
Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ
FORÇA-TAREFA “OPERAÇÃO  LAVA JATO”

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA/PR

Autos nº  5043559-60.2016.4.04.7000

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  nos  autos  acima  identificados,  em

atenção à intimação proferida nos presentes autos,  vem expor o que segue.

I. BREVE RELATO

Em aprofundamento  das  investigações  relacionadas  às  atividades  ilícitas

desempenhadas pelo Grupo Odebrecht por intermédio do Setor de Operações Estruturadas,

conjugada com a análise de diversos e-mails e anotações que já haviam sido obtidos quando

da apuração dos ilícitos cometidos contra a Petrobras por MARCELO ODEBRECHT e outros

altos  executivos  vinculados  ao  grupo  empresarial,  foram  identificados  indícios  do

cometimento de outros crimes em detrimento da Petrobras, bem como a possível identidade

de pessoas beneficiárias de verbas ilícitas entregues pelo Setor de Operações Estruturadas da

Odebrecht.

Em petição juntada no evento 01,  representou a autoridade policial  pela

adoção das seguintes medida cautelares:

(A) Decretação da prisão preventiva de i)  ANTONIO PALOCCI FILHO, ii)

BRANISLAV KONTIC e iii)JUSCELINO ANTONIO DOURADO;

(B) Realização de busca e apreensão nos endereços, a serem oportuna-

mente apresentados, vinculados a: i) ANTONIO PALOCCI FILHO; ii) PROJETO
CONSULTORIA EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA; iii) BRANISLAV KON-
TIC ; iv) JUSCELINO ANTONIO DOURADO; v)J & F ASSESSORIA LTDA (CNPJ

nº 07.621.941/0001-91); vi)  RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS; vii) DEMERVAL
DE SOUZA GUSMÃO FILHO; viii)  D.A.G. CONSTRUTORA LTDA; ix) RAUL
ANDRES CABRERA BRAVO; x) STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLI-
CIDADE E PROPAGANDA LTDA; xi) EDSON VIEIRA DOS SANTOS; xii) APTO
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PONTO COM COMUNICAÇÕES LTDA – ME; xiii) PEDRO SCHACHTER GUI-
DORENI;  xiv) LUIZ GUSTAVO MACHADO;  xv) GRADISTON COELHO DA
SILVA; xvi) LYGIA MARIA DE ARAUJO BORGES; xvii) D. B. AUDIO EQUIPA-
MENTOS E ASSESSORIA LTDA; xviii) JOSÉ EUGÊNIO DE JESUS NETO; xix)
SAMUEL VIEIRA MARTINS DA SILVA; xx) ROVÉRIO PAGOTTO JÚNIOR; xxi)
THIAGO NUNES CANCE; xxii) ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCO-
AL; xxiii) MÁRCIO ANTÔNIO MARUCCI; xxiv) MILTON DE OLIVEIRA LYRA
FILHO 

(C) Realização de busca e apreensão com finalidades específicas de cons-

tatação e coleta de dados de portarias e de fontes humanas, nos endereços a

serem oportunamente apresentados,  na:

-  Rua Sampaio Viana, 202, Sala 72, São Paulo/SP, local em que funcionava a

empresa  STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGAN-
DA LTDA, para constatação acerca da existência e continuidade de atividade

econômica da empresa naquela localidade, bem como para extração de dados

de portaria do edifício, seja por meio digital ou de controle físico, relativo a

acessos de visitantes do ano de 2010, e para realização de entrevistas, a serem

consignadas no auto circunstanciado da busca, com pessoas que tenham co-

nhecimento, no local, das atividades e dos sócios das empresa STROTBEK &
BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA;

- Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3185, Bloco B, Jardim Paulista, São Paulo/SP, local

em que UBIRAJARA GUIMARÃES recebeu recursos em espécie do Setor de
Operações Estruturadas da ODEBRECHT, para constatação acerca da existên-

cia de unidades comercias e/ou residenciais pertencentes ao investigado UBI-
RAJA GUIMARÃES nos dias atuais e/ou durante 2010, bem como para extra-

