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1. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores signatários, no exercício
de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  comparecem,  respeitosamente,  perante  Vossa
Excelência,  para  requerer  as  MEDIDAS  CAUTELARES  de BUSCA  E  APREENSÃO  CRIMINAL,
PRISÃO PREVENTIVA e BLOQUEIO DE ATIVOS, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.
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I. EVIDÊNCIAS

2. Inicialmente, cumpre destacar que os elementos probatórios indicativos dos atos
ilícitos que serão pormenorizados nesta peça foram revelados a partir  de uma série de provas
documentais e depoimentos. Tais evidências, que consistem nos anexos ao presente pedido e que
doravante,  para  facilitar  a  leitura,  serão  referenciadas  apenas  em  notas  de  rodapé,  seguem
elencadas na tabela a seguir:

Anexo Descrição

Anexo 1
Documento  fornecido  pelo  Grupo  ODEBRECHT,  mediante  requisição  desta  Força-Tarefa,
concernente aos pagamentos em espécie efetuados para funcionários da Petrobras.

Anexo 2
Certidão concernente à remessa de mídias contendo documentos e a gravação audiovisual de
Termos de colaboração à Secretaria da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.

Anexo 3 Termo  de  Interrogatório  de  HILBERTO  MASCARENHAS  ALVES  DA  SILVA  FILHO,  prestado  no
âmbito dos Autos nº 5019727-95.2016.4.04.7000.

Anexo 4
Termo de Interrogatório de LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, prestado no âmbito dos Autos
nº 5019727-95.2016.4.04.7000.

Anexo 5 Termo de Interrogatório de ISAIAS UBIRACI CHAVES SANTOS, prestado no âmbito dos Autos nº
5019727-95.2016.4.04.7000.

Anexo 6
Termo de Interrogatório de MARIA LÚCIA GUIMARÃES TAVARES, prestado no âmbito dos Autos
nº 5019727-95.2016.4.04.7000.

Anexo 7 Termo de Interrogatório  de ÂNGELA PALMEIRA FERREIRA,  prestado no âmbito  dos Autos nº
5019727-95.2016.4.04.7000.

Anexo 8
Termo de Interrogatório de MARCELO RODRIGUES, prestado no âmbito dos Autos nº 5019727-
95.2016.4.04.7000.

Anexo 9 Termo  de  Interrogatório  de  OLÍVIO  RODRIGUES  JÚNIOR,  prestado  no  âmbito  dos  Autos  nº
5054932-88.2016.4.04.7000.

Anexo 10
Termo  de  Interrogatório  de  OLÍVIO  RODRIGUES  JÚNIOR,  prestado  no  âmbito  dos  Autos  nº
5015608-57.2017.4.04.7000.

Anexo 11 Termo  de  Interrogatório  de  OLÍVIO  RODRIGUES  JÚNIOR,  prestado  no  âmbito  dos  Autos  nº
5019727-95.2016.4.04.7000.

Anexo 12
Termo de Interrogatório de ÁLVARO JOSÉ GALLIEZ NOVIS,  prestado no âmbito  dos Autos nº
5035263-15.2017.4.04.7000.

Anexo 13 Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.

Anexo 14 Termo de Colaboração Complementar 03 de ADIR ASSAD.

Anexo 15 Termo de Colaboração nº 13 de LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES.

Anexo 16 Termo de Colaboração nº 01 de VINICIUS VEIGA BORIN.

Anexo 17 Termos de Colaboração nº 01 a 07 de MARIA LUCIA GUIMARÃES TAVARES.

Anexo 18 Termo de Colaboração nº 15 de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA.

Anexo 19 Termo de Colaboração nº 01 de MARCO PEREIRA DE SOUSA BILINSKI.

Anexo 20 Documento  fornecido  pelo  Grupo ODEBRECHT,  mediante  requisição  desta  Força-Tarefa,  com
fulcro nos Autos nº 5020175-34.2017.4.04.7000.
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Anexo 21 ACTA DE DECLARACIÓN de RODRIGO DURÁN TACLA, obtida em acesso ao endereço eletrônico
<https://www.prensa.com/Acta-declaracion-Rodrigo-Tacla-Duran_LPRFIL20171223_0001.pdf>.

Anexo 22 Termo de Colaboração nº 02 de OLIVIO RODRIGUES JUNIOR.

Anexo 23 Relatório de Análise nº 10/2017 – ASSPA/PRPR.

Anexo 24 Relatório de Informação nº 7/2019 – ASSPA/PRPR.

Anexo 25 Cópia de mensagem de e-mail obtida a partir de levantamento realizado no Sistema “Drousys”.

Anexo 26 Cópia de mensagem de e-mail obtida a partir de levantamento realizado no Sistema “Drousys”.

Anexo 27 Cópia de mensagem de e-mail obtida a partir de levantamento realizado no Sistema “Drousys”.

Anexo 28 Cópia de mensagem de e-mail obtida a partir de levantamento realizado no Sistema “Drousys”.

Anexo 29
Transações mantidas entre as empresas de RODRIGO TACLA DURAN e de ADIR ASSAD, conforme
afastamento de sigilo bancário deferido em sede dos Autos nº 5011709-22.2015.4.04.7000.

Anexo 30 Sentença proferida por esse Juízo em sede da Ação Penal nº 5012331-04.2015.4.04.7000.

Anexo 31 Relatório de Informação nº 128/2016 – ASSPA/PRPR.

Anexo 32 Relatório de Informação nº 22/2019 – ASSPA/PRPR.

Anexo 33 Relatório de Informação nº 196/2018 – ASSPA/PRPR.

Anexo 34 Ofício nº 2174/2017/ACRIM/SCI/PGR, por meio do qual a SCI encaminhou a esta Força-Tarefa a
comunicação das autoridades helvéticas concernentes a PAULO VIEIRA DE SOUZA.

Anexo 35 Transmissão espontânea de informações a respeito de PAULO VIEIRA DE SOUZA.

Anexo 36
Ofício nº 297/2019/CRA/CGRA/DRCI/SNJ-MJ, por meio do qual o DRCI comunica o cumprimento
do Pedido FTLJ 2014/2018, encaminhado à Suíça, concernente a PAULO VIEIRA DE SOUZA, e a
autorização da utilização de documentos.

Anexo 37 Comunicação das autoridades helvéticas que acompanha o documento anterior.

Anexo 38
Ofício nº 7302/2018/CGRA-DRCI-SNJ-MJ, por meio do qual o DRCI encaminha os documentos
atinentes às contas titularizadas por PAULO VIEIRA DE SOUZA na Suíça.

Anexo 39 Documentos bancários atinentes à conta nº 13606, mantida por PAULO VIEIRA DE SOUZA, em
nome do GROUPE NANTES SA, na Suíça.

Anexo 40
Swifts atinentes à conta nº 13606, mantida por PAULO VIEIRA DE SOUZA, em nome do GROUPE
NANTES SA, na Suíça.

Anexo 41 Petição  apresentada  pela  ANDRADE  GUTIERREZ  em  sede  dos  Autos  nº  5016683-
68.2016.4.04.7000, concernente ao acordo de leniência firmado pela empreiteira com o MPF.

Anexo 42 Termo de Colaboração nº 02 de EXPEDITO MACHADO DA PONTE NETO.

Anexo 43
Comunicação atinente à conta nº 13606, mantida por PAULO VIEIRA DE SOUZA, em nome do
GROUPE NANTES SA, na Suíça.

Anexo 44 Comunicações atinentes à conta nº 13606, mantida por PAULO VIEIRA DE SOUZA, em nome do
GROUPE NANTES SA, na Suíça.

Anexo 45
Comunicações atinentes à conta nº 13606, mantida por PAULO VIEIRA DE SOUZA, em nome do
GROUPE NANTES SA, na Suíça.

Anexo 46 Contrato  de  joint  venture  celebrado  entre  a  VIVOSANT  CORP  S/A  e  a  CONSTRUCTORA
INTERNACIONAL DEL SUR S.A.

Anexo 47
Petição apresentada pela  defesa  de LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES perante  esta  Força-
Tarefa, prestando esclarecimentos a respeito de RODRIGO TACLA DURAN.
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Anexo 48 Ofício nº 8201/2018/CRA/CGRA/DRCI/SNJ-MJ, por meio do qual o DRCI encaminha documentos
complementares atinentes às contas mantidas por PAULO VIEIRA DE SOUZA na Suíça.

Anexo 49
Swifts atinentes à conta nº 13606, mantida por PAULO VIEIRA DE SOUZA, em nome do GROUPE
NANTES SA, na Suíça.

Anexo 50 Qualificação de PAULO VIEIRA DE SOUZA, extraída de base de dados do Ministério da Fazenda.

Anexo 51 Documento de corroboração apresentado por ADIR ASSAD no bojo do Termo de Declarações nº
15.

Anexo 52 Cópia de mensagem de e-mail obtida a partir de levantamento realizado no Sistema “Drousys”.

Anexo 53 Cópia de mensagem de e-mail obtida a partir de levantamento realizado no Sistema “Drousys”.

Anexo 54 Relatório de Informação nº 23/2019 – ASSPA/PRPR.

Anexo 55 Documento de transferência bancária da STERLING CONSULTING CORP. para a GVTEL CORP. S.L.

Anexo 56 Documento de transferência bancária da STERLING CONSULTING CORP. para a GVTEL CORP. S.L.

Anexo 57 Documento de transferência bancária da STERLING CONSULTING CORP. para a GVTEL CORP. S.L.

Anexo 58
Ofício nº 6946/2018/CGRA-DRCI-SNJ-MJ, por meio do qual o DRCI enviou a esta Força-Tarefa
cópia de documentos relacionados à conta em nome da GVTEL CORP SL, no Bankinter, Madrid.

Anexo 59 Extratos bancários da conta GVTEL CORP S.L., constantes do Sistema “Drousys”.

Anexo 60 Relatório de Informação nº 20/2019 – ASSPA/PRPR.

Anexo 61 Cópia de mensagem de e-mail obtida a partir de levantamento realizado no Sistema “Drousys”.

Anexo 62 Ofício nº 3814/2017/CGRA-DRCI-SNJ-MJ, por meio do qual o DRCI enviou a esta Força-Tarefa o
resultado de Pedido de Assistência Mútua em Matéria Penal encaminhado a Antígua e Barbuda.

Anexo 63
Documentos bancários referentes à conta mantida em nome da GVTEL CORP SL. Junto ao Meinl
Bank (Antigua) Limited.

Anexo 64 Continuação do documento anterior.

Anexo 65 Continuação do documento anterior.

Anexo 66 Continuação do documento anterior.

Anexo 67 Continuação do documento anterior.

Anexo 68 Continuação do documento anterior.

Anexo 69 Ofício nº 125/2019/CRA/CGRA/DRCI/SNJ-MJ, por meio do qual o DRCI enviou a esta Força-Tarefa
cópia de documentos relacionados à conta em nome da GVTEL CORP SL, no Bankinter, Madrid.

Anexo 70
Cópia da representação apresentada pela Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro
no âmbito da Operação Câmbio Desligo.

Anexo 71 Cópia da denúncia apresentada pela Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro no
âmbito da Operação Câmbio Desligo.

Anexo 72 Continuação do documento anterior.

Anexo 73 Continuação do documento anterior.

Anexo 74 Documentação de abertura da conta mantida em nome da VIVOSANT CORP, SA, em Singapura.

Anexo 75
Documentos atinentes à conta nº 13606, mantida por PAULO VIEIRA DE SOUZA, em nome do
GROUPE NANTES SA, na Suíça.

Anexo 76 Documento de transferência bancária da GVTEL CORP S.A. para o GROUP TOULOUSE.

Anexo 77 Qualificação de ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHO, extraída de base de dados do Ministério da
Fazenda.
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Anexo 78 Documentos atinentes à conta nº 13606, mantida por PAULO VIEIRA DE SOUZA, em nome do
GROUPE NANTES SA, na Suíça.

II. CONTEXTUALIZAÇÃO

3. No curso da “Operação Lava Jato” restou comprovado o funcionamento de uma
ampla organização criminosa, pelo menos entre 2004 e 2014, dedicada à prática reiterada de ilícitos
em  certames  e  contratos  da  PETROBRAS.  Dentre  os  crimes  praticados  merecem  destaque  a
formação de cartel, a frustração do caráter competitivo de licitações e o pagamento sistemático de
propina, a mando de altos executivos de empresas nacionais e internacionais, por intermédio de
profissionais  da  lavagem  de  dinheiro  (operadores  financeiros),  aos  diretores  e  gerentes  da
PETROBRAS, bem como aos agentes políticos que possuíam influência na Estatal, consoante já foi
reconhecido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo
Supremo Tribunal Federal em dezenas de casos1.

4. Nesse contexto,  o Grupo ODEBRECHT foi uma das empresas que participou
ampla  e  consistentemente  nesse  esquema criminoso.  Inclusive,  no  interesse  de  se  manter  e
promover o esquema ilícito na PETROBRAS, o Grupo ODEBRECHT ofereceu e pagou propinas a
agentes públicos (funcionários da Petrobras) e políticos, conforme reconhecido por esse Juízo em
sede dos Autos nº:

a)  5036528-23.2015.4.04.7000,  em  que  denunciados  CELSO  ARARIPE,  PAULO
ROBERTO COSTA, PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE, no contexto de contratos firmados para
obras da REPAR, da RNEST, do COMPERJ, da Sede Administrativa de Utilidades e de fornecimento
de NAFTA;

b)  5054932-88.2016.4.04.7000,  em que denunciados ANTONIO PALOCCI  FILHO,
JOÃO VACCARI NETO, EDUARDO COSTA VAZ MUSA e RENATO DUQUE, no contexto do “Projeto
Sondas” e da SETE BRASIL;

c)  5015608-57.2017.4.04.7000,  em  que  denunciado  ROBERTO  GONÇALVES,  no
contexto de contratos para obras do COMPERJ;

d)  5035263-15.2017.4.04.7000,  em  que  denunciado  ALDEMIR  BENDINE,  no
contexto  das  demandas  do  grupo  empresarial  junto  à  Estatal,  inclusive  relacionadas  às
consequências da Operação Lava Jato, e de contrato de financiamento mantido com o Banco do
Brasil; e

1 Merecem  destaque  os  autos  5083376-05.2014.4.04.0000,  5083838-59.2014.4.04.0000,  5083258-
29.2014.4.04.0000,  5023121-47.2015.4.04.0000TRF,  5023162-14.2015.4.04.0000/TRF,  5012331-
04.2015.4.04.0000/TRF,  5083401-18.2014.4.04.0000/TRF,  5083360-51.2014.4.04.0000/TRF,  5083351-
89.2014.4.04.0000/TRF,  5039475-50.2015.4.04.0000/TRF,  5023135-31.2015.4.04.0000/TRF,  5027422-
37.2015.4.04.0000/TRF,  5025692-25.2014.4.04.0000/TRF,  5045241-84.2015.4.04.0000/TRF,  5061578-
51.2015.404.0000/TRF,  5022179-78.2016.4.04.0000/TRF,  5030424-78.2016.4.04.0000/TRF,  5013405-
59.2016.4.04.0000/TRF,  5022182-33.2016.4.04.0000/TRF,  5051606-23.2016.4.04.0000/TRF,  5046512-
94.2016.4.04.0000/TRF,  5054932-88.2016.404.0000/TRF,  5036518-76.2015.4.04.0000/TRF,  5015608-
57.2017.4.04.0000/TRF,  5014170-93.2017.4.04.0000/TRF,  5024879-90.2017.4.04.0000/TRF,  5000553-
66.2017.4.04.0000/TRF,  HC  nº  5012110-69.2015.404.0000/TRF,  HC  nº  302.605/PR/STJ,  Reclamação  17.623/STF,
Questão de Ordem nas Ações Penais nº 871 e 878/STF.
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e)  5017409-71.2018.4.04.7000,  em  que  denunciados  DJALMA  RODRIGUES  DE
SOUZA,  GLAUCO  COLEPICOLO  LEGATTI,  MAURÍCIO  DE  OLIVEIRA  GUEDES  e  PAULO  CEZAR
AMARO AQUINO, no contexto dos contratos firmados para obras do PTA e do POY-PET.

