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DESPACHO 

1. Ante o teor dos documentos juntados no evento 156, necess白rio 

algumas considera96es e providencia por parte desta autoridade policial. 

2. Sustentou a defesa de ANDRE SANTOS ESTEVES, em 

reclama9ao constitucional apresentada perante o STF, que a decisao da Juiza 

Federal que autorizou buscas e apreens6es da OPERA9AO PENTITI teria 

violado decis白o proferida pelo Ministro Celso de Mello no Inqu白rito 4.231/DF em 

25/09/2016 e decisao proferida pelo Ministro Edson Fachin na Peti9ao 7.802/DF 

em 11/04/2019. 

3. Em seus argumentos, a defesa do investigado ainda alegou que 

houve expedi9白o de mandado de busca e apreensao gen白rico que teria 

possibilitado a apreens白o de arquivos de 24 (vinte e quatro) pessoas, de dados 

comerciais sigilosos e opera96es financeiras de clientes do BTG, e de materiais 

do Setor Juridico da institui9ao financeira. Sustentou-se tamb白m que as buscas 

e apreens6es consistiriam em fishing expedition, exemplificando-se tal alega9o 

ao argumentar que houve suposi96es por parte desta autoridade policial ao 

utilizar o nome de Nelson Jobim dentre pessoas de interesse da diligencia. 

4. 0 Ministro Celso de Mello conheceu parcialmente a reclama9aoー  

alegou que somente o Ministro Edson Fachin poderia se pronunciar quanto a 

eventual viola9白o de decis奇o por ele proferida na Peti 白o 7.802/DF一  e, em sede 

de liminar, determinou "o acautelamento do material apreendido que possa ter 

rela9百o com os fatos objeto do (...) lnq 4.23 1/DF" 

5. Nada obstante o conhecimento parcial da reclama9o 

constitucional, prudente que os esclarecimentos sejam feitos em sua 

integralidade, mesmo relativos a argumentos nao conhecidas por S 

Excelncia o Ministro Celso de Mello. 

/ I 



SERVI9O POBLICO FEDERAL 
POLICIA FEDERAL 

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANA 
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

DELEGACIA DE REPRESSAO A CORRUPCAO E CRIMES FINANCEIROS 

6. N白o houve qualquer viola9白oa competencia definida pelo Ministro 

Edson Fachin na Peti9ao 7.802/DE quando determinou a remessa de termos de 

colabora9白o de ANTONIO PALOCCI FILHO para a Se9白o Judici白ria de S白o 

Paulo. Sustentou a defesa do banqueiro que o rol de irregularidades narrados 

por ANTONIO PALOCCI FILHO e expressamente mencionados na deciso 

reclamada nao poderiam ter sido objeto de diligencias de busca e apreensao. 

7. Ha confusao na interpreta9ao feita pela defesa que nao pode 

prosperar. A magistrada, ao fundamentar sua decisao, apenas elencou quais 

irregularidades teriam sido cometidas por ANDRE SANTOS ESTEVES a partir 

de declara96es de ANTONIO PALOCCI FILHO. Constou da decis白o: 

"Segundo resumo feito das declara96es de ANTONIO 
PALOCCI FILHO, este colaborador teria relatado as seguintes ilicitudes 
envolvendo ANDR亡  SANTOS ESTEVES 

(I) possIvel pagamento de propina para decis6es de seu interesse no CRSFN; 

(ii) doa96es eleitorais vinculadas ao auxIlio no item anterior para campanha nacional de 2006 
do P刀  

(iii) articula戸o junto a GUIDO MANTEGA para que o banqueiro efetuasse opera96es no 
mercado com informa96es privilegiadas do BACEN; 

pり oferecimento de vantagem indevida para garantir a posio da institui戸o financeira no 
projeto do pr -sal e para qualquer opera戸o de mercado que o PT/Govemo Federal 
desejasse; 

(v) gesto de valores - que denominavam de "contas"ー  para LUIZ INACIO LULA DA SILVA, 

(vi) opera9白o de mercado a partir de informa9自o privilegiada repassada por GUIDO 
MANTEGA sobre o curso da taxa de juros; 

(vii) possIveis doa96es realizadas em raz百o de opera9do de aquisi 自o do Banco 
Panamericano e de aportes feitos na institui 百o pela Caixa Econ6mica Federal; 

(viii) possiveis crimes contra a administra9百o pロblica para a aprova戸o da MP n。  627/2013." 

8. A mera men9ao a declara96es feitas por colaborador da Justi9a 

n白o importa em viola9ao de decis白o do Supremo Tribunal Federal que tenI 

tratado dos mesmos fatos. 
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9. 0 resumo constante da decisao reclamada 白  oriundo de relatos 

feitos por ANTONIO PALOCCI FILHO e formalizados nos Termos de 

Colabora9ao n。  07 e 09 de acordo de colabora9ao premiada celebrado por ele 

com a POLiCIA FEDERAL e homologado pelo Tribunal Regional da 4a Regi白o 

10.As irregularidades narradas por ANTONIO PALOCCI FILHO 

envolveriam a descri9ao hist6rica de suposto relacionamento iniciado e mantido 

por ANDRE SANTOS ESTEVES com o PARTIDO DOS TRABALHADORES e 

pessoas ligadas a ele, em especial o prprio colaborador, LUIZ INACIO LULA 

DA SILVA e GUIDO MANTEGA. 