ção de dados de portaria do edifício, seja por meio digital ou de controle físi-

co, relativo a acessos de visitantes do ano de 2010, e para realização de entre-

vistas, a serem consignadas no auto circunstanciado da busca, com pessoas

que  tenham  conhecimento,  no  local,  da  identidade,  profissão  e  atividades

exercidas por UBIRAJA GUIMARÃES;

- Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 2º andar, São Paulo/SP, local em que ANTO-
NIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL recebeu recursos em espécie do Se-
tor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, para constatação acerca da

existência de unidades comercias e/ou residenciais pertencentes ao investiga-

do ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL nos dias atuais e/ou du-

rante 2010, bem como para extração de dados de portaria do edifício, seja por

meio digital ou de controle físico, relativo a  acessos de visitantes do ano de

  2/59



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

2010, e para realização de entrevistas, a serem consignadas no auto circuns-

tanciado da busca, com pessoas que tenham conhecimento, no local, da iden-

tidade,  profissão e  atividades  exercidas  por  ANTONIO LUIZ  DE  OLIVEIRA
PINTO PASCOAL;

(D) Realização de condução coercitiva de: i)RITA DE CÁSSIA DOS SAN-
TOS; ii) DEMERVAL DE SOUZA GUSMÃO FILHO; iii) RAUL ANDRES CABRE-
RA BRAVO; iv) EDSON VIEIRA DOS SANTOS; v) PEDRO SCHACHTER GUI-
DORENI; vi) LUIZ GUSTAVO MACHADO; vii) GRADISTON COELHO DA SIL-
VA;  ix)  LYGIA  MARIA  DE  ARAUJO  BORGES;x)JOSÉ  EUGÊNIO  DE  JESUS
NETO; xi) SAMUEL VIEIRA MARTINS DA SILVA;xii) ROVÉRIO PAGOTTO JÚ-
NIOR; xiii) THIAGO NUNES CANCE; xiv) ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PIN-
TO PASCOAL; xv) MÁRCIO ANTÔNIO MARUCCI; xvi) MILTON DE OLIVEIRA
LYRA FILHO

(E) Bloqueio das  contas em instituições  financeiras  nacionais  mantidas

em nome de: i)  ANTONIO PALOCCI FILHO; ii) PROJETO – CONSULTORIA
EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA; iii) BRANISLAV KONTIC; iv) JUSCELI-
NO ANTONIO DOURADO; v) J & F ASSESSORIA LTDA 

II.  DA  PRESENÇA  DE  INDÍCIOS  SUFICIENTES  DE  AUTORIA  E

MATERIALIDADE

Antes  de  adentrar  na  análise  individualizada  dos  indícios  existentes  em

relação a cada uma das pessoas investigadas, cumpre destacar que, tanto os pagamentos

referidos na planilha  “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls”  quanto as entregas de dinheiro

anotadas  em  documentos  obtidos  a  partir  da  análise  dos  documentos  e  dispositivos

eletrônicos  apreendidos  em  posse  de  MARIA  LUCIA  TAVARES  estão  relacionados  aos

pagamentos ilícitos operacionalizados pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht.

Conforme  já  amplamente  exposto  na  Ação  Penal  nº5019727-

95.2016.4.04.7000, tanto os fartos documentos apreendidos quanto as declarações prestadas

por  MARIA  LUCIA  TAVARES  revelaram  que  os  pagamentos  realizados  pelo  setor  de

Operações Estruturadas da Odebrecht eram ilícitos. Nesta linha, aliás, ao prestar depoimento

em  seu  acordo  de  colaboração,  MARIA  LUCIA  TAVARES  deixou  claro  que,  desde  que

ingressou  no  setor,  foi  avisada  pelo  então  Supervisor,  HILBERTO  SILVA,  que  o  Setor  de

