: ODBPA244WI.odebrecht.net 
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal 
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 03 
X-Originating-IP: [10.12.150.36] 
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: 6555d16d-e033-414e-8578-08d1cb541c42 
Return-Path: mferro@odebrecht.com 
X-MS-Exchange-Organization-AVStamp-Enterprise: 1.0 

 

 

 

2.15. E-MAIL 15/11/2014 – Assunto SEM ASSUNTO   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“83105BAC36951FD926C24E39402B4426.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/83105BAC36951FD926C24E

39402B4426.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e MAURICIO FERRO na data de 15/11/2014, com assunto SEM ASSUNTO.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para MAURICIO FERRO 

comentando que possivelmente MARCIO THOMAZ BASTOS tenha alinhado alguma estratégia com pessoa 

identificada como “G”: “Me admira MTB não ter atualizado ninguém sobre conversa com G. Até porque pode ser 

que tenham alinhado algo” (sic).  

 

Ressalta-se que as informações do e-mail corroboram com o depoimento prestado por 

MARCELO ODEBRECHT quando descreveu a participação de MARCIO THOMAZ BASTOS transcendendo o papel de 

advogado, pois coordenava a interlocução da ODEBRECHT com as pessoas do GOVERNO (item 1.7 da INFORMAÇÃO 

Nº 003/2019). Da mesma forma, o e-mail corrobora com a declaração de que as ações de obstrução eram 

concentradas na figura de MAURICIO FERRO (item 1.4 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019). A seguir o conteúdo do e-

mail.   
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E-MAIL  
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado em: sábado, 15 de novembro de 2014 21:43 
Para: Mauricio Ferro 
 
 

Me admira MTB não ter atualizado ninguém sobre conversa com G. Até porque pode ser que tenham 
alinhado algo. 
 
 
 

 

2.16. E-MAIL 15/11/2014 – Assunto “Res:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “Res:” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-Arrecadacao1/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início de Pastas 

Particulares/Itens Excluídos/Res:) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de 

mensagens entre diversos interlocutores na data de 15/11/2014, com assunto “Res:”.  

 

Destaca-se que FERNANDO SANTOS REIS envia mensagem eletrônica para os demais 

informando que vários do grupo percebem a falta de atitude do GOVERNO FEDERAL em impedir o avanço das 

investigações pode ser na verdade proposital.  

 

ALEXANDRINO expõe sua análise dos riscos de se permitir que as investigações avancem, 

sobre DILMA se distanciar politicamente de LULA e sobre LULA buscar concorrer em 2018 para voltar a exercer 

controle sobre DILMA: “Estou muito preocupado,pq acho que ela quer fazer um voo solo,e ele se lançou a 2018 de 

modo a mante-la sob controle.Neste cenário entra também a lava jato,pois ela acredita que chega nele e não nela,ai 

está a grande confusao,na qual estamos metidos” (sic).  

 

FERNANDO REIS comenta sobre a possibilidade de que os integrantes do PMDB se sintam 

atacados e que prejudiquem as eleições na CÂMARA DOS DEPUTADOS e no SENADO FEDERAL: “Alex, estou de acordo 

com a análise, mas coloco uma espoleta mais nesse barril de pólvora que é o PMDB se sentir atacado diretamente 

para prejudicar as eleições na Câmara e Senado !! É o sentimento deles !! Vão revidar e, como vc coloca, colocam 

em xeque a Governabilidade !!” (sic).  

 

ALEXANDRINO finaliza a troca de mensagens dizendo que estará com EDINHO SILVA para 

conversar sobre o assunto. A seguir o conteúdo do e-mail.   
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E-MAIL  
Assunto: Res:  
De: Alexandrino Alencar /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXANDRINO 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia; Mauricio Ferro /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mauricioroberto;  
CC: Fernando Santos Reis /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=freis;  
Envio: 15/11/2014 17:28:35 

 
Vou estar agora com ES 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: sábado, 15 de novembro de 2014 17:23 
Para: Mauricio Ferro 
Cc: Fernando Santos Reis; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re:  

 

Soh que Deus não era autista... 
 

From: Mauricio Ferro 
Sent: Saturday, November 15, 2014 17:22 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Fernando Santos Reis; Alexandrino Alencar 
Subject: Re:  

 
Até Deus precisou combinar com Noe que algumas espécies seriam salvas. 
 
No caso dela não vai sobrar ninguém. 
 
 

 
Em 15/11/2014, às 17:13, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 

Ela deve se achar Deus que com o dilúvio destruiu o mundo para reconstruir de novo. Aliais não deve se achar, tem certeza de que eh! 
 

From: Fernando Santos Reis 
Sent: Saturday, November 15, 2014 16:44 
To: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Mauricio Ferro 
Subject: Re:  

 

Alex, estou de acordo com a análise, mas coloco uma espoleta mais nesse barril de pólvora que é o PMDB se sentir atacado diretamente 
para prejudicar as eleições na Câmara e Senado !! É o sentimento deles !! Vão revidar e, como vc coloca, colocam em xeque a 
Governabilidade !! 
 
FLR 

From: Alexandrino Alencar 
Sent: Saturday, November 15, 2014 15:57 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Santos Reis 
Cc: Mauricio Ferro 
Subject: Res:  

 

Vamos la.Estou muito preocupado,pq acho que ela quer fazer um voo solo,e ele se lançou a 2018 de modo a mante-la sob controle.Neste 
cenário entra também a lava jato,pois ela acredita que chega nele e não nela,ai está a grande confusao,na qual estamos metidos.Alguns que 
foram presos são da turma dele,so que com fortes ramificações nela,ai mora o perigo.Estao se mexendo.Hoje devo estar com ES que entre 
quinta e sexta esteve em BSB e em SP,correndo atras. 
Achei madura a posição dos tucanos o que é bom,mas o jogo será decidido na imprensa e por aí que devemos entrar para apagar os 
incendios. 
Tem ainda os políticos para entrar na roda,ai sim a governabilidade estará em cheque. 
Temos que botar nossas instituições representativas para agir rapido,para evitar a fulanizacao,como foi a capa da Veja. 

mailto:mbahia@odebrecht.com
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E fundamental estarmos em contato permanente,para buscarmos o melhor resultado possível e evitar crucificacoes pontuais e 
perigosas,estamos em mares muito revoltos,e não haverá um ganhador. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: sábado, 15 de novembro de 2014 14:21 
Para: Fernando Santos Reis 
Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re:  

 

Ótimo. Boa iniciativa 
 

From: Fernando Santos Reis 
Sent: Saturday, November 15, 2014 14:20 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Subject: Re:  

 

Eu estou cada vez mais tendendo a acreditar nesse general autista !! E o desfecho pode ser esse que vc descreve !! 
 
Falei longamente com RA agora e fiquei de caminhar na praia amanhã de manhã com ele !! 
 
FLR 

From: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Saturday, November 15, 2014 14:14 
To: Fernando Santos Reis 
Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Subject: Re:  

 
Acho que existe sim muita falta de parceria/lealdade, além de um grande egoísmo e "autismo" por parte dela e do núcleo ao 
redor dela, mas não creio que seja proposital. 
Mas vão acabar pagando caro por isto.  
Algumas batalhas podem até ser vencidas, mas acho que um general autisma, egoísta de desleal não tem como sair vivo de 
uma guerra sangrenta, intensa e que se prolongue. 

 

From: Fernando Santos Reis 
Sent: Saturday, November 15, 2014 12:38 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Subject:  

 
Marcelo, 
 
Ontem, eu, MRF e AA conversamos muito sobre a razão da inoperância diante de tudo o que acontece !! Embora não fosse a 
minha impressão inicial, cada vez mais tendo a achar que essa inoperância, por mais burra que seja, é proposital !! Fica a 
impressão que essa turma está vendo a oportunidade de fazer uma faxina e se diferenciar, ainda que isso seja praticamente 
impossível. 
 
A coletiva do JEC  hoje deixa isso patente !!  
 
FLR 
 
 

 
Internet Headers: 
Received: from ODBPA232WI.odebrecht.net (10.19.255.2) by 
ODBPA233WI.odebrecht.net (10.19.255.3) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29 via Mailbox Transport; Sat, 15 Nov 2014 14:28:37 -0500 
Received: from ODBPA234WI.odebrecht.net (10.19.255.4) by 
ODBPA232WI.odebrecht.net (10.19.255.2) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29; Sat, 15 Nov 2014 14:28:36 -0500 
Received: from ODBPA234WI.odebrecht.net ([fe80::d915:b226:91f7:cfa7]) by 
ODBPA234WI.odebrecht.net ([fe80::d915:b226:91f7:cfa7%19]) with mapi id 
15.00.0995.028; Sat, 15 Nov 2014 14:28:36 -0500 
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat" 
Content-Transfer-Encoding: binary 
From: Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>, Mauricio Ferro 
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<mferro@odebrecht.com> 
CC: Fernando Santos Reis <freis@odebrecht.com> 
Subject: Res: 
Thread-Index: AQHQAOHMRZDaIgbHbUGtxX3fn6u9aZxiMLeAgAABwICAAABbgIAAGqKAgAAND4CAAAggAP//rqz0gAAAEk+AAAGNtA== 
Date: Sat, 15 Nov 2014 14:28:35 -0500 
Message-ID: <20141115192918.6566037.60631.14770@odebrecht.com> 
References: <20141115143859.6508695.30589.28484@odebrecht.com> 
<20141115161511.6434964.12827.72773@odebrecht.com> 
<20141115162127.6508695.12212.28489@odebrecht.com> 
<20141115162243.6434964.31370.72778@odebrecht.com> 
<20141115175803.6566037.60281.14755@odebrecht.com> 
<20141115184447.6508695.71153.28497@odebrecht.com>,<20141115191352.6434964.26006.72796@odebrecht.com>,<1F4C0522-01FB-4381-BE81-
E6CE47C9F5EF@odebrecht.com>,<20141115192358.6434964.23477.72803@odebrecht.com> 
In-Reply-To: <20141115192358.6434964.23477.72803@odebrecht.com> 
Accept-Language: pt-BR, en-US 
Content-Language: pt-BR 
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 
X-MS-TNEF-Correlator: <20141115192918.6566037.60631.14770@odebrecht.com> 
MIME-Version: 1.0 
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Originating 
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: ODBPA234WI.odebrecht.net 
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal 
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 04 
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: d922f665-6873-43a5-978c-08d1cf217c41 
Return-Path: alexandrino@odebrecht.com 

 

 

2.17. E-MAIL 15/11/2014 – Assunto “Res:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “Res:” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-Arrecadacao1/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início de Pastas 

Particulares/Itens Excluídos/Res:) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de 

mensagens entre diversos interlocutores na data de 15/11/2014, com assunto “Res:”.  

 

Destaca-se que o e-mail em questão é uma variação de resposta do e-mail analisado 

anteriormente no presente RELATÓRIO (item 2.16). Consta como diferente do anterior, o comentário de MAURICIO 

FERRO dizendo que JOSE EDUARDO CARDOSO teve a chance de “abortar a operação” na sexta-feira, referindo-se à 

publicação de dossiê com informações de alguns dos Delegados de Polícia Federal que participavam à época da 

OPERAÇÃO LAVA JATO.  

 

Essa tentativa de afastar parte dos integrantes das investigações da Operação LAVA JATO já 

foi objetivo do ITEM 1.10 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
Assunto: Res:  
De: Alexandrino Alencar /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXANDRINO 
Para: Mauricio Ferro /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mauricioroberto; Fernando Santos Reis /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative 
Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=freis;  
CC: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia;  
Envio: 15/11/2014 17:35:30 

 
Acho que da forma que fez,sem agir imediatamente,deu tiro no pé, e tomou um tiro na testa em menos de 24h 
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Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 

De: Mauricio Ferro 
Enviada: sábado, 15 de novembro de 2014 17:18 
Para: Fernando Santos Reis 
Cc: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Re:  

 

JEC teve na mão dele a chance de abortar a operação na sexta, pela notícia no Estadão do envolvimento declarado dos 
delegados da LAva Jato em apoio a Aecio. Abriu somente investigação administrativa. 
 
Por isso duvido da capacidade deste governo de se mexer no tempo certo. 
 
Terei informações importantes a noite.  
 

 
Em 15/11/2014, às 16:44, Fernando Santos Reis <freis@odebrecht.com> escreveu: 

Alex, estou de acordo com a análise, mas coloco uma espoleta mais nesse barril de pólvora que é o PMDB se sentir atacado diretamente 
para prejudicar as eleições na Câmara e Senado !! É o sentimento deles !! Vão revidar e, como vc coloca, colocam em xeque a 
Governabilidade !! 
 
FLR 

From: Alexandrino Alencar 
Sent: Saturday, November 15, 2014 15:57 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Santos Reis 
Cc: Mauricio Ferro 
Subject: Res:  

 

Vamos la.Estou muito preocupado,pq acho que ela quer fazer um voo solo,e ele se lançou a 2018 de modo a mante-la sob controle.Neste 
cenário entra também a lava jato,pois ela acredita que chega nele e não nela,ai está a grande confusao,na qual estamos metidos.Alguns que 
foram presos são da turma dele,so que com fortes ramificações nela,ai mora o perigo.Estao se mexendo.Hoje devo estar com ES que entre 
quinta e sexta esteve em BSB e em SP,correndo atras. 
Achei madura a posição dos tucanos o que é bom,mas o jogo será decidido na imprensa e por aí que devemos entrar para apagar os 
incendios. 
Tem ainda os políticos para entrar na roda,ai sim a governabilidade estará em cheque. 
Temos que botar nossas instituições representativas para agir rapido,para evitar a fulanizacao,como foi a capa da Veja. 
E fundamental estarmos em contato permanente,para buscarmos o melhor resultado possível e evitar crucificacoes pontuais e 
perigosas,estamos em mares muito revoltos,e não haverá um ganhador. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: sábado, 15 de novembro de 2014 14:21 
Para: Fernando Santos Reis 
Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re:  

 

Ótimo. Boa iniciativa 
 

From: Fernando Santos Reis 
Sent: Saturday, November 15, 2014 14:20 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Subject: Re:  

 

Eu estou cada vez mais tendendo a acreditar nesse general autista !! E o desfecho pode ser esse que vc descreve !! 
 
Falei longamente com RA agora e fiquei de caminhar na praia amanhã de manhã com ele !! 
 
FLR 

From: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Saturday, November 15, 2014 14:14 

mailto:freis@odebrecht.com
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To: Fernando Santos Reis 
Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Subject: Re:  

 
Acho que existe sim muita falta de parceria/lealdade, além de um grande egoísmo e "autismo" por parte dela e do núcleo ao 
redor dela, mas não creio que seja proposital. 
Mas vão acabar pagando caro por isto.  
Algumas batalhas podem até ser vencidas, mas acho que um general autisma, egoísta de desleal não tem como sair vivo de 
uma guerra sangrenta, intensa e que se prolongue. 

 

From: Fernando Santos Reis 
Sent: Saturday, November 15, 2014 12:38 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Subject:  

 
Marcelo, 
 
Ontem, eu, MRF e AA conversamos muito sobre a razão da inoperância diante de tudo o que acontece !! Embora não fosse a 
minha impressão inicial, cada vez mais tendo a achar que essa inoperância, por mais burra que seja, é proposital !! Fica a 
impressão que essa turma está vendo a oportunidade de fazer uma faxina e se diferenciar, ainda que isso seja praticamente 
impossível. 
 
A coletiva do JEC  hoje deixa isso patente !!  
 
FLR 
 
 
 
 
 

 
Internet Headers: 
Received: from ODBPA231WI.odebrecht.net (10.19.255.1) by 
ODBPA233WI.odebrecht.net (10.19.255.3) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29 via Mailbox Transport; Sat, 15 Nov 2014 14:35:32 -0500 
Received: from ODBPA234WI.odebrecht.net (10.19.255.4) by 
ODBPA231WI.odebrecht.net (10.19.255.1) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29; Sat, 15 Nov 2014 14:35:31 -0500 
Received: from ODBPA234WI.odebrecht.net ([fe80::d915:b226:91f7:cfa7]) by 
ODBPA234WI.odebrecht.net ([fe80::d915:b226:91f7:cfa7%19]) with mapi id 
15.00.0995.028; Sat, 15 Nov 2014 14:35:31 -0500 
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat" 
Content-Transfer-Encoding: binary 
From: Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com> 
To: Mauricio Ferro <mferro@odebrecht.com>, Fernando Santos Reis 
<freis@odebrecht.com> 
CC: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject: Res: 
Thread-Index: AQHQAOHMRZDaIgbHbUGtxX3fn6u9aZxiMLeAgAABwICAAABbgIAAGqKAgAAND4D//7WrbYAABLB/ 
Date: Sat, 15 Nov 2014 14:35:30 -0500 
Message-ID: <20141115193613.6566037.24877.14772@odebrecht.com> 
References: <20141115143859.6508695.30589.28484@odebrecht.com> 
<20141115161511.6434964.12827.72773@odebrecht.com> 
<20141115162127.6508695.12212.28489@odebrecht.com> 
<20141115162243.6434964.31370.72778@odebrecht.com> 
<20141115175803.6566037.60281.14755@odebrecht.com>,<20141115184447.6508695.71153.28497@odebrecht.com>,<6ED50230-381D-4F57-A3B5-
B55EE7D0D7A6@odebrecht.com> 
In-Reply-To: <6ED50230-381D-4F57-A3B5-B55EE7D0D7A6@odebrecht.com> 
Accept-Language: pt-BR, en-US 
Content-Language: pt-BR 
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 
X-MS-TNEF-Correlator: <20141115193613.6566037.24877.14772@odebrecht.com> 
MIME-Version: 1.0 
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Originating 
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: ODBPA234WI.odebrecht.net 
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal 
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 04 
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: 66dce4d4-8aa2-44a0-b379-08d1cf2273a5 
Return-Path: alexandrino@odebrecht.com 
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2.18. E-MAIL 15/11/2014 – Assunto “Re: Res:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“7F411E503521E50B008FB7BB305B1EB4.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/7F411E503521E50B008FB7

BB305B1EB4.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

diversos interlocutores na data de 15/11/2014, com assunto “Re: Res:”.  

 

Destaca-se que MAURICIO FERRO envia mensagem eletrônica para os demais sugerindo que 

se agilizem de forma eficaz a fim de reunirem-se com GILES AZEVEDO. Confidencia que a CAMARCO CORREA já 

informou que seus executivos que foram presos no âmbito da 7ª etapa da OPERAÇÃO LAVA JATO vão delatar.  

 

ADRIANO JUCA avisa aos demais que as mensagens estão sendo enviadas e recebidas sem o 

uso da camada de criptografia que protege os diálogos. NEWTON SOUZA avisa que devem ter muito cuidado pois 

até o advogado de uma das empreiteiras foi preso. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Newton Souza 
Enviado em: sábado, 15 de novembro de 2014 23:09 
Para: Adriano Juca 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar; Fernando 
Santos Reis; Benedicto Barbosa da Silva Junior; Marcio Faria da Silva 
Assunto: Re: Res: 
 
Caros, 
Cuidado com o que se diz e escreve!!! TUDO PODE SER INTERPRETADO DE FORMA NEGATIVA. 
Vejam que até o advogado da concorrente foi preso! 
 
Sent from my iPhone 
 
On 15/11/2014, at 18:24, Adriano Juca <adjuca@odebrecht.com> wrote: 
 

As msgs não estão cripto..... 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: sábado, 15 de novembro de 2014 21:18 
Para: Mauricio Ferro 
Cc: Alexandrino Alencar; Fernando Santos Reis; Benedicto Barbosa da Silva Junior; Marcio Faria da Silva; Newton 

Souza; Adriano Juca 
Assunto: Re: 

 
Vou lhe ligar. 
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From: Mauricio Ferro 
Sent: Saturday, November 15, 2014 21:16 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Alexandrino Alencar; Fernando Santos Reis; Benedicto Barbosa da Silva Junior; Marcio Faria da Silva; Newton 

Souza; Adriano Juca 
Subject: Re: 

 
Precisamos agilizar para que se mexam e haja eficácia. Urge reunião com GA. 
 
CCC já certa de que seus executivos vão entregar tudo. Estão trabalhando na contenção de 
passivo e ja querendo fazer o acordo entregando políticos 
 
Depoimentos na segunda. 

 
 
 

 

2.19. E-MAIL 15/11/2014 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “Re:” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-Arrecadacao1/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início de Pastas 

Particulares/Itens Enviados/Re:) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de 

mensagens entre diversos interlocutores na data de 15/11/2014, com assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que o e-mail em questão é uma variação de resposta do e-mail analisado 

anteriormente no presente RELATÓRIO (item 2.16). Consta como diferente do anterior, o comentário de 

ALEXANDRINO ALENCAR relatando como se deu o encontro que o mesmo teve com EDINHO SILVA e AUGUSTO 

BOTELHO. Informa que EDINHO SILVA vai falar com GILES AZEVEDO para que este último se encontre com AUGUSTO 

BOTELHO. Avisa aos demais: “Parece qie a ficha começa a cair” (sic). 

 

MARCELO avisa que recentemente falou com GILES AZEVEDO e que nada foi feito por parte 

do GOVERNO FEDERAL: “Vamos ver pois falei com GA a uma semana, atrasando até um dia minha viagem e 

aparentemente, apesar de eu achar que o impactei, nada se mexeram” (sic). Possivelmente MARCELO se refere ao 

encontro que o mesmo teve com GILES AZEVEDO na data de 07/11/2014 e analisado no item 2.13 do presente 

RELATORIO.  

 

MAURICIO informa a MARCELO que AUGUSTO BOTELHO terá um papel importante nas 

tratativas de obstrução das investigações porque “tem excelente transito no PT”, tem “confiança plena do Felipe”, 

além do fato de que MARCIO THOMAZ BASTOS está internado e não pode ser acionado. Avisa que precisam marcar 

uma reunião urgente com GILES AZEVEDO, AUGUSTO e o próprio MAURICIO FERRO para “tomar rápidas 

providências”.  
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O referido e-mail corrobora com o depoimento prestado pelo criminoso colaborador 

MARCELO ODEBRECHT especificamente quanto a declaração de que as atividades de obstrução eram concentradas 

na figura de MAURICIO FERRO (item 1.4 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019). A seguir o conteúdo do e-mail.  A seguir o 

conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
Assunto: Re:  
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA 
Para: Mauricio Ferro /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mauricioroberto;  
CC: Alexandrino Alencar /o=odebrecht/ou=exchange administrative group (fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=alexandrino; 
Fernando Santos Reis /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=freis;  
Envio: 15/11/2014 21:08:26 

 
Augusto conhece GA? 
 

From: Mauricio Ferro 
Sent: Saturday, November 15, 2014 21:02 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Alexandrino Alencar; Fernando Santos Reis 
Subject: Re:  

 

Este é o ponto. 
 
Augusto e o advogado do MTB e de excelente transito no PT e da confiança plena do Felipe. 
 
Precisamos marcar reunião urgente com GA, eu e o augusto para tomar providências rápidas. 
 
MTB está internado com pneumonia.  
 

 
Em 15/11/2014, às 20:52, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 

Augusto? 
Vamos ver pois falei com GA a uma semana, atrasando até um dia minha viagem e aparentemente, apesar de eu achar que o impactei, nada 
se mexeram 
 

From: Alexandrino Alencar 
Sent: Saturday, November 15, 2014 18:51 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Santos Reis 
Cc: Mauricio Ferro 
Subject: Res:  

 

Acabei de estar com ES e Augusto,mto boa conversa.ES mto preocupado,vai falar com GA,para encontrar com Augusto.Parece qie a ficha 
começa a cair. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: sábado, 15 de novembro de 2014 17:12 
Para: Fernando Santos Reis; Alexandrino Alencar 
Cc: Mauricio Ferro 
Assunto: Re:  

 

Ela deve se achar Deus que com o dilúvio destruiu o mundo para reconstruir de novo. Aliais não deve se achar, tem certeza de que eh! 
 

mailto:mbahia@odebrecht.com
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From: Fernando Santos Reis 
Sent: Saturday, November 15, 2014 16:44 
To: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Mauricio Ferro 
Subject: Re:  

 

Alex, estou de acordo com a análise, mas coloco uma espoleta mais nesse barril de pólvora que é o PMDB se sentir atacado diretamente 
para prejudicar as eleições na Câmara e Senado !! É o sentimento deles !! Vão revidar e, como vc coloca, colocam em xeque a 
Governabilidade !! 
 
FLR 

From: Alexandrino Alencar 
Sent: Saturday, November 15, 2014 15:57 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Santos Reis 
Cc: Mauricio Ferro 
Subject: Res:  

 

Vamos la.Estou muito preocupado,pq acho que ela quer fazer um voo solo,e ele se lançou a 2018 de modo a mante-la sob controle.Neste 
cenário entra também a lava jato,pois ela acredita que chega nele e não nela,ai está a grande confusao,na qual estamos metidos.Alguns que 
foram presos são da turma dele,so que com fortes ramificações nela,ai mora o perigo.Estao se mexendo.Hoje devo estar com ES que entre 
quinta e sexta esteve em BSB e em SP,correndo atras. 
Achei madura a posição dos tucanos o que é bom,mas o jogo será decidido na imprensa e por aí que devemos entrar para apagar os 
incendios. 
Tem ainda os políticos para entrar na roda,ai sim a governabilidade estará em cheque. 
Temos que botar nossas instituições representativas para agir rapido,para evitar a fulanizacao,como foi a capa da Veja. 
E fundamental estarmos em contato permanente,para buscarmos o melhor resultado possível e evitar crucificacoes pontuais e 
perigosas,estamos em mares muito revoltos,e não haverá um ganhador. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: sábado, 15 de novembro de 2014 14:21 
Para: Fernando Santos Reis 
Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re:  

 

Ótimo. Boa iniciativa 
 

From: Fernando Santos Reis 
Sent: Saturday, November 15, 2014 14:20 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Subject: Re:  

 

Eu estou cada vez mais tendendo a acreditar nesse general autista !! E o desfecho pode ser esse que vc descreve !! 
 
Falei longamente com RA agora e fiquei de caminhar na praia amanhã de manhã com ele !! 
 
FLR 

From: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Saturday, November 15, 2014 14:14 
To: Fernando Santos Reis 
Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Subject: Re:  

 
Acho que existe sim muita falta de parceria/lealdade, além de um grande egoísmo e "autismo" por parte dela e do núcleo ao 
redor dela, mas não creio que seja proposital. 
Mas vão acabar pagando caro por isto.  
Algumas batalhas podem até ser vencidas, mas acho que um general autisma, egoísta de desleal não tem como sair vivo de 
uma guerra sangrenta, intensa e que se prolongue. 

 

From: Fernando Santos Reis 
Sent: Saturday, November 15, 2014 12:38 



 

 

 

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/PF/PR 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 102/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 38 de 144 

 

To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Subject:  

 
Marcelo, 
 
Ontem, eu, MRF e AA conversamos muito sobre a razão da inoperância diante de tudo o que acontece !! Embora não fosse a 
minha impressão inicial, cada vez mais tendo a achar que essa inoperância, por mais burra que seja, é proposital !! Fica a 
impressão que essa turma está vendo a oportunidade de fazer uma faxina e se diferenciar, ainda que isso seja praticamente 
impossível. 
 
A coletiva do JEC  hoje deixa isso patente !!  
 
FLR 
 

 

 

 

2.20. E-MAIL 16/11/2014 – Assunto “Res: Transporte”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “Res: Transporte” localizado no caminho 

(/LJ_M3061-15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-Arrecadacao1/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início 

de Pastas Particulares/Itens Excluídos/Res: Transporte) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail 

contendo a troca de mensagens entre MARCELO ODEBRECHT, MAURICIO FERRO e ALEXANDRINO ALENCAR na data 

de 16/11/2014, com assunto “Res: Transporte”.  

 

Destaca-se que MAURICIO FERRO envia mensagem eletrônica para os demais informando 

que estará em “stand by” a partir das 14h00min. ALEXANDRINO marca que eles devem estar as 18h00min com GILES 

AZEVEDO: “18h lá com GA” (sic). A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
Assunto: Res: Transporte  
De: Alexandrino Alencar /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXANDRINO 
Para: Mauricio Ferro /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mauricioroberto; Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative 
Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia;  
Envio: 16/11/2014 10:54:57 

 
18h lá com GA 

 

Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 

  Mensagem original 

De: Mauricio Ferro 

Enviada: domingo, 16 de novembro de 2014 10:05 

Para: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht 

Assunto: Transporte 

 

 

Em stand by a partir das 14:00 
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Internet Headers: 
Received: from ODBPA231WI.odebrecht.net (10.19.255.1) by 
ODBPA233WI.odebrecht.net (10.19.255.3) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29 via Mailbox Transport; Sun, 16 Nov 2014 07:54:58 -0500 
Received: from ODBPA241WI.odebrecht.net (10.19.110.80) by 
ODBPA231WI.odebrecht.net (10.19.110.70) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29; Sun, 16 Nov 2014 07:54:58 -0500 
Received: from ODBPA234WI.odebrecht.net (10.19.255.4) by 
ODBPA241WI.odebrecht.net (10.19.255.11) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29; Sun, 16 Nov 2014 07:54:57 -0500 
Received: from ODBPA234WI.odebrecht.net ([fe80::d915:b226:91f7:cfa7]) by 
ODBPA234WI.odebrecht.net ([fe80::d915:b226:91f7:cfa7%19]) with mapi id 
15.00.0995.028; Sun, 16 Nov 2014 07:54:57 -0500 
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat" 
Content-Transfer-Encoding: binary 
From: Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com> 
To: Mauricio Ferro <mferro@odebrecht.com>, Marcelo Bahia Odebrecht 
<mbahia@odebrecht.com> 
Subject: Res: Transporte 
Thread-Topic: Transporte 
Thread-Index: AQHQAZWVUWbcvJMyz0m586kPdi5LypxjNeEg 
Date: Sun, 16 Nov 2014 07:54:57 -0500 
Message-ID: <20141116125542.6566037.82476.14804@odebrecht.com> 
References: <E58A3DE1-709A-4A2F-BD24-B26924DC9A52@odebrecht.com> 
In-Reply-To: <E58A3DE1-709A-4A2F-BD24-B26924DC9A52@odebrecht.com> 
Accept-Language: pt-BR, en-US 
Content-Language: pt-BR 
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 
X-MS-TNEF-Correlator: <20141116125542.6566037.82476.14804@odebrecht.com> 
MIME-Version: 1.0 
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Originating 
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: ODBPA234WI.odebrecht.net 
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal 
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 04 
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: ddd9a200-ee48-4882-2152-08d1cfb3a8b8 
Return-Path: alexandrino@odebrecht.com 
X-MS-Exchange-Organization-AVStamp-Enterprise: 1.0 

 

 

 

2.21. E-MAIL 16/11/2014 – Assunto “Res: ”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“BBB380F090BDF40AA20BA2EE64BA30CC.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/BBB380F090BDF40AA20BA2

EE64BA30CC.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

diversos interlocutores na data de 16/11/2014, com assunto “Res:”.  