11. Tais irregularidades justificavam o aprofundamento de fatos 

investigados em inqueritos preexistentes perante a 13a Vara Federal de 

Curitiba/PR e que foram expressamente referenciados no Termo de Acordo de 

Colabora9白o Premiada de ANTONIO PALOCCI FILHO, cujos trechos seguem 

abaixo: 

%..J 
Par graル dnico~A colabora9白o poder produzir posslveis resultados 
nos autos abaixo indicados, sem prejuzo da abertura de novas 
加vestiga96es: 

I - Autos do Inqudrito Policial no 2255/2015-4 SR/PF/PR (Autos Eletrnicos 
no5054008-14.2015.4.04.7000), em trmite perante a 13a Vara Federal de 
Curitiba/PR: instaurado em 03.11.2015 para apura9白o de crimes de 
lavagem de capitais e corrup9百o por atos perpetrados pelo 
COLABORADOR atravs da empresa PROJETO - CONSUL TORIA 
EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA, teve seu escopo investigativo 
expandido e parcialmente alterado para aprofundamento da rela戸o 
criminosa mantida entre o grupo ODEBRECHT e o COLABORADOR, 
especificamente quantoa cobran9a de propinas relativos a navios-sondas 
construdos para a SETE BRASIL e afretados 白  PETROBRAS. Resultou 
diretamente em senten9a na A9白o Penal n。  5054932-88.2016.4.04.7000, 
hoje em sede de Apela9奇o Criminal, e no oferecimento de denllncia na 
A9白o Penal n。  5063130-17.2016.4.04. 7000. 0 inqu6rito continua em 
andamento (evento 90, PETI), razo pela qual, com a contribuido do 
COLABORADOR, poder se aprofundar ainda mais eventuais iicitudes na 
utiliza 9百o de sua empresa de consultoria para crimes praticados no白  mbito 
da PETROBRAS, alm de outros delitos eventualmente cometidos em 
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todo o projeto de explora9白o do pr -sal e que criou a empresa SETE 
BRASル  

(. . .) 

IV - Autos do Inqu6rito Policial no 1263/2016-4 SR/PF/PR (Autos 
Eletrnicos no 5043964-96.2016.4.04.7000) em trmite perante a 13a Vara 
Federal de CuritibalPR: instaurado em 29.08.2016 para apura戸o de 
crimes contra a administra9白o pロblica, de lavagem de capitais e de 
organiza9do criminosa supostamente praticados por funcion白rios da 
PETROBRAS relativos a negocia96es envolvendo blocos de explora9do 
de petrleo na A frica, delimitou-se o objetivo investigativo para apura戸o 
de suposto enriquecimento ilcito de instituido financeira em uma dessas 
negocia96es em virtude de sistem白tico e longnquo pagamento de 
vantagens indevidas ao PARTIDO DOS TRABALHADORES e seus 
principais representantes. Em virtude da posi 白o ocupada pelo 
COLABORADOR dentro da agremia9白o polItica, poder contribuir 
identificando fatos dos quais participou diretamente, bem como dos quais 
teve conhecimento direto e indireto. 

(. . .)" 

12.Em outras palavras, as irregularidades relatadas por ANTONIO 

PALOCCI FILHO e mencionadas na decisao reclamada serviriam (tamb白m) de 

parmetros para materiais a serem buscados e apreendidos durante o 

cumprimento das cautelares deferidas. Explica-se. 

'13.A colheita de elementos de prova acerca do "(I) posslvel 

pagamento de propina para decis6es de seu interesse no CRSFN;" buscou a 

confirma9白o parcial de declara96es do colaborador da Justi9a para refor9ar a 

possivel exist6ncia de relacionamento ilicito mantido entre ANDR亡  SANTOS 

ESTEVES e o PARTIDO DOS TRABALHADORES, uma vez que prova de tais 

fatos significaria corrobora9ao da genese do citado relacionamento e, 

consequentemente, de motivos para a continuidade de pagamentos de 

vantagens indevidas 

14.lsso, por sua vez, n白o enseja a conclusao que a defesa do 

banqueiro equivocadamente alcan9ou de que esta autoridade policial estaria 

investigando "(I) possvel pagamento de propina para decis6es de seu interesse 

no CRSFN". Investiga-se perante a 13a Vara Federal de Curitiba/PR, 
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apertadissima sintese, se houve a pratica de crimes por parte de ANDRE 

SANTOS ESTEVES envolvendo projeto de explora9ao de pr白-sal - que envolvia 

a SETE BRASIL (IPL no 2255/2015)ー  e a venda de ativos da PETROBRAS na 

Africa ー  (IPL no 1263/2016) 