Operações Estruturadas se destinava a “efetuar os pagamentos paralelos”.  
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Ademais,  como  bem  salientado  pela  autoridade  policial,  a

operacionalização  dos  pagamentos  era  concretizada  a  partir  de  complexa  estrutura  de

lavagem  de  dinheiro  e,  para  que  os  pagamentos  fossem  concretizados,  eram  utilizados

codinomes e senhas para identificação dos destinatários.   Ainda, os dados relativos a tal

sistemática  eram  registrados  em  sistema  de  informática  próprio   (sistema  Drousys)  e

absolutamente  separado  do  utilizado  para  a  atividade  regular  da  empresa.   Tais  fatos,

portanto,  reforçam  ainda  mais  a  demonstração  de  que  os  pagamentos  registrados  nos

documentos  apreendidos com MARIA LUCIA –  dentre  os  quais  se  destacam as  planilhas

relacionadas ao codinome ITALIANO e as tabelas relacionadas a entregas programadas de

recursos  pelo  Setor  de  Operações  Estruturadas -   se  tratavam,  de  fato,  de  pagamentos

espúrios, sobre os quais, portanto, pesam fundados indícios de ilicitude.

Antes de adentrar à análise das condutas, cumpre destacar que ANTONIO

PALOCCI exerceu, de 01/01/2003 a 27/03/2006, o cargo de Ministro da Fazenda na gestão do

Presidente LUIS INACIO LULA DA SILVA; de 2007 a 2011, exerceu o mandato de Deputado

Federal,  sendo  que,  no  período  entre  01/2011  a  06/2011,  licenciou-se  do  mandato  de

Deputado Federal para assumir o cargo de Ministro da Casa Civil na gestão da Presidente

DILMA  ROUSSEF.1 No  ano  de  2010,  exerceu  a  função  de  coordenador  da  campanha

presidencial  de  DILMA ROUSSEF.  Ainda,  foi  eleito,  em 28/04/2011,  para  o  Conselho  de

Administração da Petrobras,  tendo permanecido no cargo até 08/06/2011,  quando pediu

desligamento do Conselho.2

Feito  este  breve  relato,  passa-se  a  analisar  separadamente  os  indícios

relacionados a cada um dos investigados.

A) ANTONIO PALOCCI FILHO:

Conforme  amplamente  exposto  pela  autoridade  policial,  demonstrou-se,

acima de qualquer dúvida razoável, que a pessoa referida pelo codinome “ITALIANO” nos e-

mails  e  tabelas  de  propinas  elaboradas  por  executivos  e  funcionários  da  ODEBRECHT

corresponde à pessoa de ANTONIO PALOCCI FILHO.

Além  da  evidente  referência  e  envolvimento  de  ANTONIO  PALOCCI  na

intermediação  de  pagamento  de  propina  revelado  na  planilha  ““POSICAO  –

1 http://www.camara.leg.br/internet/deputado/Dep_Detalhe_Inativo.asp?id=528247
2 http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2011/06/petrobras-comunica-saida-de-palocci-do-conselho-

de-administracao.html
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ITALIANO310712MO.xls”,  a  análise  dos  inúmeros  e-mails  colacionados  pela  autoridade

policial  demonstraram que  ANTONIO PALOCCI   manteve  frequente  e  duradouro  contato

com MARCELO ODEBRECHT e outros altos executivos da ODEBRECHT, desde 2003 a 2015,

tendo sido constantemente acionado pelos empresários para defender os interesses ilícitos

do  Grupo  Odebrecht  em obter  vantagens  indevidas  em  atos  normativos  federais  e  em

contratos  firmados  com  a  Administração  Pública  Federal,  em  especial  envolvendo  a

Petrobras.