5. Os fatos que evidenciam a existência desse esquema criminoso também foram
narrados em sede das Ações Penais em curso nº:

a) 5051379-67.2015.4.04.7000, em que denunciados PEDRO BARUSCO e RENATO
DUQUE, no contexto de contratos firmados para obras da RNEST, do COMPERJ, do Terminal de
Cabiúnas, do Gasoduto GASDUC III e das plataformas P-59 e P-60;

b) 5063130-17.2016.4.04.7000, em que denunciados LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e
ANTONIO PALOCCI FILHO, no contexto de contratos firmados para obras da REPAR, da RNEST, do
COMPERJ, do Terminal de Cabiúnas, do Gasoduto GASDUC III e das plataformas P-59 e P-60;

c) 5021365-32.2017.4.04.7000, em que denunciado LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA,
no contexto de contratos firmados para obras da RNEST e do COMPERJ;

d) 5054787-95.2017.4.04.7000, em que denunciado SIMÃO MARCELINO DA SILVA
TUMA, contexto de contrato firmado para obras do COMPERJ;

e)  5023942-46.2018.4.04.7000,  em  que  denunciados  ALUÍSIO  TELES  FERREIRA
FILHO,  RODRIGO  ZAMBROTTI  PINAUD  e  ULISSES  SOBRAL  CALILE,  no  contexto  de  contrato
firmado para prestação de serviços de SMS;

f) 5033771-51.2018.4.04.7000, em que denunciados ANTONIO PALOCCI FILHO e
GUIDO MANTEGA,  atinentes  ao  atendimento  de  interesses  do grupo empresarial  perante  as
decisões adotadas pela alta cúpula do Governo Federal; e

g) 5059586-50.2018.4.04.7000, em que denunciados ARMANDO RAMOS TRIPODI,
ANTÔNIO SÉRGIO OLIVEIRA SANTANA, CARLOS ABERTO RIBEIRO DE FIGUEIREDO, GILSON ALVES
DE SOUZA, RENATO DUQUE e JOÃO VACCARI NETO, no contexto de contratos firmados para
obras do Conjunto Pituba, em que seria instalada a nova sede da PETROBRAS, em Salvador.

6. Nessa  senda,  no  intuito  de  viabilizar  o  grande  volume  de  pagamentos
necessários  à  consecução  de  seus  interesses  escusos,  o  Grupo  ODEBRECHT  idealizou  e  deu
funcionamento  ao  denominado  Setor  de  Operações  Estruturadas,  que  se  destinava  ao
pagamento maquiado de valores indevidos e o controle da contabilidade paralela da empreiteira.

Para a realização de suas atividades, o Setor de Operações Estruturadas se valeu
de diversos operadores financeiros, na medida em que necessitava da intercessão de agentes que
ocultassem  e  gerissem  contas  bancárias  no  exterior,  bem  como  de  operadores  que
disponibilizassem recursos em espécie no Brasil, os quais seriam destinados a agentes públicos e
políticos  corrompidos.  Entre  esses  operadores  financeiros  que  tiveram  seus  serviços  ilícitos
utilizados  pelo  Setor  de  Operações  Estruturadas  do  Grupo  ODEBRECHT  estão  ADIR  ASSAD,
RODRIGO TACLA DURAN, ÁLVARO NOVIS e PAULO VIEIRA DE SOUZA2.

2 Ressalte-se, por oportuno, que uma parcela dos fatos envolvendo o Setor de Operações Estruturadas do Grupo
ODEBRECHT restou denunciada em sede dos Autos nº 5033771-51.2018.4.04.7000, 5054787-95.2017.4.04.7000,
5023942-46.2018.4.04.7000, 5036808-86.2018.4.04.7000, 5059586-50.2018.4.04.7000, 5021365-32.2017.4.04.7000,
5019961-43.2017.4.04.7000, 5020421-30.2017.4.04.7000, 5019727-95.2016.4.04.7000, 5063130-17.2016.4.04.7000,
bem como restou reconhecida por esse Juízo nas já sentenciadas ações penais de nº 5017409-71.2018.4.04.7000,
5035263-15.2017.4.04.7000,  5015608-57.2017.4.04.7000  e  5054932-88.2016.4.04.7000.  Por  sua  vez,  referidos
operadores financeiros restaram denunciados por fatos perpetrados no bojo da Operação Lava Jato em sede dos
Autos nº 5019961-43.2017.4.04.7000 e 5054787-95.2017.4.04.7000, bem como tiveram suas práticas criminosas
reconhecidas por  esse Juízo em sede dos Autos  nº  5012331-04.2015.4.04.7000,  5037800-18.2016.4.04.7000 e
5035263-15.2017.4.04.7000
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7. Por ocasião da homologação de acordos de colaboração premiada firmados
por agentes ligados ao Grupo ODEBRECHT com a Procuradoria-Geral da República bem como a
análise dos fatos por eles abarcados, o Supremo Tribunal Federal definiu que a Força-Tarefa Lava
Jato em Curitiba é responsável por conduzir as investigações atreladas ao Setor de Operações
Estruturadas do grupo empresarial, especificamente no âmbito da Petição nº 6641/STF, que trata
especificamente do funcionamento desse Setor, a qual restou remetida por aquela Corte a esse
Juízo  por  meio  do  Ofício  nº  19270/2017,  encartado  em  sede  dos  Autos  nº  5049169-
72.2017.4.04.7000.

Nessa senda,  a  partir  dos depoimentos e  dos  documentos  a  ela  relacionados,
restou possível identificar com maior clareza a origem dos recursos em espécie utilizados
pelo Setor de Operações Estruturadas do Grupo ODEBRECHT para a realização dos pagamentos
de vantagens indevidas a diversos funcionários da PETROBRAS e agentes políticos, a exemplo de
PAULO ROBERTO COSTA,  RENATO DUQUE,  PEDRO BARUSCO,  GLAUCO COLEPICOLO LEGATTI,
MAURÍCIO  DE  OLIVEIRA  GUEDES,  DJALMA  RODRIGUES  DE  SOUZA,  PAULO  AQUINO,  JOÃO
VACCARI NETO, VALDEMIR GARRETA, GUIDO MANTEGA3, dentre outros. 

Importante mencionar, ainda, que diversos grandes operadores financeiros como
ADIR ASSAD, RODRIGO TACLA DURAN e ÁLVARO NOVIS já foram condenados e/ou estão sendo
processados perante esse Juízo,  em diversas  ações penais,  na medida em que prestaram,  de
forma  contínua,  serviços  de  lavagem  de  dinheiro  para  o  Grupo  ODEBRECHT,  dentre  outras
relevantes empreiteiras.

8. Nesse  contexto,  a  presente  representação  visa  ao  aprofundamento  das
investigações dos fatos narrados no âmbito da Petição nº 6641/STF, na medida em que se
mostra necessário elucidar a forma de obtenção de valores milionários em espécie utilizados pelo
Grupo ODEBRECHT para honrar os compromissos escusos assumidos por seus representantes
junto  a  agentes  públicos  e  políticos.  Conforme  será  demonstrado,  o  Setor  de  Operação
Estruturadas contou para essa finalidade,  ao menos parcialmente,  com a atuação decisiva de
PAULO VIEIRA DE SOUZA,  como mais um operador financeiro,  em movimentação financeira
dissimulada e concatenada com a de outros operadores financeiros suprarreferidos, a saber ADIR
ASSAD, RODRIGO TACLA DURAN e ÁLVARO NOVIS.

Na presente peça será especificamente objeto de análise a prática de crimes de
lavagem de dinheiro pelo investigado PAULO VIEIRA DE SOUZA em conjunto com ADIR ASSAD,
RODRIGO  TACLA  DURAN  e  ÁLVARO  JOSÉ  GALLIEZ  NOVIS,  para  que  o  Grupo  ODEBRECHT
angariasse dinheiro em espécie, no Brasil, para o pagamento de vantagens indevidas a agentes
público e políticos, assim como o provável repasse de valores de maneira branqueada a ALOYSIO
NUNES FERREIRA FILHO.

9. Conforme será melhor exposto adiante, por meio de conta bancária mantida na
Suíça,  PAULO  VIEIRA  DE  SOUZA recebeu,  em  2007  e  2008,  de  forma  dissimulada,  valores
remetidos ao exterior pela ODEBRECHT, CAMARGO CORREA e ANDRADE GUTIERREZ. Para além

3 Eles já foram condenados por esse Juízo no âmbito da Operação Lava Jato, por crimes variados, em diversas
oportunidades, especificamente em sede dos Autos nº 5017409-71.2018.4.04.7000, 5012331-04.2015.4.04.70000,
5036528-23.2015.4.04.7000, 5083351-89.2014.4.04.7000, 5083360-51.2014.4.04.7000, 5036518-76.2015.4.04.7000,
5026212-82.2014.4.04.7000,  5083258-29.2014.4.04.7000,  5083376-05.2014.4.04.7000,  5083401-18.2014.04.7000,
5045241-84.2015.4.04.7000, 5030883-80.2016.4.04.7000, 5054932-88.2016.4.04.7000, 5037800-18.2016.4.04.7000,
5061578-51.2015.404.7000, 5054932-88.2016.4.04.7000 e 5013405-59.2016.4.04.7000.
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disso, diversos elementos probatórios indicam que esses recebimentos, pelo menos em relação à
primeira empreiteira, perdurou pelos anos seguintes.

De maneira resumida, ao menos nos anos de 2010 e 2011,  PAULO VIEIRA DE
SOUZA disponibilizou valores em espécie, em território nacional,  ao operador financeiro ADIR
ASSAD, que o entregava, em acordo com FERNANDO MIGLIACCIO, um dos coordenadores do
Setor de Operações Estruturadas, a emissários ligados a ÁLVARO NOVIS, o qual, por fim, procedia
à entrega do dinheiro a agentes públicos e políticos corrompidos, honrando os negócios escusos
assumidos pelo Grupo ODEBRECHT.

Por sua vez, no mesmo período, o Grupo ODEBRECHT procedeu à transmissão de
valores, mediante a utilização de contas mantidas em nome de empresas  offshores  no exterior
ligadas ao Setor de Operações Estruturadas da empreiteira, a RODRIGO TACLA DURAN. Esse, por
sua vez, repassou o dinheiro, ainda no exterior, mediante a retenção de comissões, diretamente a
PAULO VIEIRA DE SOUZA, ou, por vezes, a doleiros chineses, que se encarregavam de remeter
os valores, também por meio de instituições bancárias estrangeiras, ao representado. 

Nesse sentido, o estratagema delituoso referente aos anos de 2010 e 2010, objeto
principal da presente representação, pode ser assim sintetizado:

10. Conforme  será  minudenciado  na  presente  representação,  o  intrincado  e
complexo esquema criminoso de lavagem utilizado pela ODEBRECHT para, por intermédio dos
operadores financeiros ADIR ASSAD, RODRIGO TACLA DURAN, ÁLVARO NOVIS e PAULO VIEIRA
DE SOUZA, obter dinheiro em espécie no intuito de pagar propinas no Brasil, envolveu diversas
“camadas” de lavagem de dinheiro, e atendeu aos interesses de todos os envolvidos.

Primeiramente, aos interesses do Grupo ODEBRECHT, que, em virtude do pleito
eleitoral de 2010,  necessitava da disponibilização de montantes muito maiores de valores em
espécie do que estava acostumada. Os valores eram necessários não apenas para viabilizar os
pagamentos de propinas já assumidos com agentes políticos e agentes públicos da PETROBRAS e
de outros entes da Administração pública indireta e direta, como também para fazer frente aos
novos  compromissos  escusos  assumidos  com  políticos  e  candidatos  no  período  prévio  às
eleições.

Igualmente, para PAULO VIEIRA DE SOUZA, que dispunha da exorbitante quantia
de  R$  100  milhões  alocada  em  uma  residência  em  São  Paulo/SP,  buscando,  a  fim  de  se
salvaguardar quanto a possíveis investigações, enviar o seu equivalente a contas mantidas por ele
no exterior, especificamente na Suíça, em nome da empresa offshore GROUPE NANTES S.A..
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Por fim, na qualidade de operadores financeiros, ADIR ASSAD, RODRIGO TACLA
DURAN e ÁLVARO NOVIS almejavam lucrar com as transações milionárias em comento, mediante
recebimento de comissões.

11. Antes  de adentrar  no  detalhamento das  múltiplas  operações  e  complexos
artifícios utilizados pelos investigados para operacionalizar o branqueamento de capitais em favor
da ODEBRECHT, é importante destacar que o destino de substancial parcela desses valores ilícitos
branqueados  com  a  participação  de  PAULO  VIEIRA  DE  SOUZA:  os  bolsos  de  funcionários
públicos da PETROBRAS corrompidos pela empreiteira e dos respectivos agentes políticos que os
mantinham no poder4.

De fato, após ter sido demandado por essa Força-Tarefa,  o Grupo ODEBRECHT
apresentou uma relação com dezenas de pagamentos em espécie por ela efetuados, nos anos
de 2010 a 2012, em benefício de funcionários da PETROBRAS e a agentes políticos os mantinham
no  poder,  todos  realizados  em  decorrência  de  contratos  firmados  pela  empreiteira  com  a
Estatal.5-6

Dela  constam  pagamentos  realizados  a  DELCÍDIO  DO  AMARAL,  DJALMA
RODRIGUES,  HUMBERTO  COSTA,  JOSÉ  ROBERTO  LANGENSTRASSEN,  MAURÍCIO  GUEDES,
ROBERTO  GONÇALVES,  PAULO  ROBERTO  COSTA,  PEDRO  BARUSCO  e  a  SÉRGIO  MACHADO,
dentre outros agentes, os quais superaram, apenas para o período suprarreferido e para obras da
PETROBRAS, o montante de R$ 45 milhões.

O levantamento realizado pelo Grupo ODEBRECHT encontra amparo, inclusive, em
levantamentos realizados junto ao sistema “Drousys”  e à contabilidade paralela da empreiteira,
conforme os documentos a ele anexos, especialmente tabelas e mensagens de e-mail de quitação
de valores.

Observa-se,  portanto,  quem  os  valores  em  espécie  angariados  pelo  grupo
empresarial a partir da atuação do Setor de Operações Estruturadas e de operadores financeiros
como ADIR ASSAD, RODRIGO TACLA DURAN e PAULO VIEIRA DE SOUZA, foram posteriormente
destinados a diversos agentes, públicos e políticos, em meio a ajustes de corrupção, dentre os
quais se destacam funcionários públicos da PETROBRAS.

12. Nesse liame,  o Ministério  Público  Federal  objetiva  com a presente peça a
autorização de  medidas  cautelares  imprescindíveis  para  o  aprofundamento das  investigações
atreladas  ao  Setor  de  Operações  Estruturadas  do  Grupo  ODEBRECHT.  Mais  especificamente,
busca-se apurar a origem dos recursos em espécie, utilizados para o pagamento a funcionários
da PETROBRAS e a agentes políticos a eles relacionados, e também o acautelamento preventivo
daquele  que figurou como figura importante  ao ótimo funcionamento do estratagema ilícito
descrito,  PAULO VIEIRA DE SOUZA.  Importante destacar ainda que, em relação a ele, provas
documentais apontam que, mesmo após a deflagração da Operação Lava Jato, não cessou a sua
atuação criminosa.I

4 O  pagamento  de  vantagens  indevidas  pelo  Grupo  ODEBRECHT a  funcionários  públicos  da  PETROBRAS e
políticos  com  eles  relacionados,  notadamente  em  meio  à  atuação  do  Setor  de  Operações  Estruturadas  da
empreiteira,  restou  narrado  e/ou  imputado  em  sede  de  diversas  ações  penais,  a  exemplo  daquelas  de  nº
5059586-50.2018.4.04.7000, 5023942-46.2018.4.04.7000, 5033771-51.2018.4.04.7000, 5019961-43.2017.4.04.7000,
5019727-95.2016.4.04.7000 e 5017409-71.2018.4.04.7000.
5 ANEXO 01.
6 ANEXO 02 –  Certidão concernente à remessa de mídias contendo documentos e a gravação audiovisual de
Termos de colaboração à Secretaria da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.
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III. A REDE CRIMINOSA

13. No âmbito  da “Operação Lava Jato”  foi  comprovado7 que os  repasses  de
vantagens indevidas efetuados pelo Grupo ODEBRECHT a agentes públicos e políticos se deram
por  meio  da  entrega  de  valores  em espécie  no  Brasil  e/ou  mediante  depósitos  em  contas
mantidas  no  exterior.  Para  tanto,  a  ODEBRECHT  criou,  no  âmbito  interno  da  Companhia,  o
denominado  “Setor  de  Operações  Estruturadas”,  dedicado  ao  controle,  gestão  e
operacionalização de pagamentos secretos não contabilizados.