 

Destaca-se que o e-mail em questão é uma variação de resposta do e-mail analisado 

anteriormente no presente RELATÓRIO (item 2.16, item 2.17 e item 2.19). Consta como diferente do anterior, o 

comentário de ALEXANDRINO ALENCAR informando que acabou de falar com EDINHO SILVA e que este vai ligar para 

GILES AZEVEDO e ver como devem proceder. ALEXANDRINO declara que as declarações de JOSE EDUARDO CARDOSO 

e de DILMA ROUSSEF são preocupantes. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Alexandrino Alencar 
Enviado em: domingo, 16 de novembro de 2014 10:50 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Santos Reis 
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Cc: Mauricio Ferro 
Assunto: Res: 
 

Falei agora com ES,ele vai ligar para GA,e ver como proceder.Mas já avisou que ele não deve ir,para evitar 
confusão maiores. 
As declarações de ontem do JEC e de hoje da DR são preocupantes no atual cenario. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 

Enviada: sábado, 15 de novembro de 2014 20:52 

Para: Alexandrino Alencar; Fernando Santos Reis 
Cc: Mauricio Ferro 

Assunto: Re: 

 
Augusto? 
Vamos ver pois falei com GA a uma semana, atrasando até um dia minha viagem e aparentemente, apesar 
de eu achar que o impactei, nada se mexeram 
 

From: Alexandrino Alencar 
Sent: Saturday, November 15, 2014 18:51 

To: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Santos Reis 

Cc: Mauricio Ferro 
Subject: Res: 

 
Acabei de estar com ES e Augusto,mto boa conversa.ES mto preocupado,vai falar com GA,para encontrar 
com Augusto.Parece qie a ficha começa a cair. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: sábado, 15 de novembro de 2014 17:12 

Para: Fernando Santos Reis; Alexandrino Alencar 

Cc: Mauricio Ferro 
Assunto: Re: 

 
Ela deve se achar Deus que com o dilúvio destruiu o mundo para reconstruir de novo. Aliais não deve se 
achar, tem certeza de que eh! 
 

From: Fernando Santos Reis 

Sent: Saturday, November 15, 2014 16:44 
To: Alexandrino Alencar; Marcelo Bahia Odebrecht 

Cc: Mauricio Ferro 

Subject: Re: 

 
Alex, estou de acordo com a análise, mas coloco uma espoleta mais nesse barril de pólvora que é o PMDB 
se sentir atacado diretamente para prejudicar as eleições na Câmara e Senado !! É o sentimento deles !! 
Vão revidar e, como vc coloca, colocam em xeque a Governabilidade !! 
 
FLR 
 

From: Alexandrino Alencar 

Sent: Saturday, November 15, 2014 15:57 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Santos Reis 

Cc: Mauricio Ferro 
Subject: Res: 

 
Vamos la.Estou muito preocupado,pq acho que ela quer fazer um voo solo,e ele se lançou a 2018 de modo 
a mante-la sob controle.Neste cenário entra também a lava jato,pois ela acredita que chega nele e não 
nela,ai está a grande confusao,na qual estamos metidos.Alguns que foram presos são da turma dele,so 
que com fortes ramificações nela,ai mora o perigo.Estao se mexendo.Hoje devo estar com ES que entre 
quinta e sexta esteve em BSB e em SP,correndo atras. 
Achei madura a posição dos tucanos o que é bom,mas o jogo será decidido na imprensa e por aí que 
devemos entrar para apagar os incendios. 
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Tem ainda os políticos para entrar na roda,ai sim a governabilidade estará em cheque. 
Temos que botar nossas instituições representativas para agir rapido,para evitar a fulanizacao,como foi a 
capa da Veja. 
E fundamental estarmos em contato permanente,para buscarmos o melhor resultado possível e evitar 
crucificacoes pontuais e perigosas,estamos em mares muito revoltos,e não haverá um ganhador. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 

Enviada: sábado, 15 de novembro de 2014 14:21 
Para: Fernando Santos Reis 

Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 

Assunto: Re: 

 
Ótimo. Boa iniciativa 
 

From: Fernando Santos Reis 
Sent: Saturday, November 15, 2014 14:20 

To: Marcelo Bahia Odebrecht 

Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Subject: Re: 

 
Eu estou cada vez mais tendendo a acreditar nesse general autista !! E o desfecho pode ser esse que vc 
descreve !! 
 
Falei longamente com RA agora e fiquei de caminhar na praia amanhã de manhã com ele !! 
 
FLR 
 

From: Marcelo Bahia Odebrecht 

Sent: Saturday, November 15, 2014 14:14 
To: Fernando Santos Reis 

Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 

Subject: Re: 

 
Acho que existe sim muita falta de parceria/lealdade, além de um grande egoísmo e "autismo" por parte dela 
e do núcleo ao redor dela, mas não creio que seja proposital. 
Mas vão acabar pagando caro por isto. 
Algumas batalhas podem até ser vencidas, mas acho que um general autisma, egoísta de desleal não tem 
como sair vivo de uma guerra sangrenta, intensa e que se prolongue. 
 

From: Fernando Santos Reis 

Sent: Saturday, November 15, 2014 12:38 

To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Subject: 
 
Marcelo, 
 
Ontem, eu, MRF e AA conversamos muito sobre a razão da inoperância diante de tudo o que acontece !! 
Embora não fosse a minha impressão inicial, cada vez mais tendo a achar que essa inoperância, por mais 
burra que seja, é proposital !! Fica a impressão que essa turma está vendo a oportunidade de fazer uma 
faxina e se diferenciar, ainda que isso seja praticamente impossível. 
 
A coletiva do JEC hoje deixa isso patente !! 
 
FLR 
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2.22. E-MAIL 17/11/2014 – Assunto “Re: Apoio”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“9A611B44B6F295366A6DA14B8D6B59E1.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/9A611B44B6F295366A6DA1

4B8D6B59E1.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT, MAURICIO FERRO e CLAUDIO MELO FILHO na data de 17/11/2014, com assunto “Re: Apoio”.  

 

Destaca-se que CLAUDIO MELO envia mensagem eletrônica para MARCELO ODEBRECHT 

informando que sabe que MARCELO virá à BRASILIA e oferece apoio. MARCELO avisa que vai à BRASILIA para tratar 

do “tema MF” e avisa a CLAUDIO MELO da necessidade de que ele “preocupe” MICHEL TEMER (“MT”), para que este 

último “preocupe” DILMA ROUSSEF (“a amiga”): “Bate volta. Já voltando para SP. Encontro sobre tema MF. Vc 

precisa preocupar seu amigo MT, para ele preocupar a amiga” (sic).  

 

De acordo com o conteúdo extraído do terminal telefônico de MARCELO ODEBRECHT consta 

reunião do mesmo com EDINHO SILVA e ALEXANDRINO ALENCAR na data de 17/11/2014, conforme digitalização 

abaixo.  

 

 

A seguir o conteúdo do e-mail.   

E-MAIL  
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado em: segunda-feira, 17 de novembro de 2014 20:49 
Para: Claudio Melo Filho 
Cc: Mauricio Ferro 
Assunto: Re: Apoio 
 
 

Bate volta. Já voltando para SP. 
Encontro sobre tema MF. 
Vc precisa preocupar seu amigo MT, para ele preocupar a amiga. 
 

From: Claudio Melo Filho 

Sent: Monday, November 17, 2014 20:36 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 

Subject: Apoio 
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Soube que você estaria vindo para encontro em Bsb, se precisar de algo me fale. Abs 
 
 
Cláudio Melo Filho 
Odebrecht S A 
 

 

 

2.23. E-MAIL 19/11/2014 – Assunto “Res:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“A3542F1683AACD938FDD6919AE1B6B26.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/A3542F1683AACD938FDD69

19AE1B6B26.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e ALEXANDRINO ALENCAR na data de 19/11/2014, com assunto “Res:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para ALEXANDRINO 

ALENCAR solicitando retorno sobre o pedido de reunião que o mesmo fez no INSTITUTO LULA. ALEXANDRINO 

responde que ficou de ter uma resposta no período da tarde. MARCELO insiste que o ideal seria que a reunião fosse 

no dia da mensagem: “Vou estar aqui todo estes dias, mas seria importante forçar para tentar estar com ele ainda 

hoje” (sic). ALEXANDRINO dá ciência no pedido.  

 

O e-mail em questão corrobora com a declaração do criminoso colaborador que de contatou 

diversas pessoas próximas a ex-Presidente DILMA ROUSSEF, incluindo a pessoa do ex-Presidente LULA, com o 

objetivo de obter auxílio na pressão para que DILMA atuasse em desfavor da OPERAÇÃO LAVAJATO (item 1.8 da 

INFORMAÇÃO Nº 003/2019). A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Alexandrino Alencar 
Enviado em: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 12:58 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Res: 
 
 

Ok 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 

Enviada: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 12:48 

Para: Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: 

 
 
Vou estar aqui todo estes dias, mas seria importante forçar para tentar estar com ele ainda hoje. 
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From: Alexandrino Alencar 
Sent: Wednesday, November 19, 2014 12:45 

To: Marcelo Bahia Odebrecht 

Subject: Res: 

 
Ficamos de nos falar a tarde,aguardando BSB 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 

Enviada: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 12:41 
Para: Alexandrino Alencar 
Assunto: 
 
 
Notícias do Instituto? Alguma chance do encontro ocorrer? 
 
 

 

 

2.24. E-MAIL 19/11/2014 – Assunto “Res:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “Res:” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-Arrecadacao1/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início de Pastas 

Particulares/Itens Excluídos/Res:) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de 

mensagens entre MARCELO ODEBRECHT, MAURICIO FERRO e ALEXANDRINO ALENCAR na data de 19/11/2014, com 

assunto “Res:”.  

 

Destaca-se que MAURICIO FERRO envia mensagem eletrônica para ALEXANDRINO ALENCAR, 

com cópia para MARCELO ODEBRECHT, avisando que os três deverão se encontrar no dia seguinte “para tratar de 

L”, possivelmente sobre estratégia discutida pelo ex-Presidente LULA. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
Assunto: Res:  
De: Alexandrino Alencar /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=ALEXANDRINO 
Para: Mauricio Ferro /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mauricioroberto; Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative 
Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia;  
Envio: 19/11/2014 07:05:08 

 
Devo estar mais no final da tarde.Te ligo 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 

De: Mauricio Ferro 
Enviada: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 00:49 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re:  

 

Alex, 
 
Vamos nos encontrar amanha para tratar de L 
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Internet Headers: 
Received: from ODBPA234WI.odebrecht.net (10.19.255.4) by 
ODBPA233WI.odebrecht.net (10.19.255.3) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29 via Mailbox Transport; Wed, 19 Nov 2014 04:05:10 -0500 
Received: from ODBPA240WI.odebrecht.net (10.19.110.79) by 
ODBPA234WI.odebrecht.net (10.19.110.73) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29; Wed, 19 Nov 2014 04:05:09 -0500 
Received: from ODBPA235WI.odebrecht.net (10.19.110.74) by 
ODBPA240WI.odebrecht.net (10.19.110.79) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29; Wed, 19 Nov 2014 04:05:09 -0500 
Received: from ODBPA235WI.odebrecht.net ([fe80::4cbb:8854:3675:568]) by 
ODBPA235WI.odebrecht.net ([fe80::4cbb:8854:3675:568%20]) with mapi id 
15.00.0995.028; Wed, 19 Nov 2014 04:05:09 -0500 
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat" 
Content-Transfer-Encoding: binary 
From: Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com> 
To: Mauricio Ferro <mferro@odebrecht.com>, Marcelo Bahia Odebrecht 
<mbahia@odebrecht.com> 
Subject: Res: 
Thread-Index: AQHQArhjQ+F0msbjlUabCOwK3Imq6Zxlz1IAgAAPJQCAAZVjAIAANoqG 
Date: Wed, 19 Nov 2014 04:05:08 -0500 
Message-ID: <20141119090549.6557845.2112.15200@odebrecht.com> 
References: <20141117224731.6508695.61329.73191@odebrecht.com> 
<20141117234448.6557845.50282.15035@odebrecht.com> 
<20141118003900.6508695.10996.73205@odebrecht.com>,<D0919954.22CAA%mferro@odebrecht.com> 
In-Reply-To: <D0919954.22CAA%mferro@odebrecht.com> 
Accept-Language: pt-BR, en-US 
Content-Language: pt-BR 
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 
X-MS-TNEF-Correlator: <20141119090549.6557845.2112.15200@odebrecht.com> 
MIME-Version: 1.0 
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Originating 
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: ODBPA235WI.odebrecht.net 
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal 
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 04 
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: 0cd6c6da-ca06-43e6-b1c4-08d1d1ef0dd6 
Return-Path: alexandrino@odebrecht.com 
X-MS-Exchange-Organization-AVStamp-Enterprise: 1.0 

 

 

 

2.25. E-MAIL 19/11/2014 – Assunto “Res:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“AE24E427DCDC326F1875020F69A26DD5.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/AE24E427DCDC326F187502

0F69A26DD5.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

diversos interlocutores na data de 19/11/2014, com assunto “Res:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para BENEDICTO JUNIOR, 

CLAUDIO MELO FILHO e FERNANDO SANTOS REIS perguntando qual deles poderia ter um canal de comunicação 

mais seguro para se comunicarem com o ex-Deputado Federal EDUARDO COSENTINO DA CUNHA (“Caranguejo”). 

BENEDICTO JUNIOR e CLAUDIO MELO respondem sobre a demanda. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Claudio Melo Filho 
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Enviado em: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 13:26 
Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Santos 
Reis 
Assunto: Res: 
 

Só deve ir à noite ou amanhã cedo. Tá uma briga em Bsb enorme. 
 
Cláudio Melo Filho 
Odebrecht S A 
 
De: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Enviada: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 13:17 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Fernando Santos Reis 
Assunto: RES: 

 
Deixa eu ver se ele chegou no Rio pro feriado........ 
 

 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 13:02 
Para: Benedicto Barbosa da Silva Junior; Claudio Melo Filho; Fernando Santos Reis 
Assunto: 
 
 

Quem pode ter contato mais seguro com o Caranguejo entre hoje ou amanha? 
Quem for peço me ligar para falarmos no cripto. 
 
 
 

 

 

2.26. E-MAIL 19/11/2014 – Assunto “Re: BH”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“57FB4A314C107FB4C095B426632F8140.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/57FB4A314C107FB4C095B4

26632F8140.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e JOAO CARLOS MARIZ NOGUEIRA na data de 19/11/2014, com assunto “Re: BH”.  
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Destaca-se que JOAO CARLOS NOGUEIRA envia mensagem eletrônica para MARCELO 

ODEBRECHT relatando encontro que teve com FERNANDO PIMENTEL (“FP”). Informa que PIMENTEL fez um alerta 

à DILMA ROUSSEF sobre as consequências do avanço das investigações, além de ter falado também sobre o tema 

com GILES AZEVEDO (“GA”), ALOIZIO MERCADANTE (“AM”), JOSE EDUARDO CARDOSO (“JEC”) e RUI FALCÃO (“RF”). 

Além disso, PIMENTEL relatou que conversou com DILMA sobre trazer as investigações para o “foro correto”.  

 

MARCELO responde torcendo para que “ele a convença de vez”. JOAO NOGUEIRA acha 

estranho que a ANDRADE GUTIERREZ não tenha sido alvo da 7ª etapa da Operação LAVA JATO e sugere que pode 

ter ocorrido um acordo para a empreiteira não ser investigada. MARCELO avisa que a ANDRADE GUTIERREZ operava 

com FERNANDO BAIANO e como este ultimo vai delatar, acabará sendo também investigada.  

 

MARCELO pergunta a JOAO NOGUEIRA que tipo de acordo seria este que poupou a ANDRADE 

GUTIERREZ. JOAO responde que seria com os “tucanos” que seriam “sócios em MG”. Comenta que PAULO ROBERTO 

COSTA já havia mencionado o OTAVIO AZEVEDO (“OA") e o FLAVIO MAGALHAES (“FM”), e que nada teria acontecido.  

 

JOAO NOGUEIRA comenta que tem recebido informações de que a ODEBRECHT seria alvo de 

uma possível 8ª fase da Operação LAVA JATO, supostamente focada em ilícitos praticados na REFINARIA ABREU E 

LIMA. MARCELO pede para JOAO NOGUEIRA buscar uma informação mais concreta. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado em: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 09:15 
Para: Joao Carlos Mariz Nogueira 
Assunto: Re: BH 
 

Temos que ficar atentos e em busca de uma info mais concreta 
 
From: Joao Carlos Mariz Nogueira 
Sent: Wednesday, November 19, 2014 08:38 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Res: BH 

 
Com os tucanos (de quem seriam "socios" em MG) e, por conseguinte, com os demais atores. Especulou 
sobre isso. Pois PRC já teria mencionado OA e FM, por exemplo. E nada teria acontecido até então. 
 
Disse a ele que imaginava que agora , sim, iria estourar com a prisão do Fernando Baiano. 
 
Em tempo (mencionei também para MRF e CMF ontem): fala-se muito em foco agora em Abreu e Lima e 
numa eventual 8 etapa. Zum-zum-zum em BSB. Nós como alvo principal. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 08h30 
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Para: Joao Carlos Mariz Nogueira 
Assunto: Re: BH 

 
Dúvida: que tipo de acordo ele se referia? 
 
From: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Wednesday, November 19, 2014 08:24 
To: Joao Carlos Mariz Nogueira 
Subject: Re: BH 

 
A AG usava Fernando Baiano. Agora vai estorar. 
 

From: Joao Carlos Mariz Nogueira 
Sent: Wednesday, November 19, 2014 08:19 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Res: BH 

 
Chama muito a atenção dele a ausência da AG no processo. Supõe que haja um acordo. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 08h14 
Para: Joao Carlos Mariz Nogueira 
Assunto: Re: BH 

 
Tomara que ele a convença de vez! 
 
From: Joao Carlos Mariz Nogueira 
Sent: Wednesday, November 19, 2014 00:29 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: BH 

 
Acabo de estar com FP. Disse-me que, após a nossa primeira conversa (antes dele viajar), fez um alerta a ela 
sobre as consequências do tema (além de tb ter falado com GA, AM, JEC e RF sobre o assunto). Ela teria 
ficado atenta às ponderações dele de que o processo deveria ser trazido para o foro correto, embora não 
tenha se demonstrado preocupada com os riscos relacionados ao 2M dela. Ela também teria conversado 
mais reservadamente sobre o tema com AM e JEC na ocasião. Diante dos novos acontecimentos (tb me 
capacitei/me atualizei com MRF), ele voltará a conversar com ela de maneira ainda mais contundente na 
próxima quinta, quando estarão juntos. Ele está plenamente ciente da gravidade da situação. 
 
Estou com problemas no certificado de MRF e CMF, por isso não os copio. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 

 

 

 

2.27. E-MAIL 19/11/2014 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“DF9DEB432C77FA0A10D44C8C52DB1BEE.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-
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Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/DF9DEB432C77FA0A10D44C

8C52DB1BEE.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT, MAURICIO FERRO e ALEXANDRINO ALENCAR na data de 19/11/2014, com assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para ALEXANDRINO 

ALENCAR reclamando sobre o fato de EDINHO SILVA (“ES”) não ter aceitado encontrar-se no mesmo dia com 

MARCELO ODEBRECHT. Descreve que EDINHO SILVA não entendeu a “gravidade/urgência”.  

 

ALEXANDRINO avisa que “estão se mexendo”, possivelmente referindo-se as tratativas que 

estavam sendo desenvolvidas com o objetivo de obstruir o andamento das investigações. ALEXANDRINO ainda 

pergunta sobre GILES AZEVEDO (“GA”), pessoa responsável pelo contato com a ex-Presidente DILMA ROUSSEF.  

 

MARCELO responde que “ela não está se mexendo onde deveriam. Estão com o foco/alvo 

errado”. ALEXANDRINO complementa dizendo que “ela acha vai implodir com o PMDB, e alguns companheiros, mal 

vistos e ela fica leve e solta. Como ficou no mensalao” (sic).  

 

MARCELO insiste que precisa se encontrar no mesmo dia da mensagem com EDINHO SILVA. 

ALEXANDRINO diz que EDINHO SILVA está viajando para FOZ DO IGUAÇU e depois irá para MONTEVIDEU, e que só 

volta na sexta-feira. Avisa que EDINHO SILVA esteve com DILMA ROUSSEF no dia anterior e que seus contatos do 

INSTITUTO LULA não quiseram repassar o feedback desse encontro a ele. Segue a seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado em: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 14:17 
Para: Alexandrino Alencar 
Cc: Mauricio Ferro 
Assunto: Re: 
 
 

Tá foda! 
 
 
From: Alexandrino Alencar 
Sent: Wednesday, November 19, 2014 14:03 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Mauricio Ferro 
Subject: Res: 

 
 
Ele esta indo agora para Foz do Iguacu,e de lá vai pra Montivideo,voltando sexta.soube agora quw esteve 
ontem em BSB com ela.O pessoal do instituto não quis abrir a informacao. 
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Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 13:37 
Para: Alexandrino Alencar 
Cc: Mauricio Ferro 
Assunto: Re: 

 
 
Preciso realmente estar com ele hoje junto com ES 
 
 
From: Alexandrino Alencar 
Sent: Wednesday, November 19, 2014 13:33 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Mauricio Ferro 
Subject: Res: 

 
 
Tô achando que ela acha que vai implodir com o PMDB, e alguns companheiros, mal vistos e ela fica leve e 
solta. 
Como ficou no mensalao. 
 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 13:26 
Para: Alexandrino Alencar 
Cc: Mauricio Ferro 
Assunto: Re: 

 
 
Continuo com algumas info de que ela não está se mexendo onde deveriam. Estão com o foco/alvo 
errado. 
 
 
From: Alexandrino Alencar 
Sent: Wednesday, November 19, 2014 13:22 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Res: 

 
Marcelo 
Já te disse vão esperar o dia de hoje,onde estão se mexendo. 
Tens notícias do GA? 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 13:19 
Para: Alexandrino Alencar 
Assunto: 
 
 
Realmente não entendo. Se ele não quer o encontro hoje comigo e ES eh porque não entende a 
gravidade/urgencia. 
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2.28. E-MAIL 19/11/2014 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“CD4B079CD835C5A1AAC08FEC47F3778B.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/CD4B079CD835C5A1AAC08

FEC47F3778B.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e CLAUDIO MELO FILHO na data de 19/11/2014, com assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para CLAUDIO MELO 

FILHO solicitando que este encontre-se com CIRO GOMES (“CIRO”) e que antes do encontro ligue para o MARCELO 

através de telefone criptografado para acertarem os detalhes que deverão ser passados a CIRO.  

 

CLAUDIO MELO avisa que CIRO GOMES está no exterior. Na sequência das mensagens 

CLAUDIO MELO avisa a MARCELO que CIRO GOMES não “entrará no assunto” que MARCELO tem interesse – 

possivelmente impedir o avanço das investigações. CLAUDIO diz que CIRO retornará ao BRASIL na próxima segunda 

ou terça-feira.  

 

De acordo com as pesquisas aos sistemas disponíveis, identificou-se que CIRO FERREIRA 

GOMES, CPF 120.055.093-53, esteve fora do pais na data de 19 de novembro de 2014 (data que o e-mail foi enviado). 

Consta que CIRO GOMES, utilizando o passaporte FE076195 saiu do país no dia 17/11/2014 no voo G3 7684 e 

retornou ao país no dia 20/11/2014 no voo G3 7453. Segue digitalização abaixo do SISTEMA STI2.  
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A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado em: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 13:27 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: 
 
 

Outro altista. Qd puder me ligue no cripto 
 
 

From: Claudio Melo Filho 

Sent: Wednesday, November 19, 2014 13:24 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 

Subject: Res: 

 
 
Não. Ele está se dizendo ausente e me disse que não entrará no assunto. Chega segunda ou terça. 
 
Cláudio Melo Filho 
Odebrecht S A 
 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 

Enviada: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 13:10 
Para: Claudio Melo Filho 

Assunto: Re: 

 
 
Alguém que possa falar pelo time na ausência dele e eh de sua confianca? 
 
 

From: Claudio Melo Filho 
Sent: Wednesday, November 19, 2014 13:04 

To: Marcelo Bahia Odebrecht 

Subject: Res: 

 
 
Ele esta no exterior. 
 
 
Cláudio Melo Filho 
Odebrecht S A 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 

Enviada: quarta-feira, 19 de novembro de 2014 13:03 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: 
 
Vc consegue estar com Ciro hoje ou amanhã? Se sim me ligue pelo cripto depois de 14:30. 
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2.29. E-MAIL 20/11/2014 – Assunto “Re: Dados”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“57A6E3ADC357A159F3BB7CD90AB57FC8.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/57A6E3ADC357A159F3BB7C

D90AB57FC8.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e MAURICIO FERRO na data de 20/11/2014, com assunto “Re: Dados”.  

 

Destaca-se que MARTA PACHECO envia mensagem eletrônica para MAURICIO FERRO 

contendo os nomes dos integrantes do MINISTÉRIO PUBLICO da SUIÇA que estão responsáveis pelo 

compartilhamento das informações referentes às investigações da OPERAÇÃO LAVA JATO naquele país.  

 

MAURICIO FERRO envia as informações para MARCELO ODEBRECHT e conversam sobre quem 

seria o melhor interlocutor. MAURICIO FERRO fala utilizando códigos mencionando pessoa identificada como “G”, 

pessoa identificada como “J”, pessoa identificada como “S” e pessoa identificada como “E”. Não foi possível 

identificar até o presente momento a quem MAURICIO está se referindo por “G”, “J”, “S” e “E”.  

 

MARCELO finaliza propondo verificar a viabilidade de ter uma conversa com “AM”, 

possivelmente ALOIZIO MERCADANTE.  

 

Ressalta-se que as informações do e-mail corroboram com o depoimento prestado por 

MARCELO ODEBRECHT quando descreveu que a principal estratégia da ODEBRECHT para impedir o avanço das 

investigações consistia em bloquear o envio das informações da SUIÇA – vide página 150 da INFORMAÇÃO Nº 

022/2019 (36’27”) e página 156 da INFORMAÇÃO Nº 022/2019 (52’48”)  

 

Da mesma forma, o e-mail também corrobora com a declaração de que as ações de obstrução 

eram concentradas na figura de MAURICIO FERRO (item 1.4 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019). A seguir o conteúdo 

do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado em: quinta-feira, 20 de novembro de 2014 15:23 
Para: Mauricio Ferro 
Assunto: Re: Dados 
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Deixe eu ver se consigo ter a conversa com AM hoje e falamos amanha 
 
 
From: Mauricio Ferro 
Sent: Thursday, November 20, 2014 15:21 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Re: Dados 

 
 
Acho que nesta altura somente o interlocutor de segunda (G) obter a autorização dela para ter o diálogo 
direto com J. 
 
Se ele vai usar S para ser mais eficaz depende da relação deles. S sozinho não ter estorvo. 
 

Paralelamente pensei em provocar E para reforçar 
 
 
Em 20/11/2014, às 14:55, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
 

Seria bom se soubéssemos qual seria o melhor procedimento é interlocutor daqui para já 
dá o caminho das pedras 
 
From: Mauricio Ferro 
Sent: Thursday, November 20, 2014 14:51 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Fwd: Dados 

 
 
Veja os dados abaixo. 
 
Acho que um ofício seria mais eficaz 
 
 
 
Início da mensagem encaminhada 
 
De: Marta Pacheco <martapacheco@odebrecht.com> 
Data: 20 de novembro de 2014 14:41:40 BRST 
Para: Mauricio Ferro <mferro@odebrecht.com> 
Assunto: Dados 
 
 
Procurador Federal responsável: Luc Leimgruber 
Procuradora Federal: Graziella de Falco Haldemann 
Procurador Federal Assistente: Cynthia Beeuvard 
Oficial de justiça: Sylvia Sachet-Gintzburger 
 
Ministério Público da Confederação MPC 
Av. Des Bergieres 42, 1004 Lousane. 
Fone: +41 21 644 33 01, fax +41 21 644 33 20 
www.bundesanwaltschaft.ch 
 

 

 

 

 

 

http://www.bundesanwaltschaft.ch/
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2.30. E-MAIL 20/11/2014 – Assunto “Re: Res: Jobim”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“6CB12A2D5AA9E9EE758ABFB4CE2290AB.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/6CB12A2D5AA9E9EE758ABF

B4CE2290AB.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT, MAURICIO FERRO e CLAUDIO MELO FILHO na data de 20/11/2014, com assunto “Re: Res: 

Jobim”.  

 

Destaca-se que MAURICIO FERRO envia mensagem eletrônica para CLAUDIO MELO, com 

cópia para MARCELO ODEBRECHT, solicitando que CLAUDIO exerça pressão em NELSON JOBIM no sentido de 

interceder pelo patrocínio do recurso da ENGEVIX.  

 

CLAUDIO MELO FILHO avisa que vai enviar um SMS para JOBIM com o objetivo de 

encontrarem-se “sem falta até sábado pela manhã”. MAURICIO insiste ainda na agilidade de CLAUDIO pois, segundo 

ele, “Importante ser logo. TEORI pode despachar amanhã” (sic). A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Mauricio Ferro 
Enviado em: quinta-feira, 20 de novembro de 2014 21:21 
Para: Claudio Melo Filho 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Re: Res: Jobim 
 
 

Importante ser logo. Teori pode despachar amanhã 
 
 
 
> Em 20/11/2014, às 21:20, Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> escreveu: 
> 
> Farei isso. Vou mandar um sms para ele encontro sem falta até sábado pela manhã. 
> 
> Cláudio Melo Filho 
> Odebrecht S A 
> Mensagem original 
> De: Mauricio Ferro 
> Enviada: quinta-feira, 20 de novembro de 2014 21:18 
> Para: Claudio Melo Filho 
> Cc: Marcelo Bahia Odebrecht 
> Assunto: Jobim 
> 
> Vale a pena uma pressão sua com o Jobim. 
> 
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> Todos estão elogiando o recurso da Engevix que está com o Teori. Inclusive ele. 
> 
> Basta pouco de boa vontade do Teori para o recurso ser admitido. 
> 
> Bote pressão nele. 
> 
> 
> 
 

 

2.31. E-MAIL 20/11/2014 – Assunto “Res:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“9D8B33E577C2423A3045BD3AD445C33B.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/9D8B33E577C2423A3045BD

3AD445C33B.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

diversos interlocutores na data de 20/11/2014, com assunto “Res:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para os demais 

interlocutores dando orientações sobre as tratativas que cada um deles deve executar no sentido de pressionar pela 

obstrução do andamento das investigações da OPERAÇÃO LAVA JATO.  