Cumpre  relembrar  que  a  planilha  intitulada  ““POSICAO  –

ITALIANO310712MO.xls” já havia sido identificada na investigação da Operação Lava Jato

como  sendo  uma  contabilidade  de  diversos  pagamentos  ilícitos  realizados  pelo  grupo

Odebrecht.   Neste ponto, relevante destacar que referida planilha foi identificada a partir de

troca de e-mails entre FERNANDO MIGLIACCIO e MARIA LUCIA TAVARES, funcionários da

ODEBRECHT  responsáveis  por  coordenar  os  pagamentos  ilícitos  ordenados  pelo  Grupo

Odebrecht no Setor de Operações Estruturadas.

 Embora, já na 23ª fase tenha se identificado os destinatários de alguns dos

valores indicados na planilha, não se havia, até então, desvendado a identidade da pessoa a

quem se referia o codinome “ITALIANO”.

Neste  momento,  portanto,  identificado  que  o  codinome  “ITALIANO”  era

utilizado por executivos da Odebrecht  para se referirem a  ANTONIO PALOCCI  e que os

diversos repasses de recursos ilícitos registrados em tal planilha coincidem temporalmente

com  os  encontros  e  conversas  travados  entre ANTONIO  PALOCCI  e  executivos  da

ODEBRECHT para defender interesses espúrios da ODEBRECHT junto à alta administração

federal, a adoção das medidas postuladas pela autoridade policial se mostram de extrema

relevância para a presente investigação.

Conforme  será  melhor  detalhado  na  sequência,  diversos  encontros  e

conversas com ANTONIO PALOCCI referidas nos e-mails dos executivos da Odebrecht foram

corroboradas pela agenda de reuniões de MARCELO ODEBRECHT, tendo sido verificado não

apenas que a  pessoa identificada pelo  codinome “ITALIANO” correspondia exatamente a

ANTONIO  PALOCCI,  mas  também  que  o  conteúdo  tratado  em  tais  encontros  seria

exatamente a influência política exercida por ANTONIO PALOCCI em favor da ODEBRECHT

no âmbito do governo federal,  dada a proximidade e coincidência de datas nos diversos

registros de e-mails e da agenda.  
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Além  disso,  tendo  em  vista  que  o  Grupo  ODEBRECHT  –  em  especial

MARCELO ODEBRECHT – mantinha contabilizada uma tabela de pagamentos vinculados à

pessoa de codinome ITALIANO, constatam-se fortes indícios de que a atuação de  PALOCCI

perante a alta administração pública federal na defesa dos interesses das empresas do Grupo

Odebrecht era remunerada – pelo menos em parte - mediante repasse de recursos ilícitos

(propina) para o custeio de despesas no interesse de PALOCCI e de seu grupo político.

 A.1) Benefícios econômicos indevidos a BRASKEM e à ODEBRECHT

Segundo  comprovado  por  diversos  e-mails,  a  atuação  de  ANTONIO

PALOCCI na defesa dos interesses da ODEBRECHT e da BRASKEM perante o poder público

federal se deu por longo período de tempo.

A  título  de  exemplo  dos  inúmeros  contatos  estabelecidos  entre  altos

executivos  da ODEBRECHT (MAMERI,  PEDRO NOVIS,  ALEXANDRINO ALENCAR,  MARCELO

ODEBRECHT) com ANTONIO PALOCCI, destacam-se os seguintes e-mails:

Conforme  se  depreende  do  e-mail  acima,  tanto  MARCELO  ODEBRECHT

quanto PEDRO NOVIS – altos executivos do Grupo Odebrecht – mantinham forte e reiterado
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contato com  ANTONIO PALOCCI para o atendimento de interesses do grupo empresarial

perante o Poder público.  No e-mail  acima referido,  chama atenção a referência feita por

PEDRO  NOVIS  à  necessidade  de  participação  da  reunião  com  ANTONIO  PALOCCI  para

“atualização dos temas da BRK” (Braskem).