Os  líderes  empresariais  do  grupo  endereçavam  ao  “Setor  de  Operações
Estruturadas” os pedidos de pagamentos ilícitos, repassando juntamente todas as informações
necessárias para a concretização do pagamento (valor, codinome, locais de entrega, dados de
conta no exterior, etc.).

Para a transmissão das ordens de pagamentos indevidos, o “Setor de Operações
Estruturadas” se utilizava de dois sistemas de informática específicos: (1) o sistema “MyWebDay”,
para alimentação e controle  dos dados financeiros  relativos à  contabilidade paralela;  e  (2)  o
sistema  “Drousys”,  para  a  comunicação  secreta  entre  os  membros  da  equipe  do  “Setor  de
Operações Estruturadas” e entre estes e os operadores financeiros (doleiros e controladores de
contas mantidas no exterior).

O “Setor de Operações Estruturadas” tinha estrutura hierarquizada de pessoal e
divisão  de tarefas,  composto  por  pessoas  de confiança da cúpula  do Grupo ODEBRECHT.  O
funcionamento dessa complexa engrenagem financeira, voltada à ocultação e dissimulação de
pagamentos, é corroborado em depoimentos prestados perante esse Juízo por integrantes do
referido  setor  da  ODEBRECHT,  especificamente  HILBERTO  MASCARENHAS  ALVES  DA  SILVA
FILHO8, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES9, ISAIAS UBIRACI CHAVES SANTOS10, MARIA LÚCIA
GUIMARÃES  TAVARES11,  ÂNGELA  PALMEIRA  FERREIRA12,  MARCELO  RODRIGUES13 e  OLÍVIO
RODRIGUES JÚNIOR14.

Mais  especificamente,  nas  oportunidades  em que  ouvido  perante  esse  Juízo15,
OLÍVIO RODRIGUES confirmou que se  dedicava à  prestação de serviços exclusivos ao Grupo
ODEBRECHT entre 2006 e 2015. Suas atividades consistiam em operacionalizar pagamentos não
contabilizados, utilizando-se de estruturas corporativas no exterior (declarou que eram cerca de
15  offshores). Confirmou, ainda, que se comunicava com funcionários do “Setor de Operações
Estruturadas” da ODEBRECHT por meio do sistema “Drousys” utilizando-se do codinome “Gigo”.
Aduziu que movimentava contas controladas pelo Grupo ODEBRECHT, entre elas as contas em
nome  das  offshores CONSTRUCTORA  INTERNATIONAL  DEL  SUR,  KLIENFELD  SERVICES,
INNOVATION  RESEARCH,  SELECT  ENGINEERING,  TRIDENT  INTER  TRADING  e  MAGNA
INTERNATIONAL.

7 A exemplo das ações penais 5035263-15.2017.404.7000, 5017409-71.2018.404.7000, 5019727-95.2016.404.7000.
8 ANEXO 03 – Processo 5019727-95.2016.4.04.7000, Evento 772, TERMOTRANSCDEP2.
9 ANEXO 04 – Processo 5019727-95.2016.4.04.7000, Evento 771, TERMOTRANSCDEP3.
10 ANEXO 05 – Processo 5019727-95.2016.4.04.7000, Evento 771, TERMOTRANSCDEP3.
11 ANEXO 06 – Processo 5019727-95.2016.4.04.7000, Evento 772, TERMOTRANSCDEP1.
12 ANEXO 07 – Processo 5019727-95.2016.4.04.7000, Evento 771, TERMOTRANSCDEP1. 
13 ANEXO 08 – Processo 5019727-95.2016.4.04.7000, Evento 774, TERMOTRANSCDEP4. 
14 ANEXOS  09  a  11  – Processo  5054932-88.2016.4.04.7000,  Evento  867,  TERMO2;  Processo  5015608-
57.2017.4.04.7000,  Evento  208,  TERMOTRANSCDEP3;  Processo  5019727-95.2016.4.04.7000,  Evento  774,
TERMOTRANSCDEP3
15 ANEXOS  09  e  10  – Processo  5054932-88.2016.4.04.7000,  Evento  867,  TERMO2;  Processo  5015608-
57.2017.4.04.7000, Evento 208, TERMOTRANSCDEP3.
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14. Ao  lado  desses  empregados  diretos  do  Grupo  ODEBRECHT,  o  “Setor  de
Operações  Estruturadas”  recebia  suporte  frequente  de  operadores  financeiros,  como  ADIR
ASSAD, ÁLVARO NOVIS, RODRIGO TACLA DURAN e PAULO VIEIRA DE SOUZA. 

Em  depoimento  perante  esse  Juízo16,  o  operador  financeiro  ÁLVARO  NOVIS
assumiu ter prestado serviços ao “Setor de Operações Estruturadas” do Grupo ODEBRECHT desde
2007. Declarou que sua função consistia em efetuar entregas de dinheiro em espécie mediante
ordens de pagamento (com data, local e senha) que recebia do referido Setor por intermédio do
sistema  “Drousys”;  em  contrapartida,  recebia  uma  comissão  de  até  2,5%  sobre  o  valor  da
entrega17. 

III.I. O GRUPO ODEBRECHT E ADIR ASSAD
. A R
15. ADIR  ASSAD passou  a  atuar  como  agente  financeiro  em favor  do  Grupo

ODEBRECHT a partir do primeiro semestre de 2010. 
Conforme  relatado  em  seu  acordo  de  colaboração  premiada  firmado com  o

Parquet federal18, ADIR ASSAD foi apresentado ao Grupo ODEBRECHT por seu irmão SAMIR, que
já  mantinha  negócios  escusos  com  a  empreiteira,  a  fim  de  viabilizar  novas  operações.
Inicialmente,  foi  realizada  uma  reunião  no  escritório  do  grupo  empresarial  localizado  no
Shopping Eldorado, em São Paulo/SP, na qual estavam presentes, além dele e SAMIR ASSAD,
FERNANDO  MIGLIACCIO  DA  SILVA  e  LUIZ  EDUARDO  DA  ROCHA  SOARES,  na  qualidade  de
representantes do Grupo ODEBRECHT.19

O encontro objetivava aproximar ADIR ASSAD do Grupo ODEBRECHT a fim de que
o  operador  financeiro  possibilitasse  a  geração  de  caixa  2  em  favor  do  grupo  empresarial,
fornecendo valores em espécie para o pagamento de agentes públicos e políticos, sobretudo face
às grandes demandas decorrentes do financiamento de campanhas para o pleito eleitoral de
2010.20

Restou acordado, então, que ADIR ASSAD atuaria na tutela dos interesses escusos
do Grupo ODEBRECHT mediante a cobrança de uma taxa de serviço de 5% sobre os valores
remetidos no exterior pela empreiteira em seu favor.21

Importante  referir  que,  nesse  período,  as  tratativas  de  negócios  mantidas  pelo
operador,  na  companhia  de  seu  irmão,  SAMIR  ASSAD,  com  a  empreiteira  se  davam,
predominantemente,  com  FERNANDO  MIGLIACCIO,  na  qualidade  de  representante  do  Grupo
OBEBRECHT.22-23

16. De fato, conforme reconhecido por LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES24, a
ODEBRECHT utilizava os serviços de ADIR ASSAD, de SAMIR ASSAD e de MARCELO ABBUD para a
concretização  de  suas  relações  criminosas,  notadamente  por  intermédio  da  realização  de
sucessivas operações de dólar cabo que consistiam, de um lado, na disponibilização de valores

16 ANEXO 12 – Processo 5035263-15.2017.4.04.7000, Evento 298, TERMOTRANSCDEP2.
17 ÁLVARO NOVIS foi condenado por esse Juízo no âmbito da Ação Penal 5035263-15.2017.404.7000, por crime
de lavagem de dinheiro.
18 ANEXO 13 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
19 ANEXO 13 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
20 ANEXO 13 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
21 ANEXO 13 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
22 ANEXO 13 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
23 ANEXO 14 – Termo de Colaboração Complementar nº 03 de ADIR ASSAD.
24 ANEXO 15 – Termo de Declarações nº 13 de LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES.
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pela ODEBRECHT no exterior por intermédio de uma complexa cadeia de contas bancárias em
nome de empresas offshore, e do outro, na disponibilização de valores em espécie à ODEBRECHT
no Brasil.

17. Na medida em que o volume de operações no Brasil e no exterior era maior
do que aquele que ADIR ASSAD conseguiria fazer frente isoladamente, ele necessitou do auxílio
de  outros  agentes  financeiros,  notadamente  RODRIGO  TACLA  DURAN  e  PAULO VIEIRA  DE
SOUZA,  para  atender  à  enorme  demanda  de  obtenção  de  valores  em  espécie  pelo  Grupo
ODEBRECHT, consoante será minudenciado nos itens subsequentes.

III.II. O GRUPO ODEBRECHT E RODRIGO TACLA DURAN
. 
18. Conforme  narrado  em  diversas  oportunidades  anteriores25,  um  dos

operadores  financeiros  que  atuou  junto  ao  Setor  dedicado  à  contabilidade  paralela  e  ao
branqueamento  de  capitais  do  Grupo  ODEBRECHT,  notadamente  a  partir  do  primeiro
semestre de 2010, foi RODRIGO TACLA DURAN, que se dedicava profissionalmente, conforme
desvelaram as investigações, à prática de lavagem de capitais.

19. RODRIGO TACLA DURAN foi responsável, mediante a utilização de contas
por ele titularizadas e administradas, mantidas em instituições bancárias sediadas no exterior,
por intermediar valores provenientes de contas ligadas ao Grupo ODEBRECHT, consistente em
dinheiro sujo, proveito e produtos dos delitos antecedentes, sobretudo aqueles perpetrados
em detrimento da PETROBRAS, para outras pertencentes a doleiros,  os quais foram, então,
disponibilizados aos executivos do grupo empresarial, em moeda nacional. 

Gerindo grande parte da engrenagem de lavagem de ativos, RODRIGO TACLA
DURAN  procedeu,  também,  à  compensação  de  valores  entre  contas  bancárias  por  ele
controladas,  viabilizou a entrega de recursos de origem espúria tanto no Brasil  quanto no
exterior.

20. Mais  especificamente,  conforme narraram os  investigados  VINICIUS  VEIGA
BORIN e MARIA LUCIA TAVARES no âmbito do acordo de colaboração premiada firmado com o
Ministério Público Federal, RODRIGO TACLA DURAN recebia recursos, provenientes, dentre outras
fontes, de contratos firmados pelo Grupo ODEBRECHT com a PETROBRAS. Após a geração de
recursos em contabilidade paralela, os valores eram remetidos a contas no exterior pertencentes
ao Grupo ODEBRECHT e manejadas por OLÍVIO RODRIGUES. Este repassava os valores a contas
também no exterior, controladas por RODRIGO TACLA DURAN, que, mediante o recebimento de
comissões, enviava os recursos para contas de outros doleiros, também no exterior, configurando
as denominadas operações “Dragão”.26

Em regra, os valores eram destinados ao chinês WU-YU SHENG (que controlava as
contas ALL TEAM, AMPLE POWER LTD, POWER HARVEST INTERNATIONAL LTD., SWEN R2 LTD e
KTJW INVESTMENTS LTD.,  mantidas no Meinl Bank em Antígua e Barbuda),  que,  por sua vez,

25 Mormente  em  sede  dos  Autos  nº  5019961-43.2017.4.04.7000,  5054787-95.2017.4.04.7000,  5035144-
88.2016.4.04.7000, 5031522-64.2017.4.04.7000, 5057297-18.2016.4.04.7000 e 5035273-93.2016.4.04.7000.
26 ANEXOS 16 e 17 – Termo de colaboração nº 1 de VINICIUS BORIN e nº 5 de MARIA LUCIA TAVARES.
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fornecia dinheiro em espécie no Brasil a agentes ligados ao “Setor de Operações Estruturadas” do
Grupo ODEBRECHT.27

21. Igualmente,  em algumas oportunidades,  o brasileiro cujo apelido era JUCA
BALA (de nome VINÍCIUS VIEIRA BARRETO CLARET), residente em Montevidéu, que já foi titular
das contas MERIWTHER TRADING INC, WESTSIDE CONSULTING INC. e CHAMA LEON, mantidas
no banco Meinl Bank em Antígua e Barbuda, também recebia transferências de contas mantidas
por RODRIGO TACLA DURAN no exterior,  com o objetivo de fornecer valores em espécie no
Brasil.28

22. Outrossim,  eram utilizados  os  serviços  do  já  referido  ADIR  ASSAD,  réu  já
denunciado e condenado no âmbito da Operação Lava Jato, assim como de seu irmão, SAMIR
ASSAD.29

Nesse contexto, FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA30, um dos prepostos do Grupo
ODEBRECHT  responsável  pelo  “Setor  de  Operações  Estruturadas”,  confirmou  que  RODRIGO
TACLA DURAN era um dos operadores financeiros utilizados para a consecução de interesses
espúrios  de agentes do Grupo,  sendo responsável  pelas  operações “KIBE”,  “ESFIHA”,  as quais
ocorriam com a intervenção de ADIR ASSAD, mediante a utilização de contas no exterior, em
conexão com as operações “DRAGÃO”.

23. Nesse sentido, VINICIUS VEIGA BORIN revelou 12 (doze) contas bancárias em
nome de offshores controladas e utilizadas por RODRIGO TACLA DURAN no esquema criminoso
delineado, as quais podem ser consideradas contas operacionais do Grupo ODEBRECHT, a saber,
BEZOYA  TRADING  LIMITED;  BONARDA  INVESTMENTS  LTD.;  CUMBERLAND  FINANCE  LTD.;
DISCOVERY  MANAGEMENT  LLC;  HOST  TELECOMUNICATION  CORP.;  METX  TRADING  CORP.;
NEVADA  INVESTMENTS  LTD.;  OCEAN  CITY  ENTERPRISES  LLC;  VIVOSANT  CORP.    SA  ;  ZB
INTERNATIONAL LTD.; GVTEL CORP SL; e IFX TRANDING CORP.31-32

24. O  Grupo  ODEBRECHT,  visando  ao  esclarecimento  dos  fatos  que  lhe
circundaram e a conferir a máxima efetividade à persecução das pessoas físicas neles envolvidos,
firmou declaração ao Ministério Público Federal em que reconheceu expressamente que: (1) para
viabilizar o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos e políticos lançou mão aos
serviços  prestados  por  RODRIGO TACLA DURAN,  o  qual  se  encarregava  de receber  recursos
ilícitos do Grupo ODEBRECHT no exterior, por meio de contas abertas em nome de offshores, e
repassá-los, no Brasil e no exterior, a outros agentes; (2) fez transferências para contas bancárias
indicadas por RODRIGO TACLA DURAN e por ele utilizadas para receber recursos da ODEBRECHT,
sendo  que  dentre  elas  se  destacam  aquelas  abertas  em  nome  das  offshores NEVADA

27 ANEXO 16 – Termo de colaboração nº 1 de VINICIUS BORIN.
28 ANEXO 16 – Termo de colaboração nº 1 de VINICIUS BORIN.
29 ANEXO 16 – Termo de colaboração nº 1 de VINICIUS BORIN.
30 ANEXO 18 – Termo de Declarações nº 15 de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA.
31 ANEXO 16 – Termo de colaboração nº 1 de VINICIUS BORIN.
32 ANEXO 19 – Cite-se, por oportuno, que o colaborador MARCO PEREIRA DE SOUSA BILINSKI reconheceu ter
auxiliado RODRIGO TACLA DURAN na abertura  de algumas  empresas  offshore,  com o concurso da empresa
Dartmouth Securities, cujo escritório correspondente estaria localizado em São Paulo (Termo de colaboração nº 1).
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INVESTMENTS LTD.; OCEAN CITY ENTERPRISES LLC;  VIVOSANT CORP.    SA  ; ZB INTERNATIONAL
LTD.; GVTEL CORP SL; e IFX TRANDING CORP.33

25. Importante mencionar, nesse sentido, que a titularidade, por RODRIGO TACLA
DURAN, de contas mantidas em nome das  offshores  VIVOSANT CORP.  SA e GVTEL CORP SL
restou oportunamente demonstrada em sede dos Autos nº 5019961-43.2017.4.04.7000, 5031522-
64.2017.4.04.7000, 5035273-93.2016.4.04.7000 e 5057297-18.2016.4.04.7000.