15.Alis, a Juiza Federal que autorizou as cautelares, na pr6pria 

decisao reclamada, logo ap6s trazer o resumo de irregularidades narradas por 

ANTONIO PALOCCI FILHO e que sustenta o pedido da defesa do banqueiro, 

discorreu, de maneira muito bem fundamentada, sobre os conjuntos de fatos que 

se buscavam aprofundar com as medidas de busca e apreens白o. Breve 

transcri9白o 白  imprescindivel: 

"O primeiro conjunto de fatos que se busca aprofundar com a presente 
representa9自o, detalhados nos itens 3.3 e 3.4.2, diz respeito aos indcios 
de participa9奇o deste investigado em ilicitudes envolvendo a SETE BRASIL. 
H nos relatos do colaborador ANTONIO PALOCCI FILHO a informa9白o de 
que, durante o desenvolvimento do projeto do pr -sal e durante perodo 
eleitoral de 2010, ANDRE SANTOS ESTEVES, que com o BTG PACTUAL 
passou a ser um dos maiores acionistas da SETE BRASIL, teria prometido 
ao colaborador, na poca parlamentar e coordenador da campanha 
presidencial de DILMA VANA ROUSSEF, vantagem indevida para garantir 
a manuten9白o da instituido financeira na explora9自o do pr -sal e para 
consolida9白o do relacionamento que seu grupo econ6mico j possua e 
desejava manter com o PARTIDO DOS TRABALHADORES/Governo 
Federal. 

(. . .) 

Ainda, h白  neste ponto correla9白o com o segundo conjunto de fatos que 
se busca aprofundar as investiga 9 6es, narrado no tpicos 5.1 da 
representa9白o. 
Segundo a autoridade policial h白  indcios de posslvel "conluio" entre MARIA 
DAS GRAく】AS DA SILVA FOSTER e ANDRE SANTOS ESTE yES, para 
que a primeira tivesse controle da SETE BRASIL, sendo que em troca esta 
teria direcionado o processo competitivo de venda dos ativos da 
PETROBRAS na frica para o Banco BTG PACTUAL 
(...)"- destaquei 

16.Em suma, a existencia de elementos relativos a "(i) posslv 

pagamento de propina para decis6es de seu interesse no CRSFN" apenas 



SERVI9O PuBLICO FEDERAL 
POLICIA FEDERAL 

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANA 
DELEGACIA REGIONAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

DELEGACIA DE REPRESSAO A CORRUP9AO E CRIMES FINANCEIROS 

consistiria em mais um indicio a refor9ar a existencia dos fatos investigados 

perante a 13a Vara Federal de Curitiba/PR relativos a ANDRE SANTOS 

ESTEVES e devidamente delimitados na decis白o reclamada. 

17.A mesma l6gica se aplica a "(ii) doa戸es eleitorais vinculadas ao 

auxllio no item anterior para campanha nacional de 2006 do PT". A busca por 

tais elementos nao significa que haja investiga9ao sobre tais irregularidades. 

Essa conclusao n白o e extraida dos inqu白ritos policiais sob minha presidencia e 

tampouco da decis白o reclamada. 

18. Por sua vez, a busca por elementos que comprovem "(ii) doa96es 

eleitorais vinculadas ao auxllio no item anterior para campanha nacional de 2006 

do PT", caso exitosa, traduzir-se-ia em elemento indicirio adicional para 

confirma9ao das hip6teses investigativas do IPL n。  2255/2015 e IPL n。  

1263だ016. 

19. Mais uma vez, pois o excesso de justificativas nao 白  prejudicial 

nesse caso, deve ser repetido que a busca por elementos que comprovem "(ii) 

doa96es eleitorais vinculadas ao auxlio no item anterior para campanha nacional 

de 2006 do PT" n白o significa que hajam diligencias realizadas para comprova9o 

de tal fato. Isso, se existente, deve ser feito no juizo competente. 

20.0 que a defesa do banqueiro pretendeu com a reclama9白o6 fazer 

crer que se est白  investigando perante a I 3a Vara Federal de Curitiba/PR a pr白tica 

de crime eleitoral sobre supostas doa96es feitas irregularmente em 2006. A 

decis白o reclamada 白  mais do que clara sobre quais s白o os crimes objetos das 

diligencias autorizadas. Confus白o sobre isso, que pode tambem ter alcan9ado a 

defesa do banqueiro, decorre justamente da complexidade das investiga96es, 

que se amparam em vasto quadro ftico-probat6rio e n白o podem prescindir de 

nenhum indicio que seja, mesmo que tal indicio, no presente caso, possa 

consistir em elementos relativos a doa96es eleitorais irregulares feitas h白  13 

anos atr白s. 

ノ／／て  
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21 .A mesma l6gica exposta acima e aplic白vel a busca por elementos 

relativos a "(iii) articula9白o junto a GUIDO MANTEGA para que o banqueiro 

efetuasse opera96es no mercado com informa96es privilegiadas do BACEN'. As 

diligencias de busca e apreens白o autorizadas pela decis白o reclamada n白o 

tratam de inquerito sobre tal fato, mas de investiga96es que podem se valer de 

provas que comprovem que o banqueiro investigado realizava opera96es de 

mercado a partir de informa9白o privilegiadas obtidas de GUIDO MANTEGA. 