 

MARCELO pede que CLAUDIO MELO FILHO (“CMF”) providencie uma reunião urgente com 

MICHEL TEMER (“MT”). MARCELO avisa que recebeu informações através de ALOIZIO MERCADANTE (“AM”) e que 

no GOVERNO continua “autista buscando tratar uma hemorragia com os remédios de uma doença crônica” (sic). 

Avisa que irá se reunir com ALOIZIO MERCADANTE novamente no dia seguinte: “Devo estar com AM amanhã” (sic).  

 

Na sequência, MARCELO pede que ALEXANDRINO ALENCAR providencie reunião com o ex-

Presidente LULA: “Alex: urge Tb conversa com amigo de meu pai” (sic). Em seguida, MARCELO pede que MAURICIO 

FERRO avise quando marcar com FERNANDO REIS (“FR”) pois ele – MARCELO – quer estar junto na reunião. CLAUDIO 

MELO informa aos demias que MICHEL TEMER (“MT”) vai ligar em 30 minutos.  A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Claudio Melo Filho 
Enviado em: quinta-feira, 20 de novembro de 2014 11:08 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Alexandrino Alencar; Mauricio Ferro 
Cc: Fernando Santos Reis 
Assunto: Res: 
 
 

MT vai me ligar em 30 min, está em reunião. 
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Cláudio Melo Filho 
Odebrecht S A 
 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: quinta-feira, 20 de novembro de 2014 11:04 

Para: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; Mauricio Ferro 

Cc: Fernando Santos Reis 
Assunto: RES: 

 
 
Urge estes encontros pois inclusive tem chegado encima muita info de que eu disse isto, eu disse aquilo, e nem eles 
mais tem segurança do que eu disse! 
 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quinta-feira, 20 de novembro de 2014 11:01 

Para: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; Mauricio Ferro 

Cc: Fernando Santos Reis 
Assunto: 
 
 

CMF: urge a conversa com MT. 
Acabo de receber a noticia (de AM) que confirma que continuam autista e buscando tratar uma hemorragia com os 
remédios de uma doença crônica. Devo estar com AM amanhã. 
 
Alex: urge Tb conversa com amigo de meu pai 
 
MRF: me avise qd marcar com FR para eu Tb estar junto 
 
 

 

 

2.32. E-MAIL 20/11/2014 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“A061C74B82ACC5DF5858123EDD1B29B6.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/A061C74B82ACC5DF585812

3EDD1B29B6.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

diversos interlocutores na data de 20/11/2014, com assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que o e-mail em questão é uma variação de resposta do e-mail analisado 

anteriormente no presente RELATÓRIO (item 2.31). Consta como diferente do anterior, o comentário de FERNANDO 

REIS enviando para os demais um determinado telefone celular identificado como “(61) 9288.8253”.  As pesquisas 

aos sistemas abertos identificaram que o terminal telefônico em questão está vinculado ao Ex-Presidente da 

República e à época Vice-Presidente MICHEL TEMER. Segue abaixo digitalização.  
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A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Fernando Santos Reis 
Enviado em: quinta-feira, 20 de novembro de 2014 11:14 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Re: 
 
 

Ainda estou no escritório se quiser falar algo sobre esse caminho !! 
 
FLR 
 

From: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Thursday, November 20, 2014 11:09 

To: Fernando Santos Reis; Claudio Melo Filho 

Subject: Re: 

 
 
Combinei com CMF dele ligar. 
 
CMF: hoje a noite ou amanhã pela manhã sem falta. Pois amanhã a tarde quero estar com AM. 
 

From: Fernando Santos Reis 

Sent: Thursday, November 20, 2014 11:06 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 

Subject: Re: 

 
 
(61) 9288.8253 
 
FLR 
 

From: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Thursday, November 20, 2014 11:02 

To: Claudio Melo Filho; Alexandrino Alencar; Mauricio Ferro 

Cc: Fernando Santos Reis 
Subject: 
 
 

CMF: urge a conversa com MT. 
Acabo de receber a noticia (de AM) que confirma que continuam autista e buscando tratar uma hemorragia com os 
remédios de uma doença crônica. Devo estar com AM amanhã. 
 
Alex: urge Tb conversa com amigo de meu pai 
 
MRF: me avise qd marcar com FR para eu Tb estar junto 
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2.33. E-MAIL 21/11/2014 – Assunto “Encontro hoje 10h30”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “Encontro hoje 10h30” localizado no 

caminho (/LJ_M3061-15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-Arrecadacao1/vol_vol4/Correio/Nova 

PST/mbahia_archive.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/Encontro hoje 10h30) do MATERIAL Nº 414/2019. No 

referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre MARCELO ODEBRECHT e CLAUDIO MELO FILHO 

na data de 21/11/2014, com assunto “Encontro hoje 10h30”.  

 

Destaca-se que CLAUDIO MELO FILHO envia mensagem eletrônica para MARCELO 

ODEBRECHT avisando que determinado interlocutor já está a caminho. Possivelmente trata-se de MICHEL TEMER 

visto e-mail analisado anteriormente nos itens 2.31 e 2.32 do presente RELATÓRIO.  

 

De acordo com o conteúdo extraído do terminal telefônico de MARCELO ODEBRECHT consta 

reunião do mesmo com pessoa identificada como “MT” na data de 21/11/2014, conforme digitalização abaixo.  

 

 

 

A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
Assunto: Encontro hoje 10h30 
De: Claudio Melo Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=CMF 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia;  
Envio: 21/11/2014 10:02:23 

 
A pessoa já está no carro a caminho. 
Seu cel tá dando caixa direto.  
 
Cláudio Melo Filho  
Odebrecht S A 

 
Internet Headers: 
Received: from ODBPA232WI.odebrecht.net (10.19.255.2) by 
ODBPA233WI.odebrecht.net (10.19.255.3) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29 via Mailbox Transport; Fri, 21 Nov 2014 07:02:25 -0500 
Received: from ODBPA240WI.odebrecht.net (10.19.110.79) by 
ODBPA232WI.odebrecht.net (10.19.110.71) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29; Fri, 21 Nov 2014 07:02:24 -0500 
Received: from ODBPA240WI.odebrecht.net ([fe80::f413:af50:c24f:3b61]) by 
ODBPA240WI.odebrecht.net ([fe80::f413:af50:c24f:3b61%16]) with mapi id 
15.00.0995.028; Fri, 21 Nov 2014 07:02:24 -0500 
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat" 
Content-Transfer-Encoding: binary 
From: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 



 

 

 

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/PF/PR 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 102/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 60 de 144 

 

To: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject: Encontro hoje 10h30 
Thread-Topic: Encontro hoje 10h30 
Thread-Index: AQHQBYMCztWl5A9onkWZobeOShw8bQ== 
Date: Fri, 21 Nov 2014 07:02:23 -0500 
Message-ID: <20141121120310.6631577.14444.41146@odebrecht.com> 
Accept-Language: pt-BR, en-US 
Content-Language: pt-BR 
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 
X-MS-TNEF-Correlator: <20141121120310.6631577.14444.41146@odebrecht.com> 
MIME-Version: 1.0 
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Originating 
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: ODBPA240WI.odebrecht.net 
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal 
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 04 
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: ac5b0f58-c83c-404b-5b34-08d1d39a25b9 
Return-Path: cmf@odebrecht.com 

 

 

 

2.34. E-MAIL 21/11/2014 – Assunto “Res:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“89161269D7165E516A6AC892ED3F27AC.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/89161269D7165E516A6AC8

92ED3F27AC.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e CLAUDIO MELO FILHO na data de 21/11/2014, com assunto “Res:”.  

 

Destaca-se que MARCELO envia mensagem eletrônica para CLAUDIO orientando o que deve 

ser repassado por ele ao conversar com JAQUES WAGNER (“JW”). Na sequência, CLAUDIO afirma que “a pessoa do 

Sul ficou de me dar noticias...” (sic). Há indícios de que “a pessoa do Sul” seja alguém vinculado as investigações da 

operação LAVA JATO e que estivesse repassando à ODEBRECHT informações sigilosas.  

 

 De acordo com o depoimento prestado pelo criminoso colaborador MARCELO ODEBRECHT, 

integrantes da ODEBRECHT contrataram advogados de CURITIBA/PR com o objetivo de monitorar a movimentação 

e deslocamento de efetivo policial relativo a OPERAÇÃO LAVA JATO (item 1.11 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019).  

 

Outro ponto destacado no item 1.10 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019 consiste na aproximação 

entre advogados da ODEBRECHT e policiais federais lotados na Superintendência de Policia Federal no PARANÁ 

(SR/PF/PR) com o objetivo de obter elementos que poderiam ser usados para obstruir o andamento das 

investigações. A seguir o conteúdo do e-mail.   
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E-MAIL  
De: Claudio Melo Filho 
Enviado em: sexta-feira, 21 de novembro de 2014 22:20 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Res: 
 

Pensei nisso, mas tenho tido o cuidado de pedir discrição aos interlocutores, que me garantem que me 
despreocupe. 
 
A pessoa do Sul ficou de me dar noticias hoje ou amanhã pela manhã. 
 
O meu amigo acabou de falecer. Impressionante. Ele teve uma hemorragia sistêmica a partir de uma 
úlcera que perfurou. Éramos amigos por escolha, o que significa muito. A vida prega peças incríveis. 
 
Cláudio Melo Filho 
Odebrecht S A 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: sexta-feira, 21 de novembro de 2014 20:11 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: 
 
Se vc estiver com JW não seria bom dar os detalhes de hoje para ele, apenas reforçar as preocupacoes. 
Tenho medo que ela ache que estamos falando com gente demais. 
 

 

 

 

2.35. E-MAIL 21/11/2014 – Assunto “RES:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“6A2A14A876538503AF0CA8CF5B209A73.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/6A2A14A876538503AF0CA8

CF5B209A73.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e MAURICIO FERRO, além de outros interlocutores em cópia nas mensagens, na data de 

21/11/2014, com assunto “RES:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica ao grupo interno 

comandado por ele solicitando o repasse de informações por parte dos interlocutores dos mesmos. MAURICIO 

FERRO responde que acabou de sair de uma reunião e que abordou o tema “sangria desatada” e depois “medidas 

de médio prazo”, possivelmente se referindo ao andamento das investigações e as necessidades de ações para 

impedir o avanço das mesmas.  

 



 

 

 

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/PF/PR 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 102/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 62 de 144 

 

MARCELO pergunta a MAURICIO FERRO com quem ele se reuniu para tratar desse assunto e 

MAURICIO responde: “Emissario de JEC” (sic). Possivelmente refere-se a pessoa de PEDRO ESTEVAM SERRANO, 

identificado como sendo o intermediário entre a ODEBRECHT e o então MINISTRO DA JUSTIÇA, JOSE EDUARDO 

CARDOSO.  

 

O referido e-mail corrobora com o depoimento prestado pelo criminoso colaborador 

MARCELO ODEBRECHT especificamente quanto a declaração de que as atividades de obstrução eram concentradas 

na figura de MAURICIO FERRO (item 1.4 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019) e que a contratação de PEDRO ESTEVAM 

SERRANO tinha o objetivo de influenciar indiretamente e obter informações sigilosas relacionadas às investigações 

da OPERAÇÃO LAVA JATO (item 1.3 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019). Segue a seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Mauricio Ferro 
Enviado em: sexta-feira, 21 de novembro de 2014 17:16 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Claudio Melo Filho; Joao Carlos Mariz Nogueira; Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: 
 
 

Emissario do JEC 
 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: sexta-feira, 21 de novembro de 2014 16:58 
Para: Mauricio Ferro 
Cc: Claudio Melo Filho; Joao Carlos Mariz Nogueira; Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: 

 
 

Reunião com quem? 
 
 
De: Mauricio Ferro 
Enviada em: sexta-feira, 21 de novembro de 2014 16:52 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Claudio Melo Filho; Joao Carlos Mariz Nogueira; Alexandrino Alencar 
Assunto: Re: 

 
 

Estou saindo da minha reunião. 
Fui na linha da sangria desatada e depois medidas de médio prazo. 
 
 
Em 21/11/2014, às 15:48, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
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Tendo noticias sobre seus interlocutores nos avisem 
 
 

 

 

2.36. E-MAIL 21/11/2014 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“97809C92397674BEABC8D121CDF9212F.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/97809C92397674BEABC8D1

21CDF9212F.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e MAURICIO FERRO na data de 21/11/2014, com assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para MAURICIO FERRO 

perguntando sobre a reunião que MAURICIO teve com PEDRO ESTEVAM SERRANO (“emissário de JEC”) – vide e-mail 

anteriormente analisado no item 2.35 do presente RELATÓRIO.  

 

MARCELO sugere se a orientação repassada por JOSE EDUARDO CARDOSO à ODEBRECHT foi 

a mesma orientação passada à Construtora CAMARGO CORREA (“CCC”): “sossegarmos” (sic).  MAURICIO informa 

que a pessoa “ficava perguntando se chegava nela e em 2014” (sic). Não fica claro se quem perguntava era PEDRO 

ESTEVAM SERRANO a pedido de JOSE EDUARDO CARDOSO ou o próprio JOSE EDUARDO CARDOSO.  

 

MARCELO comenta que determinada questão de “necessidade de advogado” foi comentada 

apenas com MICHEL TEMER. Falam que os próprios interlocutores perceberam que as ações para impedir o avanço 

das investigações estão sendo feitas lentamente. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Mauricio Ferro 
Enviado em: sexta-feira, 21 de novembro de 2014 22:20 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Re: 
 
 
Sabia do seu comentário sobre advogado. 
 
Sobre ele nada comentou,as o próprio interlocutor t dito a ele que está muito devagar. 
 
A crítica a ele é geral. 
 
 
Em 21/11/2014, às 21:26, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
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Soube do meu périplo? Soh mencionei está questão da necessidade de advogado hoje com 
MT. Aliais MT que falou e eu reforcei. 
Percebeu que ele sabia das críticas que fiz a inoperância dele? 
 
 

From: Mauricio Ferro 

Sent: Friday, November 21, 2014 20:54 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 

Subject: RES: 

 
 
Ele disse que soube do seu périplo e que você estava dizendo que precisava de advogado no grupo. 
 
Nada mencionou sobre CCC. Ficava perguntando se chegava nela e em 2014. 
 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 

Enviada em: sexta-feira, 21 de novembro de 2014 20:14 

Para: Mauricio Ferro 
Assunto: 
 
 

Na conversa com o emissário de JEC ele veio pedindo para "sossegarmos"? Em linha com a 
mensagem que deram para CCC? 
Alguma novidade por parte advogados demais partes? 
 
 
 

 

 

2.37. E-MAIL 21/11/2014 – Assunto “Enc: NJ -  015 11  96135-7711  Res. 015 11 4371-

7143”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “Enc: NJ -  015 11  96135-7711  Res. 015 

11 4371-7143” localizado no caminho (/LJ_M3061-15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/Enc: NJ -  015 11  

96135-7711  Res. 015 11 4371-7143) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de 

mensagens entre diversos interlocutores na data de 21/11/2014, com assunto “Enc: NJ -  015 11  96135-7711  Res. 

015 11 4371-7143”.  

 

Destaca-se que DIVA ALVES envia mensagem eletrônica para CLAUDIO MELO FILHO 

informando os terminais telefônicos de NELSON JOBIM (“NJ”) identificados como (11) 96135-7711 e (11) 4371-7143. 

As consultas aos sistemas abertos identificaram que o terminal consta associado a pessoa de NELSON JOBIM, seque 

abaixo.  
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CLAUDIO MELO FILHO envia então mensagem eletrônica para MARCELO ODEBRECHT 

informando que NELSON JOBIM está aguardando uma ligação dele. A seguir o conteúdo do e-mail.   

E-MAIL  
Assunto: Enc: NJ - 015 11 96135-7711 Res. 015 11 4371-7143 
De: Claudio Melo Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=CMF 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia; Mauricio Ferro /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mauricioroberto;  
Envio: 21/11/2014 17:14:23 

 
 
Conforme acabamos de falar, ele está esperando ligação sua. 
Me de retorno. 
Abs. 
 
 
Cláudio Melo Filho  
Odebrecht S A 

De: Diva Alves <diva@odebrecht.com> 
Enviada: sexta-feira, 21 de novembro de 2014 17:12 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: NJ - 015 11 96135-7711 Res. 015 11 4371-7143 

 

  

 
Internet Headers: 
Received: from ODBPA231WI.odebrecht.net (10.19.255.1) by 
ODBPA233WI.odebrecht.net (10.19.255.3) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29 via Mailbox Transport; Fri, 21 Nov 2014 14:14:24 -0500 
Received: from ODBPA240WI.odebrecht.net (10.19.110.79) by 
ODBPA231WI.odebrecht.net (10.19.110.70) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29; Fri, 21 Nov 2014 14:14:24 -0500 
Received: from ODBPA240WI.odebrecht.net ([fe80::f413:af50:c24f:3b61]) by 
ODBPA240WI.odebrecht.net ([fe80::f413:af50:c24f:3b61%16]) with mapi id 
15.00.0995.028; Fri, 21 Nov 2014 14:14:24 -0500 
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat" 
Content-Transfer-Encoding: binary 
From: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>, Mauricio Ferro 
<mferro@odebrecht.com> 
Subject: Enc: NJ - 015 11 96135-7711 Res. 015 11 4371-7143 
Thread-Topic: NJ - 015 11 96135-7711 Res. 015 11 4371-7143 
Thread-Index: AdAFvxTEePgGXS1lR6mE8bPnbQjr6QAAEdQc 
Date: Fri, 21 Nov 2014 14:14:23 -0500 
Message-ID: <20141121191511.6631577.3016.41193@odebrecht.com> 
References: <01c301d005bf$186d40d0$4947c270$@odebrecht.com> 
In-Reply-To: <01c301d005bf$186d40d0$4947c270$@odebrecht.com> 
Accept-Language: pt-BR, en-US 
Content-Language: pt-BR 
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 
X-MS-TNEF-Correlator: <20141121191511.6631577.3016.41193@odebrecht.com> 
MIME-Version: 1.0 
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Originating 
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: ODBPA240WI.odebrecht.net 
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal 
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 04 
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X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: d2db57a1-da70-40c9-5e75-08d1d3d67ef7 
Return-Path: cmf@odebrecht.com 

 

 

2.38. E-MAIL 21/11/2014 – Assunto “Res:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “Res:” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-Arrecadacao1/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início de Pastas 

Particulares/Itens Excluídos/Res:) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de 

mensagens entre diversos interlocutores na data de 21/11/2014, com assunto “Res:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para os demais solicitando 

que assim que tiverem noticias dos interlocutores que repassem ao próprio MARCELO. CLAUDIO MELO avisa que 

NELSON JOBIM vai ligar para ele em 30 minutos. CLAUDIO comenta com MAURICIO FERRO que NELSON JOBIM não 

está disposto a atuar como eles – ODEBRECHT – sonhavam. Pergunta que MAURICIO FERRO quer ir a casa de NELSON 

JOBIM hoje. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
Assunto: Res:  
De: Claudio Melo Filho /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=CMF 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia; Joao Carlos Mariz Nogueira /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative 
Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=jcnogueira; Alexandrino Alencar /o=odebrecht/ou=exchange administrative 
group (fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=alexandrino;  
CC: Mauricio Ferro /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mauricioroberto;  
Envio: 21/11/2014 16:45:09 

 
O NJ vai me ligar em 30 min, assim que chegar em casa em SP. 
 
MRF lembre do que te falei, ele não estava disposto a atuar como "sonhávamos ".  Você quer ir na casa dele hoje????  
 
 
 
 
 
Cláudio Melo Filho  
Odebrecht S A 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: sexta-feira, 21 de novembro de 2014 15:48 
Para: Claudio Melo Filho; Joao Carlos Mariz Nogueira; Alexandrino Alencar 
Cc: Mauricio Ferro 
Assunto:  

 

Tendo noticias sobre seus interlocutores nos avisem 

 
Internet Headers: 
Received: from ODBPA236WI.odebrecht.net (10.19.110.75) by 
ODBPA233WI.odebrecht.net (10.19.110.72) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29 via Mailbox Transport; Fri, 21 Nov 2014 13:45:10 -0500 
Received: from ODBPA240WI.odebrecht.net (10.19.110.79) by 
ODBPA236WI.odebrecht.net (10.19.110.75) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29; Fri, 21 Nov 2014 13:45:10 -0500 
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Received: from ODBPA240WI.odebrecht.net ([fe80::f413:af50:c24f:3b61]) by 
ODBPA240WI.odebrecht.net ([fe80::f413:af50:c24f:3b61%16]) with mapi id 
15.00.0995.028; Fri, 21 Nov 2014 13:45:10 -0500 
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat" 
Content-Transfer-Encoding: binary 
From: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com>, Joao Carlos Mariz Nogueira 
<jcnogueira@odebrecht.com>, Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com> 
CC: Mauricio Ferro <mferro@odebrecht.com> 
Subject: Res: 
Thread-Index: AdAFs1vnymPboiFsTNSIXuxAMrV8zwAB+rEf 
Date: Fri, 21 Nov 2014 13:45:09 -0500 
Message-ID: <20141121184557.6631577.26762.41181@odebrecht.com> 
References: <03fc8a369a6c4a77a751e296d3187eba@ODBPA233WI.odebrecht.net> 
In-Reply-To: <03fc8a369a6c4a77a751e296d3187eba@ODBPA233WI.odebrecht.net> 
Accept-Language: pt-BR, en-US 
Content-Language: pt-BR 
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 
X-MS-TNEF-Correlator: <20141121184557.6631577.26762.41181@odebrecht.com> 
MIME-Version: 1.0 
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Originating 
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: ODBPA240WI.odebrecht.net 
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal 
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 04 
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: 3ddb3ac8-371f-4e09-e3e3-08d1d3d26962 
Return-Path: cmf@odebrecht.com 
X-MS-Exchange-Organization-AVStamp-Enterprise: 1.0 

 

 

 

2.39. E-MAIL 21/11/2014 – Assunto “Re: Reunião”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“501581528C6532A7012FCF88140E4A9A.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/501581528C6532A7012FCF

88140E4A9A.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

diversos interlocutores na data de 21/11/2014, com assunto “Re: Reunião”.  

 

Destaca-se que o e-mail em questão é uma variação de resposta do e-mail analisado 

anteriormente no presente RELATÓRIO (item 2.38). Consta como diferente do anterior, o comentário de CLAUDIO 

MELO FILHO informando que a reunião será naquele mesmo dia a noite “na casa da pessoa que MO esteve hoje” 

(sic), possivelmente MICHEL TEMER. CLAUDIO avisa que estarão ALOIZIO MERCADANTE (“AM”) e JOSE EDUARDO 

CARDOSO (“JEC”), convidados pelo dono da residência.  

 

MARCELO comenta que é provável que DILMA ROUSSEF faça uma reunião antes com ALOIZIO 

MERCADANTE e com FERNANDO PIMENTEL antes da nova reunião. CLAUDIO MELO avisa a MAURICIO FERRO que 

NELSON JOBIM ligou e pediu que MAURICIO FERRO ligue para ele. MAURICIO avisa que conversou por telefone com 

NELSON JOBIM e que o mesmo está indo encontra-lo pessoalmente para continuarem a conversa.  
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MAURICIO então relata aos demais como ocorreu a reunião com NELSON JOBIM. Avisa que 

este último foi convocado pelo Ex-Presidente LULA (“amigo de EO”) para uma reunião na segunda-feira para ver 

como ajudar. MAURICIO informa que alinhou com NELSON JOBIM ações de curto, médio e longo prazo, 

possivelmente referindo-se a estratégias para impedir o avanço das investigações.  

 

MAURICIO repassa informações que NELSON JOBIM detalhou com relação ao andamento das 

decisões do EXMO. MINISTRO TEORI ZAVASCKI: “Teori não despachará agora a liminar. Pediu informações ao S 

Moro. Depois vai ouvir o MP e depois decidir. Isto tudo vai levar ao menos 1 semana. Teori viajou hoje para Argélia 

e volta na terça” (sic).  

 

MARCELO ODEBRECHT informa aos demais que MICHEL TEMER havia confirmado a ele que o 

EXMO MINISTRO TEORI ZAVASCKI iria aguardar o posicionamento do MINISTERIO PUBLICO para despachar: “MT 

disse que ele ia escutar MP” (sic). A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado em: sexta-feira, 21 de novembro de 2014 19:55 
Para: Mauricio Ferro; Claudio Melo Filho; Joao Carlos Mariz Nogueira; Alexandrino 
Alencar 
Assunto: Re: Reunião 
 
 

MT disse que ele ia escutar MP. 
 
 
From: Mauricio Ferro 
Sent: Friday, November 21, 2014 19:54 
To: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Joao Carlos Mariz Nogueira; Alexandrino Alencar 
Subject: RES: Reunião 

 
 
Acabamos agora. 
 
Acho ele perdido, mas tem se mexido em Brasilia. 
 
Me disse que foi convocado por amigo de EO para uma reunião na segunda para, a pedido do amigo de EO, ver 
como ajudar. 
 
Consegui alinhar que as ações têm que ser no curto, médio e longo prazo. 
 
Teori não despachará agora a liminar. Pediu informações ao S Moro. Depois vai ouvir o MP e depois decidir. Isto 
tudo vai levar ao menos 1 semana. 
 
Teori viajou hoje para Argélia e volta na terça. 
 
 

De: Claudio Melo Filho 
Enviada em: sexta-feira, 21 de novembro de 2014 18:34 
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Para: Mauricio Ferro; Marcelo Bahia Odebrecht; Joao Carlos Mariz Nogueira; Alexandrino Alencar 
Assunto: Res: Reunião 

 
 
Ótimo. Por favor depois me atualize. 
 
Cláudio Melo Filho 
Odebrecht S A 
 
 
De: Mauricio Ferro 
Enviada: sexta-feira, 21 de novembro de 2014 18:13 
Para: Claudio Melo Filho; Marcelo Bahia Odebrecht; Joao Carlos Mariz Nogueira; Alexandrino Alencar 
Assunto: RES: Reunião 

 
 
Já falamos um pouco e alinhamos a estratégia. 
 
Ele está vindo para cá agora. 
 
 
De: Claudio Melo Filho 
Enviada em: sexta-feira, 21 de novembro de 2014 18:05 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Joao Carlos Mariz Nogueira; Alexandrino Alencar 
Cc: Mauricio Ferro 
Assunto: Res: Reunião 

 
 
MRF, o NJ me ligou aqui pedindo que você ligue pra ele. Parece que vc tentou e não voltou a ligar. 
 

É importante você conversar com ele, nem que seja para depois cobrarmos. 
 
 
Cláudio Melo Filho 
Odebrecht S A 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: sexta-feira, 21 de novembro de 2014 17:51 
Para: Claudio Melo Filho; Joao Carlos Mariz Nogueira; Alexandrino Alencar 
Cc: Mauricio Ferro 
Assunto: Re: Reunião 

 
 
Capaz de ter uma reunião antes soh ela, AM e FP... 
 
 
From: Claudio Melo Filho 
Sent: Friday, November 21, 2014 17:50 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Joao Carlos Mariz Nogueira; Alexandrino Alencar 
Cc: Mauricio Ferro 
Subject: Reunião 

 
 
Senhores, 
 
A reunião será hoje a noite na casa da pessoa que MO esteve hoje. 
Estarão AM e JEC, convidados pelo anfitrião. 
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Não me falaram do amigo de João. 
Amanhã vai me dar notícia. 
 
 
Cláudio Melo Filho 
Odebrecht S A 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: sexta-feira, 21 de novembro de 2014 15:48 
Para: Claudio Melo Filho; Joao Carlos Mariz Nogueira; Alexandrino Alencar 
Cc: Mauricio Ferro 
Assunto: 
 

Tendo noticias sobre seus interlocutores nos avisem 
 
 

 

 

2.40. E-MAIL 21/11/2014 – Assunto “RES:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“D6B5BDBDB2AFB9F617E8B99719893C05.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/D6B5BDBDB2AFB9F617E8B

99719893C05.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

diversos interlocutores na data de 21/11/2014, com assunto “RES:”.  

 

Destaca-se que MARCELO envia mensagem eletrônica para os demais relatando o resultado 

da reunião que acabou de ter com determinado interlocutor. MARCELO destaca que a reunião foi a “melhor que 

teve” no sentido de “gerar ações necessárias”.  

 

As consultas realizadas a agenda de apontamentos armazenados no terminal telefônico de 

MARCELO ODEBRECHT identificaram que o mesmo teve duas reuniões na data de 21/11/2014. Uma reunião na casa 

de MAURICIO FERRO e outra possivelmente no escritório de MICHEL TEMER localizado na Rua Pedroso Alvarenga, 

900, 10º andar, SÃO PAULO/SP. Segue abaixo digitalização.  
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Na sequência, CLAUDIO MELO avisa a MAURICIO FERRO que estará chegando em 

BRASILIA/DF as 15h00min e tentará estar com NELSON JOBIM (“NJ”). MARCELO orienta CLAUDIO MELO sobre a 

reunião com NELSON JOBIM: “É assegurar que a decisão (se negativa) não seja tomada hoje, para que de tempo de 

se construir durante a semana o conforto necessário ao T.” (sic). Possivelmente MARCELO se refere ao EXMO 

MINISTRO TEORI ZAVASCKI ao referir-se como “T”. MARCELO ODEBRECHT finaliza a troca de mensagens escrevendo: 

“Hoje. E já convocou FP. JCN tem mais detalhes” (sic). A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado em: sexta-feira, 21 de novembro de 2014 14:46 
Para: Claudio Melo Filho; Fernando Santos Reis; Mauricio Ferro; Alexandrino 
Alencar; Joao Carlos Mariz Nogueira 
Assunto: RES: 
 
 

Hoje. E já convocou FP. 
JCN tem mais detalhes 
 
 

De: Claudio Melo Filho 

Enviada em: sexta-feira, 21 de novembro de 2014 14:34 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Santos Reis; Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 

Assunto: Res: 

 
 
Acabei de chegar em Bsb. O amigo em comum me disse que a pessoa gostou da reunião também é que 
por conta da conversa, ele deverá vir para Bsb hoje ou amanhã. 
 