26. O  próprio  operador  financeiro,  destaque-se,  que  não  firmou  acordo  de
colaboração premiada com o MPF, recentemente também confessou expressamente, perante
autoridades espanholas, que realizou operações de branqueamento de capitais no interesse
da ODEBRECHT, valendo-se de suas contas bancárias no exterior34.

27. Nesse  contexto,  conforme  revelado  pelos  colaboradores  VINICIUS  VEIGA
BORIN e MARIA LUCIA DE SOUZA TAVARES no âmbito dos acordos firmados com o  Parquet
federal, para a transmissão das ordens de pagamentos indevidas, com o fim de dificultar eventual
investigação e inviabilizar a identificação dos envolvidos, o “Setor de Operações Estruturadas” se
utilizava de dois sistemas de informática específicos, um para alimentação e controle dos dados
financeiros relativos à contabilidade paralela e outro para a comunicação entre os envolvidos nas
transações,  denominados,  respectivamente,  de  “MyWebDay” e  “Drousys”,  e  funcionavam com
codinomes e senhas pessoais.35

28. Nesse particular, cumpre ressaltar, conforme documento extraído do sistema
“Drousys”,  que  RODRIGO  TACLA  DURAN,  que  se  identificava  sob  os  codinomes  “BlackZ”36-37,
“Vampeta”,  “Vampe”  e “Vamp”,  dentre outros,  em 31/01/2013,  em uma espécie de desabafo,
encaminhou  mensagem  eletrônica  a  funcionários  do  Grupo  ODEBRECHT,  dentre  eles  LUIZ
EDUARDO DA ROCHA SOARES, na qual afirmou que teria operacionalizado, junto ao “Setor de
Operações Estruturadas”,  mais de US$ 300.000.000,00.  Destacou,  na oportunidade, ainda,  que
“levava a  sério”  o  negócio  entre  eles  mantido,  destacando os  sentimentos  de lealdade  e  de
confiança mútua que carregava consigo quanto a essas atividades de natureza ilícita:38

33 ANEXO 20.
34 ANEXO 21 – ACTA DE DECLARACIÓN DE RODRIGO DURÁN TACLA, obtida em acesso ao endereço eletrônico
<https://www.prensa.com/Acta-declaracion-Rodrigo-Tacla-Duran_LPRFIL20171223_0001.pdf>. Acesso  realizado
em 29/11/2018.
35 ANEXOS 15 e 16 – Termo de colaboração nº 1 de VINICIUS BORIN e nº 5 de MARIA LUCIA TAVARES. 
36 ANEXOS 18 e 22.
37 ANEXO 23.
38 ANEXO 23.
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29. Destaque-se, igualmente, a seguinte mensagem extraída do sistema “Drousys”,
na  qual  RODRIGO  TACLA  DURAN  (“BlackZ”)  troca  e-mail  com  FERNANDO  MIGLIACCIO
(“Waterloo”),  na qual o operador financeiro confirma a entrega de R$ 2.600.000,00 a um dos
emissários de ÁLVARO NOVIS (“Peixe”), ao que o executivo do Grupo ODEBRECHT responde que
fará os cálculos para verificar  o restante do montante devido e menciona precisar  de “outra
opereta”  (sic)  de  RODRIGO  TACLA  DURAN,  demonstrando,  assim,  a  constante  atuação  do
investigado nessa espécie de serviço ilícito39-40:

39 ANEXO 24.
40 ANEXO 25.
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III.III. O GRUPO ODEBRECHT, ADIR ASSAD E RODRIGO TACLA DURAN
. 
30. Consoante anteriormente referido, duas das modalidades de operações ilícitas

ligadas ao Setor de Operações Estruturadas do Grupo ODEBRECHT eram denominadas “KIBE” e
“ESFIHA”, as quais contavam com a atuação conjunta dos operadores RODRIGO TACLA DURAN e
ADIR ASSAD, bem como, por vezes, de SAMIR ASSAD41-42.

Tais transações destinavam-se à geração de valores em espécie e caracterizavam-
se pelo repasse de valores, provenientes de contas ligadas ao “Setor de Operações Estruturadas”
e mantidas  por  OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR no exterior,  a  contas  titularizadas  por  RODRIGO
TACLA DURAN em instituições bancárias estrangeiras,  o qual transacionava com ADIR ASSAD,
angariando, então, mediante a retenção de comissões, dinheiro em moeda nacional.43

31. Dentro  desse  contexto,  observem-se  mensagens  de  e-mail  a  seguir
colacionadas,  igualmente  extraídas  do Sistema “Drousys”,  em que se faz  presente relação de
saídas atinentes a “ESFIRRA”, as quais se encontram vinculadas às offshores VIVOSANT e GVTEL44:

41 ANEXO 16 – Termo de colaboração nº 1 de VINICIUS BORIN. 
42 ANEXO 18 – Termo de Declarações nº 15 de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA.
43 ANEXO 16 – Termo de colaboração nº 1 de VINICIUS BORIN.
44 ANEXOS 26 e 27.
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32. Merece destaque,  ademais,  mensagem encaminhada por  RODRIGO TACLA
DURAN (“BlackZ”)  a FERNANDO MIGLIACCIO (“Waterloo”),  datada de 07/07/2011, na qual faz
menção a  “Adir”  e  a  repasse  de valores,  assim como às  expressões  “kibe”  e  “sfiha”/”Esfirra”,
corroborando os demais elementos de prova angariados no decorrer das investigações45:

45 ANEXO 28.
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33. Entretanto, a relação espúria mantida entre RODRIGO TACLA DURAN e ADIR
ASSAD  não  se  limitou  à  atuação  junto  ao  Grupo  ODEBRECHT.  Nesse  sentido,  a empresa
ECONOCELL, que tem RODRIGO TACLA DURAN como administrador desde a sua constituição, foi
utilizada por ele para viabilizar sucessivas operações de lavagem de capitais com o Grupo do
operador financeiro ADIR ASSAD.

Com  efeito,  no  resultado  do  afastamento  do  sigilo  financeiro  da  empresa
ECONOCELL, verificou-se o recebimento, entre 14/05/2007 e 22/09/2010, de aportes de recursos
oriundos de empresas controladas por ADIR ASSAD na ordem de R$ 17 milhões46.

46 ANEXO 26.
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34. As empresas ROCK STAR ENTERTAINMENT S/C LTDA, ROCK STAR PRODUCOES
COMÉRCIO  E  SERVICOS,  LEGEND  ENGENHEIROS  ASSOCIADOS  LTDA,  S  M  TERRAPLENAGEM
LTDA, ROCK STAR MARKETING LTDA, POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA e SP TERRAPLENAGEM
LTDA são empresas de fachada, pois não desenvolvem efetivamente os serviços pelos quais são
contratadas,  conforme  já  demonstrado  na  Ação  Penal  nº  5012331-04.2015.4.04.700047 e
reconhecido  pelo  próprio  titular  das  empresas,  ADIR  ASSAD48.  Suprarreferidas  empresas
funcionam apenas  como pessoas  jurídicas  no processo  de lavagem de capitais  em favor  de
dezenas de empresas nacionais, boa parte das quais investigadas no âmbito da Operação Lava
Jato.

35. Por sua vez,  dentre os principais  beneficiários de pagamentos oriundos da
ECONOCELL constam a TWC PARTICIPAÇÕES, VIPER PROVEDORES LTDA. e o próprio RODRIGO
TACLA  DURAN,  os  quais  receberam  no  período,  respectivamente,  R$  6.100.335,12,  R$
1.682,450,00 e R$ 1.666.737,00.

A empresa TWC, administrada por RODRIGO TACLA DURAN, também foi por ele
utilizada para a viabilização de sucessivas operações de lavagem de capitais com o grupo de
ADIR  ASSAD.  A  partir  das  informações  bancárias  das  empresas  JSM  ENGENHARIA  E
TERRAPLANAGEM  LTDA,  LEGEND  ENGENHEIROS  ASSOCIADOS  LTDA,  ROCK  STAR
ENTERTAINMENT LTDA, ROCK STAR MARKETING LTDA, ROCK STAR PRODUÇÕES COMÉRCIO E
SERVIÇOS  LTDA  e  SP  TERRAPLENAGEM  LTDA,  restou  possível  verificar  que  essas  empresas
transferiram, entre 14/05/2007 e 22/09/2010, recursos para a empresa TWC superiores a R$ 17
milhões49.

36. Destarte, RODRIGO TACLA DURAN e ADIR ASSAD atuavam como importantes
operadores financeiros no mercado criminoso nacional, sendo responsáveis por realizar variadas
operações  de  dólar  cabo  no  intuito  de  lavar  e  internalizar  recursos  em  favor  do  Grupo
ODEBRECHT no Brasil, bem como pela lavagem de capitais mediante a realização de transações
mantidas entre empresas por eles titularizadas, as quais totalizaram mais de R$ 7 milhões, entre
14/05/2007 e 22/09/2010.

III.IV. ADIR ASSAD E PAULO VIEIRA DE SOUZA
. 
37. Por  ocasião  do acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério

Público Federal, o operador financeiro ADIR ASSAD aduziu que manteve, a partir do ano de 2008,
relacionamento  espúrio  com o  então  Diretor  de  Engenharia  da  DERSA  –  DESENVOLVIMENTO
RODOVIARIO S/A, PAULO VIEIRA DE SOUZA.50

Consoante  narrado  pelo  colaborador51,  não  obstante  o  tenha  conhecido  em
momento anterior,  sabendo,  desde então,  que o investigado possuía  diversos relacionamentos
importantes e era ligado a grandes personagens do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
[PSDB], ADIR ASSAD se reuniu com PAULO VIEIRA DE SOUZA, em meados de 2008, para propor a
realização de uma parceria para operacionalização de negócios ilícitos.

Na oportunidade em que se reuniram, ADIR ASSAD expôs a  PAULO VIEIRA DE

47 ANEXO 30 – Sentença Autos nº 5012331-04.2015.4.04.7000.
48 ANEXO 13 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
49 ANEXO 31.
50 ANEXO 13 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
51 ANEXO 14 – Termo de Colaboração Complementar nº 03 de ADIR ASSAD.
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SOUZA o  esquema ilícito  por  ele  mantido para a  geração de valores  de caixa  2,  mediante  a
utilização de empresas de terraplenagem, que, em verdade, consistiam em empresas de fachada,
utilizadas pelo operador financeiro para a lavagem de capitais.

A partir de então, ADIR ASSAD e PAULO VIEIRA DE SOUZA mantiveram negócios
espúrios, consistentes no branqueamento de capitais e geração de valores em espécie para diversas
das  maiores  empreiteiras  do país,  a  exemplo  de CAMARGO CORRÊA,  ODEBRECHT,  ANDRADE
GUTIERREZ, SERVENG, CT, CARIOCA ENGENHARIA, CCR, dentre outras. 

Aduziu  o  colaborador,  nesse  sentido,  que  PAULO VIEIRA DE SOUZA indicou
diversas pessoas, Diretores e Presidentes dessas empresas, que ADIR ASSAD poderia contatar para
a consecução de seus interesses espúrios, inserindo-se nesse mercado, em grande medida, graças
ao seu relacionamento com PAULO VIEIRA DE SOUZA.

38. A origem imediata dos valores repassados pelas empreiteiras para ADIR ASSAD,
por meio de contratos ideologicamente falsos e transações bancárias no Brasil, remontava, sempre,
a grandes contratos públicos por elas celebrados em todo país. Na medida em que tais empresas se
comprometiam com o pagamento de grandes somas de propina a agentes públicos e políticos, no
interesse de obter vantagens nessas contratações e licitações que as precediam, e necessitavam
gerar  dinheiro em espécie  de forma oculta  e dissimulada,  ADIR ASSAD se  tornou um grande
operador financeiro no País.

Para  que  se  tenha  dimensão  do tamanho  e  importância  da  rede  criminosa  de
lavagem  capitaneada por ADIR ASSAD, cumpre-se relembrar que, a partir das investigações em
curso  na  Operação  Lava  Jato  (especialmente  Autos  nº  5011709-22.2015.4.04.7000,  5012331-
04.2015.4.04.7000, 5011708-37.2015.4.04.7000 e 5035144-88.2016.4.04.7000), foi possível evidenciar
que  tal  operador  financeiro,  direta  e  indiretamente,  controlou  pelo  menos  17  empresas  de
fachada52,  responsáveis por movimentar ilicitamente mais de  R$ 1 bilhão no sistema financeiro
nacional, operações estas que se estenderam, ao menos, entre 2004 e 2015.53

Conforme  foi  reconhecido  por  ADIR  ASSAD  no  âmbito  de  seu  acordo  de
colaboração,  uma  parte  do  dinheiro  em  espécie  por  ele  gerado  em  favor  dessas  grandes
empreiteiras  nacionais  investigadas  no âmbito  da Operação Lava  Jato  foi  por  ele  diretamente
repassada  a  PAULO  VIEIRA  DE  SOUZA,  no  período  em  que  este  era  diretor  da  DERSA  e
responsável pela coleta de propinas decorrentes das obras do Rodoanel de São Paulo. Assim, no
que tange às operações desse particular capítulo do grande esquema criminoso, ADIR ASSAD, por
meio de suas empresas de fachada, celebrava negócios fictícios com as empreiteiras, expedindo,
então, notas fiscais “frias” que davam lastro ao repasse de valores, os quais eram, por fim, após a
retenção de comissões, entregues pelo operador financeiro a PAULO VIEIRA DE SOUZA54.

39. Uma parte de todo esse dinheiro ilícito em espécie recebido por PAULO VIEIRA
DE SOUZA, por intermédio de ADIR ASSAD e outros operadores, foi acumulada ao longo dos anos

52 A saber, as empresas LEGEND ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA., SM TERRAPLENAGEM LTDA., ENGENHARIA
TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DE  EQUIPAMENTOS SDS LTDA.,  JSM ENGENHARIA E  TERRAPLANAGEM LTDA.,
POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA., PREST SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA., S B
SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA.,  S P TERRAPLENAGEM LTDA.,  SOLU TERRAPLANAGEM LTDA.,  SOTERRA
TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA., WS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA., ROCK STAR
MARKETING LTDA., ROCK STAR MARKETING PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA., ROCK STAR PRODUÇÕES COMÉRCIO
E  SERVIÇOS  LTDA.,  ROCK  STAR  ENTERTAINMENT  LTDA.,  DREAM  ROCK  ENTRETENIMENTO  LTDA.  e  STAR
MARKETING COMUNICAÇÃO LTDA.
53 ANEXO 32.
54 ANEXO 13 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
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2008, 2009 e 2010, vindo a totalizar mais de R$ 100 milhões. Foi esse o dinheiro, conforme será
minudenciado no próximo item, que foi repassado por PAULO VIEIRA DE SOUZA a ADIR ASSAD
no Brasil,  para posterior entrega à ODEBRECHT, mediante depósitos realizados por operadores
financeiros dessa em contas por PAULO VIEIRA DE SOUZA no exterior.

40. Para além desses negócios, ainda naquela época, a pedido de PAULO VIEIRA
DE SOUZA,  ADIR ASSAD, por meio de suas empresas,  firmou contrato de tomada de serviços
fictícios  de  consultoria  de  Recursos  Humanos  com a  MAGNA FREITAS  CARVALHO RECURSOS
HUMANOS,  no  valor  de  R$  800.000,00,  com  previsão  de  pagamento  de  20  parcelas  de
aproximadamente R$ 40.000,00.55

O negócio  em apreço  prestava-se  ao  repasse  indevido  de  valores  à  titular  da
empresa,  MAGNA FREITAS  CARVALHO,  pessoa  ligada  a  PAULO VIEIRA DE SOUZA,  para  que
adquirisse  um  apartamento,  os  quais  eram  deduzidos  da  “conta-corrente”  mantida  entre  os
investigados.