Elementos de prova acerca de tal fato corroborariam, repita-se, o suposto 

relacionamento ilicito mantido entre ANDRE SANTOS ESTEVES e o PARTIDO 

DOS TRABALHADORES. 

22.VaIe dizer que, caso existam, dentre o material apreendido nas 

resid白ncias de ANDR亡  SANTOS ESTEVES e do BTG PACTUAL, provas de "(iii) 

articula9白o junto a GUIDO MANTEGA para que o banqueiro efetuasse 

opera加es no mercado com informa96es privilegiadas do BACEN', serao elas 

tanto utilizadas nas investiga96es dos Inqu白ritos Policiais no 2255/2015 e 

1263/2016 como serao objeto de pedido de compartilhamento para instru9ao de 

inqu白rito relativo a tal fato, que possivelmente corre junto a Justi9a Federal de 

S白o Paulo/SP. As duas medidas n白o sao conflitantes e tampouco refor9am a 

exist白ncia de viola9ao da competncia definida por decisao no bojo da Peti9ao 

no 7.802/DF. 

23.Alis, tratou-se no plano hipottico porque n白o pode esta 

autoridade policial, sob pena de grave e temeraria irresponsabilidade, afirmar 

que ser白o encontradas provas acerca de "(iii) articula9白o junto a GUIDO 

MANTEGA para que o banqueiro efetuasse opera96es no mercado com 

informa96es privilegiadas do BACEN' no material apreendido. Isso somente 

poder自  ser constatado ap6s a realiza9白o de procedimentos periciais em 

dispositivos apreendidos e posterior an白lise de policia judici白ria feita por policiais 

federais que comp6em equipe de investiga9ao sob minha coordena9白o. 
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24. Eventual cassa9白o da decisao reclamada a partir de interpreta9白o 

equivocada da defesa do banqueiro acarretar prejuizo n白o somente a 

investiga96es perante a 13a Vara Federal de Curitiba/PR como tamb白m a 

inqu白ritos em tramite em outras se96es judici白rias - segundo a defesa do 

banqueiro, a investiga9白o sobre as supostas opera96es de mercado com 

informa96es privilegiadas j corre na Justia Federal de Sdo Paulo ー, pois nao 

podero ser instruidas com provas que poderao vir a ser encontradas. 

25. Da mesma forma, a busca por possiveis pr白ticas de "(vi) opera戸o 

de mercado a partir de informa9白o privilegiada repassada por GUIDO MANTEGA 

sobre o curso da taxa de juros" e "(vii) possIveis doa96es realizadas em razdo 

de opera9白o de aquisido do Banco Panamericano e de aportes feitos na 

institui 白o pela Caixa Econ6mica Federal' tamb白m se insere na l6gica j白  exposta 

acima. N白o h白  investiga9白o sobre tais fatos sob minha presidencia. No entanto, 

provas de corrobora9ao de tais crimes iriam ao encontro das declara96es de 

ANTONIO PALOCCI FILHO e, por sua vez, consistiriam em indicios adicionais 

do suposto relacionamento ilicito entre ANDR亡  SANTOS ESTEVES e o 

PARTIDO DOS TRABALHADORES e que teria motivado os crimes relativos ao 

pr -sal e a venda de ativos da PETROBRAS na frica - esses sim, conforme 

amplamente explicada, objeto de investiga96es perante a 13a Vara Federal de 

Curitiba/PR e que ensejaram as dilig6ncias autorizadas pela decis白o reclamada. 

26. Relativamente a buscas por elementos relativos a" (v) gesto de 

valores - que denominavam de "contas"一  para LUIZ INACIO LULA DA SILVA", 

a prova de tais fatos traria corrobora9白o para relatos de ANTONIO PALOCCI 

FILHO de que parte de recursos de propina que teriam sido oferecidos por 

ANDRE SANTOS ESTEVES relativamente ao projeto do pr -sal acabaram 

abastecendo "contas" que seriam mantidas em favor de ex-Presidente da 

Republica pelo banqueiro dentro da institui9ao financeira objeto de busca e 

apreensao. 
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27. Nao haveria como n白o se permitir a busca por tais elementos, uma 

vez que trariam robustez para fato investigado no IPL n。  2255/2015 em tramite 

perante a I 3a Vara Federal de Curitiba/PR 

28. Se, ap6s se ter conhecimento dos resultados integrais das buscas 

e apreens6es na resid白ncia de ANDR亡  SANTOS ESTEVES e na sede do BTG 

PACTUAL, existirem indicios da existencia de tais "contas" e de recursos que 

nelas foram mantidos relativos a outros fatos - diversos dos apurados no IPL n。  

2255/2015, portanto ー白  evidente que a medida que se demandar desta 

autoridade policial ser白  a solicita9ao judicial para que tais provas sejam 

compartilhadas com o juizo respons白vel por sua apura9白o - o qual, segundo a 

defesa do banqueiro,6 a Justia Federal de S白o Paulo. 

29. Contudo, tal medida, no presente momento, 白  apenas hipottica, 

haja vista que nao se pode exercer juizo de imagina9白o sobre o que ser自, ou 

n白o, encontrado no material apreendido. 