 
Cláudio Melo Filho 
Odebrecht S A 
 

De: Claudio Melo Filho 
Enviada: sexta-feira, 21 de novembro de 2014 12:11 

Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Santos Reis; Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 

Assunto: Res: 

 
 
Antes de ir, falarei com MRF. 
 
 
Cláudio Melo Filho 
Odebrecht S A 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: sexta-feira, 21 de novembro de 2014 12:09 

Para: Claudio Melo Filho; Fernando Santos Reis; Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 

Assunto: RES: 

 
 
Com relação c/ NJ. 
É assegurar que a decisão (se negativa) não seja tomada hoje, para que de tempo de se construir durante a semana 
o conforto necessário ao T. 
 
 

De: Claudio Melo Filho 

Enviada em: sexta-feira, 21 de novembro de 2014 12:08 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Fernando Santos Reis; Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 

Assunto: Res: 

 
 
Ótimo. Depois te falo sobre o amigo em comum que tenho confiança. Entre outros predicados, é 
advogado. 
MRF estou chegando em Bsb por volta das 15 hs e vou tentar estar com NJ. 
 
 
Cláudio Melo Filho 
Odebrecht S A 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 

Enviada: sexta-feira, 21 de novembro de 2014 11:53 

Para: Claudio Melo Filho; Fernando Santos Reis; Mauricio Ferro; Alexandrino Alencar 
Assunto: 
 
 
Melhor reunião que tive (no sentido de probabilidade de gerar as ações necessarias) 
 
 

 

 

2.41. E-MAIL 22/11/2014 – Assunto “Res:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“308E071713377AD857E89271336A3FE2.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/308E071713377AD857E892

71336A3FE2.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e ALEXANDRINO ALENCAR na data de 22/11/2014, com assunto “Res:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para ALEXANDRINO 

ALENCAR possivelmente explicando a ele que o contato de ALEXANDRINO com o INSTITUTO LULA não é uma 

exposição pois a ODEBRECHT sempre foi uma das maiores doadoras. Insinua que as pessoas do INSTITUTO LULA 

estão evitando tal contato e sugere que estão “querendo fugir de nossa insistência” (sic).  
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ALEXANDRINO comenta que não acha que determinada pessoa está fugindo, mas que a 

POLICIA FEDERAL está fora de controle deles, e que devido a isso não querem “poluir 2014 com a LAVA JATO”. A 

seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Alexandrino Alencar 
Enviado em: sábado, 22 de novembro de 2014 15:28 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Res: 
 

Não acho que está fugindo.Eles perderam o controle da PF,e não querem "poluir" 2014 com a Lava Jato.Ai 
e que estão errando no remedio.Verdade também é que somos os mais atuantes. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 

Enviada: sábado, 22 de novembro de 2014 15:12 

Para: Alexandrino Alencar 
Assunto: 
 
Soh uma obs: como dos principais doadores não vejo nada demais seu contato com ele. Eh plenamente 
justificável. Daí achar que estão eh querendo fugir de nossa insistencia. 
 

 

 

 

2.42. E-MAIL 22/11/2014 – Assunto “Res:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“AD29ADDE31F2C446EE59DA63611DDE5D.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/AD29ADDE31F2C446EE59D

A63611DDE5D.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens 

entre MARCELO ODEBRECHT, CLAUDIO MELO FILHO, MAURICIO FERRO e JOAO CARLOS MARIZ NOGUEIRA na data 

de 22/11/2014, com assunto “Res:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para CLAUDIO MELO 

FILHO (“CMF”) pedindo para que ele “descubra com seus amigos quais exatamente foram as providências tomadas” 

(sic). CLAUDIO responde que mandou “mensagem para o Sul agora cedo”. Algum tempo depois, possivelmente 

depois de ter tido retorno das mensagens que enviou, CLAUDIO diz que “os dois da reunião começariam a trabalhar 

hoje”.  
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Inicialmente não fica claramente identificado quem seriam “os dois da reunião” e que seriam 

do “Sul”, porém há indícios de que estejam envolvidos nas tratativas para impedir o avanço das investigações da 

OPERAÇÃO LAVA JATO.  

 

De acordo com o depoimento prestado pelo criminoso colaborador MARCELO ODEBRECHT, 

integrantes da ODEBRECHT contrataram advogados de CURITIBA/PR com o objetivo de monitorar a movimentação 

e deslocamento de efetivo policial relativo a OPERAÇÃO LAVA JATO (item 1.11 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019). Outro 

ponto destacado no item 1.10 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019 consiste na aproximação entre advogados da 

ODEBRECHT e policiais federais lotados na Superintendência de Policia Federal no PARANÁ (SR/PF/PR) com o 

objetivo de obter elementos que poderiam ser usados para obstruir o andamento das investigações.  

 

Finalmente, consta ainda no depoimento prestado por MARCELO ODEBRECHT, e detalhado 

no item 1.1 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019, que MAURICIO FERRO teve contato com pessoas que se diziam ser da 

POLICIA FEDERAL e que buscaram comercializar um suposto dossiê elaborado pela investigada MEIRE POZZA. Segue 

a seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Claudio Melo Filho 
Enviado em: sábado, 22 de novembro de 2014 10:26 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Mauricio Ferro; Joao Carlos Mariz Nogueira 
Assunto: Res: 
 
 

Mandou me dizer que os dois da reunião de ontem começariam a trabalhar hoje. Me pediu calma. Me avisaria de novidades. 
 
Cláudio Melo Filho 
Odebrecht S A 
 
De: Claudio Melo Filho 
Enviada: sábado, 22 de novembro de 2014 09:03 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Mauricio Ferro; Joao Carlos Mariz Nogueira 
Assunto: Re: 

 
 
Já mandei mensagem para o Sul agora cedo. 
 
 
Claudio Melo Filho 
Odebrecht S A 
 
 
Em 22/11/2014, às 08:55, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
 
 
CMF: veja se consegue descobrir com seus amigos quais exatamente foram as providências tomadas. 
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Caso ele tenha voltado para SP e queira se encontrar estou aqui. 
 

 

 

2.43. E-MAIL 24/11/2014 – Assunto “Re: Reunião”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “Re: Reunião” localizado no caminho 

(/LJ_M3061-15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-Arrecadacao1/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início 

de Pastas Particulares/Itens Excluídos/Re: Reunião) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail 

contendo a troca de mensagens entre diversos interlocutores na data de 24/11/2014, com assunto “Re: Reunião”.  

 

Destaca-se que MAURICIO FERRO envia mensagem eletrônica para MARCELO ODEBRECHT 

relatando o resultado de encontro que teve com pessoa ainda não identificada. De acordo com o relato de 

MAURICIO, a reunião foi improdutiva e que a pessoa insiste que “os demais partidos apoiem”.  Possivelmente trata-

se de estratégia para impedir o avanço das investigações.  

 

Na sequência, MARCELO ODEBRECHT confidencia que LULA considera o interlocutor que 

MAURICIO acabara de se reunir como sendo a pessoa que supostamente iria ajudar a ODEBRECHT: “E o pior amigo 

de meu pai acaba de dizer a ele que o cara eh este (com quem vc esteve)!!” (sic).  

 

Conforme analisado no item 2.39 do presente RELATORIO, consta mensagem de MAURICIO 

FERRO afirmando que LULA convocou NELSON JOBIM para uma reunião: “Me disse que foi convocado por amigo de 

EO para uma reunião na segunda para, a pedido do amigo de EO, ver como ajudar.” 

 

Ao final das mensagens, MARCELO sugere a MAURICIO FERRO que eles precisam mudar a 

“estratégia e foco”, possivelmente referindo-se as estratégias da ODEBRECHT para impedir o avanço das 

investigações. MAURICIO responde que concorda com MARCELO sobre mudarem a estratégia referida.  

 

O referido e-mail corrobora com o depoimento prestado pelo criminoso colaborador 

MARCELO ODEBRECHT especificamente quanto a declaração de que as atividades de obstrução eram concentradas 

na figura de MAURICIO FERRO (item 1.4 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019). Segue a seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
Assunto: Re: Reunião 
De: Mauricio Ferro /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MAURICIOROBERTO 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia;  
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CC: Claudio Melo Filho /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=cmf; Joao Carlos Mariz 
Nogueira /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=jcnogueira; Alexandrino Alencar 
/o=odebrecht/ou=exchange administrative group (fydibohf23spdlt)/cn=recipients/cn=alexandrino;  
Envio: 24/11/2014 21:19:17 

 
Concordo 

 

 

 

> Em 24/11/2014, às 21:08, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 

>  

> Mauricio, 

> Falamos amanhã. Acho que temos que mudar nossa estratégia e foco. 

>  

>  Original Message 

> From: Claudio Melo Filho 

> Sent: Monday, November 24, 2014 21:06 

> To: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Ferro 

> Cc: Joao Carlos Mariz Nogueira; Alexandrino Alencar 

> Subject: Res: Reunião 

>  

>  

> O mesmo disse ao pessoal que estive a mesma coisazm 

>  

> MRF vc vai dormir em Bsb? 

>  

> Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 

>  Mensagem original 

> De: Marcelo Bahia Odebrecht 

> Enviada: segunda-feira, 24 de novembro de 2014 21:03 

> Para: Mauricio Ferro 

> Cc: Claudio Melo Filho; Joao Carlos Mariz Nogueira; Alexandrino Alencar 

> Assunto: Re: Reunião 

>  

>  

> E o pior amigo de meu pai acaba de dizer a ele que o cara eh este (com quem vc esteve)!! 

> Acho melhor deixarmos de contar com eles e olharmos nosso próprio umbigo! 

>  

>  Original Message 

> From: Mauricio Ferro 

> Sent: Monday, November 24, 2014 21:01 

> To: Marcelo Bahia Odebrecht 

> Cc: Claudio Melo Filho; Joao Carlos Mariz Nogueira; Alexandrino Alencar 

> Subject: Re: Reunião 

>  

>  

> De prático não. Só conversa 

>  

>  

>  

>> Em 24/11/2014, às 21:00, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 

>>  

>> Ou seja a reunião de 6a dos 3 não deu em nada??? 

>>  

>>  Original Message 

>> From: Mauricio Ferro 

>> Sent: Monday, November 24, 2014 20:56 

>> To: Marcelo Bahia Odebrecht 

>> Cc: Claudio Melo Filho; Joao Carlos Mariz Nogueira 

>> Subject: Reunião 

>>  

>> Reunião improdutiva. 

>>  

>> Teve conversas mas o timing é outro. 

>>  

>> Ainda querendo que os demais partidos apoiem. Sem visão de curto prazo. 

>>  

>>  

>>  

 
Internet Headers: 
Received: from ODBPA233WI.odebrecht.net (10.19.255.3) by 
ODBPA233WI.odebrecht.net (10.19.255.3) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29 via Mailbox Transport; Mon, 24 Nov 2014 18:19:18 -0500 
Received: from ODBPA243WI.odebrecht.net (10.19.110.82) by 
ODBPA233WI.odebrecht.net (10.19.110.72) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29; Mon, 24 Nov 2014 18:19:18 -0500 
Received: from ODBPA244WI.odebrecht.net (10.19.110.83) by 
ODBPA243WI.odebrecht.net (10.19.110.82) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29; Mon, 24 Nov 2014 18:19:18 -0500 
Received: from ODBPA244WI.odebrecht.net ([fe80::d81a:61e0:faa9:a993]) by 
ODBPA244WI.odebrecht.net ([fe80::d81a:61e0:faa9:a993%21]) with mapi id 
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15.00.0995.028; Mon, 24 Nov 2014 18:19:18 -0500 
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat" 
Content-Transfer-Encoding: binary 
From: Mauricio Ferro <mferro@odebrecht.com> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
CC: Claudio Melo Filho <cmf@odebrecht.com>, Joao Carlos Mariz Nogueira 
<jcnogueira@odebrecht.com>, Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com> 
Subject: =?utf-8?B?UmU6IFJldW5pw6Nv?= 
Thread-Topic: =?utf-8?B?UmV1bmnDo28=?= 
Thread-Index: AQHQCDpiyLHg5BUKjEW09UzqlsXayZxwZNSYgAAAdayAAAC8zIAAAJD5gAADGcg= 
Date: Mon, 24 Nov 2014 18:19:17 -0500 
Message-ID: <40A2EADE-66C9-4673-94B7-FE8321F13CDD@odebrecht.com> 
References: <20141124230110.6508695.78437.74939@odebrecht.com>,<AF7AD2EE-FB51-4D15-9016-
D4D51A040B2D@odebrecht.com>,<20141124230439.6508695.48188.74944@odebrecht.com>,<20141124230718.4976726.71824.993@odebrecht.com>,<20141124230917.6508695.74054.74950@odeb
recht.com> 
In-Reply-To: <20141124230917.6508695.74054.74950@odebrecht.com> 
Accept-Language: pt-BR, en-US 
Content-Language: pt-BR 
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 
X-MS-TNEF-Correlator: <40A2EADE-66C9-4673-94B7-FE8321F13CDD@odebrecht.com> 
MIME-Version: 1.0 
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Originating 
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: ODBPA244WI.odebrecht.net 
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal 
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 04 
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: 75fd32ca-a06b-4b93-94d4-08d1d6543499 
Return-Path: mferro@odebrecht.com 
X-MS-Exchange-Organization-AVStamp-Enterprise: 1.0 

 

 

 

2.44. E-MAIL 25/11/2014 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “Re:” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-Arrecadacao1/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início de Pastas 

Particulares/Itens Enviados/Re:) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de 

mensagens entre MARCELO ODEBRECHT e MAURICIO FERRO na data de 25/11/2014, com assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para MAURICIO FERRO 

possivelmente com o objetivo de instruir MAURICIO a repassar os riscos do andamento das investigações a 

interlocutor de MAURICIO que ainda não foi identificado.  

 

O referido e-mail corrobora com o depoimento prestado pelo criminoso colaborador 

MARCELO ODEBRECHT especificamente quanto a declaração de que as atividades de obstrução eram concentradas 

na figura de MAURICIO FERRO (item 1.4 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019). Segue a seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
Assunto: Re:  
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 

(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA 

Para: Mauricio Ferro /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 

(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mauricioroberto;  

Envio: 25/11/2014 20:18:59 

 
E ele tb sabe do outro... 
 

From: Mauricio Ferro 
Sent: Tuesday, November 25, 2014 20:16 
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To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Re:  

 

Autorizei a falar do risco. Disse para perguntar da cerveja 

 

 

Em 25/11/2014, às 20:13, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 

O próprio amigo do seu interlocutor de agora poderia perguntar a meu amigo sobre o risco (que eu conheço) de 
meu amigo (e amiga). 
Tenho quase certeza que ele confirma que eu conheço o risco. 

 

 

 

2.45. E-MAIL 27/11/2014 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “Re:” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-Arrecadacao1/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início de Pastas 

Particulares/Itens Excluídos/Re:) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de 

mensagens entre MARCELO ODEBRECHT e MAURICIO FERRO na data de 27/11/2014, com assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para MAURICIO FERRO 

questionando se o mesmo conseguiu reunir-se com PEDRO ESTEVAM. MAURICIO atualiza MARCELO sobre as 

informações passadas por PEDRO ESTEVAM.   

 

O referido e-mail corrobora com o depoimento prestado pelo criminoso colaborador 

MARCELO ODEBRECHT especificamente quanto a declaração de que as atividades de obstrução eram concentradas 

na figura de MAURICIO FERRO (item 1.4 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019). Segue a seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
Assunto: Re:  
De: Mauricio Ferro /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MAURICIOROBERTO 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia;  
Envio: 27/11/2014 22:48:18 

 
Só no campo jurídico, mas sem grandes novidades 
 

 
Em 27/11/2014, às 22:22, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 

Cara eh enrolado. 
Alguma outra novidade? 
 

From: Mauricio Ferro 
Sent: Thursday, November 27, 2014 22:20 

mailto:mbahia@odebrecht.com
mailto:mbahia@odebrecht.com
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To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Re:  

 
Amanhã  
 

 
Em 27/11/2014, às 18:35, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 

 
Conseguiu marcar com PE? 

 
Internet Headers: 
Received: from ODBPA234WI.odebrecht.net (10.19.255.4) by 
ODBPA233WI.odebrecht.net (10.19.255.3) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29 via Mailbox Transport; Thu, 27 Nov 2014 19:48:19 -0500 
Received: from ODBPA244WI.odebrecht.net (10.19.110.83) by 
ODBPA234WI.odebrecht.net (10.19.110.73) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29; Thu, 27 Nov 2014 19:48:19 -0500 
Received: from ODBPA244WI.odebrecht.net ([fe80::d81a:61e0:faa9:a993]) by 
ODBPA244WI.odebrecht.net ([fe80::d81a:61e0:faa9:a993%21]) with mapi id 
15.00.0995.028; Thu, 27 Nov 2014 19:48:19 -0500 
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat" 
Content-Transfer-Encoding: binary 
From: Mauricio Ferro <mferro@odebrecht.com> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Subject: Re: 
Thread-Index: AQHQCoG+XFiof+OfxEeaVh9VzMJTOJx1LU41gAAAiNeAAAcneg== 
Date: Thu, 27 Nov 2014 19:48:18 -0500 
Message-ID: <9C4E84C3-1E71-457A-B4D9-DFDA59B37736@odebrecht.com> 
References: <20141127203643.6508694.4471.75724@odebrecht.com>,<F4D0AF5E-B930-4B72-AA07-E05148A28873@odebrecht.com>,<20141128002333.6508694.92230.75789@odebrecht.com> 
In-Reply-To: <20141128002333.6508694.92230.75789@odebrecht.com> 
Accept-Language: pt-BR, en-US 
Content-Language: pt-BR 
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 
X-MS-TNEF-Correlator: <9C4E84C3-1E71-457A-B4D9-DFDA59B37736@odebrecht.com> 
MIME-Version: 1.0 
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Originating 
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: ODBPA244WI.odebrecht.net 
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal 
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 04 
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: 602ab76b-af38-4dd3-b826-08d1d8bc236d 
Return-Path: mferro@odebrecht.com 
X-MS-Exchange-Organization-AVStamp-Enterprise: 1.0 

 

 

2.46. E-MAIL 28/11/2014 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “Re:” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-Arrecadacao1/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início de Pastas 

Particulares/Itens Enviados/Re:) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de 

mensagens entre MARCELO ODEBRECHT, MAURICIO FERRO e BENEDICTO JUNIOR na data de 28/11/2014, com 

assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para MAURICIO FERRO 

relatando o resultado de uma reunião que MARCELO recentemente teve no RIO DE JANEIRO/RJ com pessoa 

identificada não identificada.  

 

As pesquisas complementares realizadas identificaram que no dia 27/11/2014, MARCELO 

ODEBRECHT possivelmente combina com BENEDICTO JUNIOR uma reunião com AÉCIO NEVES no RIO DE 

JANEIRO/RJ. Segue e-mail que corrobora com tal indício abaixo.  

 

mailto:mbahia@odebrecht.com
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Assunto: Res: AN 
De: Benedicto Barbosa da Silva Junior /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=BJUNIOR 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia; Darci Luz 
/o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=darciluz;  
Envio: 27/11/2014 17:59:50 

 
Viu dar esta opção.   
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: quinta-feira, 27 de novembro de 2014 17:58 
Para: Darci Luz 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Assunto: AN 

 
 

Avise a BJ que se ele preferir posso tb estar ai as 14hs amanhã. Talvez seja até melhor 

 

 FONTE: /LJ_M3061-15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-Arrecadacao1/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Excluídos/Res: AN 

 

 

Avisa que AECIO NEVES, com quem se encontrou no RIO DE JANEIRO/RJ, vai inclusive ajudar 

MARCELO com a pessoa que MARCELO vai estar agora em SÃO PAULO/SP: “Muito boa minha conversa no Rio. E vai 

nos ajudar inclusive com quem vou estar agora” (sic).  

 

De acordo com o conteúdo extraído do terminal telefônico de MARCELO ODEBRECHT consta 

reunião do mesmo com pessoa identificada como “EA” na data de 28/11/2014. Possivelmente trata-se de 

EURIPEDES ALCANTARA, diretor editorial da REVISTA VEJA no período de 2004 a 2016, conforme digitalização 

abaixo. 

 

 

 

MAURICIO responde relatando o resultado da reunião que este último teve, descrevendo que 

aguardará o ex-MINISTRO DA JUSTIÇA, JOSE EDUARDO CARDOSO, acioná-lo no fim de semana: “A minha foi boa por 

aqui. Aguardarei JEC eventualmente me acionar no fds.” (sic).  

 

Ao analisar o referido e-mail identifica que MARCELO estava coordenando duas estratégias 

simultâneas de forma paralela, sendo uma delas através das tratativas que ele próprio estava envolvido e na outra 

através da pessoa de MAURICIO FERRO: “Ainda que na pratica estejamos com alternativas paralelas e em certo 

sentido opostas...” e ainda “Idem, mas por interesses e estratégias diferentes...” (sic).  
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O referido e-mail corrobora com o depoimento prestado pelo criminoso colaborador 

MARCELO ODEBRECHT especificamente quanto a declaração de que as atividades de obstrução eram concentradas 

na figura de MAURICIO FERRO (item 1.4 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019) e que a contratação de PEDRO ESTEVAM 

SERRANO tinha o objetivo de influenciar indiretamente e obter informações sigilosas relacionadas às investigações 

da OPERAÇÃO LAVA JATO, especialmente em relação ao ex-MINISTRO DA JUSTIÇA, JOSE EDUARDO CARDOSO (item 

1.3 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019). Segue a seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
Assunto: Re:  
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA 
Para: Mauricio Ferro /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mauricioroberto;  
CC: Benedicto Barbosa da Silva Junior /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=bjunior;  
Envio: 28/11/2014 16:09:18 

 
Idem, mas por interesses e estratégias diferentes 
 

From: Mauricio Ferro 
Sent: Friday, November 28, 2014 16:06 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Subject: Re:  

 

Estou insistindo no curto prazo 
 

 
Em 28/11/2014, às 16:00, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 

Ainda que na pratica estejamos com alternativas paralelas e em certo sentido opostas... 
 

From: Mauricio Ferro 
Sent: Friday, November 28, 2014 15:58 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Benedicto Barbosa da Silva Junior 
Subject: Re:  

 
A minha foi boa por aqui. 
 
Aguardarei JEC eventualmente me acionar no fds. 
 

 
Em 28/11/2014, às 15:15, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 

Muito boa minha conversa no Rio. E vai nos ajudar inclusive com quem vou estar agora. 
Ele na 2a vai estar com a mesma pessoa que Vizinho disse que ia estar fds. 
Marcamos de BJ pegar um fdbk com ele na 3a pela manha. 
 

 

 

 

mailto:mbahia@odebrecht.com
mailto:mbahia@odebrecht.com
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2.47. E-MAIL 03/12/2014 – Assunto “Res:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“AB114A130034F73237DBC25F5B2886FB.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/AB114A130034F73237DBC2

5F5B2886FB.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT, MAURICIO FERRO, BENEDICTO JUNIOR e CLAUDIO MELO FILHO na data de 03/12/2014, com 

assunto “Res:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para os demais relatando 

que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL acabou de conceder HABEAS CORPUS à RENATO DUQUE, pois de acordo com 

MARCELO, para “que no desespero não faça delação premiada comprometendo o PT e o governo” (sic). Sugere ainda 

que os executivos das empreiteiras não foram liberados para que as empresas sejam pressionadas a aceitar um 

acordo que inocenta o GOVERNO.  

 

MARCELO reencaminha a mensagem e pergunta a CLAUDIO MELO se os amigos deles 

conseguiram estar com o ex-Presidente LULA: “Nossos amigos conseguiram estar com o amigo de meu pai?” (sic). 

CLAUDIO avisa que está pressionado-os para isso. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Claudio Melo Filho 
Enviado em: quarta-feira, 3 de dezembro de 2014 08:04 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Res: 
 
 

Tô apertando diariamente eles, ontem final do dia estavam aqui mas não consegui encontra-los. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: terça-feira, 2 de dezembro de 2014 23:36 

Para: Claudio Melo Filho 

Assunto: Fw: 

 
Vide comentario abaixo. 
Esta oposição eh muito devagar... 
Nossos amigos conseguiram estar com o amigo de meu pai? 
 
 

From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 

Sent: Tuesday, December 2, 2014 23:34 
To: Benedicto Barbosa da Silva Junior 

Cc: Mauricio Ferro 
Subject: 
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Vejam a lambança que estão fazendo: acabaram de liberar Duque (para que no desespero não faça delação 
premiada comprometendo o PT e o governo). 
Já os executivos das empresas ficam para, sob a ameaça de delação dos mesmos, as empresas tenham que 
aceitar o acordo que inocenta o governo. 
 

 

 

 

2.48. E-MAIL 04/12/2014 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“ED67E1A35D695D8860959485BCA7FA4C.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/ED67E1A35D695D88609594

85BCA7FA4C.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

diversos interlocutores na data de 04/12/2014, com assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para BETO FERREIRA 

MARTINS VASCONCELOS e para ANDERSON BRAGA DORNELES solicitando com urgência um encontro dele com a 

ex-Presidente DILMA ROUSSEF. MARCELO insiste dizendo que precisa “atualizá-la e buscar sua orientação”.  

 

Na sequência, MARCELO avisa à MAURICIO FERRO, JOAO CARLOS MARIZ NOGUEIRA e a 

CLAUDIO MELO FILHO que BETO VASCONCELOS retornou agora e que ficou de verificar com a própria ex-Presidente 

DILMA ROUSSEF com relação ao encontro solicitado por MARCELO ODEBRECHT. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado em: quinta-feira, 4 de dezembro de 2014 19:16 
Para: Claudio Melo Filho; Mauricio Ferro; Joao Carlos Mariz Nogueira 
Assunto: Re: 
 
 

Não precisa mais. Já falei com Beto 
 
 
From: Claudio Melo Filho 
Sent: Thursday, December 4, 2014 19:15 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Ferro; Joao Carlos Mariz Nogueira 
Subject: Res: 

 
 
Seguro o contato com A, certo?? 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
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De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: quinta-feira, 4 de dezembro de 2014 19:03 
Para: Mauricio Ferro; Joao Carlos Mariz Nogueira 
Cc: Claudio Melo Filho 
Assunto: Fw: 

 
 
Beto me retornou agora. Vai ver com ela. 
João: era isto que eu queria falar com vc. Como ele me retornou não precisa mais. 
 
 
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Sent: Thursday, December 4, 2014 15:51 
To: Beto Ferreira Martins Vasconcelos; Anderson Braga Dorneles 
Subject: 
 
 

Caros Beto e Anderson, 
Sei que o momento não é o mais tranquilo para o lado de nossa Presidenta,mas precisava realmente ter um 
encontro com ela vis a vis o andamento de alguns projetos/temas. 
Não pediria este encontro caso não houvesse real necessidade quanto a atualiza-la e buscar sua orientação. 
Já procurei estar com todas as pessoas possíveis antes de recorrer a ela, mas ficaram algumas pendências 
relevantes/urgentes. 
Peço seu apoio e compreensão. Fico no aguardo. 
Obrigado 
Marcelo 
 
 

 

 

2.49. E-MAIL 08/12/2014 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“431347C3AA784ACA454C71EE60688FEC.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/431347C3AA784ACA454C71

EE60688FEC.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

diversos interlocutores na data de 08/12/2014, com assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para MAURICIO FERRO 

solicitando que o mesmo verifique a possibilidade de reunir-se pessoalmente com PEDRO ESTEVAM: “Veja se 

consegue estar com PE de novo logo amanha” (sic). MAURICIO responde que marcou no dia seguinte as 13h30min. 

 

Ressalta-se que o e-mail em questão corrobora com o depoimento prestado por MARCELO 

ODEBRECHT especificamente quanto a declaração de que as atividades de obstrução eram concentradas na figura 
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de MAURICIO FERRO (item 1.4 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019) e que a contratação de PEDRO ESTEVAM SERRANO 

tinha o objetivo de influenciar indiretamente e obter informações sigilosas relacionadas às investigações da 

OPERAÇÃO LAVA JATO (item 1.3 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019). Segue a seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado em: segunda-feira, 8 de dezembro de 2014 22:18 
Para: Mauricio Ferro 
Assunto: Re: 
 
 

Otimo 
 
 
From: Mauricio Ferro 
Sent: Monday, December 8, 2014 20:40 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Re: 

 
 
Marquei amanhã as 13:30 
 
 
Em 08/12/2014, às 20:25, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
 
 

Não consegue estar com ele antes desta ida a BSB? 
 
 
From: Mauricio Ferro 
Sent: Monday, December 8, 2014 20:23 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: RES: 

 
 
Ele deverá estar em Brasilia a meu pedido, mas tentarei 
 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: segunda-feira, 8 de dezembro de 2014 20:23 
Para: Mauricio Ferro 
Assunto: 
 
 

Veja se consegue estar com PE de novo logo amanha 
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2.50. E-MAIL 11/12/2014 – Assunto “RES:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“B8321E5EE423292C4550C3C264690925.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/B8321E5EE423292C4550C3

C264690925.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e MAURICIO FERRO na data de 11/12/2014, com assunto “RES:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT conversa com MAURICIO FERRO sobre o resultado da 

reunião que acabou de estar. Informa que preocupou e muito o interlocutor. Também destaca que entregou a ele o 

mesmo papel que MAURICIO FERRO entregou para PEDRO ESTEVAM. De acordo com as pesquisas ao conteúdo do 

terminal telefônico de MARCELO ODEBRECHT, consta que ele teve na mesma data uma reunião com GUIDO 

MANTEGA (“GM”) conforme digitalização abaixo.  

 

 

A seguir o conteúdo do e-mail.   

E-MAIL  
De: Mauricio Ferro 
Enviado em: quinta-feira, 11 de dezembro de 2014 21:13 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: 
 
 

Eu não deixei o paper. Mas expliquei cada linha 
 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quinta-feira, 11 de dezembro de 2014 18:05 

Para: Mauricio Ferro 
Assunto: Re: 

 
 
Na verdade soh agora ele entendeu como se deu a contaminação e porque as pessoas (todas) estão 
mentindo/omitindo o cenário e o risco real de chegar nela. 
 
 
From: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Thursday, December 11, 2014 17:57 
To: Mauricio Ferro 
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Subject: 
 
 
Acho que realmente o preocupei (e muito). Entreguei o mesmo papel qye vc entregou a PE. Ele ligou para a 
pessoa com quem vc quer estar e vai estar com ela amanhã. Ele vai reforçar com a pessoa a 
necessidade/urgencia de estar com vc. 
Se confirmar a reunião sua, me avise e falamos antes. 
 