Por meio do afastamento do sigilo bancário das empresas componentes do grupo
empresarial de ADIR ASSAD56 restou possível identificar a realização de pagamentos, no interregno
de  06/10/2010  a  08/05/2012,  a  partir  de  contas  titularizadas  pela  LEGEND  ENGENHEIROS
ASSOCIADOS LTDA., POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA e pela SP TERRAPLENAGEM LTDA, para a
MAGNA FREITAS CARVALHO RECURSOS HUMANOS no montante total de R$ 539.000,00.57

Tais transações podem ser assim sintetizadas:

41. Ainda  a  partir  da  análise  do afastamento  do  sigilo  bancário  das  empresas
ligadas  a  ADIR  ASSAD58 e  do  quanto  deduzido  pelo  próprio  colaborador59,  restou  possível

55 ANEXO 14 – Termo de Colaboração Complementar nº 03 de ADIR ASSAD.
56 Autorizado por esse Juízo em sede dos Autos nº 5011709-22.2015.4.04.7000.
57 ANEXO 33 – Relatório de Informação nº 196/2018 – ASSPA/PR.
58 ANEXO 33 – Relatório de Informação nº 196/2018 – ASSPA/PR.
59 ANEXO 14 – Termo de Colaboração Complementar nº 03 de ADIR ASSAD.
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identificar, igualmente, pagamentos realizados pela POWER TO TEN ENGENHARIA LTDA à empresa
HOTEL  GRIPITA  LTDA,  titularizada  por  PAULO  VIEIRA  DE  SOUZA,  no  montante  total  de  R$
9.880,00, datados de 27/05/2011:

42. Ademais,  conforme  será  oportunamente  pormenorizado,  em  momento
posterior, por volta dos anos de 2010 e 2011,  PAULO VIEIRA DE SOUZA, por conta do grande
volume de recursos em espécie de origem ilícita que possuía no Brasil, teve grande participação na
operacionalização  de  lavagem de  capitais  em favor  do  Grupo  ODEBRECHT,  mormente  com a
disponibilização de valores em espécie e mediante a utilização de contas situadas no exterior.60

IV. ESTRATAGEMAS DE LAVAGEM DE CAPITAIS ENVOLVENDO PAULO VIEIRA DE SOUZA
.
43. Esta Força-Tarefa do Ministério Público Federal recebeu Transmissão Espontânea

de Informações oriundas do Ministério Público da Confederação Suíça61 relacionada à investigação
sobre suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo contas atribuíveis a PAULO VIEIRA DE SOUZA,
o qual mantinha saldo de mais de CHF 35 milhões, o equivalente a R$ 131 milhões62, em quatro
contas no banco BORDIER & CIE, de Genebra, em nome da offshore panamenha GROUPE NANTES
SA, de que ele é beneficiário econômico e controlador.

Posteriormente,  após a autorização judicial de afastamento de sigilo bancário, o
Parquet  federal  obteve  os  documentos  atinentes  às  contas  mantidas  por  PAULO VIEIRA DE
SOUZA,  na  Suíça,  em nome  da  empresa  panamenha  GROUPE  NANTES  S/A,  dentre  os  quais
constam aqueles concernentes à abertura das contas em apreço, dos quais se extrai que PAULO
VIEIRA DE SOUZA era, de fato, o seu beneficiário econômico63:

60 ANEXO 13 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
61 ANEXOS 34 e 35 – Transmissão Espontânea de Informações oriundas do Ministério Público da Confederação
Suíça.
62 A conversão para a moeda nacional foi realizada com base na cotação comercial do dia 29/01/19, de 3,75 para
o Franco Suíço (CHF). 
63 ANEXO 36 a 38 e 39, especificamente p. 13.
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Há,  ainda,  documentos  que  demonstram  o  mandato  de  poderes  gerais  e  de
assinatura, por PAULO VIEIRA DE SOUZA, das contas mantidas em nome do GROUPE NANTES64:

64 ANEXO 39, especificamente p. 20.
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44. Tais contas, que foram abertas por  PAULO VIEIRA DE SOUZA  na Suíça em
nome da  offshore GROUPE NANTES no ano de 2007 e lá foram por ele mantidas até o ano de
2017, foram utilizadas para viabilizar diversas operações de lavagem de dinheiro. 

De fato,  conforme evidenciaram as investigações realizadas pela Força-Tarefa Lava
Jato em Curitiba, PAULO VIEIRA DE SOUZA não apenas utilizou tais contas para realizar a partir
do ano de 2010 as múltiplas operações lavagem de dinheiro que resultaram na disponibilização
de recursos em espécie para a ODEBRECHT no Brasil, em conjunto com ADIR ASSAD e RODRIGO
TACLA DURAN,  como também para  que  antes  disso,  entre  2007 e  2010,  pudesse receber  no
exterior,  em  seu  favor  e  de  integrantes  do  PSDB,  valores  ilícitos  transferidos  pela  própria
ODEBRECHT e também pelas empreiteiras CAMARGO CORREA e ANDRADE GUTIERREZ.

Portanto, antes do detalhamento da operação em que PAULO VIEIRA DE SOUZA
atuou como um operador financeiro junto ao “Setor de Operações Estruturadas”, cabe demonstrar
a pregressa utilização criminosa dessas contas.

IV.I. RECEBIMENTOS DE VALORES PROVENIENTES DE
ODEBRECHT, CAMARGO CORREA E ANDRADE GUTIERREZ

 
45. Com efeito, conforme documentação obtida pelo MPF no âmbito de coopera-

ções internacionais, PAULO VIEIRA DE SOUZA auferiu, nos anos de 2007 e 2008, em suas contas
na Suíça mantidas em nome do GROUPE NANTES, valores remetidos dissimuladamente pelas três
citadas empreiteiras brasileiras, também investigadas no âmbito da Operação Lava Jato.
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46. Em  26/11/2007  houve  a  transferência  pelo  Grupo  ODEBRECHT  de  EUR
275.776,04 em favor de PAULO VIEIRA DE SOUZA, por intermédio de conta mantida em nome
da empresa offshore KLIENFELD SERVICES LTD, conforme se verifica dos seguintes documentos65:

65 ANEXO 40, especialmente p. 04-05.
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47. Em 19/12/2008, por intermédio da offshore SHEARWATER OVERSEAS LTD66, reco-
nhecidamente  ligada  à  CONSTRUTORA ANDRADE  GUTIERREZ,  houve  a  transferência  de  US$
643.774,00 em favor de PAULO VIEIRA DE SOUZA, conforme pode ser observado das imagens
abaixo67:

66 ANEXO 41.
67 ANEXO 40, especialmente p. 158-159.
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48. Por fim, em 25/03/2008, houve a transferência de US$ 309.258,0068 pelo Grupo
CAMARGO CORRÊA à conta do GROUPE NANTES S.A., de PAULO VIEIRA DE SOUZA, por inter-
médio da conta em nome da empresa  offshore  DESSAROLLO LANZAROTE SA.69,  conforme de-
monstram os seguintes documentos:

68 ANEXO 40, especialmente p. 91-92.
69 ANEXO 42.
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48. Ademais, cumpre-se destacar que em 24/12/2007, portanto logo após PAULO
VIEIRA DE SOUZA ter recebido da ODEBRECHT EUR 275.776,04, cuja transferência aconteceu em
26/11/2007, um dos responsáveis por sua conta mantida em nome do GRUPO NANTES na Suíça
solicitou a representantes do Banco a entrega de cartão de crédito no Hotel Majestic Barcelona,
na Espanha, para ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHO70:

70 ANEXO 43.
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49. Tal  documento  indica  que  ALOYSIO  NUNES  FERREIRA  FILHO  era  o
destinatário de um cartão de crédito vinculado à conta GROUPE NANTES, pertencente a PAULO
VIEIRA DE SOUZA e  por  ele  utilizada  para  receber  vantagens  indevidas  de  empreiteiras
investigadas no âmbito da Operação Lava Jato. 

Isso  corrobora  os  depoimentos  prestados  por  investigados  colaboradores  no
sentido de que o representado atuava como operador financeiro em favor de agentes ligados ao
PSDB.

Nesse  aspecto,  importante  referir  que,  dos  documentos  encaminhados  pelas
autoridades  helvéticas,  constam,  ainda,  registros  de  emissões  de  outros  diversos  cartões  de
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crédito71, o que suscita a alta probabilidade de que a sistemática de repasse de valores espúrios
tenha se repetido em relação a outros agentes públicos e políticos ligados a PAULO VIEIRA DE
SOUZA. 

50. Curioso observar, nessa senda, que as movimentações financeiras da conta
controlada  no  exterior  por  PAULO VIEIRA DE SOUZA,  identificado  como  “PEP”  (pessoa
politicamente exposta), chamaram a atenção de responsáveis pela instituição financeira na Suíça,
que identificaram que, por meio de diversas transferências, o investigado somava, em 02/2010,
mais de US$ 5,44 milhões72:

51. Extrai-se  dos  documentos  concernentes  às  contas  mantidas  por  PAULO
VIEIRA DE SOUZA, na Suíça, em nome da empresa panamenha GROUPE NANTES S/A, uma outra
interessante tipologia por ele utilizada, em conjunto com o operador RODRIGO TACLA DURAN,
para operacionalizar a lavagem de grandes somas de dinheiro ilícito. 

Consta  dessa  documentação um  contrato  de  joint  venture  celebrado  entre  a
offshore GROUPE NANTES,  de  PAULO VIEIRA DE SOUZA, e a  offshore  GVTEL CORP S.L.,  de
RODRIGO TACLA DURAN, celebrado com a única função de dar aparência de legitimidade aos
múltiplos repasses de valores ilícitos realizados entre as partes73:

71 ANEXO 44, 45 e 40.
72 ANEXO 39, especificamente p. 107.
73 ANEXO 39, especificamente p. 142-ss.
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Extrai-se do contrato, inclusive, menção aos investigados RODRIGO TACLA DURAN
(“RODRIGO DURAN”), como representante da GVTEL CORP S.L., e a  PAULO VIEIRA DE SOUZA
(“P. VIEIRA DE SOUZA”)74:

74 ANEXO 39, especificamente p. 150. 
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52. O estratagema em apreço, utilizado por RODRIGO TACLA DURAN e  PAULO
VIEIRA DE SOUZA para conferir  lastro às transações entre eles  operacionalizadas,  é  idêntico
àquele adotado pelo operador financeiro e agentes ligados ao Grupo ODEBRECHT para justificar
o  repasse  de  valores  pela  empreiteira  a  RODRIGO TACLA  DURAN,  valendo-se,  para  tal,  das
empresas offshores por eles titularizadas.

Veja-se, nesse sentido, a título ilustrativo, o contrato firmado entre as empresas
VIVOSANT  CORP.  S/A,  pertencente  a  RODRIGO  TACLA  DURAN,  e  a  CONSTRUCTORA
INTERNACIONAL DEL  SUR S/A,  ligada,  por  sua vez,  ao  Grupo ODEBRECHT,  no  contexto  dos
agentes que atuavam junto ao “Setor de Operações Estruturadas”:75

75 ANEXO 46.
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A  identidade  do  conteúdo  dos  contratos  de  joint  venture  celebrados  por
RODRIGO  TACLA  DURAN  com  PAULO  VIEIRA  DE  SOUZA e  com  o  Grupo  ODEBRECHT,
demonstra,  uma vez  mais,  o  caráter  ilícito  das  transações  referidas  nos  documentos,  que  se
prestavam tão somente a ser apresentados ao compliance dos bancos, a fim de que os negócios
entre eles mantidos não fossem identificados pelas autoridades.

53. Mencione-se, nesse aspecto, que, o colaborador LUIZ EDUARDO DA ROCHA
SOARES, ao ser interpelado a respeito do relacionamento mantido com RODRIGO TACLA DURAN
por este órgão ministerial,  apresentou diversos documentos que demonstram que o contrato
firmado entre a VIVOSANT e a DEL SUL consiste em instrumento fictício, confeccionado apenas
para a formalização da operação.76

Nessa senda, tem-se, desde logo, troca de e-mails mantida entre funcionários do
Banco Credicorp e os controladores da conta de distribuição:

76 ANEXO 47.
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Veja-se,  outrossim,  mensagem  de  e-mail  em  que  são  enviadas  informações
bancárias da VIVOSANT CORP S/A para responsável pela programação dos pagamentos no Setor
de Operações Estruturadas do Grupo ODEBRECHT, no qual há referência a operação destinada à
troca de dólares por reais:
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Importante mencionar, ainda, que, da programação de pagamentos para a conta
VIVOSANT  CORP  S/A,  consta  o  codinome  “ESFIRRA”  da  coluna  identificada  por  “Resp.”,
denotando se tratar de operação relacionada a ADIR ASSAD:

54. Efetivamente,  não  obstante  o  contrato  reste  datado  de  21/03/2007,  os
“aportes  de  capital”  –  em  verdade  simples  transferências  de  valores  –  realizados  pelos
contratantes  ocorreram  no  final  de  2009  até  meados  de  2010,  ano  em que  também foram
realizadas diversas operações de dólar cabo entre ADIR ASSAD,  PAULO VIEIRA DE SOUZA e
RODRIGO TACLA DURAN.

Documentos  registraram  a  suposta  integralização  de  capital  da  fictícia  joint
venture constituída para dissimular os repasses ilícitos de RODRIGO TACLA DURAN para PAULO
VIEIRA DE SOUZA77:

77 ANEXO 39, especificamente p. 152.
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55. Sobreleva do documento supracolacionado,  ainda,  que as  cotas  sociais  da
joint  venture  em  tela,  cuja  integralização  cabia  a  cada  sócio,  foram  determinadas  em  US$
95.000,00 por quota.

Tal valor equivale a diversas das transferências feitas por RODRIGO TACLA DURAN,
a partir de conta mantida nome da offshore GVTEL CORP SL, no Bankinter, em Madrid, às contas
de PAULO VIEIRA DE SOUZA em nome do GROUPE NANTES, especificamente a Conta nº 13626,
o que corrobora os demais elementos de que o instrumento em apreço se prestava, em verdade,
dissimular o aporte de recursos ilícitos nas contas do representado.78

Nessa senda,  os documentos remetidos pelas  autoridades suíças dão conta de
demonstrar a realização, no período de 11/12/2009 a 15/06/2010, de 31 transferências bancárias,
todas elas em valor próximo de US$ 95.000,00, totalizando quase US$ 3.000.000,00, da conta
mantida em nome da GVTEL CORP SL para contas (nº 13626 e 13627) do GROUPE NANTES, as
quais podem ser assim sintetizadas:

78 ANEXOS 48 e 49.
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56. Interessante destacar, conforme já mencionado acima, que, paralelamente aos
repasses de RODRIGO TACLA DURAN a  PAULO VIEIRA DE SOUZA no exterior,  havia repasses
sendo operados no Brasil, de ADIR ASSAD – por meio de contas mantidas em nome das empresas
relacionadas  na  tabela  a  seguir  –  para  RODRIGO  TACLA  DURAN,  em  nome  da  empresa
ECONOCELL.  De  fato,  a  partir  do  afastamento  do  sigilo  bancário  dessa,  verificou-se  o
recebimento,  entre  14/05/2007  e  22/09/2010,  de  aportes  de  recursos  oriundos  de  empresas
controladas por ADIR ASSAD na ordem de R$ 17 milhões.79

IV.II. ATUAÇÃO DE PAULO VIEIRA DE SOUZA
COMO OPERADOR FINANCEIRO DO GRUPO ODEBRECHT

 
57. Conforme narrado por ADIR ASSAD80 no âmbito do acordo de colaboração

premiada, o que restou corroborado por diversas provas documentais e outros depoimentos, além
de  viabilizar  todas essas  transações  ilícitas  narradas  acima, PAULO VIEIRA  DE  SOUZA81 teve
participação  na  operacionalização  de  lavagem  de  capitais  em  favor  do  Grupo  ODEBRECHT,

79 ANEXO 29.
80 ANEXO 13 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
81 PAULO VIEIRA DE SOUZA  foi  Diretor  de Engenharia  da DERSA -  DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A
[DERSA] entre 2005 e 2010 (ANEXO 50).
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Nº Data Origem Destinatário Valor
1 11/12/2009 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.965,00
2 15/12/2009 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.615,00
3 28/12/2009 GVTEL CORP SL Conta nº 13627 $ 94.863,80
4 29/12/2009 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.780,00
5 29/12/2009 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.885,00
6 04/01/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.782,00
7 05/01/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.887,00
8 12/01/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.900,00
9 15/01/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.905,00
10 15/01/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.890,00
11 20/01/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.895,00
12 21/01/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.925,00
13 22/01/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.915,00
14 25/01/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.945,00
15 28/01/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.985,00
16 02/02/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.995,00
17 03/02/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 95.014,80
18 08/02/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 95.024,65
19 09/02/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 95.005,00
20 17/02/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 95.035,00
21 18/02/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 95.044,10
22 22/02/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 95.054,10
23 01/04/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 95.105,00
24 09/04/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.865,20
25 13/04/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.835,00
26 15/04/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.905,00
27 20/04/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.895,00
28 23/04/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.885,20
29 12/05/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.780,80
30 14/05/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.783,70
31 15/06/2010 GVTEL CORP SL Conta nº 13626 $ 94.846,00

TOTAL $ 2.942.211,35
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mormente com a disponibilização de valores em espécie e mediante a utilização de contas
situadas no exterior.