30. Vale ressaltar que dada as provas apresentadas 白  Juiza Federal 

no Pedido de Busca e Apreensao n。  5035691-26.2019.4.04.7000, foi 

amplamente justificada a conclusao, em cogni9ao sum白ria, de que tais 

elementos ー  indicativos da manuten9白o de "contas" em favor de LUIZ INA CIO 

LULA DA SILVA - poderiam ser encontrados em materiais existentes na 

resid白ncia de ANDRE SANTOS ESTEVES e na sede do BTG PACTUAL, os 

quais somente poderiam ser obtidos mediante diligencias de buscas e 

apreensoes. 

31. Importante tamb白m mais uma vez deixar claro, pois isso tamb白m 

pode ter sido objeto de confus白o pela defesa do banqueiro, que nao houve 

utiliza9ao, muito menos men9ao, a qualquer conteodo do acordo de 

ANTONIO PALOCCI FILHO homologado perante o STF e remetido por 

decisao de Sua Excelncia o Ministro Edson Fachin para a Justi9a Federal 

de S含o Paulo/SP. Os termos de acordo de colabora9ao premiada usados na 

representa9ao policial foram homologados no Tribunal Regional Federal d 
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Regiao. Nao h自  qualquer veracidade em alega96es de que houve viola9白o da 

decis白o do STE e consequente usurpa9ao de competencia 

32. Por outro lado, relativamente a busca por "(viii) posslveis crimes 

contra a administra9自o pロblica para a aprova9do da MP n。  627/2013", a l6gica 

de que tais indicios podero auxiliar em investiga96es perante a 13a Vara 

Federal segue a mesma j白  exposta. Contudo, algumas diferen9as existem e 

devem ser tratadas de maneira detalhada. 

33. Segundo o relato de ANTONIO PALOCCI FILHO no Termo de 

Colabora弾o n。  09, ANDR亡  SANTOS ESTEVES tinha rela96es ilicitas com 

EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, sobretudo quanto a medidas provis6rias 

Durante o aprofundamento das investiga96es, evidenciou-se que o banqueiro 

teria procurado, durante o curso da Opera9ao Lavajato, o entao Presidente da 

Camara dos Deputados por temer investiga96es relativas a venda de ativos da 

PETROBRAS na frica que foram adquiridos pelo BTG PACTUAL ー  fatos 

investigados no !PL n。  1263/2016. Tais indicios constaram dos Relat6rios de 

An白lise no64/2019 e 82/2019 (ANEXO146 e ANEXO123 do evento 1 do Pedido 

de Busca e Apreensao no 5035691-26.2019.4.04.7000, respectivamente). 

34.Assim, eventual sucesso no encontro de provas que vinculassem 

acertos ilicitos pret白ritos entre ANDRE SANTOS ESTEVES e EDUARDO 

COSENTINO DA CUNHA envolvendo aprova9白o de medidas provis6rias trariam 

robustez a efetiva existencia de um relacionamento criminoso entre ambos a 

ponto de justificar pedidos do banqueiro ao entao Presidente da Camara dos 

Deputados para favorecimento em investiga96es parlamentares conduzidas por 

CPI para tratar de crimes envolvendo a PETROBRAS. 

35. N白o se tratava, portanto, de medida a usurpar competencia 

definida por Sua Excel6ncia o Ministro Celso de Mello no Inqu6rito 4.231/DE, 

uma vez que apenas se buscava ratificar a possivel existencia de um acert 

criminoso pr白vio entre EDUARDO COSENTINO DA CUNHA e ANDRE SANTOS 

ESTEVES e que, segundo ANTONIO PALOCCI FILHO, poderia ter se d・  ao 
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durante os tramites legislativos para a aprova9ao da Medida Provis6ria n。  
627/2013. 

36. N白o h白  e nunca houve sob presid白ncia desta autoridade policial 

investiga9ao sobre crimes contra a administra9ao publica relacionados a 

aprova9白o da Medida Provis6ria n。  627/2013. Interpreta9ao nesse sentido 6 fruto 

de confus白o feita pela defesa de ANDRE SANTOS ESTEVES. A relevncia da 

possibilidade da existencia de tais provas dentre o material que se buscava obter 

com as dilig色ncias cautelares autorizadas pela decis白o reclamada j自  foi 

explicada: reforar a existencia de relacionamento ilicito previo entre o banqueiro 

e o ent白o parlamentar a ponto de justificar pedidos de favorecimento em 

investiga9白o de CPI relativas a fatos investigados no IPL n。  1263/2016 

37.Algo que tamb白m deve ser refor9ado refere-se a extensao do 

provimento liminar na Reclama9ao no 36784/PR. Houve a determina9白o do 

acautelamento do material apreendido que possa ter rela9ao com Inquerito 

4.231/DE. 