 

 

2.51. E-MAIL 16/12/2014 – Assunto “Res:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“7487E18853C816A72BCB211AD0216A9A.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/7487E18853C816A72BCB21

1AD0216A9A.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

diversos interlocutores na data de 16/12/2014, com assunto “Res:”.  

 

Destaca-se que ALEXANDRINO ALENCAR descreve que as tratativas com “JAPONÊS” – 

possivelmente PAULO OKAMOTTO – foram positivas. Informa que retornará ao INSTITUTO LULA na próxima quinta-

feira antes de embarcar para SALVADOR. Sugere que as pessoas do INSTITUTO LULA terão em breve a “informação 

atualizada de BSB”, possivelmente se referindo à um posicionamento do GOVERNO FEDERAL sobre as prisões dos 

empreiteiros, especialmente LEO PINHEIRO, amigo pessoal de LULA.  

 

ALEXANDRINO informa que no INSTITUTO estão “Bem incomodados com a letargia de se 

resolver o caso do amigo LP, que pelo jeito estava coordenando uma estratégia com o amigo do teu pai e MTB, logo 

estão com duas baixas importantes” (sic). Sugere-se que LEO PINHEIRO (“LP”) estivesse coordenando uma estratégia 

com LULA (“amigo do teu pai”) e com MARCIO THOMAZ BASTOS (“MTB”) com o objetivo de evitar que as 

investigações avançassem até os empreiteiros. As “duas baixas” possivelmente sugerem que sejam a prisão de LEO 

PINHEIRO e o falecimento de MARCIO THOMAZ BASTOS.  

 

Ressalta-se que as informações do e-mail corroboram com o depoimento prestado por 

MARCELO ODEBRECHT quando descreveu a participação de MARCIO THOMAZ BASTOS nas estratégias de impedir o 

avanço das investigações (item 1.7 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019) e também nas tratativas junto ao ex-Presidente 

LULA com o objetivo de também obstruir as investigações (item 1.8 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019). 
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Destaca-se que ALEXANDRINO ALENCAR responde apenas para MARCELO ODEBRECHT, sem 

outros interlocutores em cópia. Na sequência, MARCELO, ao responder ALEXANDRINO, inclui em cópia MAURICIO 

FERRO. Essa atitude corrobora com o depoimento prestado por MARCELO ODEBRECHT no qual o mesmo afirma que 

todas as ações relacionadas a obstrução que a ODEBRECHT executou foram centralizadas na figura de MAURICIO 

FERRO, conforme item 1.4 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019. Segue a seguir o conteúdo do e-mail analisado.   

 

E-MAIL  
De: Alexandrino Alencar 
Enviado em: terça-feira, 16 de dezembro de 2014 16:40 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Res: 
 
 

Sim.Exceto a forte preocupação com o amigo LP,alem de achar que MGF já deu.Reafirma que estão se mexendo no 
ritmo deles.Disse que parece o time do Palmeiras,com um elenco mediocre. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 
Mensagem original 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: terça-feira, 16 de dezembro de 2014 16:30 
Para: Alexandrino Alencar 
Cc: Mauricio Ferro 
Assunto: Re: 
 
 
Ou seja: mesmo cenário e "mood" de semanas atras! 
 
 
Original Message 
From: Alexandrino Alencar 
Sent: Tuesday, December 16, 2014 15:14 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: RES: 
 
 
Marcelo 
A ida ao japonês de útil é que stão se mexendo( a passo de tartaruga),mas 
estão.Amanhã a tarde terá informação atualizada de BSB.Fiquei de passar lá na 
quinta antes de ir para SSA.Bem incomodados com a letargia de se resolver o 
caso do amigo LP,que pelo jeito estava coordenando uma estratégia com o amigo 
do teu pai e MTB,logo estão com duas baixas importantes. 
Continuam preocupados mais com quem ficou com quanto como pessoa física,o que 
não vai levar a lugar nenhum. 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: terça-feira, 16 de dezembro de 2014 10:23 
Para: Alexandrino Alencar 
Assunto: ENC: 
 
 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: terça-feira, 16 de dezembro de 2014 09:37 
Para: Paul Elie Altit; Mauricio Ferro 
Assunto: Re: 
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Por outro lado a família de Leo eh desestruturada e não estava preparada para 
Isto 
 
 
 
From: mbahia@odebrecht.com 
 
Sent: Tuesday, December 16, 2014 09:35 
 
To: Paul Elie Altit; Mauricio Ferro 
 
Subject: Re: 
 
 
 
Pelo que escutei o pior seria Ricardo e Agenor. 
 
Se Leo está assim, imagine os demais. 
 
Mas este tipo de notícia, ajuda em certo sentido. 
 
 
 
From: Paul Elie Altit 
 
Sent: Tuesday, December 16, 2014 08:46 
 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Ferro 
 
Subject: 
 
 
* Abalado, presidente preso da OAS ameaça falar 
<http://www.diariodopoder.com.br/coluna/abalado-presidente-preso-da-oas-ameaca-falar/> 
 
Dirigentes da empreiteira OAS, que escaparam de ser presos na Operação Lava 
Jato, estão muito preocupados com seu presidente, José Aldemário Pinheiro 
Filho, conhecido por “Leo Pinheiro”. Desde que foi preso, chora muito, está 
deprimido e insiste com advogados em confessar o que sabe, em acordo de 
delação premiada. Os acionistas da OAS acham que se Leo Pinheiro abrir a boca, 
a casa cai de vez. 
 
Compartilhar 
<http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&pubid=ra-51890bbc09d55254> 
 
* Deu nos nervos <http://www.diariodopoder.com.br/coluna/deu-nos-nervos/> 
 
 
O presidente da OAS, Leo Pinheiro, ficou ainda mais abalado após a recente 
negativa de habeas corpus pelo ministro Teori Zavascki (STF). 
Compartilhar 
<http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&pubid=ra-51890bbc09d55254> 
 
 
* Corruptores http://www.diariodopoder.com.br/coluna/corruptores/ 
 
 
Leo Pinheiro e outros quatro da OAS foram indiciados por lavagem de dinheiro, 
fraude em licitações, falsidade ideológica e corrupção ativa. 
 
 
Compartilhar 

mailto:mbahia@odebrecht.com
http://www.diariodopoder.com.br/coluna/corruptores/
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<http://www.addthis.com/bookmark.php?v=300&pubid=ra-51890bbc09d55254> 
 
 
Paul Altit 
 
 
Tel. (21) 2559-3893 
 
VOIP. 5021-3893 
 
www.orealizacoes.com.br <http://www.orealizacoes.com.br/> 
 

 

 

2.52. E-MAIL 16/12/2014 – Assunto “RES: História do Chinês de PE”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“5247A4BA42B99CD61BF26123694F60C5.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/5247A4BA42B99CD61BF261

23694F60C5.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e MAURICIO FERRO na data de 16/12/2014, com assunto “RES: História do Chinês de PE”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para MAURICIO FERRO 

avisando que determinada informação relativa aos “pagamentos via chinês” foi comentada nas reuniões que 

MARCELO teve com GUIDO MANTEGA e com MICHEL TEMER. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Mauricio Ferro 
Enviado em: terça-feira, 16 de dezembro de 2014 21:27 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: História do Chinês de PE 
 
 

Pode ser 
 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 

Enviada em: terça-feira, 16 de dezembro de 2014 09:20 
Para: Mauricio Ferro 

Assunto: História do Chinês de PE 

 
 
Acho que as info ficam re-circulando entre nós, sem ter vindo nada de fora. 
Depois me lembrei que comentei com GM e MT sobre pgtos via chines! 
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2.53. E-MAIL 17/12/2014 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“43F1BDC5AAC189C75DE2D2D3F86E060D.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/43F1BDC5AAC189C75DE2D

2D3F86E060D.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens 

entre MARCELO ODEBRECHT e MAURICIO FERRO na data de 17/12/2014, com assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para MAURICIO FERRO 

relatando que a “recusa do TV sobre as ações ontem foi bem ruim” (sic). Pergunta o que ele deve sinalizar para 

FERNANDO PIMENTEL (“FP”), sugerindo que MARCELO está prestes a se encontrar com ele pessoalmente.  

De acordo com o conteúdo extraído do terminal telefônico de MARCELO ODEBRECHT consta 

reunião do mesmo com FERNANDO PIMENTEL na data de 17/12/2014, conforme digitalização abaixo.  

 

 

 

Continuando a análise do e-mail, destaca-se que MAURICIO FERRO confirma que hoje foi mais 

uma chance perdida pelo GOVERNO. MARCELO destaca que determinada pessoa identificada como “S” conseguiu 

libertar RENATO DUQUE porque este último ameaçou abrir o bico se o GOVERNO não apoiasse. Pergunta se 

MAURICIO tem noticia dos advogados da OAS sobre delação premiada por parte dos executivos. MAURICIO diz que 

vai verificar. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Mauricio Ferro 
Enviado em: quarta-feira, 17 de dezembro de 2014 13:45 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Re: 
 
Traz algumas provas adicionais, mas a tese é a mesma. 
 
Vou checar com a OAS. 
 
Juridicamente a situação deles é diferente do Duque. 
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Em 17/12/2014, às 13:40, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
 

A da Engevix traz algo de novo? 
A info eh que o S que conseguiu tirar o Duque porque ele ameaçou abrir o bico se o 
governo não o apoiasse. 
Vc tem notícia dos advogados da disposição dos da OAS de delatar? 
 
 

From: Mauricio Ferro 

Sent: Wednesday, December 17, 2014 13:34 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 

Subject: Re: 

 
 
Foi ruim mesmo, pois apesar de ser um recurso menos robusto que Engevix acabaram 
entrando no mérito e justificando a conduta do Moro. 
 
Mais uma chance perdida pelo GoV. 
 
Criou um precedente ruim pelo clima de pessimismo de que nenhum HC cola bem como de 
que as reclamações que discutem a competência estão sendo descartadas. 
 
uma estratégia com Lew no plantão poderia ajudar, mas também ficou ruim com o 
julgamento da turma. 
 
 
 
Em 17/12/2014, às 13:25, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
 
 
Oque li hoje sobre a recusa do TV sobre as ações ontem foi bem ruim. 
Alguma chance ainda para da Engevix. 
Que sinalizo de ação possível (além de pintar o cenario) para FP hoje? 
 
 
 

 

 

 

2.54. E-MAIL 29/12/2014 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“0CE9422285B4A8B14EA32D53672660CD.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/0CE9422285B4A8B14EA32D

53672660CD.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT, CLAUDIO MELO FILHO e JOÃO CARLOS MARIZ NOGUEIRA na data de 29/12/2014, com 

assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que MARCELO envia mensagem eletrônica para os demais interlocutores 

questionando se eles têm “feedback sobre tema MRF”, possivelmente referindo-se a algum tema que MAURICIO 
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FERRO estava encarregado de conduzir. Na sequência das mensagens, MARCELO pergunta a JOAO CARLOS 

NOGUEIRA (“JCN”) se tem feedback de “FP”, possivelmente se referindo a FERNANDO PIMENTEL.  

 

Na sequência, JOAO CARLOS NOGUEIRA confirma que “FP” acabou de confirmar com ele o 

encontro e pede a MARCELO se há orientação específica para repassar à “FP”, destacando “além do feedback do 

encontro com ela”. Possivelmente refere-se a obter o feedback de FERNANDO PIMENTEL do resultado do encontro 

dele com a ex-Presidente DILMA ROUSSEF.  

 

MARCELO escreve uma série de informações e questionamentos que deveriam ser 

repassados a FERNANDO PIMENTEL. Destaca-se aqui a solicitação de que PIMENTEL reforce a DILMA a necessidade 

de “fechar a caixa de Pandora...” Sustenta que as investigações chegarão até DILMA. Continua no texto a discorrer 

sobre os resultados caso as investigações não sejam obstruídas.  

 

Ao final, MARCELO pede que JOAO CARLOS NOGUEIRA avise a FERNANDO PIMENTEL que a 

ODEBRECHT já tem conhecimento de que uma nova fase da Operação LAVA JATO está sendo preparada: “temos 

informação que uma operação ainda maior está sendo preparada para janeiro que vai prender umas 60 pessoas 

baseado nas últimas delacoes. Ai melhor Ela, o antecessor e todo o PT e PMDB buscarem asilo em Cuba...” (sic). 

 

CLAUDIO MELO repassa a MARCELO ODEBRECHT que consta boato de que ANDRE SANTOS 

ESTEVES, BTG PACTUAL, estaria movido a assumir uma das empreiteiras. MARCELO afirma que “ele já tem muito 

telhado de vidro para querer se enrolar mais...” A referida afirmação de MARCELO sugere que o mesmo tenha 

conhecimento de suposta atividade ilícita praticada por ANDRE ESTEVES.  

 

Ressalta-se que o depoimento prestado pelo criminoso colaborador MARCELO ODEBRECHT 

corrobora com o e-mail analisado, visto que há indícios de que informações sigilosas das investigações da OPERAÇÃO 

LAVAJATO eram repassadas aos investigados. MARCELO sustenta que parte era encaminhada através de PEDRO 

ESTEVAM SERRANO, mediante prévio repasse de JOSE EDUARDO CARDOSO. Segue a seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado em: segunda-feira, 29 de dezembro de 2014 13:20 
Para: Claudio Melo Filho; Joao Carlos Mariz Nogueira 
Assunto: Re: 
 
 

Ele já tem muito telhado de vidro para querer se enrolar mais... 
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From: Claudio Melo Filho 
Sent: Monday, December 29, 2014 11:06 
To: Joao Carlos Mariz Nogueira; Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Res: 

 
 
Por falar em sair do setor de engenharia, tem um boato forte que Andre/BTG tem se movido para assumir uma 
delas. Deve ser a O. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 
De: Joao Carlos Mariz Nogueira 
Enviada: segunda-feira, 29 de dezembro de 2014 09:15 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Assunto: Res: 

 
Sim, eu vi o e-mail. Tenho tb acompanhado com JF e CN. 
 
Quanto à C4, concordo. Ele chegou a mencionar que o acordo estava realmente sendo pensado em conjunto com as 
demais empresas no início, mas que neste formato não teria ido para frente... Mas, por outro lado, afirmou que a 
decisão de "diminuir a construtora, sair do setor de obras públicas e só fazer obras privadas (e para o próprio grupo) 
já está tomada". Talvez um acordo de leniência ajude a viabilizar a sobrevivência da construtora nessa nova 
configuração. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: segunda-feira, 29 de dezembro de 2014 10h09 
Para: Joao Carlos Mariz Nogueira; Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: 

 
Aparentemente saiu para nos, mas vide e-mail que acabei de mandar sobre desembolsos OAS. Podemos muito bem 
ser nos amanha. 
 
Quanto a C4, acho sim que estão fazendo acordo de leniência, e não convém a eles que as demais empresas saibam 
disto neste momento. 
 

From: Joao Carlos Mariz Nogueira 
Sent: Monday, December 29, 2014 10:00 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Subject: Res: 

 
Ok. Entendido. 
 
Alguns comentários: 
 

3) Encontrei-me, por acaso, com Antonio Carlos Portugal (C4) na noite de sábado. Confirmou que um dos executivos 
está, sim, propenso a fazer delação, mas que o acordo de leniencia não andou (embora tenha havido conversas a 
respeito). 
 
4) Ciente. E o tal parecer da AGU (demandado pelo BNDES) - ratificando os pareceres da SAIN e da PGFN sobre a 
qualidade das garantias (no caso do crédito a exportacao) foi a nossa concentração da semana passada. DO (MF) 
ajudou junto à PGFN e à própria AGU e o parecer saiu, permitindo a programação dos desembolsos de sexta 
passada. Mas as dificuldades estão crescentes, de fato. 
 
Dou noticias no final do dia. 
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Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: segunda-feira, 29 de dezembro de 2014 09h50 
Para: Joao Carlos Mariz Nogueira; Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: 

 
1) Principal eh o Feedback dela. Pois toda info que tenho eh que o "autismo" continua e vai condenar ela a 
morte/impechment. Ela não me chamou para falar com ela 
 
2) Reforçar que tem que fechar a caixa de Pandora. Se abrir lá fora e o procedimento de manter preso até falar 
continuar, não tem como este assunto não sair/continuar fora de controle e não chegar nela. Este procedimento 
tipo Guantanamo está difícil de reverter pois a mídia comprou a idéia (fim justifica o meio) e como ELA fica de Vestal 
ninguém mais quer se expor. 
 
3) Parece que Camargo já está começando a falar, e OAS e UTC estão muito propensos. Se OAS e UTC falarem 
melhor ELA é o antecessor buscarem asilo em Cuba. Duvido que os executivos presos resistam mais algumas 
semanas. 
 
4) os bancos públicos, AGU e CGU estão pisando feio na bola, estrangulando ainda mais as empresas e passando a 
mensagem errada e alarmista para os bancos privados. Esta se condenando financeiramente as empresas a pena de 
morte, antes da condenação jurídica. Oque aumenta tb o risco de delação. Estão inclusive misturando a questão de 
grupo econômico e preventivamente dificultando a vida de outras empresas como nos que não tem nem processo 
aberto no CGU e MPF. 
 
5) temos informação que uma operação ainda maior está sendo preparada para janeiro que vai prender umas 60 
pessoas baseado nas últimas delacoes. Ai melhor Ela, o antecessor e todo o PT e PMDB buscarem asilo em Cuba. 
 
From: Joao Carlos Mariz Nogueira 
Sent: Monday, December 29, 2014 08:40 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Subject: Res: 

 
FP acaba de confirmar comigo encontro agora no início da tarde. Estou indo para BH. 
 
Alguma orientação específica, além do feedback do encontro com ela? 
 
Algo sobre relatório x Grupo Econômico? 
 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: terça-feira, 23 de dezembro de 2014 15h07 
Para: Joao Carlos Mariz Nogueira; Claudio Melo Filho 

Assunto: RES: 

 
ok 
 
 

De: Joao Carlos Mariz Nogueira 
Enviada em: terça-feira, 23 de dezembro de 2014 14:52 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Assunto: Res: 

 
Estamos combinando encontro pessoal entre os dias 29 e 30 em BH, pois ele já está por conta da família/Natal. 
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Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: terça-feira, 23 de dezembro de 2014 14h43 
Para: Claudio Melo Filho; Joao Carlos Mariz Nogueira 
Assunto: RES: 

 
Do jeito que está eles só legitimizam ações policiais contra nós. 
E vide a discussão sobre tortura vs delação de ontem. 
Algum feedback de seus amigos sobre ela? 
 
JCN: algum feedback de FP? 
 
De: Claudio Melo Filho 
Enviada em: terça-feira, 23 de dezembro de 2014 14:33 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Joao Carlos Mariz Nogueira 
Assunto: Res: 

 
Estou tentando transmitir isso é vencer qualquer outro argumento. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: terça-feira, 23 de dezembro de 2014 14:29 
Para: Claudio Melo Filho; Joao Carlos Mariz Nogueira 
Assunto: RES: 

 
Claudio, 
Eles tem que fazer o dever de casa deles. Não podem de modo atabalhoado fazerem esta irresponsabilidade sem 
terem feito nenhuma avaliação decente 
 
De: Claudio Melo Filho 
Enviada em: terça-feira, 23 de dezembro de 2014 14:24 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Joao Carlos Mariz Nogueira 
Assunto: Res: 

 
Quanto ao relatório, tenho, liguei até para MRF mas não consegui falar. 
Ainda não conseguimos retira a palavra Grupo, pois veio junto com os demais nomes via MP/PF, por isso a 
dificuldade. 
Vou a agora a tarde para Salvador, se quiser podemos nos ver e te explico. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: terça-feira, 23 de dezembro de 2014 14:20 
Para: Claudio Melo Filho; Joao Carlos Mariz Nogueira 
Assunto: 
 

Algum feedback sobre tema MRF? 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/PF/PR 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 102/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 97 de 144 

 

2.55. E-MAIL 03/01/2015 – Assunto “Res: Jantar”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“5205D533C2DEF5B730F2128F211AB59A.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/5205D533C2DEF5B730F212

8F211AB59A.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. 

 

No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre MARCELO 

ODEBRECHT e CLAUDIO MELO FILHO na data de 03/01/2015, com assunto “Res: Jantar”.  

 

Destaca-se que CLAUDIO envia mensagem eletrônica para MARCELO comunicando que irá se 

encontrar com “o amigo que lidera agora NPOR”. CLAUDIO pergunta se MARCELO tem alguma informação para 

passar a ele.  Há indícios de que ao se referir a “pessoa que lidera o NPOR”, CLAUDIO sugere a “pessoa que lidera as 

forças armadas”, possivelmente referindo-se ao MINISTRO DA DEFESA. As consultas aos sistemas disponíveis 

identificaram que à época o MINISTRO DA DEFESA era JAQUES WAGNER, conforme digitalização abaixo.  

 

 
Fonte https://www.defesa.gov.br/ministro-da-defesa/ministros-anteriores 

 

MARCELO envia uma mensagem escrita e pede que CLAUDIO leia para essa pessoa, 

supostamente JAQUES WAGNER. Afirma que tem tido grande dificuldade em encontrar-se com a Presidente da 

República, DILMA ROUSSEF (“ela”), para que possa esclarecer o risco de as investigações continuarem. Fala em 

“morte anunciada” e sugere que a própria Presidente da República (“PR”), o Ex-Presidente da República (“ex”) e os 

integrantes do PT que estão no GOVERNO FEDERAL (“todo o PT”) “já deveriam estar providenciando asilo em CUBA”.  

 

MARCELO fala sobre a postura de MARIA DAS GRAÇAS FOSTER (“MGF”) na Presidência da 

PETROBRAS e sugere que a mesma está jogando as empreiteiras contra o GOVERNO ao invés de buscar uma 

aproximação.  

 

https://www.defesa.gov.br/ministro-da-defesa/ministros-anteriores
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Na sequência, MARCELO demonstra ter conhecimento prévio da etapa seguinte da Operação 

LAVA JATO: “Na próxima operação da PF, Gabrielle e vários empregados da Petrobras devem ser presos, com a 

colaboração de MGF. Se fala em mais de 60 presos ainda em janeiro” (sic). Destaca-se que o e-mail foi enviado na 

data de 03 de janeiro de 2015 e que a 9ª fase da OPERAÇÃO LAVA JATO foi deflagrada em 05 de fevereiro de 2015, 

denominada “MY WAY”, na qual a POLICIA FEDERAL cumpriu 62 mandados de busca e apreensão.  

 

Assim sendo, há indícios que sustentam que MARCELO obteve de forma privilegiada acesso a 

informações sigilosas das investigações e novas fases da Operação LAVA JATO, bem como encaminhou solicitação à 

integrantes do GOVERNO FEDERAL para que agissem de modo obstruir o andamento das medidas investigativas.  

 

MARCELO continua o texto demonstrando nervosismo pelo fato de ter recebido as 

informações de que integrantes de outras empreiteiras estariam em processo de celebração de acordo de 

colaboração e que tais acordos acabariam por colocar a ODEBRECHT na mira das próximas fases da investigação.  

 

Esses indícios corroboram com o depoimento prestado pelo criminoso colaborador MARCELO 

ODEBRECHT no qual afirma que através da contratação dos serviços jurídicos de PEDRO ESTEVAM, obtinham de 

forma privilegiada através do então MINISTRO DA JUSTICA, JOSE EDUARDO CARDOSO, informação sigilosas do 

andamento da Operação LAVA JATO (item 1.3 INFORMAÇÃO Nº 003/2019). Segue a seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Claudio Melo Filho 
Enviado em: sábado, 3 de janeiro de 2015 20:01 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Res: Jantar 
 

Já mandei mensagem para o jantar hoje, mas não me respondeu ainda. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 
De: Claudio Melo Filho 
Enviada: sábado, 3 de janeiro de 2015 11:32 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Res: Jantar 

 
Ok 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: sábado, 3 de janeiro de 2015 10:30 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: Jantar 

 
Se ele "captar" a mensagem pode ser na sua volta. 
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From: Claudio Melo Filho 
Sent: Saturday, January 3, 2015 11:16 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Res: Jantar 

 
Estamos em Bsb. 
Ele deve ficar aqui direto. 
Esta entendido o recado. Se você quiser ele te recebe. 
Avalie a melhor data agora ou no meu retorno e me fale. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: sábado, 3 de janeiro de 2015 10:04 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: Jantar 

 
Importante: Ela, AM e JEC estão pensando apenas no âmbito político (CPMI, TCU, etc), quando o problema 
está em Curitiba! 
 
From: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Saturday, January 3, 2015 11:02 
To: Claudio Melo Filho 
Subject: Re: Jantar 

 
Caso ele vá a BSB e queria conversar com ela, posso me encontrar com ele antes para atualiza-lo 
 
 

From: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Saturday, January 3, 2015 11:00 
To: Claudio Melo Filho 
Subject: Re: Jantar 

 
Pode ler para ele este meu e-mail. Ele talvez seja nossa última esperança já que ela não confirma encontro comigo para eu 
poder esclarecer o tema, e todos os demais mentem, omitem, desconhecem e ou tem medo de falar com ela. 
A coisa está cada vez pior. A beira de um apocalipse. Morte anunciada. 
A PR, ex e todo o PT à esta altura já deveriam estar providenciando asilo em Cuba. 
MGF continua incendiando tudo e jogando todos contra o governo. Soh aumentando o rastro de destruição. Na próxima 
operação da PF, Gabrielle e vários empregados da Petrobras devem ser presos, com a colaboração de MGF. Se fala em mais 
de 60 presos ainda em janeiro. 
A PR, JEC e AM continuam com "altismo", sem nenhuma noção da dimensão, gravidade e urgência do tema. 
Ficam forçando um acordo de leniência com as empresas que não vai dar em nada, pois não tem cobertura suficiente (nem 
de espera, nem do que ainda não se conhece) e eh muito lesivo as empresas. 
CCCC está em processo de delação premiada, e outros devem seguir exemplo logo. Tem dois da OAS que não devem resistir 
mais que 2 semanas. 
Fernando Baiano tb já deve estar entrando em delacao. 
Os bancos públicos e a Petrobras seguram desembolsos e estão matando as empresas. 
Sete Brasil está um desastre e atrasando faturas a meses, com isto o nosso estaleiro deve parar de vez. 
Não estamos mais em uma tempestade perfeita, mas um Apocalipse perfeito! 
 
From: Claudio Melo Filho 
Sent: Saturday, January 3, 2015 10:27 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Jantar 

 
Vou jantar em Bsb com o amigo que lidera agora NPOR. 
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Ele me ligou hoje e pediu para encontrarmos. 
Algo novo??? 
Te lembro que estarei fora de 5 a 15/1. 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10 

 

 

 

2.56. E-MAIL 06/01/2015 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “Re:” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-Arrecadacao1/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início de Pastas 

Particulares/Itens Excluídos/Re:) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de 

mensagens entre MARCELO ODEBRECHT e JOÃO ROBERTO MARINHO na data de 06/01/2015, com assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para JOÃO ROBERTO 

MARINHO agradecendo o encontro que tiveram e destaca que para MARCELO é importante saber como JOÃO 

ROBERTO MARINHO enxerga o “tema complexo” pois “a sua evolução não eh clara” (sic). JOAO ROBERTO MARINHO 

responde que “haverá investigação na outra instância”.  

 

De acordo com o conteúdo extraído do terminal telefônico de MARCELO ODEBRECHT consta 

reunião do mesmo com JOAO ROBERTO MARINHO na data de 05/01/2015, conforme digitalização abaixo.  

 

 

A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

Assunto: Re:  
De: JRM jrm@globo.com.br 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia;  
Envio: 06/01/2015 12:25:33 

 
Marcelo, 
Por tudo que sabemos, haverá investigação na outra instância. 
Um forte abraço, 
João 
 
Enviado do meu iPad 
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Em 05/01/2015, às 19:45, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 

 
Obrigado pelo tempo. 
O tema eh complexo, e sua evolução não eh clara. 
Para mim eh importante saber como vcs o enxergam. 
Boa viagem. 
Forte abs 
Marcelo 

**************************************************************** 

Este e-mail e seus anexos são para uso exclusivo do destinatário e podem conter informações confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. Não podem ser parcial ou 

totalmente reproduzidos sem o consentimento do autor. Qualquer divulgação ou uso não autorizado deste e-mail ou seus anexos é proibida. Se você receber esse e-mail 

por engano, por favor, notifique o remetente e apague-o imediatamente. 

  

This e-mail and its attachments are for the sole use of the addressee and may contain information which is confidential and/or legally privileged. Should not be partly or 

wholly reproduced without consent of the owner. Any unauthorized use of disclosure of this e-mail or its attachments is prohibited. If you receive this e-mail in error, please 

immediately delete it and notify the sender by return e-mail. 

***************************************************************** 

 
______________________________________________________ 
Esse e-mail foi verificado pela MessageLabs Email Security System. 
Para mais informações visite 
http://www.messagelabs.com/email 
______________________________________________________ 
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2.57. E-MAIL 07/01/2015 – Assunto “RES: Vizinho”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “RES: Vizinho” localizado no caminho 

(/LJ_M3061-15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-Arrecadacao1/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início 

de Pastas Particulares/Itens Excluídos/RES: Vizinho) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail 

contendo a troca de mensagens entre diversos interlocutores na data de 07/01/2015, com assunto “RES: Vizinho”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para MAURICIO FERRO 

informando que GUIDO MANTEGA (“GM”) concorda com a tese que eles defendem. Falaram sobre a oposição ser 

“frouxa”. MAURICIO complementa que continuam a conversa pessoalmente. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
Assunto: RES: Vizinho 
De: Mauricio Ferro /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MAURICIOROBERTO 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia;  
CC: Felipe Jens /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group (FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=fjens;  
Envio: 07/01/2015 20:04:24 

 
Se estiver por aqui amanha falamos pessoalmente 

  

De: Marcelo Bahia Odebrecht  
Enviada em: quarta-feira, 7 de janeiro de 2015 19:57 
Para: Mauricio Ferro 
Cc: Felipe Jens 
Assunto: Vizinho 
  

Disse que GM entende/concorda com a tese. 
Por outro lado a opinião deles eh que não contemos com a oposição que eh "frouxa" e ou faz sempre o jogo politico/corporativo 

  
FJ estava comigo e pode se necessário manter contato. 
  