58. No início do ano de 2010, ADIR ASSAD foi demandado pelo Grupo ODEBRECHT
para providenciar imenso volume de recursos em espécie, para que a empresa pudesse fazer frente
aos seus compromissos criminosos junto a agente políticos e públicos, notadamente aqueles da
PETROBRAS. 

Nesse contexto, a fim de concretizar as transações acordadas com os prepostos do
grupo  empresarial,  ADIR  ASSAD contou  com a  interposição  de  dois  outros  agentes,  a  saber,
RODRIGO TACLA DURAN e PAULO VIEIRA DE SOUZA.82-83

59.  Para realizar o intento criminoso, ADIR ASSAD precisou buscar  alguém que
possuísse  a  grande  disponibilidade  financeira  requerida  para  o  pagamento  das  vantagens
indevidas.  PAULO VIEIRA DE SOUZA,  conhecido do operador  financeiro  por  conta de outros
esquemas criminosos, dispunha de grande quantidade de valores em espécie e desejava remetê-
los, ao largo do controle das autoridades, para o exterior. Ocorre que, ainda que pudesse figurar
como  intermediário  do  “Setor  de  Operações  Estruturadas”,  ASSAD  não  contava  com  ampla
estrutura  de  contas  no  exterior  para  transferir  a  PAULO VIEIRA DE SOUZA os  valores  em
compensação àqueles fornecidos em espécie no Brasil. Para operacionalizar, então, essa transação,
foi necessário recorrer,  em troca do pagamento de uma comissão, aos serviços de lavagem de
capitais de RODRIGO TACLA DURAN.

60.  Assim, PAULO VIEIRA DE SOUZA foi  o  responsável  pelo  fornecimento  de
valores  em  espécie  a  ADIR  ASSAD  em  território  nacional,  os  quais  foram,  posteriormente,
repassados pelo operador financeiro ao Grupo ODEBRECHT, mormente por meio da atuação do
correspondente  e  agente  financeiro  ÁLVARO  JOSÉ  GALLIEZ  NOVIS84,  para  a  satisfação  dos
compromissos escusos assumidos pelo grupo empresarial perante agentes públicos e políticos,
especialmente durante o pleito eleitoral de 2010.

RODRIGO TACLA DURAN, por sua vez, providenciava para o “Setor de Operações
Estruturadas” do Grupo ODEBRECHT o pagamento no exterior, mediante a retenção de comissão e
a utilização de contas mantidas em nome de empresas offshores, dos valores correspondentes aos
disponibilizados por PAULO VIEIRA DE SOUZA85-86.

Portanto, após o pagamento de uma comissão a ADIR ASSAD e o desconto de sua
“taxa de serviço”, RODRIGO TACLA DURAN repassava os valores a  PAULO VIEIRA DE SOUZA87,
com a  provável  intermediação utilização de outros  operadores  financeiros,  atuantes  na  China,
especialmente o agente apelidado de “Dragão”, dando origem a uma nova camada da lavagem de

82 ANEXO 13 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
83 ANEXO 14 – Termo de Colaboração Complementar nº 03 de ADIR ASSAD.
84 ANEXO 18 – Termo de Declarações nº 15 de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA.
85 Cumpre perpassar, nesse sentido, que a transferência de valores pelo Setor de Operações Estruturadas do
Grupo  ODEBRECHT  a  RODRIGO  TACLA  DURAN  para  a  geração  de  valores  de  “caixa  2”  e  para  o  repasse
branqueado a agentes públicos e políticos, para além dos aspectos anteriormente suscitados, restou analisado em
seus pormenores em sede dos Autos nº 5019961-43.2017.4.04.7000.
86 ANEXO 13 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
87 A interlocução entre RODRIGO TACLA DURAN e PAULO VIEIRA DE SOUZA se dava por meio de ADIR ASSAD,
que  procurava  o  operador  financeiro,  reunindo-se  pessoalmente,  nos  casos  em  que  as  transferências  ao
representado estavam atrasadas (ANEXO 13 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD).
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capitais.88

61. No esquema então engendrado, coube a PAULO VIEIRA DE SOUZA fornecer
valores  em  espécie  a  ADIR  ASSAD,  os  quais  foram  retirados  pelo  colaborador  junto  ao
representado e que totalizaram, nos anos de 2010 e 2011, o expressivo montante de  R$ 100
milhões.89-90

Consoante  narrado  por  ADIR  ASSAD,  em  determinadas  oportunidades,  o
colaborador entrava na garagem de uma casa situada no bairro da Vila Nova Conceição, em São
Paulo/SP, com um automóvel estilo perua e o carregava, por viagem, com aproximadamente 12 a
15 malas, contendo, cada uma, por volta de R$ 1.500.000,00 cada.

Em outras oportunidades, funcionários da empresa ROCK STAR, controlada por
ADIR ASSAD, retiravam valores com PAULO VIEIRA DE SOUZA em um apartamento situado na
Av.  Brigadeiro  Luís  Antônio,  igualmente  em  São  Paulo/SP  e  que  pertenceria  à  cunhada  do
representado, destinado exclusivamente ao depósito de dinheiro em espécie.

Posteriormente,  os  valores  eram  regularmente  retirados,  no  escritório  das
empresas de ADIR ASSAD, situado à Rua Iraí, em São Paulo/SP, por agentes financeiros ligados ao
Grupo ODEBRECHT, conhecidos por “cariocas”, por ordem de FERNANDO MIGLIACCIO em ajustes
travados com ÁLVARO NOVIS91. 

Nesse aspecto,  corroborando a narrativa apresentada pelo colaborador,  tem-se
mensagem  de  e-mail  datada  de  06/02/2011,  encaminhada  por  MARCELLO  ABBUD
(“m.abbud@terra.com.br”), que atuava junto a ADIR ASSAD na consecução dos negócios escusos
por  ele  firmados,  a  FERNANDO  MIGLIACCIO  (“Fernando  –  Odebrecht”  -
“o.overlord@hotmail.com”), da qual consta uma relação de valores retirados, no período de 07/04
a 27/05, por agentes ligados ao Grupo ODEBRECHT junto ao operador financeiro92:

De  maneira  semelhante,  tem-se  mensagem  de  e-mail  extraída  do  Sistema
“Drousys”, encaminhada pelo agente de codinome “Vinho”, a saber, ÁLVARO NOVIS, a “Waterloo”,

88 ANEXO 13 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
89 ANEXO 14 – Termo de Colaboração Complementar nº 03 de ADIR ASSAD.
90 ANEXO 13 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
91 ANEXO 18 – Termo de Declarações nº 15 de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA.
92 ANEXO 51 – Documento de corroboração apresentado por ADIR ASSAD no bojo do Termo de Declarações nº
15.
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codinome  de  FERNANDO  MIGLIACCIO93,  cujo  documento  anexo  consiste  em  relação  de  10
retiradas de valores em espécie, datadas de 01/10/2010 a 27/10/2010, no montante total de R$
22.999.000,0094:

Faz-se mister ressaltar, ainda, nesse liame, mensagem de e-mail encaminhada por
FERNANDO  MIGLIACCIO  (“Waterloo”)  para  MARIA  LUCIA  TAVARES  (“Tulia”),  datada  de
09/11/2010, por meio da qual traça orientações a respeito da entrega de R$ 3 milhões que foram
angariados por ÁLVARO NOVIS (“Vinho”) junto a ADIR ASSAD (“Esfirra”)95:

93 ANEXO 17 – Termo de colaboração nº 7 de MARIA LUCIA TAVARES.
94 ANEXO 52.
95 ANEXO 53.
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62. Nesse  contexto,  para  a  entrega  no  exterior  do  valor  equivalente  ao
disponibilizado por PAULO VIEIRA DE SOUZA, por meio do “Setor de Operações Estruturadas”, o
Grupo ODEBRECHT:

a) especificamente por meio de sua controlada  offshore STERLING CONSULTING
CORP,  transferiu,  entre  29/09/2010  e  07/10/2010,  US$  17.100.000,00 para  conta  bancária
mantida por RODRIGO TACLA DURAN na Espanha, em nome de sua controlada offshore GVTEL
CORP S.L96-97: 

SWIFTS DA STERLING CONSULTING COPR PARA A GVTEL CORP S.L.:

96 ANEXOS 54 a 57.
97 ANEXO 58.
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EXTRATO DA CONTA DA GVTEL CORP S.L. NA ESPANHA:

b)  especificamente  por  meio  de  suas  controladas  offshores INNOVATION  e
KLIENFELD, transferiu, entre 18/11/2010 e 22/12/2010,  US$ 12.500.000,00 para conta bancária
mantida por RODRIGO TACLA DURAN em Antígua, em nome de sua controlada offshore GVTEL
CORP S.L98: 

98 ANEXOS 59 e 60.
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EXTRATO DA CONTA DA GVTEL CORP S.L. NA ESPANHA:

Como  contraprestação  à  atuação  dos  operadores  financeiros,  ADIR  ASSAD,
RODRIGO TACLA DURAN e SAMIR ASSAD retinham uma “taxa de serviço” no percentual de 5%, o
qual era entre eles repartido. Nesse sentido, ainda de acordo com ADIR ASSAD, RODRIGO TACLA
DURAN lhe pagou, no exterior, comissão por essa empreitada criminosa, notadamente por meio
de uma conta no Banco Bradesco em Cayman, em nome da offshore TECHPRO HOLDINGS por ele
controlada.99

Válido transcrever o quanto afirmado por ADIR ASSAD sobre esses fatos100:

VIEIRA, por sua vez, retirava a sua comissão e entregava ao COLABORADOR, em São
Paulo,  o  valor  restante  em  reais  e  em  espécie;  QUE,  o  COLABORADOR,  então,
repassava os valores,  também em reais e em espécie,  à ODEBRECHT; QUE, muitas
vezes, TACLA DURAN mandava ordens de pagamento para a China, através de outro
parceiro dele e do COLABORADOR, conhecido por ERIC e apelidado de "Dragão";
QUE, ERIC mantinha um escritório na Rua Vergueiro, próximo à Catedral Ortodoxa de
São  Paulo,  e  tinha  muitos  contatos  com  alguns  lojistas  da  Rua  25  de  Março  e
adjacências, dos quais se utilizava para parte de suas operações de trocas de valores

99 ANEXO 13 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
100 ANEXOS 13 e 14.
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e geração de caixa; QUE, o COLABORADOR soube que ERIC se evadiu do país em
2012, mudando-se para Los Angeles, e o COLABORADOR nunca mais teve notícia de
seu paradeiro; QUE, o COLABORADOR retirava o dinheiro vivo com PAULO VIEIRA DE
SOUZA em uma casa situada no bairro da Vila Nova Conceição, em São Paulo; QUE,
nessas operações específicas, o COLABORADOR entrava na garagem da residência
com um automóvel  estilo perua e carregava,  por viagem, de 12 a 15 malas  com
aproximadamente  1,5  milhão  de  reais  cada;  QUE,  além  das  retiradas  nessa  casa,
funcionários da ROCK STAR retiraram valores com PAULO VIEIRA em um apartamento
situado  na  Av.  Brigadeiro  Luís  Antônio,  mantido  exclusivamente  para  armazenar
dinheiro, que PAULO VIEIRA também dizia ser de sua cunhada;
[...]
QUE,  o  COLABORADOR  estima  ter  retirado  com  PAULO  VIEIRA  DE  SOUZA  e
repassado à ODEBRECHT algo entre 100 a 110 milhões de reais nas operações ora
descritas,  aproximadamente  entre  fins  de  2010  e  meados  de  2011;  QUE,  essas
retiradas foram todas feitas pessoalmente pelo COLABORADOR
[...]
QUE, com relação à taxa de serviço de 5%, o COLABORADOR a dividia com TACLA
DURAN e com SAMIR ASSAD, e em geral a utilizavam para fazer acertos entre eles;
QUE, algumas vezes TACLA DURAN pagou a parte que cabia ao COLABORADOR por
meio da conta  da empresa offshore que o COLABORADOR mantinha no exterior
junto  ao  BRADESCO,  a  TECHPRO LIMITED,  totalizando aproximadamente  US$ 1,5
milhão;

Para além da palavra do colaborador, conforme destacado nas imagens acima,
documentos de transferência (swifts e extratos) das contas mantidas em nome da offshore GVTEL
CORP  S.L.  em  Antígua  (no  Meinl  Bank)  e  na  Espanha  (no  Bankinter),  evidenciam  que,
contemporaneamente aos fatos, RODRIGO TACLA DURAN, imediatamente após receber recursos
da ODEBRECHT, remeteu parcela (comissão) à conta bancária no nome da TECHPRO HOLDINGS,
controlada por ADIR ASSAD101.

Destaque-se ainda que o esquema, no tange às transferências a partir da conta
mantida em nome da GVTEL CORP SL no Meinl Bank em Antígua, encontra ainda mais amplo
conjunto probatório.

Em janeiro de 2011 RODRIGO TACLA DURAN (codinome “BLACKZ”) solicitou a
VITOR  MARCHIORI  (codinome  “WHITE”)102,  funcionário  do  Meinl  Bank,  por  intermédio  do
“Drousys” (sistema de comunicação criptografado do “Setor de Operadores Estruturadas”),  os
extratos da conta GVTEL mantida pelo operador financeiro na instituição. 

Conforme expressamente mencionado por RODRIGO TACLA DURAN no e-mail,
datado de 13/01/2011103, o pedido tinha por finalidade subsidiá-lo no “balanço de 2010”, ou seja,
no  conjunto  de  operações  ilícitas  realizadas  por  RODRIGO  TACLA  DURAN  em  favor  da
ODEBRECHT, por intermédio dessa conta bancária, no ano anterior:

101 ANEXO 13 – Termo de Declarações nº 15 de ADIR ASSAD.
102 ANEXO 22 – Termo de Colaboração nº 02 de OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR: “ […] QUE ÂNGELA era “TUMAINE”;
QUE FERNANDO MIGLIACCIO era “WATERLOO”, que LUIZ EDUARDO era “TUSHIO”; QUE o irmão do colaborador,
MARCELO RODRIGUES era “GIGINHO”; Que com relação aos gerentes de Banco o colaborador se recorda que
tinham nome no sistema o gerente HUMBERTO DELEON, do BANCO MULTICREDIT e, depois, CREDICORP e era
“PEGASUS”, VINÍCIUS BORIN era “FEELING”, MARCO BILINSKI era “SAM” e VITOR MARCHIORI, funcionário do
MEINL era “WHITE”;  QUE com relação aos doleiros VINÍCIUS BARRETO, do Uruguai era “JUCA” e RODRIGO
DURAN era “BLACKZ”,  conforme trocas de mensagem em anexo (anexo 2.a);  QUE a criação do sistema de
comunicação DROUSYS foi solicitada por HILBERTO SILVA e o colaborador ajudou a implementar;
103 ANEXO 61.
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E de fato, conforme comprova o extrato da conta GVTEL mantida no Meinl Bank,
anexado à comunicação (acima apresentado), RODRIGO TACLA DURAN recebeu vários aportes
milionários  da ODEBRECHT,  por  intermédio  de contas  controladas  pelo  “Setor  de Operações
Estruturadas” (KLIENFELD e INNOVATION), sendo que logo após realizou transferências para a
conta de ADIR ASSAD, qual seja a conta TECHPRO HOLDINGS por ele mantida no Banco Bradesco
em Cayman. Verifique-se, nesse sentido, conforme imagem acima, as operações realizadas por
RODRIGO TACLA DURAN: de crédito, da ODEBRECHT (em verde) e, logo após, débito, em favor
de ADIR ASSAD (em amarelo).