38. Considerando, conforme j自  exposto, que n白o h白  como se exercer 

juizo irrespons白vel de imagina9ao se havera e xito na identifica9白o de elementos 

relativos a "(viii) posslveis crimes contra a administra9白o pロblica para a 

aprova 9白o da MPn。  627/2013" no material apreendido, 白  prudente, para integral 

atendimento da decisao liminar, que todo o processo de pericia e anlise do 

material apreendido na resid白ncia de ANDRE SANTOS ESTEVES e nas sedes 

do BIG PACTUAL seja sustado at白  que haja manifesta9ao definitiva sobre 

suposta transgressao 白  decisao proferida no Inqu白rito 4.23 1/DF. 

39. Relativamente a outros aspectos contidos na reclama9ao da 

defesa de ANDRE SANTOS ESTEVES, procedo a juntada da Informa9白o n。  

073/2019, que detalhou o processo de identifica9ao e extra9ao de dados na sede 

do BIG PACTUAL. 

40.Esclare9o, de maneira adicional 白  informa9ao policial, que o 

permissivo para extra9ao de dados de funcion白rios do BIG que trabalhara 	os 
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projetos investigados nos Inqueritos Policiais n。 2255/2015 e 1263/2016 constou 

do Mandado de Busca e Apreensao n。  700007314744, que autorizou extra9白o 

de arquivos eletrnicos de empregados do BTG que trabalharam em tais 

projetos, conforme se observa de trechos abaixo reproduzidos 

"(..J 
f arquivos eletrnicos contidos em sistemas - dados atuais e de 
backups mantido(s) em pasta(s)/diretrio(s) de(os) usu白rio(s) nos 
servidores da institui 白o financeira -, a serem extrados por Peritos 
Criminais Federa同  referentes a tratativas para aquisio de blocos de 
explora9do de petrleo na A frica mediante forma9白o de joint venture do 
BTG com a PETROBRAS (Projeto Urano, segundo denomina9白o interna 
do BTG PACTUAL, Projeto Suricato, segundo denomina頭o da 
PETROBRAS), com participa9白o: pela institui9jo financeira, de 
ANDRE SANTOS ESTE yES, FERNANDO AUGUSTO REHDER 
QUINTELLA (GUTO QUINTELLA), CRISTIAN FLEMING, VICTORIO 
PERONA, sem prejuzo de outros empregados; pela estatal 
petrolfera, de ALMIR GUILHERME BARBA SSA, ANA CLAUDIA 
CHOPARD BONILAURI, ANDRE LIMA CORDEIRO, DEMARCO JORGE 
EPIFANIO, FERNANDA AFONSO FERNANDES DA SILVA, ISABELA 
MESQUITA CARNEIRO DA ROCHA, KARINE FIRMO SICILIANO, 
MARCOS VALLERIO GONく】ALVES GAL VO, MARIA DAS GRAく】AS 
SILVA FOSTER, OTAVIO PESSA LAD VOCAT CINTRA, PEDRO 
AUGUSTO CORTES XAVIER BASTOS, PUBLIO ROBERTO FOMES 
BONFADINI e UBIRA TAN JOSE CLAIR, sem prejuzo de outros 
empregados pdblicos; e do lobista HAMYL TON PINHEIRO PADILHA 
JUNIOR; 

g) arquivos eletrnicos contidos em sistemas - dados atuais e de 
backups mantido(s) em pasta(s)/diretrio(s) de(os) usu白rio(s) nos 
servidores da instituio financeira -, a serem extraldos por Peritos 
Criminais Federais, referentes a participa9do e processo de investimento 
do BTG PACTUAL na emoresa SETE BRASIL. orocesso que contou com 
a parucipa9ao: peia insuru:9ao unanceira, ae ,'uvurt り  i-iv i uo 
ESTE yES, FERNANDO AUGUSTO REHDER QUINTELLA (GUTO 
QUINTELLA), sem prejuzo de outros empregados; pela estatal 
petrolfera, de ALMIR - GUILHERME BARBA SSA, JOSE SERGIO 
GABRIELLI DE AZE VEDO, MARIA DAS GRAく】AS SILVA FOSTER, sem 
prejuzo de outros servidores; pela SETE BRASIL, de JOAO CARLOS DE 
MEDEIROS FERRAZ, PEDRO JOSE BARUSCO FILHO, sem prejuzo de 
outros: oelo PARTIDO DOS TRABALHADORES. LUIZ IN CIO LULA DA 一一  -つ 
どILV/- eJしノAUv/4ししRf(I!Vヒ I （ノ」『 	 ’ 	// 

()”ー de試aq u引 	 ／// 
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41.0 alegado n自mero elevado de pessoas que tiveram dados 

extraidos decorre justamente da complexidade e tamanho dos projetos 

investigados - explora9百o do pr -sal e desinvestimento de ativos na A frica. A 

necessidade da an白lise desses elementos e primordial para verifica9白o das 

hip6teses investigativas de que ANDRE SANTOS ESTEVES teria cometidos 

crimes para que o BTG PACTUAL viesse a ser beneficiado nos projetos. 