 
Internet Headers: 
Received: from ODBPA233WI.odebrecht.net (10.19.255.3) by 
ODBPA233WI.odebrecht.net (10.19.255.3) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29 via Mailbox Transport; Wed, 7 Jan 2015 17:04:24 -0500 
Received: from ODBPA244WI.odebrecht.net (10.19.110.83) by 
ODBPA233WI.odebrecht.net (10.19.110.72) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29; Wed, 7 Jan 2015 17:04:24 -0500 
Received: from ODBPA244WI.odebrecht.net ([fe80::d81a:61e0:faa9:a993]) by 
ODBPA244WI.odebrecht.net ([fe80::d81a:61e0:faa9:a993%21]) with mapi id 
15.00.0995.028; Wed, 7 Jan 2015 17:04:24 -0500 
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat" 
Content-Transfer-Encoding: binary 
From: Mauricio Ferro <mferro@odebrecht.com> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
CC: Felipe Jens <fjens@odebrecht.com> 
Subject: RES: Vizinho 
Thread-Topic: Vizinho 
Thread-Index: AQHQKsTlofggUXuRRUqH9+5+4CjcwZy1Ni+w 
Date: Wed, 7 Jan 2015 17:04:24 -0500 
Message-ID: <094c705c45ea4d37b568afe812a2eda8@ODBPA244WI.odebrecht.net> 
References: <20150107215911.6508695.11446.85092@odebrecht.com> 
In-Reply-To: <20150107215911.6508695.11446.85092@odebrecht.com> 
Accept-Language: pt-BR, en-US 
Content-Language: pt-BR 
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 
X-MS-TNEF-Correlator: <094c705c45ea4d37b568afe812a2eda8@ODBPA244WI.odebrecht.net> 
MIME-Version: 1.0 
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Originating 
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X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: ODBPA244WI.odebrecht.net 
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal 
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 03 
X-Originating-IP: [10.12.150.36] 
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: 1ba95b0c-fef2-49c3-9e38-08d1f8dd0839 
Return-Path: mferro@odebrecht.com 

 

 

2.58. E-MAIL 20/01/2015 – Assunto “RES: ”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“AEC161BFA72A5366F4EE61FB51495714.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/AEC161BFA72A5366F4EE61

FB51495714.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e MAURICIO FERRO na data de 20/01/2015, com assunto “RES:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para MAURICIO FERRO 

perguntando se na viagem para a SUIÇA há alguém da confiança de PEDRO ESTEVAM SERRANO: “Tem alguem da 

relação de Pedro nesta viagem aos arredores de Tau?” (sic). MAURICIO responde positivamente.  

 

O referido e-mail corrobora com o depoimento prestado pelo criminoso colaborador 

MARCELO ODEBRECHT especificamente quanto a declaração de que as atividades de obstrução eram concentradas 

na figura de MAURICIO FERRO (item 1.4 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019) e que a contratação de PEDRO ESTEVAM 

SERRANO tinha o objetivo de influenciar indiretamente e obter informações sigilosas relacionadas às investigações 

da OPERAÇÃO LAVA JATO, especialmente em relação ao ex-MINISTRO DA JUSTIÇA, JOSE EDUARDO CARDOSO (item 

1.3 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019). Segue a seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Mauricio Ferro 
Enviado em: terça-feira, 20 de janeiro de 2015 21:36 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: 
 

Verei amanha 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 

Enviada em: terça-feira, 20 de janeiro de 2015 21:35 
Para: Mauricio Ferro 

Assunto: Re: 

 
Esperemos apenas que nos informe... 
 

From: Mauricio Ferro 

Sent: Tuesday, January 20, 2015 21:33 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 

Subject: RES: 
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sim 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 

Enviada em: terça-feira, 20 de janeiro de 2015 13:08 

Para: Mauricio Ferro 
Assunto: 
 

Tem alguem da relação de Pedro nesta viagem aos arredores de Tau? 
 
 
 

 

 

2.59. E-MAIL 29/01/2015 – Assunto “RES: Para sua conversa com JW”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“C734782C92D969C20EC325F5325408ED.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/C734782C92D969C20EC325

F5325408ED.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e CLAUDIO MELO FILHO na data de 29/01/2015, com assunto “RES: Para sua conversa com 

JW”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para CLAUDIO MELO 

FILHO relatando como se deu a reunião que teve com integrantes da CONSTRUTORA CAMARGO CORREA (“CCCC”). 

Descreve que os executivos da empreiteira estão negociando os termos da delação premiada que pretendiam fazer. 

MARCELO repassa as informações à CLAUDIO com o objetivo de que este repasse as informações para JAQUES 

WAGNER (“Para sua conversa com JW”).  

 

De acordo com o conteúdo extraído do terminal telefônico de MARCELO ODEBRECHT consta 

reunião do mesmo com pessoa identificada como “VH” na data de 28/01/2015. Possivelmente trata-se de VITOR 

SARQUIS HALLACK (“VH”) vinculado a Diretoria da CONSTRUTORA CAMARGO CORREA. Segue digitalização abaixo.  
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A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Claudio Melo Filho 
Enviado em: quinta-feira, 29 de janeiro de 2015 11:13 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: Para sua conversa com JW 
 
 

ok 
 
 

 
 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quinta-feira, 29 de janeiro de 2015 11:01 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: Para sua conversa com JW 

 
 
Onde estive com a CCCC. Também já está negociando os termos da Delação. Teve que fazer pois o Eduardo Leite já 
ia fazer de qq jeito, e o Daltro (outro executivo preso) já estava cedendo também. 
Pior: tiveram que aceitar um advogado imposto pelo Eduardo Leite e que sabe, segundo a CCCC, de vários “rolos” 
entre a CCCC e o governo. 
 
 

 

 

2.60. E-MAIL 01/02/2015 – Assunto “Para sua conversa com JW”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“D156CF62D65548BF56D40ACD5876C6BC.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/D156CF62D65548BF56D40A

CD5876C6BC.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e CLAUDIO MELO FILHO na data de 01/02/2015, com assunto “Para sua conversa com JW”.  
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Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para CLAUDIO MELO 

FILHO com o objetivo de que este repasse as informações para JAQUES WAGNER (“JW”). Relata que a CAMARGO 

CORREA tinha desistido de fazer o acordo de delação premiada pois o MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL insistia em 

tratar do tema “CASTELO DE AREIA”, Setor Elétrico, Estaleiros e políticos como DILMA e LULA. Informa que por 

pressão de EDUARDO LEITE e de DALTON AVANCINI a CAMARGO CORREA cedeu e aceitou delatar também.  

 

MARCELO descreve que houve um alinhamento na delação da CAMARGO CORREA, de 

EDUARDO LEITE e de DALTON AVANCINI para não envolver os acionistas focando no GOVERNO, nos políticos, na 

CASTELO DE AREIA e no SETOR ELÉTRICO: “O alinhamento eh que não envolverá os acionistas, e será focado no 

governo, políticos, castelo de areia e setor elétrico” (sic).  

 

MARCELO afirma que RICARDO PESSOA da UTC está “puto com a postura de RICARDO 

LEWANDOVISKI” pois, segundo MARCELO: “orientado pelo governo para não ajudar durante o recesso” (sic). 

Comenta que RICARDO PESSOA está nos finalmente do acordo de sua delação com o MPF.  

 

MARCELO passa a descrever fatos relacionados a OAS: descreve que estavam dispostos a 

resistir, mas que o prazo era até o final de fevereiro para terem seus executivos soltos e receberem ajuda do 

GOVERNO na venda da INVEPAR. Comenta que uma eventual delação da OAS seria uma devassa para JAQUES 

WAGNER, LULA e os FUNDOS DE PENSÃO. Sugere que as outras empreiteiras vão seguir na mesma linha.  

 

MARCELO descreve então questões relacionadas a FERNANDO BAIANO: descreve que ele já 

começou a ceder, porém tem um acordo com EDUARDO CUNHA (“caranguejo”) para focar sua delação na ANDRADE 

GUTIERREZ (“AG”) e no “PMDB amigo de DILMA” – entre os quais MICHEL TEMER. Descreve que desta forma, o 

plano de EDUARDO CUNHA era se tornar Presidente da República até ocorrerem novas eleições.  

 

MARCELO sugere que qualquer atitude de DILMA, LULA ou do GOVERNO para soltar os 

executivos e tirar o juiz SERGIO MORO dos processos e da investigação valeriam a pena visto o grande 

comprometimento que o GOVERNO, LULA e DILMA já possuem.  

 

Descreve que a solução seria que os executivos fossem soltos – curto prazo – e que o processo 

judicial fosse retirado de CURITIBA – médio prazo. Insiste que JOSE EDUARDO CARDOSO precisa escutá-los sobre a 

estratégia e ações necessárias. Finaliza dizendo que MARIA DAS GRAÇAS FOSTER precisa sair imediatamente da 

PETROBRAS pois ela estaria “colocando lenha na fogueira” (sic). A seguir o conteúdo do e-mail.   

 



 

 

 

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/PF/PR 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 102/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 107 de 144 

 

E-MAIL  
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado em: domingo, 1 de fevereiro de 2015 15:41 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: Para sua conversa com JW 
 
 

1) CCCC (empresa) não tem controle sobre sua delação. Na verdade tinha desistido de fazer pois a 
condição do MPF era que "esquentassem" o Castelo de areia e trouxessem info sobre setor elétrico e 
estaleiros, além de políticos incluindo Dilma e Lula. Já tinha suspendido as conversas com o MPF qd 
Eduardo Leite começou a falar e Daltro (o outro executivo) começou a tb ceder (João Euler continua 
firme), dizendo que ia comprometer os acionistas da CCCC. Aí a CCCC cedeu e aceitou delatar junto. Soh 
que tem um (grande) agravante pois Eduardo Leite exigiu que o advogado da delação fosse seu irmão 
(Edgard Leite) que estruturou toda a vida vários dos rolos da CCCC. Ou seja a delação da CCCC vai ocorrer e 
não está sob seu controle (e sim na mão de Eduardo). O alinhamento eh que não envolverá os acionistas, e 
será focado no governo, políticos, castelo de areia e setor eletrico. Pessoal CCCC acha que se os executivos 
não forem soltos está semana a delação eh sem volta. 
2) Ricardo (puto com entre outras coisas a postura de Ricardo Lewandoviski que ele entende como 
orientado pelo governo para não ajudar durante o recesso, assim como a pressão dos bancos oficiais sobre 
a UTC e a Petrobras que não paga as faturas atrasadas) está nos finalmente do acordo de sua delação com 
o MPF. Fechado o acordo começa a delatar (minha estimativa: vão fechar acordo até semana que vem, até 
pela pressão da família de Ricardo). 
3) OAS: estavam dispostos a resistir, mas o prazo que era até final de fevereiro para verem seus executivos 
soltos e o governo ajuda-los na questão da venda da Invepar, acho que vai ser antecipado pela delação de 
Ricardo e CCCC pois não vão querer ser os últimos. Com certeza vai ser uma devassa em JW, Lula e Fundos 
de Pensao. 
4) as demais empresas vão todas na mesma linha. 
5) Fernando Baiano, que já ameaçou ceder, mas por enquanto está resistindo, tem já um acordo com o 
caranguejo para focar na AG (outra com capacidade grande de detonar governo) e o PMDB "amigo da 
Dilma", entre os quais Michel Temer (resultado: Presidente do Congresso será o presidente até ocorrer 
novas eleicoes). 
6) para quem já está quase morto (Dilma, Lula, governo) qualquer exposição agora que seja necessária 
para soltar os executivos presos e tirar o tema de Mouro, vale a pena. 
7) com os executivos soltos (1a acao) e tema sendo aos poucos conduzido para longe de Curitiba (ações 
seguintes para os quais têm já vários caminhos), acho que podemos achar uma solucao. Mas JEC precisa 
nos escutar quanto a estrategia/acoes necessarias. 
8) MGF tb precisa sair já dá Petrobras, pois esta soh colocando lenha na fogueira. 
 
 
 

 

 

2.61. E-MAIL 01/02/2015 – Assunto “Res:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“F216E904B992E788CCA487F87EC72035.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/F216E904B992E788CCA487

F87EC72035.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e CLAUDIO MELO FILHO na data de 01/02/2015, com assunto “Res:”.  
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Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para CLAUDIO MELO 

FILHO comentando que a situação de JAQUES WAGNER se complicou e que espera que eles comecem a acreditar 

no que a ODEBRECHT vem dizendo. CLAUDIO MELO diz que falou com JAQUES WAGNER duas vezes naquele dia e 

que vai encontra-lo pessoalmente.  

 

MARCELO avisa que RICARDO PESSOA e “CESAR” – possivelmente CÉSAR MATA PIRES FILHO 

da OAS – estão dispostos a delatar LULA, JAQUES WAGNER e DILMA. MARCELO diz que o GOVERNO possuía a ilusão 

de que os executivos “morreriam sozinhos” quando tudo que fizeram foi sob a liderança do GOVERNO.  

 

MARCELO avisa que a delação premiada da CONTRUTORA CAMARGO CORREA está 

avançando e que em breve não haverá impeachment, mas sim a ex-Presidente DILMA ROUSSEF saindo algemada do 

Palácio do Planalto. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Claudio Melo Filho 
Enviado em: domingo, 1 de fevereiro de 2015 15:13 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Res: 
 
 

Tô em um almoço e sabemos algumas infos. 
Te comento amanhã. Resgatando aquela história de exportação de serviço que alegam conosco. Não se preocupe 
agora, requentando estórias antigas. 
 
 
Cláudio Melo Filho 
Odebrecht S. A. 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: domingo, 1 de fevereiro de 2015 15:10 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: 

 
 
Ricardo e César estão realmente dispostos a entregar todos eles (Lula, JW, Dilma...). 
Ilusão alguém achar que morreriam sozinho quando tudo que fizeram foi sob liderança do governo! 
A CCCC tb está avançando bem na delacao. 
Não haverá impeachment, teremos em breve ela saindo algemada do Planalto! 
 
 
From: Claudio Melo Filho 
Sent: Sunday, February 1, 2015 14:20 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Res: 

 
 
Eu vi. Falei com ele hoje 2 vezes e vou encontra-lo. 



 

 

 

 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA                            

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ 

NÚCLEO DE ANÁLISE – DRCOR/SR/PF/PR 

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE POLÍCIA JUDICIÁRIA Nº 102/2019 - DRCOR/SR/PF/PR 

 

Página 109 de 144 

 

Depois te comento. 
 
 
Cláudio Melo Filho 
Odebrecht S. A. 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada: domingo, 1 de fevereiro de 2015 13:58 
Para: Claudio Melo Filho 
Assunto: 
 
 

Situação de JW se complicou bem. Espero que agora comecem a acreditar no que dizemos... 
 
 
 

 

2.62. E-MAIL 04/02/2015 – Assunto “RES:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“DB52102AC09B4A5B5E5C05A7D01E1221.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/DB52102AC09B4A5B5E5C05

A7D01E1221.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

diversos interlocutores na data de 04/02/2015, com assunto “RES:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para os demais relatando 

palestra que NELSON JOBIM acabou de realizar na FIESP. Descreve um argumento usado por NELSON JOBIM no 

sentido de que determinadas pessoas atuam para “construir biografias” e cita JOAQUIM BARBOSA, SERGIO MORO 

e os Procuradores Federais de CURITIBA. MARCELO sugere que a ODEBRECHT precisa conseguir alguém para 

escrever um artigo nessa linha.  

 

MARCELO também comenta que NELSON JOBIM tem sido uma ponte com a oposição e cita 

o nome de JOSE SERRA. MARCELO diz que JOBIM pode ser útil e sugere uma “aproximação maior e menos 

institucional”. MARCELO sugere que CLAUDIO MELO FILHO organize um jantar com NELSON JOBIM na residência de 

MARCELO. CLAUDIO MELO confirme e destaca a importância da estratégia. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Claudio Melo Filho 
Enviado em: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015 16:59 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Ferro 
Assunto: RES: 
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Farei isso. Acho importante esta relação. 
 

 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quarta-feira, 4 de fevereiro de 2015 12:00 
Para: Mauricio Ferro; Claudio Melo Filho 
Assunto: Fw: 

 
NJ eh, com todas as suas limitações, uma ponte entre oposição (está conversando muito com Serra) e 
governo. 
Pode nos ser muito util, até pra uma dor de barriga. Sugiro uma aproximação maior e menos institucional. 
Minha sugestão eh que CMF pegue algumas datas com ele pós carnaval quando possamos fazer com ele 
um jantar lá em casa nos 3 mais ele para conversar sobre o momento. 
 
 
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Sent: Wednesday, February 4, 2015 11:56 
To: Mauricio Ferro; Adriano Juca; Sergio Bourroul; Zaccaria Junior 
Subject: 
 
 
Nelson Jobim fez uma longa exposição sobre reforma política aqui na Fiesp. 
Mas sem entrar em detalhes ele fez uma citação ao poder judiciário interessante: de que as pessoas do 
judiciário, incluindo MP, estão aí para "construir biografias" em uma clara referencia a JBarbosa, Mouro e 
os procuradores de Curitiba. 
Seria interessante conseguir alguém para escrever um artigo nesta linha levando para o fato de que esta 
construção de biografias não pode ser feita encima de populismo e manipulação da mídia, se colocando no 
papel dos "vigilantes" dos filmes e séries que a justiça tanto abomina por se colocar acima dela! 
 

 

 

 

2.63. E-MAIL 05/02/2015 – Assunto: “Re: ” 

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“E96C005AE3A2498383AEAB88E8A6F50A.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/E96C005AE3A2498383AEAB

88E8A6F50A.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

diversos interlocutores na data de 05/02/2015, com assunto “Re:”.   
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Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para MAURICIO FERRO 

perguntando se a reunião dele com JOSE EDUARDO CARDOSO está confirmada. Sugere que se a reunião estiver 

confirmada, isso seria um indicativo de que a ODEBRECHT está fora da investigação.  

 

Destaca-se que o e-mail foi enviado na data de 05 de fevereiro de 2015 e que nessa data foi 

deflagrada a 9ª etapa da OPERAÇÃO LAVA JATO, denominada “MY WAY”. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Mauricio Ferro 
Enviado em: quinta-feira, 5 de fevereiro de 2015 10:53 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Marta Pacheco; Adriano Juca 
Assunto: Re: 
 
Acabei de checar e está confirmada. 
 
 
Em 05/02/2015, às 10:46, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
 
 
Sua reunião hoje com JEC continua confirmada? 
Se estiver pode ser um indicativo de que estamos fora da operacao. 
 

 

 

 

2.64. E-MAIL 06/02/2015 – Assunto “RES: RES: RES: Reunião”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“06199BA0CFF1BD81CFC96840E14B4A61.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/06199BA0CFF1BD81CFC968

40E14B4A61.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

diversos interlocutores na data de 06/02/2015, com assunto “RES: RES: RES: Reunião”.  

 

Destaca-se que MAURICIO FERRO envia mensagem eletrônica para MARCELO ODEBRECHT 

relatando como ocorreu a reunião que o mesmo teve com JOSE EDUARDO CARDOSO – vide e-mail analisado 

anteriormente no item 2.63 do presente RELATORIO.  
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MAURICIO informa que foi a melhor reunião que ele teve com JOSE EDUARDO CARDOSO, 

destacando que ele estava atuando de forma objetiva e motivado a resolver. Destaca que estão alinhados nas 

prioridades. Escreve: “Soltar logo”.  

 

MAURICIO continua descrevendo que JOSE EDUARDO CARDOSO “ficou de atuar” e que 

MAURICIO ficou “com alguns deveres de casa”. Finaliza dizendo que a ODEBRECHT previsa “segurar os demais do 

nosso lado”.  

 

MARCELO pede que MAURICIO esclareça a quem JOSE EDUARDO CARDOSO se refere ao dizer 

que eles “precisam segurar os demais”. Falam de “o amigo de MF” e “o advogado que NS esteve” não identificados 

até o momento.  

MAURICIO FERRO informa que a conversa com o “amigo de NS” foi muito boa. Destaca que 

estão com um bom canal de comunicação. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado em: sexta-feira, 6 de fevereiro de 2015 03:44 
Para: Mauricio Ferro 
Cc: Newton Souza; Monica Odebrecht; Marta Pacheco 
Assunto: RES: RES: RES: Reunião 
 
 

Otimo. Espero apenas que a pessoa que vc se reuniu antes realmente aja! 
 
 
-----Mensagem original----- 
De: Mauricio Ferro 
Enviada em: quinta-feira, 5 de fevereiro de 2015 22:37 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Newton Souza; Monica Odebrecht; Marta Pacheco 
Assunto: Re: RES: RES: Reunião 
 
Conversa muito boa com o amigo de NS. Acho que estamos com um bom canal. 
 
 
 
 
> Em 05/02/2015, às 21:14, Marcelo Bahia Odebrecht 
> <mbahia@odebrecht.com> 
> escreveu: 
> 
> Ok. veja como vc pode já mandar algumas mensagens para os amigos esta 
> semana e reforço qd chegar 
> 
> -----Mensagem original----- 
> De: Mauricio Ferro 
> Enviada em: quinta-feira, 5 de fevereiro de 2015 20:55 
> Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
> Assunto: Re: RES: Reunião 
> 
> Se queixou, mas eu esclareci na linha do que alinhamos e ele disse que 
> faz sentido nossa explicação. 
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> 
> Segurar os amigo de NS e Cesar 
> 
> 
> 
>> Em 05/02/2015, às 20:51, Marcelo Bahia Odebrecht 
>> <mbahia@odebrecht.com> 
>> escreveu: 
>> 
>> Otimo. 
>> Qd vc diz segurar os nossos, se refere ao amigo de MF, e a pessoa com 
>> quem estive e cujo advogado NS esteve? Se sim, e vc acha que agora 
>> vai, avalie se é importante vc passar a mensagem para os advogados de 
>> ambos, e Cesar reforçar com o amigo dele, e qd eu voltar reforço tb. 
>> Ele ainda se queixou de nós (de mim)? 
>> 
>> -----Mensagem original----- 
>> De: Mauricio Ferro 
>> Enviada em: quinta-feira, 5 de fevereiro de 2015 20:47 
>> Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
>> Assunto: Reunião 
>> 
>> Melhor reunião que há tive com ele. 
>> 
>> Pela primeira vez o vi com objetivo e motivado para resolver. Estamos 
>> alinhados nas prioridades. Soltar logo. 
>> 
>> Ficou de atuar. Fiquei com alguns deveres de casa. 
>> 
>> Precisamos segurar os demais do nosso lado. 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 

 

 

2.65. E-MAIL 06/02/2015 – Assunto “RES: Dida”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“F8D738AB6C2EC666D46E0EE6E05A4763.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/F8D738AB6C2EC666D46E0E

E6E05A4763.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

diversos interlocutores na data de 06/02/2015, com assunto “RES: Dida”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para os demais relatando 

como se deu a conversa que teve com ADEMIR BENDINE, vulgo DIDA. Destaca-se que BENDINE permaneceu no cargo 
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de PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL até 06/02/2015 e passou a ocupar o cargo de PRESIDENTE DA PETROBRAS a 

patir de 06/02/2015.   

 

MARCELO relata que avisou a BENDINE que determinado pedido de parecer a AGU foi apenas 

informal e que o tema “SETE” está sem solução. De acordo com MARCELO, BENDINE perguntou se as informações 

sobre o parecer da AGU vieram do MINISTRO ADAMS e sugere que até a próxima segunda eles terão a solução. 

MARCELO reforça então a necessidade de urgência.  

 

MARCELO passa a relatar o que BENDINE disse com relação a SETE BRASIL: que falta apenas 

“uma coisinha” para a PETROBRAS assinar e que a atual diretoria se recusa. Mas que a nova diretoria já concordou 

em assinar. MARCELO avisa que do jeito que BENDINE falou ele parecia ser o novo presidente da PETROBRAS, o que 

de fato ocorreu.  

 

MAURICIO FERRO responde aos demais destacando que JOSE EDUARDO CARDOSO garantiu 

que a “história do grupo econômico” se resolverá e que com relação a assinatura da PETROBRAS no assunto SETE 

BRASIL, bastaria aprovação do CONSELHO ADMINISTRATIVO. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado em: sexta-feira, 6 de fevereiro de 2015 03:47 
Para: Mauricio Ferro 
Cc: Marcela Drehmer; Fernando Sampaio Barbosa; Fernando Santos Reis; Marta 
Pacheco; Adriano Juca; Marcio Faria da Silva; Roberto Lopes Pontes Simoes 
Assunto: RES: Dida 
 
 

1) é o que todo mundo diz, mas ninguém age 
2) Se (i) fosse levado e (ii) o CA aprovasse... 
 
 

De: Mauricio Ferro 
Enviada em: sexta-feira, 6 de fevereiro de 2015 00:35 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Marcela Drehmer; Fernando Sampaio Barbosa; Fernando Santos Reis; Marta Pacheco; Adriano Juca; Marcio 

Faria 
da Silva; Roberto Lopes Pontes Simoes 
Assunto: Re: Dida 

 
 
Item 1 JEC me disse que todo mundo ficou irado com a história do grupo econômico e que o assunto se resolverá. 
 
Item 2 podem fazer a operação sem o contrato assinado. Bastaria a aprovação do CA. 
 
 
Em 05/02/2015, às 20:05, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
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Dida me retornou a pouco. 
Eu disse a ele que tínhamos escutado duas más noticias 
1ª) soubemos que o pedido do parecer a AGU foi apenas informal e portanto nada esta sendo 
produzido de eficaz com relação a solucionar tema Grupo Economico 
2ª) tema Sete continua sem solução 
 
Ele me perguntou se a 1ª info foi do No 1 (Adams), e eu sem dar nome, disse que não. Ele me 
garantiu que foi um acerto direto com Adams e que até 2ª teremos a solução. Que a CGU avocou o 
processo da Petrobras e ela pediu o parecer que está sendo preparado pelo Adams. Reforcei a 
necessidade de urgência. 
 
Quanto ao tema Sete ele confirmou que falta a Petrobras assinar “uma coisinha” e que a atual 
diretoria não vai assinar, mas ele disse que a nova diretoria assina amanhã! Eu disse que duvidava 
que a nova entrasse e já assinasse, e ele falou que já está acertado assim. Do jeito que falou, parecia 
até que ele seria o novo Presidente da Petrobras. Há ver! 
 
 

 

 

2.66. E-MAIL 04/02/2015 – Assunto “AN (Rio)”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “AN (Rio)” localizado no caminho ( 

/LJ_M3061-15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-Arrecadacao1/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início 

de Pastas Particulares/Itens Excluídos/AN (Rio)) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo 

a troca de mensagens entre MARCELO ODEBRECHT, BENEDICTO JUNIOR e DARCI LUZ na data de 04/02/2015, com 

assunto “AN (Rio)”.  

 

Destaca-se que DARCI LUZ envia mensagem eletrônica para MARCELO ODEBRECHT 

informando que a reunião dele com AECIO NEVES está marcada para o dia 09/02/2015 as 12h00min.  

 

De acordo com o conteúdo extraído do terminal telefônico de MARCELO ODEBRECHT consta 

reunião do mesmo com pessoa identificada como “AN” na data de 09/02/2015, conforme digitalização abaixo.  

 

 

A seguir o conteúdo do e-mail.   
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E-MAIL  
Assunto: AN (Rio) 
De: Darci Luz /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=DARCILUZ 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mbahia;  
CC: Benedicto Barbosa da Silva Junior /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=bjunior;  
Envio: 04/02/2015 17:55:29 

 
Marcelo, 
  
Esta agendado na segunda-feira, 09/02 às 12h00. A secretária dele vai confirmar o local, que deve ser o mesmo de sempre. 

 
Internet Headers: 
Received: from ODBPA234WI.odebrecht.net (10.19.255.4) by 
ODBPA233WI.odebrecht.net (10.19.255.3) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29 via Mailbox Transport; Wed, 4 Feb 2015 14:55:30 -0500 
Received: from ODBPA236WI.odebrecht.net (10.19.110.75) by 
ODBPA234WI.odebrecht.net (10.19.110.73) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 
15.0.995.29; Wed, 4 Feb 2015 14:55:30 -0500 
Received: from ODBPA236WI.odebrecht.net ([fe80::f05f:69d1:bf76:df47]) by 
ODBPA236WI.odebrecht.net ([fe80::f05f:69d1:bf76:df47%19]) with mapi id 
15.00.0995.028; Wed, 4 Feb 2015 14:55:29 -0500 
Content-Type: application/ms-tnef; name="winmail.dat" 
Content-Transfer-Encoding: binary 
From: Darci Luz <darciluz@odebrecht.com> 
To: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
CC: Benedicto Barbosa da Silva Junior <bjunior@odebrecht.com> 
Subject: AN (Rio) 
Thread-Topic: AN (Rio) 
Thread-Index: AdBAtCbY43MhnWujSZKZ+7AYo8QRHA== 
Date: Wed, 4 Feb 2015 14:55:29 -0500 
Message-ID: <b5c36c36bb1d40419a2c9ed9f56280ee@ODBPA236WI.odebrecht.net> 
Accept-Language: pt-BR, en-US 
Content-Language: pt-BR 
X-MS-Has-Attach: 
X-MS-Exchange-Organization-SCL: -1 
X-MS-TNEF-Correlator: <b5c36c36bb1d40419a2c9ed9f56280ee@ODBPA236WI.odebrecht.net> 
MIME-Version: 1.0 
X-MS-Exchange-Organization-MessageDirectionality: Originating 
X-MS-Exchange-Organization-AuthSource: ODBPA236WI.odebrecht.net 
X-MS-Exchange-Organization-AuthAs: Internal 
X-MS-Exchange-Organization-AuthMechanism: 03 
X-Originating-IP: [10.12.150.33] 
X-MS-Exchange-Organization-Network-Message-Id: 4586249c-819a-460e-2854-08d20ecba9a2 
Return-Path: darciluz@odebrecht.com 
X-MS-Exchange-Organization-AVStamp-Enterprise: 1.0 

 

 

2.67. E-MAIL 20/02/2015 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“68715F3F2D7F9E79B9A1FE2355AAE2C9.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/68715F3F2D7F9E79B9A1FE

2355AAE2C9.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT, MAURICIO FERRO e MARTA PACHECO na data de 20/02/2015, com assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para MARTA PACHECO 

questionando se a ODEBRECHT tem conhecimento de alguma falha nas idas do pessoal a SUIÇA que poderia ser 
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eventualmente usada para anular o compartilhamento de informações. MARTA PACHECO avisa que estão 

aguardando a certidão do MINISTERIO DA JUSTIÇA para terem algo oficial. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Marta Pacheco 
Enviado em: sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015 21:13 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Mauricio Ferro 
Assunto: Re: 
 
 
Soubemos que a primeira ida não foi muito produtiva e na segunda apresentaram os requerimentos. 
Estamos esperando a certidão do MJ para ter algo oficial. 
 