Importante destacar, ademais, que, apenas entre 18 de novembro de 2010 e 30 de
dezembro de 2010, RODRIGO TACLA DURAN recebeu na GVTEL US$ 12,5 milhões da ODEBRECHT
(KLIENFELD  e  INNOVATION)  e  logo  em  seguida  transferiu  para  ADIR  ASSAD  (TECHPRO
HOLDINGS) o montante de US$ 1.569.250,00. Não bastante isso, verifica-se a partir do extrato
que  o  operador  RODRIGO  TACLA  DURAN,  logo  após  receber  os  depósitos  milionários  da
ODEBRECHT,  também  realizou  diversas  transferências  para  contas  em  nome  de  offshores
mantidas  na China  e  Hong Kong,  circunstância  essa que corrobora  o  que foi  relatado pelos
colaboradores  FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA104 e  LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES105 no
sentido de que, RODRIGO TACLA DURAN interpunha mais uma camada de lavagem de dinheiro
antes de transferi-lo para PAULO VIEIRA DE SOUZA.

104 ANEXO 13 – Termo de Declarações nº 15 de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA.
105 ANEXO 15 – Termo de Declarações nº 13 de LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES.
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Assim, além de extratos bancários da conta mantida em nome da offshore GVTEL
CORP. SL, no Meinl Bank (Antigua) Limited, controlada por RODRIGO TACLA DURAN, há evidência
de  transferências  internacionais  para  conta  em  nome  da  offshore TECHPRO  HOLDINGS,
controlada por ADIR ASSAD. Trata-se de  mais uma evidência documental do esquema ilícito,
dando especial reforço à narrativa de ADIR ASSAD quanto ao pagamento de sua comissão no
exterior106.

Para além de todo essas provas, as próprias autoridades espanholas, na análise da
conta mantida pela GVTEL CORP SL no Bankinter,  registraram que a motivação apontada por
RODRIGO  TACLA  DURAN  para  as  três  transferências  da  STERLING  CONSULTING  CORP  foi
“INVESTMENTS JOINT VENTURE”. Essa mesma justificativa, também usada na relação RODRIGO
TACLA DURAN e PAULO VIEIRA DE SOUZA, foi apontada como falsa pelos próprios prepostos
da ODEBRECHT, controladores da  offshore. Mais do que isso, como também bem anotaram as
autoridades espanholas, logo após receber os recursos do Grupo ODEBRECHT, RODRIGO TACLA
DURAN remeteu os valores para distintas pessoas físicas e jurídicas, no Canadá, China, Estados
Unidos, Hong Kong e Tawain107:

Todos  esses  fatos,  documentalmente  provados,  reforçam  a  atuação  dos
operadores financeiros RODRIGO TACLA DURAN E ADIR ASSAD, conforme narrado por este, e

106 ANEXOS 62 a 68, notadamente ANEXO 63, p. 32 – Docs. de comunicação da FTLJ 92-2016.
107 ANEXO 69.
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corrobora o esquema específico que visava a compensar PAULO VIEIRA DE SOUZA pelos valores
em espécie disponibilizados por ele no Brasil ao Grupo ODEBRECHT.

63. Nesse contexto, o esquema de “dólar cabo” narrado por ADIR ASSAD pode
assim ser visualizado:

64. Assim, grande parte dessas operações de lavagem de dinheiro em que PAULO
VIEIRA DE SOUZA atuou como fornecedor de recursos em espécie para o Grupo ODEBRECHT
encontra-se comprovada não apenas pelos depoimentos convergentes dos colaboradores, por
provas documentais:

a)  O Grupo ODEBRECHT forneceu,  com documentos de corroboração,  planilha
detalhada de entregas  de valores  em espécie  ocorridas  em 2010 e  2011,  notadamente  para
agentes  ligados  ao  esquema  criminoso  que  se  erigiu  em  contratos  da  PETROBRAS
(contemporâneas à disponibilização de recursos por PAULO VIEIRA DE SOUZA)108;

b) A partir do afastamento do sigilo de dados bancários determinado por esse
Juízo nos autos nº 5031522-64.2017.4.04.7000, este órgão ministerial obteve por meio de Pedido
Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal, os documentos bancários relativos à conta mantida
em nome da offshore GVTEL CORP. SL, no Bankinter S.A., em Madrid, na Espanha, controlada por
RODRIGO TACLA DURAN. Nesse procedimento, restou documentalmente comprovado que, no
período  contemporâneo  aos  fatos,  especificamente  no  ano  de  2010,  o  operador  financeiro
recebeu diversos aportes do Grupo ODEBRECHT, provenientes das contas em nome das offshores
STERLING,  INNOVATION e KLIENFELD,  que totalizaram,  apenas  para  o  período de 09/2010 a
12/2010, o montante de US$ 29.600.000,00,  para logo imediatamente transferir pequena parte
(“comissão”) para ADIR ASSAD, em sua conta em nome da TECHPRO HOLDINGS, no valor de US$
12.500.000,00, nos meses de 11/2010 e 12/20010, e grande parte para contas bancárias mantidas
na Ásia, reforçando o provável papel intermediário de doleiros chineses, tendo como destinatário
final conta no exterior controlada por PAULO VIEIRA DE SOUZA109;

108 ANEXO 01.
109 ANEXO 58.
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c)  A partir do afastamento do sigilo de dados bancários determinado por esse
Juízo nos autos nº 5055959-38.2018.4.04.7000, este órgão ministerial obteve por meio de Pedido
Ativo de Assistência Mútua em Matéria Penal, os documentos bancários relativos à conta mantida
em nome da  offshore GROUPE NANTES, na Suíça, controlada por  PAULO VIEIRA DE SOUZA.
Nesse  procedimento,  restou  documentalmente  comprovado  que  RODRIGO TACLA DURAN já
mantinha,  assentado em documentos falsos,  relacionamento com  PAULO VIEIRA DE SOUZA.
Além disso, documentos comprovam que a conta recebeu valores a partir de contas controladas
por RODRIGO TACLA DURAN e que houve pelo menos um envio de cartão de crédito a agente
político vinculado ao PSDB.

65. Além  das  várias  provas  documentais  de  grande  parte  dessas  transações
criminosas, outros fatos, também documentalmente comprovados, indicam a contínua lavagem
de  capitais  realizada  por  PAULO VIEIRA  DE  SOUZA  em  atuação  conjunta  com operadores
financeiros já invesntigados no âmbito da Operação Lava Jato:

a)  Documentos atinentes à conta do GROUPE NANTES evidenciam o envio de
valores  para  a  conta  mantida  em nome da  empresa  offshore  PRIME CHEER LIMITED,  a  qual
pertence a WU YU SHENG110, importante operador financeiro que atuava junto a RODRIGO TACLA
DURAN na consecução de seus negócios escusos111. Tal relação se apresenta, desde logo, como
um indicativo de que PAULO VIEIRA DE SOUZA se utilizou dos serviços prestados por WU YU
SHENG e por RODRIGO TACLA DURAN não apenas para o recebimento de valores ilícitos, mas,
igualmente, para a dissipação de recursos por ele mantidos no exterior, a exemplo do seguinte
swift112:

110 ANEXOS 70 a 73.
111 ANEXO 15 – Termo de Declarações nº 13 de LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES.
112 ANEXO 40, especialmente p. 204-205.
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b) Corroborando os elementos anteriormente colacionados,  consoante referido,
FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA confirmou que RODRIGO TACLA DURAN era responsável por
concretizar  diversos  atos  de  branqueamento  de  capitais  em  favor  dos  interesses  do  Grupo
ODEBRECHT,  sendo  responsável  especificamente  pelas  operações  “KIBE”,  “ESFIHA”,  as  quais
ocorriam com a  intervenção de ADIR ASSAD,  mediante  a  utilização de contas  no exterior,  e
“DRAGÃO”;113

c)  No  mesmo  sentido,  LUIZ  EDUARDO  DA  ROCHA  SOARES  afirmou  que  se
utilizava dos serviços de ADIR ASSAD, de SAMIR ASSAD e de MARCELO ABBUD, notadamente na
disponibilização de valores em espécie no Brasil, mediante operações dólar cabo. E mais, aduziu
ainda que RODRIGO TACLA DURAN travou diversas operações com pessoas ligadas ao PSDB,
especialmente “PAULO PRETO”, apelido atribuído a PAULO VIEIRA DE SOUZA.114-115

113 ANEXO 18 – Termo de Declarações nº 15 de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA.
114 ANEXO 15 – Termo de Declarações nº 13 de LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES.
115 Ou seja,  os operadores financeiros envolvidos na referida operação de lavaagem de capitais,  na qual  o
destinatário de recursos seria PAULO VIEIRA DE SOUZA, que mantinha as supramencionadas contas no exterior
em nome das offshores,  por  ele  controladas,  GROUPE NANTES SA.  e GROUPE NANTES LTD.,  expressamente
manifestaram sua participação nos esquemas de lavagem de capitais feitos no interesse do Grupo ODEBRECHT,
que visavam a direcionar pagamentos de vantagens indevidas a agentes públicos e políticos.
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d) Importante também destacar que um dos procuradores da conta bancária em
nome do GROUPE NANTES SA, o canadense NORMAN BARR, figura, igualmente, como detentor
da conta mantida em nome da empresa VIVOSANT, em Singapura,  da qual  RODRIGO TACLA
DURAN aparece como beneficiário econômico.116-117 

66. Não suficiente, NORMAN BARR figura, ademais, como responsável pela conta
mantida  em nome da  empresa  offshore  GROUPE TOULOUSE,  conforme demonstram diversas
comunicações extraídas dos documentos atinentes à conta do GROUPE NANTES, por meio da
qual o agente financeiro dá ordens de pagamentos atinentes a ambas as contas.118

Importante  referir,  nessa  senda,  que  a  conta  mantida  em  nome  do  GROUPE
TOULOUSE igualmente recebeu valores provenientes de conta em nome da GVTEL CORP S.L., ora
daquela  mantida junto  ao  Meinl  Bank (Antigua)  LTD.,  no  valor  de  US$ 60.000,00,  datado de
06/07/2011119.

Desse  modo,  há  indícios  de  que  a  conta  mantida  em  nome  do  GROUPE
TOULOUSE foi utilizada por seus responsáveis, especificamente NORMAN BARR, provavelmente
na companhia de investigados brasileiros,  como parte integrante do esquema de lavagem de
capitais em que também inserida a conta em nome do GROUPE NANTES. 

67. Destarte,  dos  fatos  anteriormente  narrados,  têm-se  fortes  elementos
indicativos de que o representado PAULO VIEIRA DE SOUZA atuou, ao menos no interregno de
2010 a 2011, em um complexo estratagema de lavagem de capitais, que envolveu, ainda, agentes
do Grupo ODEBRECHT e os operadores financeiros ADIR ASSAD,  RODRIGO TACLA DURAN e
ÁLVARO  NOVIS.  Além  disso,  há  documentos  que  apontam  provável  destinação  de  recursos
recebidos na conta bancária utilizada para branqueamento de capitais para  ALOYSIO NUNES
FERREIRA FILHO.

Trata-se, nessa senda, de típica operação de lavagem de dinheiro na modalidade
“dólar  cabo”,  com  a  ocultação  e  dissimulação  da  natureza,  origem,  localização,  disposição,
movimentação e propriedade de valores provenientes dos crimes praticados por executivos do
Grupo ODEBRECHT, dentre eles corrupção, fraude a licitações, cartel e formação de organização
criminosa, ilícitos praticados em detrimento da Administração Pública federal, notadamente da
PETROBRAS.

Assim, os fatos e documentos mencionados nessa peça trazem indícios suficientes
de  materialidade  e  prova  da  autoria  das  condutas  delitivas  perpetradas  pelos  representados
PAULO VIEIRA  DE  SOUZA e  ALOYSIO  NUNES  FERREIRA FILHO,  na  companhia  de  outros
investigados,  mediante  a  utilização de técnicas  de ocultação e  dissimulação da origem e da
natureza  de  valores  angariados  de  maneira  espúria  pelo  Grupo  ODEBRECHT,  mormente  a
realização de operações de “dólar cabo” e do repasse maquiado de recursos no exterior.

Para o completo esclarecimento do quadro criminoso delineado, novas medidas
de investigação se fazem necessárias.

116 ANEXOS 34 e 35 – Transmissão Espontânea de Informações oriundas do Ministério Público da Confederação
Suíça.
117 ANEXO 74 – Comprovação de que NORMANN também está vinculado à VIVOSANT.
118 ANEXO 75.
119 ANEXO 76.
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V. DOS PEDIDOS 
.

V.I. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO

68. As provas anteriormente expostas constituem base jurídica suficiente para a
realização de buscas nos endereços residenciais e profissionais de parte dos envolvidos, a fim de
que sejam apreendidos: documentos e objetos necessários à comprovação dos delitos por eles
praticados; numerários obtidos por meios criminosos e outros elementos de convicção para a
completa identificação de todos os coautores e partícipes dos delitos. 

Com efeito, sobretudo diante da natureza dos crimes praticados pelos indivíduos
ora representados, trata-se de medida de fundamental importância para corroborar os elementos
de prova já angariados no curso das investigações. 

Nessa toada,  requer  o Ministério  Público Federal,  nos termos do art.  240,  §1º,
alíneas “b”, “c”, “e”, “f” e “h”, do Código de Processo Penal, a expedição de mandados de busca e
apreensão  criminal com a  finalidade  de  apreender  quaisquer  documentos,  mídias  e  outras
provas encontradas relacionadas aos crimes de corrupção passiva e ativa, fraude em licitações,
contra o Sistema Financeiro Nacional, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e/ou documental
e organização criminosa, notadamente, mas não limitado, a:

a) registros e livros contábeis, formais ou informais, recibos, agendas, ordens de
pagamento  e  quaisquer  outros  documentos  relacionados  aos  ilícitos  narrados
nesta manifestação, notadamente aqueles que digam respeito à manutenção e
movimentação de contas bancárias no Brasil e no exterior, em nome próprio ou
de terceiros;
b) HD´s, laptops, smartphones, pen drives, mídias eletrônicas de qualquer espécie,
arquivos eletrônicos de qualquer espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, dos
investigados  ou  de  suas  empresas,  quando  houver  suspeita  que  contenham
material probatório relevante, como o acima especificado;
c)  arquivos  eletrônicos  pertencentes  aos  sistemas  e  endereços  eletrônicos
utilizados  pelos representados  PAULO VIEIRA DE SOUZA e  ALOYSIO NUNES
FERREIRA FILHO, além dos registros das câmeras de segurança dos locais em que
se cumpram as medidas; e
d)  valores  em  espécie  em  moeda  estrangeira  ou  em  reais  de  valor  igual  ou
superior a R$ 50.000,00 ou US$ 25.000,00 e desde que não seja apresentada prova
documental cabal de sua origem lícita.

Especificamente,  requer  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  a  expedição
INDIVIDUAL de mandado de busca e apreensão PARA CADA LOCAL a seguir relacionado – a
fim de que o conhecimento do conteúdo do mandado no momento da busca em um local não
frustre o sucesso do cumprimento em outros endereços que porventura venham a ser cumpridos
posteriormente –, a ser cumprido com respeito às normas constitucionais e legais vigentes, no
momento  mais  oportuno  a  ser  considerado  do  ponto  de  vista  da  captura  de  eventuais
procurados e da colheita de provas:
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I – Nos endereços residenciais e profissionais de:

1. PAULO VIEIRA DE SOUZA (CPF 403.961.698-72)120;
1.1.  SOUZA  MILLEN  ENGENHARIA  E  CONSTRUCOES  LTDA  (CNPJ
48.240.097/0001-36);
1.2. JPB COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 56.296.510/0001-02);
1.3. AGROLOGICA COMERCIAL LIMITADA (CNPJ 60.474.194/0001-99);
1.4.  GSM  GERENCIAMENTO  E  PLANEJAMENTO  EIRELI  (CNPJ
60.741.345/0001-28);
1.5.  P3T  EMPREENDIMENTOS  E  PARTICIPACOES  LTDA.  (CNPJ
21.522.025/0001-25);

2. ALOYSIO NUNES FERREIRA FILHO (CPF 013.293.358-64)121;
2.1.  LUIS  ROBERTO  BEOLCHI  NUNES  FERREIRA  E  OUTROS  (CNPJ
08.400.377/0001-40);
2.2. SPE NUNES FERREIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. (CNPJ
18.085.664/0001-66).

A busca domiciliar em residências mostra-se fundamental, uma vez que consistem
em locais  que guardam vínculo muito  próximo com os  investigados,  nos quais  será  possível
arrecadar  provas  úteis  à  conclusão  das  investigações  e  que  reforçarão  o  juízo  positivo  de
probabilidade acerca da ocorrência dos crimes acima expostos. 