42.Ali白s, o numero de pessoas que tiveram dados extraidos decorreu 

justamente de postura proativa e de boa-f do BTG PACTUAL, pois, no momento 

do cumprimento da busca e apreens白o, informaram os nomes de todos os 

funcion白rios que tinham tido participa9白o no projeto da explora9白o do pr -sal e 

de compra de ativos da PETROBRAS na frica. Vale dizer que a maioria dos 

nomes fornecidos eram desconhecidos da equipe de investiga9白o e gra9as a 

postura dos advogados do BTG PACTUAL, foi possivel a extra9ao de seus 

dados, conduta que vai ser mostrar imprescindivel para a integral apura9白o dos 

fatos investigados. 

43. De se ressaltar que a an白lise dos elementos das pessoas cujos 

dados foram extraidos ser白  feita de maneira t白cnica e imparcial, buscando-se 

apenas dados que possam confirmar - ou mesmo invalidar - as suspeitas de 

crimes que recaem sobre o banqueiro investigado. 

44. Outros tipos de dados eletr6nicos tamb6m foram extraidos com 

base no mandado judicial e buscavam colher elementos referidos no item (a) da 

ordem, conforme se conclui pela leitura do referido item e da autoriza9白o contida 

no final do item (b) do Mandado de Busca e Apreens白o n。  700007314744, ambos 

abaixo reproduzidos: 

"a) registros e livros contbeis, formais ou informais, comprovantes de 
recebimento/pagamento, presta9白o de contas, ordens de pagamento, 
agendas, cartas, atas de reunies, contratos, c6pias de pareceres e 
quaisquer outros documentos relacionados a ilcitosrregularidades 
consistentes em: (I) eventual manutenco de recursos esoロrios dentro da 
esrruwra aa noiaing para LUlL lIVI-iじIU LULA U/4 ど  lL vi-, suas empresasー  
INSTITUTO LULA e LILS PALESTRAS - e/ou familiares, em virtude d 
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relacionamento mantido entre a autoridade pロblica, o PARTIDO DOS 
TRABALHADORES e o Governo Federal e a institui 白o financeira; (ii) 
eventual oferecimento de vantagens indevidas a ANTONIO PAL 0CC! 
FILHO ao PARTIDO DOS TRABALHADORES/Governo Federal por 
ocasio do inlcio da explora戸o do projeto do pr -sal e de outras rela96es 
com o Governo mantidas pela instituio financeira; (iii) eventual 
comparecimento de BRANISLAV KONTIC e/ou JOAO VACCARI NETO 
sede do BTG PACTUAL para retirada de recursos de propina; (iv) eventual 
oferecimento de vantagens a MARIA DAS GRAく】AS SILVA FOSTER, 
consistente em apoio do BTG PACTUAL para retirada de JOO CARLOS 
DE MEDEIROS FERRAZ da Presidncia da SETE BRASIL e para 
posterior controle conjunto da empresa pelo banco e pela PETROBRAS, 
com a contrapartida de favorecimento ao grupo financeiro para aquisido 
de blocos de explora9白o de petrleo na A frica mediante forma9白o de joint 
venture com a estatal (Projeto Urano, segundo denomina9白o interna do 
BTG PACTUAL); (v) eventual oferecimento de vantagens indevidas, com 
apoio do operador HAMYL TON PINHEIRO PADILHA JUNIOR, a 
funcion自rios da PETROBRAS para favorecimento no processo de 
aquisi 白o de blocos de explora戸o de petrleo na A frica mediante 
forma9do de joint venture com a estatal (Projeto Urano, segundo 
denomina9白o interna do BTG PACTUAL); (vi) eventual auxllio prestado por 
ANDRE SANTOS ES TE VES 白  ODEBRECHT (MARCELO BAHIA 
ODEBRECHT e MAURCIO ROBERTO DE CARVALHO FERRO) para 
obstruir o trmite de coopera頭oルrdica internacional entre Suルa e Brasil, 
atravs do qual a Autoridade Central da Confedera9白o Helvtica 
encaminhou documentos de contas banc白rias mantidas naquele pas e 
usadas para fins criminosos, o qual pode ter consistido em a96es junto ao 
DRCl/MJ e/ou a加esルnto a veculos da imprensa para tentar imputar 
crimes de viola頭o de sigilo a autoridades envolvidas na coopera9o 
jurdica; (vii) eventual participa9百o de ANDRE SANTOS ESTEVES em 
ilcitos relacionados ao sistema financeiro da Suルa; (viii) eventual 
relacionamento criminoso mantido com EDUARDO COSEN TINO DA 
CUNHA nara evitar intimac6es e reauisic6es da CPI da PETROBRAS em 
aesravor ae /4NUI-とど  /4N I Uどとど IとvL::: e cio β Iじ '-'ptじIU/4L, sem 
prejuzo de outros possIveis atos praticados pelo ento Parlamentar ao 
banqueiro; (ix) eventual relacionamento com JOSE CARLOS COSTA 
MARQUES BUMLAI e opera96es comerciais relacionados com tal pessoa, 
familiares e suas empresas; (x) eventual relacionamento com GUIDO 
MANTEGA e troca de informa96es privilegiadas do Governo Federal e 
Banco Central: (xi) a eventual formaco e manutenc白o de fundo, 自  oedido 
ce LUlL IIV/-しIU WU4 u/-% ど  ILvR, com rinaiiaaae ae suporte rinanceiro a 
Revista Carta Capital; (xii) eventual relacionamento entre ANDRE 
SANTOS ESTEVES, MARCELO BAHIA ODEBRECHT e NELSON 
AZEVEDO JOBIM e posslveis a96es praticadas entre/pelos trs; 

b) HD 's, laptops, smartphones, pen drives, mldias eletrnicas de qualquer 
esp6cie, arquivos eletrnicos de qualquer esp'cie, agendas 
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manuscritas ou eletrnicas, dos investigados ou de suas empresas, 
quando houver suspeita que contenham material probatrio 
relevante, como o acima especificado; (...)"- destaquei 