Segundo elucida o e-mail acima, chama atenção a tratativa entre ANTONIO

PALOCCI,  MARCELO  ODEBRECHT  e  outros  altos  executivos  vinculados  à  BRASKEM  para

garantir a concessão de benefícios econômicos à BRASKEM perante a Administração Pública

Federal.

Constata-se,  efetivamente,  que  o  intuito  inicial  da  tratativa  estabelecida

entre ANTONIO PALOCCI e os executivos MARCELO ODEBRECHT, ALEXANDRINO ALENCAR,

dentre outros, era o de assegurar o favorecimento econômico da BRASKEM.

A  corroborar  a  afirmação  acima  exposta,  relevante  destacar  a  grande

sequência  de  e-mails  trocados  entre  os  executivos  da  Odebrecht  na  qual  se  verifica

claramente  a  atuação  de  ANTONIO  PALOCCI junto  às  altas  autoridades  federais  para

assegurar a concessão de benefícios econômicos à BRASKEM.

Claro  exemplo  de  tal  atuação  se  revelou  no  contato  mantido  entre

executivos da Odebrecht e  ANTONIO PALOCCI  para que este, fazendo uso de seu poder

político  e  de  sua  influência  sobre  as  altas  autoridades  federais,  favorecesse  a  BRASKEM

mediante concessão de créditos prêmios de IPI na Medida Provisória nº460/2009.

A respeito da referida Medida Provisória nº 460/2009, cabe esclarecer que o

ponto de interesse sobre o qual  dispunham as tratativas entre  ANTONIO PALOCCI e  os

executivos  da Odebrecht  se referia  ao interesse  da ODEBRECHT em assegurar  que fosse

aprovada pelo congresso e sancionado pelo Presidente da República o reconhecimento do

benefício de crédito-prêmio do IPI até o ano de 2002.

Caso  aprovada a  medida  provisória  com o  reconhecimento  do direito  à

fruição do crédito prêmio do IPI, os exportadores (dentre os quais se enquadram as empresas

do  grupo  ODEBRECHT)  obteriam  vantagem  econômica  equivalente  a  bilhões  de  reais,

conforme claramente elucida o seguinte e-mail:
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Verificando-se, posteriormente, que, a despeito da efetiva interferência do

então  Deputado  Federal  ANTONIO  PALOCCI,  a  Medida  Provisória  460/2009  não  foi

sancionada,  ANTONIO  PALOCCI,  mediante  pactuação  ilícita  realizada  com  MARCELO

ODEBRECHT para o recebimento de vantagens econômicas indevidas do Grupo Odebrecht  -

referidas nos e-mails como “contrapartidas” - tratou de assegurar à BRASKEM a obtenção

dos lucros ilícitos pretendidos pelo grupo empresarial,  o que foi concretizado a partir de
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contratos  firmados  com  a  PETROBRAS.  Ou  seja,  em  face  do  veto  da  MP 460/2009,  foi

apresentada à ODEBRECHT uma alternativa para a composição das pagamentos realizados,

em verdade, do repasse de recursos ilícitos, da propina paga no interesse de PALOCCI e de

seu grupo político.

Nessa linha, relevante destacar a seguinte sequência de -mails:
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A  fim  de  espancar  qualquer  dúvida  de  que  a  atuação  de  ANTONIO

PALOCCI em favor da BRASKEM tenha ocorrido a partir da promessa do recebimento de

vantagens indevidas prometidas por MARCELO ODEBRECHT e outros executivos vinculados

ao Grupo Odebrecht, relevante destacar o seguinte e-mail:

Conforme  claramente  expresso  no  e-mail  acima  reproduzido,  MARCELO

ODEBRECHT  informa  a  ALEXANDRINO  ALENCAR  e  MAURICIO  FERRO  que  ANTONIO

PALOCCI  solicitou uma reunião com o então Presidente do Grupo Odebrecht.  A partir do

texto absolutamente claro do correio eletrônico escrito por MARCELO ODEBRECHT, extraem-

se algumas evidente conclusões:  i) houve um acordo prévio estabelecido entre MARCELO