 
Em 20/02/2015, às 20:55, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
 
Afinal já sabemos se houve ou não falha até hoje nas idas do pessoal a Suíça que podemos 
eventualmente usar? 
Pelo JN de hoje tiveram sim autorização do Min da Justica. 
 
 

 

 

2.68. E-MAIL 23/02/2015 – Assunto “Re: CGU”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“58E694A8D1D5CF7D74DF805233562A12.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/58E694A8D1D5CF7D74DF80

5233562A12.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

diversos interlocutores na data de 23/02/2015, com assunto “Re: CGU”.  

 

Destaca-se que os interlocutores conversam sobre as tratativas junto a CGU para eventual 

celebração de um acordo de leniência. Em determinado momento, MARCELO ODEBRECHT afirma para MAURICIO 

FERRO que precisam juntamente com PEDRO ESTEVAM e JOSE EDUARDO CARDOSO criar uma estratégia para evitar 

que as investigações cheguem até a ODEBRECHT: “Temos que começar a construir com PE/Ze para nos tirar desta.” 

(sic).  

MARCELO sustenta que eventual celebração de contrato de leniência entre a CGU e a 

ODEBRECHT somente seria interessante se as investigações da 13ª Vara Federal de Curitiba avançassem: “Pelo nosso 

tamanho, exposição no mercado financeiro e atuação global a formalização de um acordo destes seria devastador. 

Antes de sermos condenados em Curitiba não tem o porque do nosso parceiro (Governo) nos condenar 

administrativamente. Eles que se ajustem!” (sic).  
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MARCELO insiste a MAURICIO FERRO que ele deve fazer pressão no GOVERNO para que a 

ODEBRECHT seja poupada, possivelmente através do contato com PEDRO ESTEVAM e JOSE EDUARDO CARDOSO. 

MAURICIO FERRO finaliza dizendo que já tem reunião marcada com os mesmos no dia seguinte as 11h00min.  

 

O referido e-mail corrobora com o depoimento prestado pelo criminoso colaborador 

MARCELO ODEBRECHT especificamente quanto a declaração de que as atividades de obstrução eram concentradas 

na figura de MAURICIO FERRO (item 1.4 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019) e que a contratação de PEDRO ESTEVAM 

SERRANO tinha o objetivo de influenciar indiretamente e obter informações sigilosas relacionadas às investigações 

da OPERAÇÃO LAVA JATO, especialmente em relação ao ex-MINISTRO DA JUSTIÇA, JOSE EDUARDO CARDOSO (item 

1.3 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019). Segue a seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Mauricio Ferro 
Enviado em: segunda-feira, 23 de fevereiro de 2015 08:17 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Re: CGU 
 

Claro. Assim que chegar te procuro 
 
 
Em 23/02/2015, às 08:15, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
 
Se puder falamos antes 
 

From: Mauricio Ferro 
Sent: Sunday, February 22, 2015 22:54 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Re: CGU 

 
Tenho reunião amanhã as 11:00. 
 
Passarei a mensagem 
 
Em 22/02/2015, às 22:51, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
 
Mas temos que passar a mensagem 
 
From: Mauricio Ferro 
Sent: Sunday, February 22, 2015 22:30 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Re: CGU 

 
Estamos sendo poupados por enquanto. 
 
Depois do desgaste não sei se vai querer se meter nisso. 
 
Em 14/02/2015, às 19:29, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
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Temos que começar a construir com PE/Ze para nos tirar desta. Pelo nosso tamanho, exposição no mercado financeiro e 
atuação global a formalização de um acordo destes seria devastador. Antes de sermos condenados em Curitiba não tem o 
porque do nosso parceiro (Governo) nos condenar administrativamente. Eles que se ajustem! 
 
From: Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> 
Sent: Saturday, February 14, 2015 19:20 
To: Adriano Juca; Joana Batista 
Cc: Mauricio Ferro; Benedicto Barbosa da Silva Junior; Marcela Drehmer; Marta Pacheco; Marco Campos Euzenando 

Azevedo; Luiz Antonio Mameri; Marcio Faria da Silva; Ernesto Sa Vieira Baiardi; Daniel Villar 
Subject: Re: CGU 

 
Continuo da opinião que devemos continuar "conversando e contribuindo" mas sem nenhuma formalizacao/pedido formal 
de acordo. Mas temos que ir enrolando sem também negar formalmente, usando desculpas como checar impacto nos demais 
países de atuação, agências de rating, etc 
 
Não acho que seremos declarados inidoneos pelo CGU/AGU (em tese "sob controle" do governo) sem provas que já nos 
condenem no penal. Ou seja para nos "Curitiba" teria que nos condenar 1o a meu ver. 
 
Não estamos na mesma situação dos demais que estão com provas fortes no penal, fragilizados financeiramente e sem 
capacidade de interlocução com o governo. Ou seja, Joana deve continuar sendo a mais proativa possível em termos de 
contribuir, mas tendo sempre em vista nossa estratégia de não formalizar nada a menos que Curitiba se complique muito, o 
que espero que não vamos deixar ocorrer. 
 
 
From: Adriano Juca 
Sent: Saturday, February 14, 2015 18:29 
To: Joana Batista 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Ferro; Benedicto Barbosa da Silva Junior; Marcela Drehmer; Marta Marco 

Campos Rabello; Euzenando Azevedo; Luiz Antonio Mameri; Marcio Faria da Silva; Ernesto Sa Vieira Daniel Villar 
Subject: Re: CGU 

 
 
Complementando as ponderações de Joana, já nos foi dito que o acordo é a única alternativa à declaração de inidoneidade, e 
receio que a CGU/AGU irá perseguir essa via caso venhamos a resistir ao acordo, ainda mais quando as demais empresas 
assinarem. 
Adicionalmente, creio que teremos poucas chances de sucesso no âmbito administrativo e, da forma como o judiciário está 
encarando os fatos, não acredito em um resultado diferente ao tentarmos reverter a decisão da CGU. A situação é delicada e 
o tempo joga contra. Dito isso, tb acredito que devemos refletir sobre suas observações e tomar os devidos cuidados. Mas, na 
verdade, já me prepararia para uma exploração do tema mídia qdo assinarmos o memorando. 
 
Enviado do meu iPhone 
 
Em 14/02/2015, às 18:02, Joana Batista <joanabatista@odebrecht.com> escreveu: 
 
Ok, estamos alinhados e observaremos esses pontos nas negociações. Apenas alguns esclarecimentos para que todos 
considerem em suas contribuições: 
 
 
1) A CGU avocará todos os processos atualmente em curso na PB. Seremos notificados quanto a isto, o que deve ocorrer em 
breve. Do grupo, OAS e QG já estão com processos na CGU e os da PB já estão lá. Não estamos no mesmo momento que eles, 
assim como AG, mas em breve (pelo que diz a CGU) estaremos. Sem duvida, a mera petição formalizando a intenção de acordo 
já traz impacto, de mercado e imagem, o que deve ser avaliado; 
 
2) metodologia do cálculo é ainda uma grande interrogação. Temos ordens de grandeza, mas vários são os critérios possíveis 
para um cálculo de ressarcimento, que deve levar em conta os contratos da empresa com a PB, não necessariamente o seu 
tamanho. Sem duvida, quem estiver numa posição financeira mais sensível (caso da OAS), terá menos espaço para esticar a 
negociação e pode criar um precedente ruim para os demais casos; 
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3) a ideia dos acontecimentos futuros é que caso surja algo novo, a empresa possa ampliar eventualmente o ressarcimento, 
como um anexo do acordo, sem necessidade de uma nova negociação e sem novo processo para declaração de inidoneidade; 
 
4) o TCU publicou uma nova Instrução Normativa nesta semana em que deixa claro que os acordos de leniência deverão ser 
submetidos ao Tribunal. Quanto a PB, ela participará do acordo, até porque a CGU depende dela para achar um critério de 
ressarcimento adequado. Acho que a relação entre CGU e PB para fins do acordo e participação desta ultima está mais forte 
do que um best effort; é quase um sem PB, não tem acordo; 
 
5 e 6) ok 
 
7) estamos fazendo o acordo na esfera administrativa, lembrando que eventual ação de improbidade proposta pelo MP 
também seria bem esvaziada. É que, além do MP, a AGU e a PB podem propor ação de improbidade e renunciarão a este 
direito, sendo que caso proposta a ação pelo MP, a AGU ingressará na ação em nome da União defendendo o acordo. A esfera 
penal está totalmente de fora, mas a ideia é que o acordo seja neutro para as pessoas físicas, uma vez que não há 
reconhecimento do ilícito; 
 
8) ok. 
 
Enviado via iPhone 
 
Em 14/02/2015, às 14:56, "Marcelo Bahia Odebrecht" <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
 
Joana, 
 

Aproveito para copiar os demais para que comecem a contribuir com este tema cujo impacto transcende a questão 
administrativa junto a CGU/AGU. Não nos iludamos pois mesmo sem confissao de culpa haverá impactos imediatos na 
percepção do mercado financeiro e em nossa imagem, por exemplo caso venhamos a iniciar formalmente uma negociação 
destas e ainda mais se fecharmos qq acordo. 
 
Ressaltaria alguns pontos: 
 
1) nossa situação no momento (e da AG) vs a expectativa de que façamos uma petição formal a CGU manifestando intenção 
de negociar acordo de leniência, e que a assinatura ocorra em marco eh irrealista. Sem dúvida temos que continuar 
participando/contribuindo no modelo de um acordo que poderá eventualmente nos ser útil, mas não nos convém em absoluto 
neste momento antecipar qq formalizacao. Pois estaremos antecipando problemas de percepção junto ao mercado financeiro, 
opinião pública, etc. Óbvio que temos que ser cuidadosos para evitar que com isto estejamos incentivando a CGU a instaurar 
um processo contra nos. 
 
2) a questão da metodologia do cálculo da pena será muito importante para saber se terá relação com o dano comprovado 
realizado por cada parte ou com o tamanho da empresa (se for este último caso o acordo se complica muito para nos vis a vis 
as demais empresas). 
 
3) ainda que o acordo preveja englobar qq caso futuro que tenha conexão com o caso em andamento 
(apenas ampliando as sancoes), temos que ter tb muito cuidado com isto por não sabemos o que vem pela frente.  
 
4) participação do TCU e Petrobras ainda está em termos de "best effort" 
 
5) sabemos que a confidencialidade deste pessoal não inclui os vazamentos seletivos que fazem. 
 
6) cuidado em trazer e no tratamento da questão de Grupo Economico. 
 
7) permanece a questão de que ao contrário do modelo americano, estamos apenas fazendo acordo em uma única esfera 
(administrativa), sem considerar a esfera penal e civil. 
 
8) além deste cuidado ressaltado por MRF abaixo, temos que avaliar também as leis dos demais países onde atuamos para 
saber se existem impactos nos mesmos. 
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From: Joana Batista 
Sent: Friday, February 13, 2015 13:35 
To: Mauricio Ferro 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; Benedicto Barbosa da Silva Junior; Marcela Drehmer; Marta Subject: Re: CGU 

 
Em princípio, os termos em que está desenhada a cláusula de Responsabilidade abaixo atende e não implicará em quebra de 
covenants. Contudo, os documentos anexos ainda serão submetidos para nova checagem. 
 
Enviado via iPhone 
 
Em 13/02/2015, às 13:01, "Mauricio Ferro" <mferro@odebrecht.com> escreveu: 
 
Já testamos com os advogados externos no Brasil e no exterior se esta estrutura decola e quais os efeitos nas operações 
financeiras e de capitais? 
 
Em 13/02/2015, às 12:25, Joana Batista <joanabatista@odebrecht.com> escreveu: 
 
Caros  
 
Estivemos, Adriano e eu, na última quarta feira reunidos na CGU, discutindo a minuta de Memorando de Entendimentos 
encaminhada na véspera, juntamente com representantes da OAS e QG, estes últimos representando tb a AG e Galvão, que 
não puderam comparecer. A reunião foi bastante produtiva, e chegamos a um texto praticamente definitivo, cuja expectativa 
é assiná-lo já na primeira semana de março. Apenas alguns pontos ficaram pendentes de confirmação da parte deles 
(CGU/AGU), conforme indicado no próprio texto do Memorando em amarelo, mas o principal, que é a cláusula de “Admissão 
de Responsabilidade”, foi aceita, vide abaixo: 
 
“O Acordo incluirá os termos e condições nos quais  a PJ, sem reconhecimento de culpa, admitirá sua 
responsabilidade objetiva, em razão da possibilidade de ter havido eventuais falhas nos mecanismos  e 
procedimentos internos  de integridade, que possam ter causado quaisquer danos em razão de eventuais atos ou 
fatos envolvendo  a Petrobras, sua controladora, controladas, coligadas  e demais empresas de seu grupo 
econômico, localizadas no Brasil ou no exterior, sem que isso repreente  o reconhecimento dos fatos investigados 
no âmbito da Operação Lava Jato ou de outras operações ou procedimentos dela decorrentes ou conexos, ou a 
prática de qualquer conduta culposa ou dolosa.” 
 

O procedimento definido é que as empresas peticionem formalmente junto a CGU, manifestando a intenção de negociar o 
“acordo de leniência”. Com isso, a empresa será chamada para assinatura do Memorando de Entendimentos (modelo anexo), 
que tem três efetos imediatos: 
 

i) sobrestamento dos processos administrativos de responsabilização (inidoneidade); 
ii) cooperação com as investigações nos termos do Memorando (importante verificar no texto do Memorando, 

item4.2.3, os limites propostos pelas empresas a essa cooperação, já aceitos pela CGU); e 
iii) início das negociações para celebração do acordo de leniência propriamente dito, com afixação de um valor a 

ser ressarcido Petrobras. Figurarão como Partes no Memorando somente AGU e CGU. Já no acordo, além 
destas, também será parte a Petrobras com a possível interveniência do TCU. A estrutura do Memorando traz 
dois anexos:  o primeiro, contendo os termos mínimos que devem constar do futuro acordo de leniência e, o 
segundo, contendo as regras de compliance mínimas que as empresas deverão passar a observar a partir da 
assinatura do acordo. Com relação a este ponto, nossa avaliação é que é o nosso sistema de integridade está 
muito próximo do que propõe a CGU, não demandando grandes adaptações. Importante ressaltar que no 
Memorando há uma cláusula específica de confidencialidade de toda a negociação, incluindo documentos a 
que a CGU tiver acesso, sendo que caso não seja celebrado o acordo de leniência por qualquer motivo, nenhum 
dos documentos e informações compartilhados poderá ser utilizado e desfavor das empresas, seja no processo 
administrativo de responsabilização (inidoneidade), seja. Em eventual ação de improbidade, ou mesmo na 
esfera penal, compartilhando referidas informações ao MP. A CGU fiou de confirmar os poucos pontos 
pendentes o mais rápido possível para que possamos fechar o texto do Memorando e dar incio ao 
procedimento acima indicado.  
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Abs, Joana 
 

 
Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pelo departamento jurídico das sociedades do Grupo 
Odebrecht. Seu conteúdo é confidencial e inviolável em decorrência da relação advogado cliente (artigo 133 da Constituição 
da República e artigo 7º, inciso II, da Lei Federal nº 8.906/94) e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A 
utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas (artigo 153 do Código Penal). Se 
você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente  o remetente, respondendo o email e apagando o 
em seguida. 
This electronic message contains information generated by the legal department of the companies of the Odebrecht Group. 
Its contente is confidential and privilegied a rising from the relationship attorney client and is intended for the use of the 
addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message  is expressly prohibited. If you have received this 
message in error, please contact the sender immediately, by answering the email and deleting promptly. 
 
<acordocgurevplaspartesmarcado110215.docx> 
 

 

 

 

2.69. E-MAIL 26/02/2015 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“D6820919C9DF503FB7D3F106A8D5CD48.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/D6820919C9DF503FB7D3F1

06A8D5CD48.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e MAURICIO FERRO na data de 26/02/2015, com assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para MAURICIO FERRO 

pedindo que este avise a pessoa de VITOR SARQUIS HALLACK (“VH”) que o próprio MARCELO ODEBRECHT repassou 

as mensagens dele “para vários interlocutores em BRASILIA/DF e que de fato eles (ela) estão bem preocupados” (sic).  

 

Com o objetivo de identificar a quem MARCELO se refere como “VH” foram realizadas 

diligências de pesquisa junto ao conteúdo extraído do terminal telefônico de MARCELO ODEBRECHT e identificou-

se que consta associado ao código “VH” o terminal telefônico (11) 99691-0033.  
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De acordo com os sistemas disponíveis, o terminal em questão está vinculado à pessoa de 

VITOR SARQUIS HALLACK, CPF 194.332.476-04, conforme digitalização abaixo.  

 

 

Destaca-se que VITOR SARQUIS HALLACK é atualmente o presidente do GRUPO CAMARGO 

CORREA, conforme identificado nas pesquisas em fontes abertas.  

 

Continuando a análise do e-mail em questão, MAURICIO FERRO responde a MARCELO se 

pode marcar uma reunião com VITOR HALLACK na semana que vem. MARCELO confirma e sugere na segunda-feira 

ao final do dia. MAURICIO informa que VITOR HALLACK chega somente na terça-feira. MARCELO sugere então na 

terça-feira as 19h00min. MAURICIO fica de checar a disponibilidade.  

 

Consta armanzenado no conteúdo extraído do terminal telefônico de MARCELO ODEBRECHT 

um reunião com pessoa identificada como “VH”, MARCELO ODEBRECHT e MAURICIO FERRO. Segue digitalização 

abaixo.  

 

 

Ressalta-se a Vossa Excelência que as mensagens indicam que integrantes da ODEBRECHT 

mantiam contato com integrantes da CAMARGO CORREA possivelmente com o objetivo de discutir os avanços das 

investigações da OPERAÇÃO LAVA JATO e consequentemente pressionar integrantes do GOVERNO para que 

atuassem em favor da proteção dos executivos. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Mauricio Ferro 
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Enviado em: quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015 23:59 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Re: 
 
 
Checarei 
 
 
Em 26/02/2015, às 23:42, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
 
 

Na 3a posso a partir das 19hs 
 
 
From: Mauricio Ferro 
Sent: Thursday, February 26, 2015 23:39 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Re: 

 
 
Ele Chega na terça 
 
 
Em 26/02/2015, às 23:36, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
 
 

Sim. Pode ser na 2a final do dia. 
 
 
From: Mauricio Ferro 
Sent: Thursday, February 26, 2015 23:24 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Re: 

 
 
Farei isso. 
 

Podemos Marcar reunião com ele na semana que vem? 
 
 
Em 26/02/2015, às 16:23, Marcelo Bahia Odebrecht 
<mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
 
 
Avise a VH que passei as mensagens dele para vários 
interlocutores em BSB e que de fato eles (ela) estão bem 
preocupados. 
Acho que oque ainda não sabem eh o que fazer. 
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2.70. E-MAIL 10/03/2015 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“16CC282E476B7C9F8537F659BDEDF184.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/16CC282E476B7C9F8537F6

59BDEDF184.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e MAURICIO FERRO na data de 10/03/2015, com assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para MAURICIO FERRO e 

conversam sobre “caso a certeza aumente sobre ter” (sic). Possivemente referem-se a iminência de uma nova 

deflagração de etapa da OPERAÇÃO LAVA JATO. Destaca-se que o e-mail é datado de 10/03/2015 e a 10ª etapa da 

OPERAÇÃO LAVA JATO foi deflagrada no dia 16/03/2015, denominada “QUE PAIS É ESSE? ”.  

 

MARCELO ODEBRECHT conversa com MAURICIO FERRO destacando que precisam verificar 

com PEDRO ESTEVAM (“PE”) se o mesmo “age com o amigo dele”, possivelmente referindo-se a JOSE EDUARDO 

CARDOSO.   

 

MAURICIO FERRO responde que está “chegando agora nova rodada”. Não fica claro se 

MAURICIO confirma que está prestes a se reunir com PEDRO ESTEVAM e / ou se confirma que realmente uma nova 

etapa da OPERAÇÃO está prestes a ser deflagrada nos próximos dias: “nova rodada” (sic).  

 

O referido e-mail corrobora com o depoimento prestado pelo criminoso colaborador 

MARCELO ODEBRECHT especificamente quanto a declaração de que as atividades de obstrução eram concentradas 

na figura de MAURICIO FERRO (item 1.4 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019) e que a contratação de PEDRO ESTEVAM 

SERRANO tinha o objetivo de influenciar indiretamente e obter informações sigilosas relacionadas às investigações 

da OPERAÇÃO LAVA JATO (item 1.3 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019). A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Mauricio Ferro 
Enviado em: terça-feira, 10 de março de 2015 23:22 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Re: 
 
 
Estou chegando agora nova rodada 
 
 
Em 10/03/2015, às 12:59, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
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Estou chegando de volta no domingo, mas caso a certeza aumente sobre ter, me avise que 
volto antes. 
Precisamos ver tb se PE age com o amigo dele 
 
 

 

 

2.71. E-MAIL 19/03/2015 – Assunto “RES: paper NA”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“DD7F15649B8660C170B2EF1A206DC2C0.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/DD7F15649B8660C170B2EF

1A206DC2C0.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e MAURICIO FERRO na data de 19/03/2015, com assunto “RES: paper NA”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para MAURICIO FERRO 

informando que vai “sair daqui amanhã as 10:30” (sic). O assunto do e-mail é “PAPER NA" sugerindo possivelmente 

que MARCELO ODEBRECHT estivesse prestes a entregar determinado documento à pessoa de AÉCIO NEVES. A seguir 

o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Mauricio Ferro 
Enviado em: quinta-feira, 19 de março de 2015 18:00 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: paper NA 
 
 

Ok 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quinta-feira, 19 de março de 2015 17:52 
Para: Mauricio Ferro 
Assunto: paper NA 

 
 

Vou sair daqui amanhã as 10:30 
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2.72. E-MAIL 20/03/2015 – Assunto SEM ASSUNTO   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“35B9F1FABC61C51D2955E2A619772139.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/35B9F1FABC61C51D2955E2

A619772139.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

diversos interlocutores na data de 20/03/2015, com assunto SEM ASSUNTO.  

 

O e-mail em questão trata-se de uma continuação direta do e-mail que foi analisado 

anteriormente no item 2.71 do presente RELATORIO. Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem 

eletrônica para os demais avisando que acabou de entregar determinado material à AECIO NEVES (“AN") e 

compartilha com os interlocutores do e-mail o anexo “CARTEL.DOCX”.  

 

Destaca-se que o anexo “CARTEL.DOCX” possui uma série de afirmações descrevendo uma 

possível pressão que as empreiteiras estariam sofrendo por parte do GOVERNO FEDERAL para assumir de forma 

isolada a culpa pela corrupção na PETROBRAS, isentando o GOVERNO e a própria PETROBRAS. Segue trecho do 

referido artigo abaixo.  

“Com toda a diretoria da Petrobras envolvida em captação de recursos fica claro 

que a Petrobras dragava as empresas nacionais e internacionais em programas de 

contratação de serviços para obter recursos para os partidos políticos e para o 

próprio governo. O governo nomeia toda a diretoria da Petrobras, tem maioria dos 

assentos no Conselho de Administração e fiscal. As decisões são tomadas no âmbito 

do Conselho e da diretoria, portanto não dá para crer que o governo, acionista 

controlador, não estava ciente e aliado ao programa que usava as empresas para 

geração de recursos em proveito próprio. ” GRIFO NOSSO 

 

MARCELO sugere que os interlocutores do e-mail, CLAUDIO MELO FILHO, BENEDICTO JUNIOR 

e FERNANDO REIS usem os argumentos descritos no anexo junto aos interlocutores de cada um. A seguir o conteúdo 

do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviado em: sexta-feira, 20 de março de 2015 11:05 
Para: Claudio Melo Filho; Benedicto Barbosa da Silva Junior; Fernando Santos Reis; 
Mauricio Ferro 
Anexos: Cartel.docx 
 
 

Material que estou entregando a AN. Usar com parcimônia e junto ao interlocutor correto 
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ANEXO: “CARTEL.DOCX” 
Acessado: /LJ_M3061-15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-Arrecadacao1/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início de Pastas Particulares/Itens Enviados/ENC: Enviando email: Cartel/Cartel.docx 

 

Cartel: A tese de que as empresas de cartel se organizaram para prejudicar a Petrobras não tem sustentação factica ou crível. 

Primeiro porque é difícil crer que mais de 25 empresas, nacionais e estrangeiras, tenham conseguido se organizar para burlar processo licitatório 

que é totalmente conduzido pela própria Petrobras, com a adoção de regras e preços próprios e que, segundo os próprios delatores, os preços da 

Petrobras não vazavam e as comissões de licitação eram isentas. Segundo porque a Petrobras como única compradora dos serviços licitados 

tem o controle de todo o processo de contratação e a decisão de, ao final do processo licitatório, firmar o contrato.  

Além disso, é incongruente pagamento de propina com cartel. Se há cartel é justamente para que não haja propina e se há propina não faz sentido 

o cartel. Os processos de cartel em análise no CADE não falam em corrupção, pois configurado o Cartel este tem o poder de fazer sua vontade 

ao mercado. Não se pode crer que as empresas fizessem a Petrobras se render aos seus desejos.  

Com toda a diretoria da Petrobras envolvida em captação de recursos fica claro que a Petrobras dragava as empresas nacionais e 

internacionais  em programas de contratação de serviços para obter recursos para os partidos políticos e para o próprio governo. O governo 

nomeia toda a diretoria da Petrobras, tem maioria dos assentos no Conselho de Administração e fiscal. As decisões são tomadas no âmbito do 

Conselho e da diretoria, portanto não dá para crer que o governo, acionista controlador, não estava ciente e aliado ao programa que usava as 

empresas para geração de recursos em proveito próprio. 

Assim sendo, a tese de existência de cartel só foi criada para eximir o governo de suas responsabilidades e de sua gestão em todo o 

processo que vem à tona na Petrobras. 

Acordo de leniência: Outra falácia de marketing para acobertar a responsabilidade do governo.  

Nos outros países, acordos de leniência, ou seus similares, servem justamente para pôr fim a um processo que se arrastaria por anos. A finalização 

do problema pela via do acordo se dá em benefício de todo o sistema que fica paralisado até que o problema se conclua. Resolve-se o problema 

de uma vez em todas as suas esferas, penal, cível e administrativo. 

Aqui, diferentemente das praticas internacionais, o Governo vem sufocando as empresas, através de restrição a crédito pelos bancos públicos, 

inserção de medida cautelar de retirada do cadastro da Petrobras, atraso no pagamento de faturas, extensão dos efeitos e sanções aos grupos 

econômicos, para que as empresas sejam obrigadas, por sobrevivência, a aderir a um determinado acordo de leniência tendencioso, que obriga 

as empresas a assumirem culpa no lugar do Governo e, com isso, poupar este de suas responsabilidades.  

Este acordo, que é idealizado e operacionalizado pelo CGU, órgão da Administração Federal vinculado ao Poder Executivo, traz benefícios 

poupáveis somente para o Governo, já que as empresas e seus executivos continuarão a reponder os processos criminais e civis. O único 

benefício para as empresas seria o de poder contratar com a administração pública, mas na pratica as empresas dificilmente terão estrutura 

administrativa e financeira para continuar suas atividades se continuarem a responder processos e outras esferas, tendo assumido culpa pelos 

seus atos.  

Conclusão: Diante do exposto conclui-se que: (i) Cartel é uma tese criada para proteger o Governo de sua culpa na gestão da Petrobras 

e dos seus ilícitos praticados, (ii) acordo de leniência idealizado e desenvolvido pela CGU, órgão vinculado ao Poder Executivo, é a 

maneira encontrada pelo Governo para sufocar as empresas e fazê-las aderir à um determinado instituto jurídico que exige a confissão 

de culpa pelas empresas. Esta exigência visa preservar o Governo, que teria encontrado um bode expiatório para suas próprias mazelas.  

 

 

 

2.73. E-MAIL 20/03/2015 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“A96C85BDAF14D9ABD491E48B3214A41D.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/A96C85BDAF14D9ABD491E
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48B3214A41D.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens 

entre diversos interlocutores na data de 20/03/2015, com assunto “Re:”.  

 

O e-mail em questão trata-se de uma continuação direta do e-mail que foi analisado 

anteriormente nos itens 2.69 e 2.70 do presente RELATORIO. Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia 

mensagem eletrônica para os demais relatando como se deu a reunião com AECIO NEVES (“AN"). Destaca-se que 

consta armazenado no conteúdo extraído do terminal telefônico de MARCELO ODEBRECHT uma reunião do mesmo 

com pessoa identificada como “NA” na data de 20/03/2015, conforme digitalização abaixo.  

 

 

 

Continuando a análise do e-mail, em seguida, MARCELO manda mensagem para FERNANDO 

REIS (“FR”) informando que a ANDRADE GUTIERREZ (“AG”) esta muito preocupada com a possibilidade de algum 

investigado “conterrâneo” decidir celebrar acordo de colaboração premiada. Pergunta se FERNANDO REIS tem 

conhecimento se houve alguma evolução nesse assunto: “Houve alguma evolução no sentido dele ceder?” (sic).  

 

FERNANDO REIS avisa a MARCELO ODEBRECHT que estará com o irmão dessa pessoa que 

ameaça delatar no dia seguinte as 10h00min e que assim que tiver noticias sobre o assunto, repassará a informação 

para MARCELO. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Fernando Santos Reis 
Enviado em: sexta-feira, 20 de março de 2015 12:53 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho; Benedicto Barbosa da Silva 
Junior; Mauricio Ferro 
Assunto: Re: 
 
 

Vou estar com o irmão dele amanhã as 10 hs, assim que tiver notícia lhe passo. Não percebi nenhum movimento, 
mas amanhã confirmo ! 
 
FLR 
 

From: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Friday, March 20, 2015 12:47 
To: Claudio Melo Filho; Benedicto Barbosa da Silva Junior; Fernando Santos Reis; Mauricio Ferro 
Subject: Re: 
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AN entendeu bem o foco nestes dois temas. Vamos ver se sao eficazes. 
 
FR: 
Parece que AG esta muito preocupada com possibilidade do conterraneo abrir a boca. Houve alguma evolução no 
sentido dele ceder? 
 
 

From: Marcelo Bahia Odebrecht 
Sent: Friday, March 20, 2015 11:05 
To: Claudio Melo Filho; Benedicto Barbosa da Silva Junior; Fernando Santos Reis; Mauricio Ferro 
Subject: 
 

Material que estou entregando a AN. Usar com parcimônia e junto ao interlocutor correto 
 
 

 

 

2.74. E-MAIL 25/03/2015 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“7DB4046174E02AA2B47ABC13D5CD44B9.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/7DB4046174E02AA2B47ABC

13D5CD44B9.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

diversos interlocutores na data de 25/03/2015, com assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para os demais 

informando que está no exato momento da mensagem ao lado de NELSON JOBIM na FIESP e questiona se algum 

dos interlocutores tem mensagens para serem repassadas à ele.  