45. Relativamente a alega9白o de apreensao de documentos do Setor 

Juridico do BTG, deve ser esclarecido que eventual apreensao de materiais de 

advogados, caso tenha efetivamente ocorrido, justificou-se porque tais 

profissionais possivelmente integraram o rol de participantes dos projetos 

investigados nos Inqu白ritos Policiais no 2255/2015 e 1263/2016 

46. Isso, contudo, ainda lhe preserva suas prerrogativas profissionais, 

uma vez que nao haver白  qualquer uso ou an白lise de documentos eventualmente 

apreendidos e que n白o guardem qualquer rela9ao com tais projetos - a extra9白o 

de foi feita com recorte temporal do perodo em que teriam ocorrido das tratativas 

dos projetos objetos de investiga 9do, n白o tendo sido posslvel realiza9白o de 

qualquer filtro no local, haja vista o m6todo de extra9白o bruta de arquivos. 

47.Quanto a alega96es de preocupa96es com as atividades 

comerciais e financeiras do BTG PACTUAL, deve ser relatado que as dilig6ncias 

de busca e apreensao foram realizadas de maneira a nao inviabilizar as 

regulares atividades comerciais e financeira do grupo. A investiga9白o recai sobre 

ANDRE SANTOS ESTEVES e se tal pessoa se utilizou da estrutura do BTG 

PACTUAL para delitos que foram a ele imputados. 

48. Infelizmente, n白o haveria como se colher determinadas fontes de 

provas sen白o mediante o acesso fisico, com ordem judicial, as dependencias da 

institui9ao financeira. 

49.Em respeito as atividades do banco, de seus funcion白rios e 

sobretudo de seus clientes, deve ser mencionado que sequer houve atraso ao 

inicio das atividades banc自rias e de mercado usuais no dia do cumprimento das 

medidas. A preparada equipe de policiais federais que efetuou a busca foi 

devidamente orientada a nao inviabilizar nenhuma atividade comercial do BTG 

PACTUAL, salvo se a paraliza9白o se demonstrasse imprescindivel paao 

／ーーーフ  
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cumprimento da diligencia judicial. Felizmente, por postura colaborativa de 

funcion自rios e advogados presentes no local, a busca e apreensao foi realizada 

sem necessidade de paraliza9白o das atividades comerciais do banco. 

50. Por fim, sobre a alega9白o de que a inclusao de NELSON JOBIM 

no rol de pessoas de interesse da investiga9白o teria sido feita sem motivo 

minimamente relevante, reporte-me aos apontamentos das folhas 469/472 da 

representa9白o policial do evento I do Pedido de Busca e Apreens白o no5035691- 

26.2019.4.04.7000, pelos quais nao se julgou irrelevante que NELSON JOBIM 

tivesse tido alguma liga9ao com MARCELO BAHIA ODEBRECHT e ANDRE 

SANTOS ESTEVES em algum projeto que possivelmente a ODEBRECHT e o 

BTG haviam "furado a fila" e que aquilo havia garantido "dois mandatos e uma 

torta bロlgara" (e-mail de f. 470/471). 

51.N白o havia outra providencia a ser adotada por esta autoridade 

policial a nao ser continuar a apurar eventual ilicitude sobre a rela9白o entre tais 

pessoas, raz白o pela qual tamb白m houve a necessidade de se buscar provar 

sobre "xii) eventual relacionamento entre ANDRE SANTOS ESTE yES, 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT e NELSON AZE VEDO JOBIM e posslveis 

a96es praticadas entre/pelos trs"ー  item a do Mandado de Busca e Apreensao 

no 700007314744. 

52.Ante o exposto, determino: 

a) Seja este despacho e a Informa9ao n。  073/2019 juntadas aos 

autos do Pedido de Busca e Apreens白o no 5035691- 

26.2019.4.04.7000; 

b) Seja o Cart6rio da Opera9ao Lavajato e SETEC/SR/PF/PR 

notificados que, em virtude de decisao concedida na medida 

cautelar na Reclama9ao no 36784/STF, sejam suspensos os 

procedimentos cartor白rios e de pericias, at6 que haja 

pronunciamento definitivo da Suprema Corte, relativos as equipes 
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SP 03, SP 09 e RJ 08, todos da OPERA9AO LAVAJATO 64 ー  

PENTITI; 

c) Ap6s, volte-me conclusos. 

Curitiba/PR, 03 de outubro de 2019. 

DATA 

然dia(s)pachoSOW慧鷺繊鱗 tos器ミー～  
Federal, que o lavrei. 
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