69. Considerando-se ser comum que empresas utilizadas para a dissimulação de
operações de lavagem de dinheiro mantenham salas e espaços à parte de seus endereços oficiais,
justamente  para  esconder  numerário  (salas-cofre)  ou  documentos  relacionados  à  prática  de
crimes, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  requer autorização para que a autoridade policial
realize  as  buscas  e  apreensões  em  quaisquer  unidades  do  mesmo  edifício que  sejam
identificadas  como de  utilização  das  empresas/pessoas  acima  listadas  e  que  possam ser  de
interesse da investigação e, no caso de imóveis de rua, em salas e imóveis adjacentes quando
utilizados pela mesma pessoa ou empresa.

70. O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL  requer,  ainda,  autorização  para  que  as
diligências sejam efetuadas simultaneamente, permitindo-se o auxílio de autoridades policiais
de outros Estados, peritos ou ainda de outros agentes públicos, incluindo agentes da RECEITA
FEDERAL e membros do próprio MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.

71. Finalmente, pugna o Parquet federal seja autorizado por esse Juízo desde já o
compartilhamento  das  provas  colhidas quando  do  cumprimento  destes  mandados  com a
Receita Federal do Brasil, ficando o compartilhamento a cargo do MPF, de acordo com os graus
de sigilo necessário.

120 ANEXO 50.
121 ANEXO 77.
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V.II. MEDIDA CAUTELAR DE PRISÃO PREVENTIVA

72. Ante o exposto, diante da vasta  gama de gravíssimos delitos que foram, e
ainda  possivelmente  vem sendo,  praticados  por  PAULO VIEIRA  DE  SOUZA em  prejuízo  da
Administração Pública Federal, considerando o risco às ordens pública e econômica, assim como
à instrução criminal, que ele representa, faz-se imprescindível o seu acautelamento preventivo.

Consoante anteriormente demonstrado,  PAULO VIEIRA DE SOUZA figura como
beneficiário econômico das contas mantidas em nome do GROUPE NANTES S.A. na Suíça, tendo
delas se utilizado para a realização de operações de “dólar cabo”,  na companhia de agentes
ligados ao Grupo ODEBRECHT e a diversos operadores financeiros, nomeadamente ADIR ASSAD,
RODRIGO TACLA DURAN e ÁLVARO NOVIS.

Nesse aspecto, importante referir que a situação das relações bancárias mantidas
em nome da sociedade panamenha GROUPE NANTES SA eram, em 07/06/2016, as seguintes122:

Banco Conta bancária nr. Titular Beneficiário
econômico

Saldo em 07/06/2016

BORDIER & CIE 13606-13606 Groupe Nantes SA Paulo Vieira de Souza CHF 18.137.938

BORDIER & CIE 13626-13626 Groupe Nantes SA Paulo Vieira de Souza CHF 6.019.149

BORDIER & CIE 13627-13627 Groupe Nantes SA Paulo Vieira de Souza CHF 6.131.219

BORDIER & CIE 13627-13628 Groupe Nantes SA Paulo Vieira de Souza CHF 4.929.010

TOTAL: CHF 35.217.316

Ou  seja,  em  2016,  as  contas  tinham  saldo  aproximado  de  R$  132  milhões
(considerando a cotação de R$ 3,75 na data de 29/01/2019).

73. Referidas contas foram, contudo, posteriormente encerradas e o saldo de mais
de US$ 29 milhões foi agrupado em outra conta bancária. As autoridades suíças informaram,
nessa senda, que duas transferências, de cerca de US$ 34 milhões, foram realizadas para o banco
DELTEC BANK AND TRUST LIMITED, em Nassau, Bahamas, em conta também de titularidade do
GROUPE NANTES SA.

Ainda, segundo as informações recebidas, as contas n° 13606, 13626 e 13627
foram  encerradas  e  os  valores  patrimoniais  foram  agrupados  na  conta  n°  13628  em
19/01/2017. 

Em 01/02/2017,  uma primeira  transferência  de US$ 17.212.200,00  foi  efetuada
para a conta bancária n° 1000430-00 em nome de GROUPE NANTES LTD junto do DELTEC BANK
AND  TRUST  LIMITED,  em  Nassau,  nas  Bahamas.  Na  sequência,  em  07/02/2017,  houve  o
encerramento da relação bancária n° 13628 junto ao BORDIER & CIE e a transferência do saldo
(US$ 17.160.922,95) para a conta bancária n° 1000430-00 em nome de GROUPE NANTES LTD
junto do DELTEC BANK AND TRUST LIMITED, em Nassau, nas Bahamas.

Ainda  segundo  as  autoridades  helvéticas,  o  beneficiário  econômico  da  conta
bancária n° 1000430-00 em nome de GROUPE NANTES LTD (NANTES SUB-FUND, uma subconta
da LYFORD DIVERSIFIED GLOBAL FUND) é PAULO VIEIRA DE SOUZA. 

122 ANEXOS 34 e 35 – Transmissão Espontânea de Informações oriundas do Ministério Público da Confederação
Suíça
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74. Assim,  da análise  apresentada  por  aquelas  autoridades,  corroborada  pelos
diversos documentos posteriormente remetidos pela via formal123, sobreleva a recente ação do
investigado, mesmo em meio às investigações conduzidas no bojo da Operação Lava Jato,
de dissipar seu patrimônio – notadamente ilícito – para as Bahamas, com a sua possível
liquidação  posterior  naquele  local,  a  fim de  impedir  o  rastreamento  dos  valores  pelas
autoridades responsáveis pelas investigações e de se evadir à necessária aplicação da lei
penal.

75. Impende ressaltar, nesse aspecto, o elevado montante constante das contas
em  apreço  –  CHF  35.217.316,00 –,  assim  como  da  quantia  lavada  pelo  representado  nas
operações financeiras criminosas mantidas com ADIR ASSAD, RODRIGO TACLA DURAN e com o
Grupo ODEBRECHT – aproximadamente R$ 100.000.000,00 –, que demonstram, desde logo, a
gravidade concreta das práticas ilícitas atribuíveis a PAULO VIEIRA DE SOUZA.

76. O fato dos valores  elevadíssimos estarem em nome de offshore (no caso,
evidente  empresa  de  fachada  administrada  por  interposta  pessoa  –  NORMAN  BARR),  em
diferentes  bancos  de  diversos  países  (primeiro  Suíça,  e  depois  Bahamas),  com  sucessivas
transações entre elas, tem o nítido propósito de evitar o rastreamento e a recuperação do
dinheiro.

Esse  contexto  evidencia  a  utilização  de  diversos  mecanismos  de  lavagem  de
capitais por PAULO VIEIRA DE SOUZA, bem como a sua tentativa de que tais operações jamais
restassem desveladas. 

77.  Para além das recentes operações de dissipação, da gravidade concreta
das práticas e da reiterada utilização de mecanismos de lavagem de capitais, é importante
observar a permanência da conduta criminosa: a localização dos valores, superiores a R$
100 milhões, permanecem oculta.

78. Com efeito, sobretudo diante da contumácia demonstrada pelo investigado, é
provável que sua atuação não tenha se restringido aos fatos ilícitos que até o presente momento
já  vieram  a  lume,  mas  tenha  se  estendido  e  continuado  em  outras  frentes,  também  em
detrimento da Administração Pública Federal.

Assim, a decretação da prisão de  PAULO VIEIRA DE SOUZA se mostra medida
imprescindível para inviabilizar o prosseguimento de suas inúmeras práticas delitivas, garantindo
a manutenção das ordens pública e econômica. 

79. Rememore-se, ainda que a gravidade in concreto dos fatos investigados, com
suficientes indícios da prática reiterada e profissionalizada de graves crimes que ocasionaram
prejuízo de elevada monta à Administração Pública é suficiente para que se decrete a prisão
preventiva  do  representado  para  resguardo  da  ordem pública,  consoante  reconhecido  pelo
Egrégio STJ em caso análogo124.

123 ANEXOS 34 a 37, 49 e 78, especialmente p. 85.
124 PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA PELO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E OUTROS DELITOS GRAVES
DIRECIONADOS AO DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. DECRETO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. GRAVIDADE
CONCRETA.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  NECESSIDADE  DA  PRISÃO  CAUTELAR  EVIDENCIADA.  COAÇÃO
ILEGAL  NÃO DEMONSTRADA.  1.  Presentes  fortes  indícios  de  que  o  paciente  faria  parte  de  sólido  esquema
criminoso que tinha como principal  atividade a prática de ilícitos direcionados ao desvio de verbas públicas,
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Frise-se,  aliás,  que se tem reconhecido a legitimidade da prisão preventiva em
razão da gravidade em concreto do delito nos seguintes precedentes: STF,  HC 122.370, 1ª T., j.
19/8/2014; HC 119.457, 2ª T., j. 13/5/2014; STJ, HC 279.334, 5ª T., j. 19/8/2014.

Não só a gravidade concreta do crime, mas a sua reiteração de modo profissional,
ao longo dos últimos anos, engendra a necessidade, conforme reconhecido pela jurisprudência,
de que a continuidade do crime seja estancada, para garantia da ordem pública.

80. Condutas graves como as aqui demonstradas são de difícil prova e somente
são bem analisadas quando o intérprete conhece os elementos probatórios  e  os analisa  em
conjunto. No HC 111.666, cuja redação é repetida em vários outros arestos da 1ª Turma do STF
(HC 103.118, HC 101.519, p.  ex.),  o STF entendeu que a exigência de prova direta em crimes
complexos vai de encontro à efetividade da Justiça, e que a dedicação do agente a atividades
delitivas podia ser inferida de elementos probatórios indiretos125.

inclusive federais, em proveito dos agentes envolvidos e em detrimento do município lesado, desbaratado através
da denominada "Operação Telhado de Vidro",  e constando ainda que, para que esse fim tivesse êxito,  vários
crimes eram cometidos pelo grupo, tais como corrupção, extorsões, advocacia administrativa, falsidades e outras
inúmeras fraudes, especialmente em licitações, que acarretaram enormes prejuízos aos cofres públicos, não se
mostra desfundamentado o decreto de prisão preventiva e o acórdão que o manteve, sustentados na necessidade
do resguardo da ordem pública, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura. 2.
Condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam, a princípio, o condão de, por si sós, ensejarem
a revogação da preventiva, quando há nos autos elementos suficientes para a sua ordenação e manutenção. 3.
Ordem denegada.(STJ - HC: 111151 RJ 2008/0157121-1, Relator:  Ministro JORGE MUSSI,  Data de Julgamento:
21/05/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2009).
125 HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI
N.  11.343/2006.  QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA,  MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE
CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS.
APTIDÃO  PARA  LASTREAR  DECRETO  CONDENATÓRIO.  SISTEMA  DO  LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO.
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33,  § 4º,  DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A
DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1.  O § 4º do artigo 33 da Lei  de
Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos
necessários  para  tanto:  primariedade,  bons  antecedentes,  não  dedicação  à  atividades  criminosas  e  não  à
organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à
atividade  criminosa,  esse  elemento  probatório  seria  passível  de  ser  utilizado  mercê  de,  como  visto,  haver
elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa.  3.  O princípio
processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para
decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a
prova indiciária, definindo-a no art. 239 como “ a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o
fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”. Doutrina (LEONE, Giovanni.
Trattato  di  Diritto  Processuale  Penale.  v.  II.  Napoli:  Casa  Editrice  Dott.  Eugenio  Jovene,  1961.  p.  161-162).
Precedente  (HC  96062,  Relator(a):  Min.  MARCO  AURÉLIO,  Primeira  Turma,  julgado  em  06/10/2009,  DJe-213
DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras, o julgador pode, mediante
um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engendrado com
supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação
penal da conduta. 5. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo,
motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do
livre  convencimento  motivado  previsto  no  art.  155  do  CPP  e  no  art.  93,  IX,  da  Carta  Magna,  praticamente
impossibilita  a  efetividade  da  repressão  a  essa  espécie  delitiva.  6.  O  juízo  de  origem  procedeu  a  atividade
intelectiva irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir,
mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras
circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a
variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a
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81. Ainda,  a  decretação  da  prisão  cautelar  de  PAULO VIEIRA  DE  SOUZA se
mostra necessária a fim de que seja garantida a instrução criminal, dada a grande probabilidade
de que, caso mantido em liberdade, busque junto aos demais integrantes de sua organização
criminosa e terceiros  de sua confiança a  destruição e a  ocultação de provas que porventura
possam resultar em seu desfavor.

82. Veja-se, nesse sentido, consoante anteriormente suscitado, que os fatos aqui
descritos  inserem-se  no  amplo  contexto  criminoso  desvelado  pela  Operação  Lava  Jato,  com
atuação de ampla organização criminosa dedicada à corrupção sistêmica de agentes públicos e
políticos para a obtenção de favorecimentos em contratos públicos obtidos mediante cartelização
e  fraudes  licitatórias,  bem como ao  corriqueiro  branqueamento  de  valores  de  origem ilícita,
inclusive por meio de um Setor destinado exclusivamente a esse fim, edificado no âmbito de uma
das maiores empreiteiras do país.

Tal como assinalado por este Juízo em decisões anteriores126,  “se a corrupção é
sistêmica  e  profunda,  impõe-se  a  prisão  preventiva  para  debelá-la,  sob  pena de  agravamento
progressivo do quadro criminoso.  Se os custos  do enfrentamento hoje  são grandes,  certamente
serão maiores no futuro. Impor a prisão preventiva em um quadro de fraudes a licitações, corrupção
e lavagem sistêmica é aplicação ortodoxa da lei processual penal (art. 312 do CPP).”

83. Nestes termos,  o Ministério Público Federal,  com fulcro no artigo 312 c/c
artigo 313 do Código de Processo Penal, requer seja decretada a custódia preventiva de PAULO
VIEIRA DE SOUZA (CPF 403.961.698-72),  diante da alta probabilidade de que persista com as
atividades criminosas em circunstâncias similares, é imprescindível para a garantia:  i) da ordem
pública, a fim de interromper a prática delitiva habitual, mormente em relação à movimentação
de valores espúrios milionários mantidos no exterior; ii) da ordem econômica, para que não reste
prejudicada  a  estabilidade  econômica  do  setor,  sobretudo  em  termos  microeconômicos,
mediante a perturbação na circulação livre de bens no mercado; e iii) da instrução criminal, para
que seja evitada a destruição e a ocultação de provas que porventura possam resultar em seu
desfavor.

V.III. MEDIDA CAUTELAR DE BLOQUEIO DE ATIVOS
 
Postula o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ainda, nos termos do art. 4º, caput, da

Lei nº 9.613/98, com a redação dada pela Lei nº 12.683/2012 e art. 125 e seguintes do Código de
Processo  Penal,  seja  determinado  o  bloqueio  cautelar  dos  ativos mantidos  em instituições
financeiras por PAULO VIEIRA DE SOUZA (CPF 403.961.698-72).

Considerando que é agente público que, ao que tudo indica, movimentou e lavou
dezenas de milhões de reais em detrimento da PETROBRAS e da Administração Pública Federal,
requer-se  que  o  bloqueio  de  ativos  não  tenha  limite,  sem  prejuízo  de  posterior  análise  de
situações individuais. 

Pede-se, por fim, que o bloqueio de ativos seja executado concomitantemente às
medidas de busca e apreensão, caso deferidas.

forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que, na
verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas
obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada”. (HC 111666, STF, 1ª Turma, Relator Ministro
Luiz Fux, DJ. 08/05/2012).
126 Ex vi, Autos nº 5022192-77.2016.4.04.7000, Evento 3, DESPADEC1.
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V.IV. OUTROS PEDIDOS

Requer  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  ainda,  que,  após  a  apreciação  dos
pedidos ora formulados, abra-se vista dos autos à Polícia Federal, de forma sigilosa, a fim de que,
antes  do cumprimento  dos  mandados  de busca e  apreensão,  sejam efetuadas  as  diligências
policiais cabíveis – inclusive levantamentos de campo – para a especificação dos endereços das
pessoas  físicas,  tanto  endereços  domiciliares,  quanto  endereços  funcionais,  e  jurídicas
supramencionadas.

Por  fim,  o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer  a  manutenção do sigilo da
presente medida e das ações conexas, inclusive após a sua efetivação, de modo a otimizar a
obtenção dos dados pretendidos frente ao risco de supressão de evidências.

Curitiba, 30 de janeiro de 2019.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República
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Procurador Regional da República
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Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Júlio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Felipe D'Élia Camargo
Procurador da República
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Procuradora da República
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Procurador da República
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Procuradora da República
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