ODEBRECHT  e    ANTONIO PALOCCI   (italiano)  para  o  pagamento  de  vantagens  indevidas

(“contrapartidas”)  por  MARCELO ODEBRECHT em favor  de    ANTONIO PALOCCI    e de seu

grupo  político  sobre  o  qual  exerceria  influência,  em  razão  do  favorecimento  do  grupo

empresarial por    ANTONIO PALOCCI;  ii) naquele momento em que houve a solicitação da

reunião  por  ANTONIO  PALOCCI,  estava  em  fase  final  de  conclusão  algum  processo

intermediado por  ANTONIO PALOCCI para  concessão de benefícios  indevidos ao grupo

Odebrecht,  em  especial  à  BRASKEM  (já  que  os  executivos  copiados  no  e-mail  eram

vinculados  à  BRASKEM);  iii) na  reunião  solicitada  por    ANTONIO  PALOCCI  ,  este  iria

provavelmente cobrar o efetivo pagamento da vantagem indevida prometida por MARCELO

ODEBRECHT,  a  fim  de  contemplar  definitivamente  o  grupo  com  vantagens  econômicas
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indevidas obtidas a partir da intermediação ilícita de   ANTONIO PALOCCI.

A  partir  da  análise  conjunta  entre  o  texto  do  e-mail  de  MARCELO

ODEBRECHT, dos e-mails anteriormente reproduzidos e das datas em que ocorreram os fatos,

observa-se que, naquele momento, estava em reta final exatamente a Medida Provisória MP

460/2009.

Ainda a  demonstrar  o  efetivo relacionamento espúrio  estabelecido entre

executivos  da  ODEBRECHT e  ANTONIO PALOCCI,  bem como a  atuação ilícita  do  então

Deputado Federal em favor dos interesses da ODEBRECHT, relevante mencionar, ainda, que,

conforme documento anexo identificado em e-mail trocado entre executivos da ODEBRECHT,

foi remetido a ANTONIO PALOCCI, uma minuta do texto de conversão da Medida Provisória

460/2009,  cujo  texto  foi  elaborado  pelo  executivo  da  ODEBRECHT  GUSTAVO  SAMPAIO

VALVERDE:
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Na sequência, em 13/08/2009, verificado que a versão da Medida Provisória

aprovada pelo Congresso não asseguraria ao Grupo ODEBRECHT a vantagem econômica

ilícita esperada e previamente pactuada com  ANTONIO PALOCCI,  MARCELO ODEBRECHT

revela à alta cúpula da BRASKEM (BERNARDO GRADIN, MAURICIO FERRO, ALEXANDRINO

ALENCAR)  que,  em  conversa  com  ANTONIO  PALOCCI,  este  solicitou  a  MARCELO

ODEBRECHT que, antes de o então Presidente da República sancionar (converter em lei) ou

vetar a Medida Provisória, MARCELO ODEBRECHT deveria encaminhar a   ANTONIO PALOCCI

os argumentos necessários para que o então Presidente da República sancionasse ou vetasse

parcialmente o texto da Medida Provisória, bem como   deveria explicitar alternativas para

compensar a empresa, ou seja, para assegurar o recebimento de vantagens econômicas

indevidas a serem custeadas pelos recursos públicos federais  .

Ademais,  em referido e-mail,  MARCELO ODEBRECHT  faz clara menção à

existência de uma verdadeira dívida entre aqueles que decidiriam sobre os benefícios

financeiros em prol do Grupo Odebrecht e o conglomerado empresarial. Revela, ainda,

que tal “dívida” seria paga ao Grupo Odebrecht mediante vantagens tributárias ou contratos

com a   PETROBRAS.

 Neste ponto, relevante destacar o seguinte excerto do correio eletrônico:

“Acho que o 'muito pequeno' obstáculo de hoje abre uma avenida de oportunidades

para sairmos ainda melhor do que se estivéssemos ganho.