 

MARTA PACHECO avisa que MAURICIO FERRO esteve recentemente com NELSON JOBIM e 

sentiu que o mesmo está muito distante do processo. MARCELO pergunta se NELSON JOBIM foi contratado 

formalmente por alguma empreiteira. MARTA PACHECO avisa que foi contratado pela ODEBRECHT, pela OAS e pela 

CAMARGO CORREA.  

 

MARTA PACHECO pede que MARCELO aproveite o encontro e questione se qual o andamento 

das “ações” conforme orientação repassada por CLAUDIO MELO FILHO. Possivelmente MARTA PACHECO sugere 

questionar NELSON JOBIM sobre o andamento das tratativas com o objetivo de impedir o avanço das investigações 

da OPERAÇÃO LAVA JATO.     
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Na sequência, MAURICIO FERRO pede que MARCELO questione a NELSON JOBIM qual o 

“pensamento do STF sobre a liberação do pessoal”, possivelmente referindo-se aos executivos das empreiteiras que 

estão cumprindo mandado de prisão preventiva devido as investigações da OPERAÇÃO LAVA JATO.  

 

MARCELO informa que fez o questionamento sugerido e que devido ao fato de que haviam 

outras pessoas no mesmo ambiente, NELSON JOBIM sugeriu um encontro exclusivo para tratar do assunto: 

“Perguntei, mas como tem muita gente, ele pediu para marcamos encontro” (sic). MAURICIO FERRO sinaliza de 

acordo. A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Mauricio Ferro 
Enviado em: quarta-feira, 25 de março de 2015 13:10 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Marta Pacheco; Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: 
 
Ok 
 
 
Em 25/03/2015, às 13:01, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
 

Perguntei, mas como tem muita gente, ele pediu para marcamos encontro. 
 
From: Mauricio Ferro 
Sent: Wednesday, March 25, 2015 12:17 
To: Marta Pacheco 
Cc: Marcelo Bahia Odebrecht; Claudio Melo Filho 
Subject: Re: RES: 

 
 
Importante saber com ele atualmente qual o pensamento do STF sobre a liberação do 
pessoal. 
 
 
Em 25/03/2015, às 12:10, Marta Pacheco <martapacheco@odebrecht.com> escreveu: 
 
 

acho que é importante saber como estão as ações (se estão), conforme mencionado 
pelo CMF. 
 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quarta-feira, 25 de março de 2015 12:09 
Para: Marta Pacheco; Mauricio Ferro; Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: 

 
 
Passo alguma mensagem para ele? Qual? 
Quer que marque um novo encontro com ele? 
 
 
From: Marta Pacheco 
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Sent: Wednesday, March 25, 2015 12:06 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Ferro; Claudio Melo Filho 
Subject: RES: 

 
 
OAS e nós... e recentemente cc 
 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quarta-feira, 25 de março de 2015 12:05 
Para: Marta Pacheco; Mauricio Ferro; Claudio Melo Filho 
Assunto: Re: 

 
 
Mas ele esta contratado por alguem? 
 
 
From: Marta Pacheco 
Sent: Wednesday, March 25, 2015 12:03 
To: Marcelo Bahia Odebrecht; Mauricio Ferro; Claudio Melo Filho 
Subject: RES: 

 
 
MF que esteve com ele a ultima vez, mas estamos sentindo ele muito distante do 
processo... 
 
 
De: Marcelo Bahia Odebrecht 
Enviada em: quarta-feira, 25 de março de 2015 12:02 
Para: Mauricio Ferro; Claudio Melo Filho; Marta Pacheco 
Assunto: 
 
 

Nelson Jobim esta aqui comigo na Fiesp. Alguma mensagem para ele? 
 
 
 

 

 

2.75. E-MAIL 01/04/2015 – Assunto “[Sem Assunto]”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico “[Sem Assunto]” localizado no caminho 

(/LJ_M3061-15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-Arrecadacao1/vol_vol4/Correio/Nova PST/mbahia_archive.pst>>Início 

de Pastas Particulares/Itens Enviados/[Sem Assunto]) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail 

contendo a troca de mensagens entre MARCELO ODEBRECHT na data de 01/04/2015, com assunto “[Sem Assunto]”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para MAURICIO FERRO 

informando que encontro com GUIDO MANTEGA (“GM”) está agendado para a próxima segunda-feira a tarde. E 

que hoje MARCELO terá um encontro com FERNANDO PIMENTEL (“FP”). MARCELO informa que pretende deixar a 
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“nota” com ambos, possivelmente referindo-se ao documento “CARTEL.DOCX” que entregou também a AÉCIO 

NEVES.  

 

As diligências de pesquisas realizadas junto ao conteúdo extraído do terminal telefônico de 

MARCELO ODEBRECHT identificaram que consta uma reunião dele marcada com pessoa identificada como “FP” 

conforme digitalização abaixo.  

 

 

Possivelmente MARCELO deslocou-se para BELO HORIZONTE/MG as 18:00 com o objetivo de 

reunir-se com FERNANDO PIMENTEL e em seguida retornou no mesmo dia à SÃO PAULO/SO.  

 

Destaca-se que a reunião destacada por MARCELO ODEBRECHT confirmada para a “próxima 

segunda-feira” possivelmente se refere a data de 06/04/2015, visto que o e-mail foi escrito na data de 01/04/2015, 

uma quarta-feira. As pesquisas junto ao conteúdo extraído do terminal telefônico de MARCELO ODEBRECHT 

identificaram que consta na data de 06/04/2015 uma reunião agendada com pessoa identificada como “GM” na 

RUA ITUPEVA, 286, 11º andar, conjunto 116, conforme digitalização abaixo. 
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A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
Assunto: [Sem Assunto] 
De: Marcelo Bahia Odebrecht /O=ODEBRECHT/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP 
(FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=MBAHIA 
Para: Mauricio Ferro /o=Odebrecht/ou=Exchange Administrative Group 
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Recipients/cn=mauricioroberto;  
Envio: 01/04/2015 17:07:34 

 
GM ficou para 2a a tarde. Hoje eh FP. Pretendo deixar a nota com ambos (pedi para que vc enviasse a SN). 
 

 
Internet Headers: 
Content-Type: text/html; charset="us-ascii" 
MIME-Version: 1.0 
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable 
X-Client-ID: 103101 
X-Mailer: BlackBerry Email (10.2.1.3337) 
Message-ID: <20150401190733.6525079.12657.103101@odebrecht.com> 
Date: Wed, 1 Apr 2015 16:07:33 -0300 
From: mbahia@odebrecht.com 
To: =?utf-8?q?Maur=C3=ADcio_Roberto_de_Carvalho_Ferro?= <mferro@odebrecht.com> 

 

 

2.76. E-MAIL 01/04/2015 – Assunto “Re: FP”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“80B6516D7B23F9F6D1C65C9E8A58C08A.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/80B6516D7B23F9F6D1C65C

9E8A58C08A.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e MAURICIO FERRO na data de 01/04/2015, com assunto “Re: FP”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para MAURICIO FERRO 

relatando como se deu a reunião que o mesmo teve com FERNANDO PIMENTEL – vide e-mail anteriormente 

analisado no item 2.75 do presente RELATORIO. MARCELO descreve: “Muito boa a reuniao. Estou confiante que 

temos uma solucao claramente visualizada e factível” (sic).  
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MARCELO possivelmente refere-se a pressão que fez em FERNANDO PIMENTEL para que a 

ODEBRECHT fosse preservada no âmbito de uma futura etapa das investigações da OPERAÇÃO LAVA JATO. 

MAURICIO informa então que encaminhou a nota preparada por MARCELO ODEBRECHT para pessoa não 

identificada e que amanhã a noite ela será retransmitida. Possivelmente se refere ao arquivo “CARTEL.DOCX” que 

elaborou com os argumentos que pressionam o GOVERNO a proteger as empreiteiras. A seguir o conteúdo do e-

mail.   

 

E-MAIL  
De: Mauricio Ferro 
Enviado em: quarta-feira, 1 de abril de 2015 21:23 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Cc: Marta Pacheco 
Assunto: Re: FP 
 
Passei a mensagem da nota. 
 
Amanhã a noite será retransmitida. 
 
Em 01/04/2015, às 20:56, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
 
Muito boa a reuniao. Estou confiante que temos uma solucao claramente visualizada e 
factivel. 
 

 

 

 

2.77. E-MAIL 03/04/2015 – Assunto “Re:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“BA224A0EEF71663BA759B27C056B792A.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/BA224A0EEF71663BA759B2

7C056B792A.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e MAURICIO FERRO na data de 03/04/2015, com assunto “Re:”.  

 

Destaca-se que MARCELO ODEBRECHT envia mensagem eletrônica para MAURICIO FERRO 

questionando sobre a possibilidade de reunir-se pessoalmente com PEDRO ESTEVAM, além de também sugerir que 

se reúna com NELSON JOBIM.  
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MAURICO FERRO diz que consegue organizar a reunião de MARCELO com PEDRO ESTEVAM, 

sendo que este ultimo desmarcou uma viagem que teria exclusivamente para reunir-se com MARCELO. MAURICIO 

destaca que NELSON JOBIM estará viajando, mas que vai verificar.  

 

MARCELO comenta que esteve no dia anterior na “casa vizinha de SUCA com o mesmo 

pessoal que estivemos eu e vc” (sic). Não foi possível identificar até o presente momento quem seriam essas pessoas. 

MARCELO comenta que eles têm uma “estratégia interessante/forte”. MARCELO ressalta que essas pessoas estavam 

planejando colocar em ação essa estratégia na próxima segunda-feira, mas que a pedido de MARCELO vão esperar 

até terça-feira.  

 

MARCELO informa que marcou nova reunião com as mesmas pessoas “na casa vizinha de 

SUCA” as 14h00min na próxima segunda-feira e pede que MAURICIO FERRO esteja junto. Também sugere que 

NELSON JOBIM e DORA CAVALCANTE estejam na reunião.  

 

Possivelmente MARCELO refere-se a MARCIA ODEBRECHT quando se refere a “SUCA”, porém 

não é possível identificar quem seriam as pessoas da “casa vizinha de SUCA”.  

 

MAURICIO informa que vai conversar com PEDRO ESTEVEAM. Algumas horas depois, 

MAURICIO ressalta que PEDRO ESTEVAM já está aguardando o contato de MARCELO ODEBRECHT. A seguir o 

conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Mauricio Ferro 
Enviado em: sexta-feira, 3 de abril de 2015 14:48 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: Re: 
 
 
Ele já sabe que você pode procurá-lo. 
 
Mandarei os dados dele em seguida 
 
 
 
Em 03/04/2015, às 12:26, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
 

Nao 
 
 
From: Mauricio Ferro 
Sent: Friday, April 3, 2015 09:23 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Re: 
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Vou falar com PE. 
 
Você tem o telefone dele? 
 
 
 
Em 03/04/2015, às 09:06, Marcelo Bahia Odebrecht <mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
 

Qd vc chegar domingo seria bom falarmos. 
Se PE tiver aqui em SP seria bom eu estar com ele para checar algo. 
Estive ontem a noite na casa vizinha de Suca com o mesmo pessoal que 
tivemos eu e vc. Eles tem uma estratégia interessante/forte, mas temo que o 
timing esteja antecipado e podem jogar fora esta Arma se o caminho nao 
estiver preparado. Iam fazer na 2a e pedi para esperarem até 3a. 
Marquei com eles de novo na casa vizinha de Suca as 14 horas na 2a (bom vc 
ir comigo). 
Seria bom estarmos com NJ (e Dora) antes para pegar a percepção dele. 
Pode ser na 2a pela manha (tenho um compromisso externo e Chego EOSP 
as 9:30). 
Estou tentando tb estar com outros este fds 
 
 
From: Mauricio Ferro 
Sent: Friday, April 3, 2015 01:33 
To: Marcelo Bahia Odebrecht 
Subject: Re: 

 
 
Volto no domingo chego por volta das 20:30 
Se quiser organizo para você encontrará com PE neste fds. Pedi para ele 
cancelar viagem em função de umas comendas que fiz. 
NJ nos disse que estaria viajando. Posso checar. 
 
 
Em 02/04/2015, às 20:56, Marcelo Bahia Odebrecht 
<mbahia@odebrecht.com> escreveu: 
 
 
Qd vc volta? 
Consigo me encontrar com PE até domingo em SP? Ou 2a pela 
manha? 
Talvez também seja uma boa tb conversa com NJ de novo na 
2a. 

 
 

 

 

2.78. E-MAIL 12/04/2015 – Assunto “Res:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“62B121B1535897F0325D2EB990A9D284.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/62B121B1535897F0325D2E
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B990A9D284.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

diversos interlocutores na data de 12/04/2015, com assunto “Res:”.  

 

Destaca-se que ALEXANDRINO ALENCAR envia mensagem eletrônica para os demais 

sugerindo a alteração de trecho de NOTA PUBLICA que estava sendo elaborada pela ODEBRECHT para rebater os 

argumentos publicados pelo Jornal O GLOBO em matéria “LULA E O VOO SIGILOSO PAGO PELA ODEBRECHT”.  

 

MAURICIO FERRO confirma que o trecho “aí incluídas as do PP do deputado José Janene e do 

então seu tesoureiro Alberto Youssef” deverá ser retirado. ALEXANDRINO complementa que é necessário retirar o 

referido trecho e justifica da seguinte forma: “Acho bom por causa de quinta feira” (sic).  

 

Ressalta-se que o e-mail foi escrito no dia 12/04/2015, domingo, e que uma nova fase da 

OPERAÇÃO LAVA JATO estava preparada para ser deflagrada no dia 15/04/2015, quarta-feira, alguns dias depois. Há 

indícios de que os investigados já tivessem conhecimento da iminência da deflagração de nova etapa da OPERAÇÃO. 

A seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Alexandrino Alencar 
Enviado em: domingo, 12 de abril de 2015 12:50 
Para: Mauricio Ferro 
Cc: Sergio Bourroul; Marcelo Bahia Odebrecht; Daniel Villar; Marta Pacheco; 
Monica Odebrecht; Adriano Juca; Leonardo Sa de Seixas Maia 
Assunto: Res: 
 

Acho bom por causa de quinta feira 
 
Enviado do meu smartphone BlackBerry 10. 
 

De: Mauricio Ferro 

Enviada: domingo, 12 de abril de 2015 12:44 

Para: Alexandrino Alencar 
Cc: Sergio Bourroul; Marcelo Bahia Odebrecht; Daniel Villar; Marta Pacheco; Monica Odebrecht; Adriano Juca; 

Leonardo Sa de Seixas Maia 
Assunto: Re: Res: 

 
Talvez possa tirar a parte 
 
                           aí incluídas as do PP do deputado José Janene e do então seu tesoureiro Alberto Youssef, 
 
 
Em 12/04/2015, às 12:26, Alexandrino Alencar <alexandrino@odebrecht.com> escreveu: 
 
 
                          aí incluídas as do PP do deputado José Janene e do então seu tesoureiro Alberto Youssef, 
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2.79. E-MAIL 13/05/2015 – Assunto “RES:”   

 

Identificou-se como relevante o arquivo eletrônico 

“301A98AAC46C57BB2076AEF828A163E8.pdf” localizado no caminho (/LJ_M3061-

15(MARCELO_BAHIA_ODEBRECHT)_Item01-

Arrecadacao1_emails_decifrados_convertido_pdf/vol_vol6/email_mbo_convertido_pdf_SETEC_PR/301A98AAC46C57BB2076AE

F828A163E8.pdf) do MATERIAL Nº 414/2019. No referido arquivo há um e-mail contendo a troca de mensagens entre 

MARCELO ODEBRECHT e MAURICIO FERRO na data de 13/05/2015, com assunto “RES:”.  

 

Destaca-se que MARCELO envia mensagem eletrônica para MAURICIO perguntando se 

PEDRO ESTEVAM tem algum resultado positivo nas ações com o objetivo de proteger as informações da SUIÇA: “PE 

tem evoluido em alguma acao, em especial para proteger os amigos de Tau?”(sic). MAURICIO responde que estará 

amanhã com PEDRO ESTEVAM e atualiza sobre as estratégias de caracterizar irregularidade para anular 

posteriormente.  

 

O referido e-mail corrobora com o depoimento prestado pelo criminoso colaborador 

MARCELO ODEBRECHT especificamente quanto a declaração de que as atividades de obstrução eram concentradas 

na figura de MAURICIO FERRO (item 1.4 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019) e que a contratação de PEDRO ESTEVAM 

SERRANO tinha o objetivo de influenciar indiretamente e obter informações sigilosas relacionadas às investigações 

da OPERAÇÃO LAVA JATO, especialmente em relação ao ex-MINISTRO DA JUSTIÇA, JOSE EDUARDO CARDOSO (item 

1.3 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019). Segue a seguir o conteúdo do e-mail.   

 

E-MAIL  
De: Mauricio Ferro 
Enviado em: quarta-feira, 13 de maio de 2015 13:47 
Para: Marcelo Bahia Odebrecht 
Assunto: RES: 
 

Estarei com ele amanha novamente. 
 
Na proteção estou vendo pouca eficácia, dado o perfil do amigo. Na caracterização de irregularidade para posterior 
anulação, algumas evoluções. 
 
O tema da conversa será o primeiro 
 

De: Marcelo Bahia Odebrecht 

Enviada em: quarta-feira, 13 de maio de 2015 13:10 
Para: Mauricio Ferro 
Assunto: 
 

PE tem evoluido em alguma acao, em especial para proteger os amigos de Tau? 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Cabe destacar a Vossa Excelência que as diligências investigativas identificaram que 

determinado grupo de pessoas vinculadas à ODEBRECHT, organizadamente, atuou ativamente com o objetivo de 

impedir o avanço das investigações e consequentemente que a empresa fosse investigada.  

Entretanto, apesar de identificar elementos que sustentam que a intenção de tais pessoas 

vinculadas à ODEBRECHT ao contatar os mais diversos interlocutores era de fato buscar auxílio para impedir o avanço 

das investigações, não fica claro se todos os interlocutores tinham ciência das reais intenções, visto que a condução 

do assunto era sempre tratada de forma dissimulada.  

Com base nas investigações e analises realizadas, construiu-se um diagrama buscando 

identificar a rede de relacionamentos utilizada pela ODEBRECHT no sentido de impedir o avanço das investigações 

e consequentemente impedir que as investigações tivessem êxito. Seguem abaixo.  
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Finalmente, ressalta-se a Vossa Excelência que os resultados das diligências investigativas 

amplamente apresentadas no presente RELATÓRIO corroboram com o depoimento prestado pelo criminoso 

colaborador ANTONIO PALOCCI FILHO na data de 22 de fevereiro de 2019 e que foi objeto da INFORMAÇÃO Nº 

35/2019.  

De acordo com PALOCCI, MARCIO THOMAZ BASTOS especializou-se durante os anos no 

sentido de obstruir ou limitar o alcance de investigações policiais, conforme trecho destacado abaixo.  

 

(02’44”) “Eu ouvia com muita atenção o MARCIO porque ele era especialista nesse tipo de 

abordagem da justiça... Não só pela força que ele tinha quando foi GOVERNO, antes de ser 

GOVERNO, na nomeação de MINISTROS e de pessoas para o aparelho judicial, como no 

seu trabalho junto a POLICIA FEDERAL... Por ter sido MINISTRO DA JUSTIÇA, ele tinha uma 

certa “senhoridade” em relação a esses organismos... (03’11”) Tinham muita admiração 

por ele nesses organismos de forma que ele atuava e atuou em vários momentos para, 

vamos dizer... “Moderar” uma operação... “Segurar” uma outra...  E talvez “obstruir” 

uma outra... “Enterrar” uma outra... Isso aconteceu na CASTELO DE AREIA, por exemplo... 

Ele teve uma atuação forte, eu acompanhei pessoalmente... E em outras operações... Ele 

atuava no sentido de evitar que a ação judicial fosse... Atingisse de forma mais 

bombástica um setor ou outro da política... Então essa foi... Não sei que nome dar a 

isso... Mas essa foi a atuação dele...” – GRIFO NOSSO – Termo de Depoimento prestado 

por ANTONIO PALOCCI FILHO na data de 22 de fevereiro de 2019.  

 

O criminoso colaborador ANTONIO PALOCCI, descreve uma das estratégias utilizadas por 

MARCIO THOMAZ BASTOS para buscar obstruir o alcance das investigações da OPERAÇÃO LAVA JATO conduzidas 

pela 13ª Vara Federal de Curitiba/PR. Segue trecho destacado abaixo.  

 

(04’36”) O que queria o MARCIO? Tirar daqui de CURITIBA a coisa... Mas ele não podia 

propor ao JANOT: “Vamos tirar de CURITIBA...” O JANOT não ia fazer isso... Ele precisava 

vender ao JANOT um elogio à LAVA JATO e uma solução mais rápida, mais alta... Ele falava 

assim: “Esse é um assunto nacional! É um assunto que interessa a todo o país! Não pode 

estar nem em CURITIBA nem em SÃO PAULO nem no RIO... Tem que estar na cúpula da 

POLÍCIA FEDERAL! Na cúpula do MP...” – GRIFO NOSSO – Termo de Depoimento prestado 

por ANTONIO PALOCCI FILHO na data de 22 de fevereiro de 2019.  

 

O criminoso colaborador ANTONIO PALOCCI prossegue descrevendo a segunda estratégia 

utilizada por MARCIO THOMAZ BASTOS para buscar obstruir o alcance das investigações da OPERAÇÃO LAVA JATO, 

desta vez através de um acordo de leniência das empreiterias. Segue trecho destacado abaixo.  

 

“PF – (05’56”) O senhor tem noção em que época foi isso?  
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AP – Isso foi bem comecinho... Bem comecinho... 2014... A LAVA JATO começou em março 

de 2014?  

PF – Março de 2014...  

AP – Isso foi julho de 2014...  

PF – Perfeito...  

AP – Junho de 2014... Bem no comecinho... Aí, essa operação não deu certo... Ele me contou 

que ele tentou... Ele chegou a escrever uma minuta de leniência para todas as empresas... 

E ele... (06’25”) O MARCIO não é uma pessoa, veja, de falar assim: “Olha, vamos pagar 

uma propina para alguém? Vamos...” O MARCIO construía soluções eloquentes, 

grandiosas.... Elogiando o processo que estava em curso... “A LAVA JATO é tão boa que ela 

tem que estar em BRASILIA... Ela é tão grande que ela não pode estar em CURITIBA...” 

Então era a forma que ele fazia de levar para o lugar mais adequado para ter contenção 

daquela operação... Naquilo que era a concepção dele que era uma contenção nos 

limites razoáveis... E não prendendo gente, condenando... Na forma que ele previa que 

iria acontecer... E isso... Era essa atuação que ele fazia...” – GRIFO NOSSO – Termo de 

Depoimento prestado por ANTONIO PALOCCI FILHO na data de 22 de fevereiro de 2019. 

 

( * . * ) 

 

(07’48”) “Então, veja: ele engrandecia a LAVA JATO para na verdade convencer e envolver 

o JANOT numa solução para tirar daqui... Tudo que ele queria era tirar daqui...” – GRIFO 

NOSSO – Termo de Depoimento prestado por ANTONIO PALOCCI FILHO na data de 22 de 

fevereiro de 2019. 

 

Em seu depoimento PALOCCI descreve a forma de atuação de MARCIO THOMAZ BASTOS para 

ter êxito no “controle de danos” de investigações policiais. Segue trecho destacado abaixo. 

 

AP – (10’50”) “O MARCIO tinha a capacidade de entrar em qualquer porta do GOVERNO e 

em qualquer porta do judiciário... Ou da POLICIA... Era uma pessoa que tinha relações... 

Ele foi chefe da POLICIA! Foi parceiro do JUDICIÁRIO! Foi advogado! Então tinha uma 

relação com os advogados... E foi do GOVERNO... E ele sempre foi uma pessoa muito 

respeitada... Ele sempre operou isso de forma muito fluída, digamos assim... E ele no 

GOVERNO, em todo o período que eu tive lá, ele entrava pela porta de trás, da frente, do 

meio... Sempre teve presença forte nesses momentos... E quando se tratava de uma 

operação de grande porte, envolvendo muitas empresas, muitos ilícitos... Ele fazia um 

trabalho de... Amplo... Envolvendo o GOVERNO, o JUDICIÁRIO... Para tipo “controle de 

danos”... “Controle de danos”... Era a coisa que ele mais atuava...” – GRIFO NOSSO – 

Termo de Depoimento prestado por ANTONIO PALOCCI FILHO na data de 22 de fevereiro 

de 2019. 
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Na sequência, PALOCCI descreve que após o falecimento de MARCIO THOMAZ BASTOS uma 

das pessoas que possivelmente pode ter sido alçada a ocupar o lugar estratégio de “controle de danos” seria NELSON 

JOBIM, conforme trecho destacado abaixo.  

 

(14’25”) “Agora o JOBIM é uma pessoa muito articulada... Ele foi presidente do SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL... É uma pessoa muito jeitosa... É uma pessoa que lida com muita 

grandeza com todos os assuntos, consegue trabalhar de forma... E é uma pessoa muito 

experiente... Tem tanto boas relações do lado do PT quanto do PSDB, e ele é membro do 

PMDB... Então o PT gosta dele, o PSDB adora ele e o PMDB tem ele como filiado... Você vê 

que três grandes partidos estão muito bem com NELSON JOBIM... (15’02”) Ele sempre foi 

citado como candidato a Presidente da República pelos três partidos... Não viabiliza porque 

ele não é propriamente do jogo político... JOBIM ele é mais do jogo jurídico... Mais da 

construção de soluções... Não tanto da política “palanque”... Mas ele de fato pode se 

tornar essa pessoa que vai estar buscando soluções menos agressivas para as operações 

em andamento que começam a se tornar cada vez mais frequentes no BRASIL... Então é 

possível que o JOBIM passe a ter uma atuação... Eu sinto que essa força que o ANDRE dá 

nele é muito mais no sentido de que ele passe a ter uma atuação, no sentido de buscar 

ponderação dos órgãos... Tipo: fala muito dos “exageros de CURITIBA”, dos “exageros do 

RIO DE JANEIRO”... “Que não pode deixar virar uma prática geral”... Então, sob o manto 

de uma ponderação vem ai uma série de atitudes que acabam sendo atitudes de 

obstrução...” – GRIFO NOSSO – Termo de Depoimento prestado por ANTONIO PALOCCI 

FILHO na data de 22 de fevereiro de 2019. 

 

O depoimento de PALOCCI descreve ainda que, após a prisão domiciliar de PALOCCI, NELSON 

JOBIM foi buscou através de pessoas próximas a ele, buscar informações sobre o conteúdo que teria sido objeto do 

acordo de colaboração premiada celebrado por PALOCCI e a POLICIA FEDERAL, especificamente relativo à supostos 

ilícitos que envolvam ANDRE ESTEVES e o BANCO BTG. Segue trecho destacado abaixo.  

 

(17’26”) “Agora o próprio JOBIM teve recentemente conversando durante dois dias... Um 

longo tempo, me parece, com o MARCIO TOLEDO, que é atual marido da MARTA SUPLICY... 

E ele me relatou que o JOBIM parecia bastante preocupado com o destino da LAVA JATO, 

com a possibilidade do BANCO tem problemas ai... E perguntou se o MARCIO TOLEDO 

estava me vendo... O que que eu estava falando... Como é que eu tava... Se eu tava 

comentando alguma coisa... De que empresas... E eu perguntei para o MARCIO... “Ele 

perguntou isso porque tava lá ou...” “Não, ele foi lá para perguntar isso!” E falou: “Mas 

ele perguntou numa de curioso, numa de amigo ou numa de preocupado?” “Não, 

claramente numa de muito preocupado...” – GRIFO NOSSO – Termo de Depoimento 

prestado por ANTONIO PALOCCI FILHO na data de 22 de fevereiro de 2019. 

 

Finalmente, PALOCCI ao ser questionado sobre a tentativa de obstrução organizada pelos 

investigados e denominada “dossiê do facebook”, a qual foi abordada no item 1.10 da INFORMAÇÃO Nº 003/2019, 
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destacou que presenciou o ex-Presidente LULA pressionando a então Presidente DILMA ROUSSEF no sentido de 

afastar imediatamente a equipe de Delegados Federais que conduzia as investigações no âmbito de CURITIBA/PR. 

Segue trecho abaixo.  

 

AP – (19’17”) “Não, eu vi isso na minha convivência com LULA, com DILMA e com o 

GOVERNO... Eu estava fora do GOVERNO nessa época, mas por exemplo: eu estive com o 

LULA nesses dias e ele estava fazendo uma pressão enorme na DILMA e no CARDOSO no 

sentido de aproveitar aquele momento, onde parece que vazaram comunicação entre 

pessoas da polícia e tal... Ele trabalhou muito para que aproveitassem aquele momento 

para dar uma esvaziada em CURITIBA... Isso eu assisti e acompanhei... O CARDOSO ficou 

meio sem como agir e reclamou que o DIRETOR GERAL... O...  

PF – (20’03”) Dr. LEANDRO DAIELLO...  

AP – LEANDRO DAIELLO... Tava muito firme em apoiar os delegados... E ficava difícil para 

ele operar uma mudança ali... E o DAIELLO numa boa conduta... Ele se apoiou no DAIELLO 

para não responder a DILMA e eu ouvi o LULA brigando com a DILMA sobre isso... “Se vocês 

não aproveitarem nessas horas, vocês vão fazer quando?... Se agora que eles pisaram 

na bola, vocês não tirarem todo mundo?... Como é que vai ficar?” Isso foi comum...  

PF – Perfeito...  

AP – E também vazamentos... Informações de vazamentos de várias operações... Aí tem 

todo o tipo de suspeita, de forma, mas eu não sei te dizer como ocorria...” – GRIFO NOSSO 

– Termo de Depoimento prestado por ANTONIO PALOCCI FILHO na data de 22 de fevereiro 

de 2019. 

 

 

O presente RELATÓRIO não esgotou as análises do conteúdo extraído a partir do NOTEBOOK 

PESSOAL de MARCELO ODEBRECHT. Outros RELATÓRIOS poderão vir a ser elaborados em virtude do avanço das 

investigações.  

 

É o relatório.  

 

Curitiba, 03 de julho de 2019. 

 

 

RODRIGO PRADO PEREIRA 
Agente de Polícia Federal 

Matrícula 19.006 - 2ª Classe 
 