Hoje estávamos 'carregando' um mundo de gente, agora com a divida (ainda que

mora,  e  de  costumazes  mal  pagadores)  que  nossos  'amigos'  tem  conosco,

podemos tentar emplacar ganhos maiores só para nos.  Italiano acabou de me

ligar.   Disse que GM manipulou a info para o PR. Vai estar com o PR na 2ª ou

durante o final de semana.  Combinamos de nos encontrar amanhã as 15hs.  Ele

mesmo  pediu  além  dos  argumentos  para  a  sanção/veto  parcial,  que

levássemos alternativas para nos compensar.

Sejamos criativos!

Mauricio:  além das que você está trabalhando avalie com Fadigas se não tem

nada também no Poliedro (ainda que parcial)

O ideal seriamos colocar valores de qt somos compensados em cada uma das

opções  abrindo  assim  um  menu/mix  de  escolha  tributárias  e  ou  com
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Petrobras.

Vamos sair melhor do que se tivessemos ganho”

Ademais,  no e-mail  acima,  observa-se, ainda, que MARCELO ODEBRECHT

determina expressamente a MAURICIO FERRO, executivo da BRASKEM, que inclua a questão

relativa ao “Projeto Poliedro” no “pacote de medidas compensatórias” a serem solicitadas ao

então Presidente da República, por intermédio de ANTONIO PALOCCI.

Conforme se extrai do e-mail acima, a reunião para entrega por MARCELO

ODEBRECHT  a ANTONIO PALOCCI dos  argumentos  para  sanção  ou  veto  da  Lei  e  para

apresentação do “pacote de compensações” se daria no dia 14/08/2009, às 15h (uma sexta-

feira).  Também segundo o e-mail acima transcrito, ANTONIO PALOCCI estaria com o então

Presidente  da  República  na  segunda  feira  seguinte  ou  no  final  de  semana,  ou  seja,  no

máximo até o dia 17/08/2009 (segunda-feira).

Na manhã de quarta-feira, dia 19/08/2009, observa-se também a partir dos

e-mails de MARCELO ODEBRECHT que, aproximadamente às 10h da manhã (ou seja, pouco

  13/59



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

tempo  após  a  reunião  com  o  Presidente  da  República),  ANTONIO PALOCCI ligou  para

MARCELO ODEBRECHT, tendo sido atendido, em substituição, por ALEXANDRINO ALENCAR.

Em  relato  sobre  a  conversa  mantida  com  ANTONIO  PALOCCI,

ALEXANDRINO ALENCAR revela  ter  sido  informado por  PALOCCI  que  o  encontro  (entre

PALOCCI e o então Presidente da República) havia sido positivo, e que ANTONIO PALOCCI

participaria da reunião a ser realizada com GUIDO MANTEGA (então Ministro da Fazenda)

para  discussão  da  parte  técnica  do  texto  normativo.   Informou,  ainda,  que  ANTONIO

PALOCCI pretendia se encontrar com MARCELO ODEBRECHT em São Paulo na sexta-feira,

provavelmente  dia  21/08/2009.   Por  fim,  relatou  ALEXANDRINO  ter  sido  informado  na

conversa com ANTONIO PALOCCI que  o “negócio” confirma para o dia 27/08,  em clara

menção  à  Medida  Provisória,  uma  vez  que  foi  efetivamente  na  data  de  27/08  que  foi

publicada a Lei de Conversão da Medida Provisória  nº 460

Além  disso,  na  sequência  de  e-mails  do  dia  19/08/2009,  MARCELO

ODEBRECHT   determina  seja  marcada  efetivamente  “a  reunião  de  sexta”  (solicitada  por

PALOCCI), e ALEXANDRINO  reforça a afirmação de que PALOCCI teria sim influência para

que a decisão do então Presidente da República se desse a favor dos interesses do Grupo

Odebrecht.  Nesse sentido, é bastante clara a frase de ALEXANDRINO ALENCAR ao afirmar

que “acho que ele terá influência, pois será o alterego técnico do PR, que o chamou para estar

junto quando da reunião com o GM”.

  

A fim de que não reste dúvidas, reproduz-se a sequência de-mails:
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Neste  contexto,  resta  evidente  que ANTONIO  PALOCCI efetuou

constantemente a interlocução entre as altas autoridades federais e os empresários do Grupo

Odebrecht,  atuando de  forma coordenada e  articulada  entre  ambas  as  partes,  a  fim de

assegurar o benefício econômico ao Grupo Odebrecht em troca do recebimento de propinas

que seriam revertidas em favor do grupo político que implementava as decisões e que lhe

dava sustentação e acesso constante às mais altas e estratégicas decisões do Poder Executivo

Federal.

Cumpre, neste ponto, mais uma vez relembrar que, conforme consignado na

planilha  POSIÇÃOITALIANO,  vários  milhões  de  Reais  foram  destinados  pelo  Setor  de

Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht, por intermédio de ANTONIO PALOCCI, como

repasse de vantagens indevidas destinadas ao pagamento de despesas em favor do Partido

dos Trabalhadores (como foi o caso,  por exemplo,  dos pagamentos vinculados a “FEIRA”,

codinome utilizado para se referirem aos publicitários MONICA MOURA e JOÃO SANTANA).

A.2)  Atuação  de  ANTONIO  PALOCCI  em  favor  da  ODEBRECHT  no

processo de contratação das sondas pela PETROBRAS.

Conforme  já  exposto  acima  e  segundo já  amplamente  demonstrado no

curso desta Operação Lava Jato,  os  contratos da PETROBRAS com as empreiteiras  foram

expressamente utilizados entre as altas autoridades federais (diretores da Petrobras, agentes
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políticos  e seus partidos políticos)  como forma de,  ao mesmo tempo, conferir  vantagem

econômica a empreiteiras e assegurar o pagamento de vantagens ilícitas em favor do grupo

político de sustentação em cada uma das Diretorias da Petrobras.

No caso específico em exame, além dos diversos casos em que já se apurou

o  repasse  de  vantagens  indevidas  ao  Partido  dos  Trabalhadores  e  a  alguns  de  seus

representantes,  verificou-se  que  os  contratos  da  PETROBRAS  foram  expressamente

mencionados em e-mail de MARCELO ODEBRECHT como uma das formas a serem utilizadas

para conferir vantagem econômica ao grupo Odebrecht, não apenas para favorecer o grupo,

mas  também  para  assegurar,  por  parte  de    ANTONIO  PALOCCI  ,  o  repasse  da  propina

(“contrapartida”) pactuada nitidamente em favor do grupo político ao qual estava vinculado e

sobre o qual possuía alta influência e forte poder de decisão – Partido dos Trabalhadores.

Observa-se  que,  exatamente  na  linha  do  que  foi  exposto  no  e-mail  de

MARCELO ODEBRECHT,  o  Grupo Odebrecht  foi  fortemente  favorecido na  contratação de

navios sonda com a PETROBRAS pela intermediação de ANTONIO PALOCCI em favor do

grupo empresarial.

A fim de contextualizar o tema, cumpre relembrar que, conforme já aduzido

na Ação Penal nº  5013405-59.2016.4.04.7000, a partir dos relatos feitos pelos colaboradores

PEDRO BARUSCO, JOÃO FERRAZ e EDUARDO MUSA e por mensagem de e-mail remetida

pelo executivo da Odebrecht ROGÉRIO ARAUJO a MARCELO ODEBRECHT e outros executivos

do grupo,  sabe-se que a  celebração dos contratos  relacionados  às  sondas  licitadas  pela

PETROBRAS firmadas com a SETE BRASIL (pacote de 28 sondas das quais a ODEBRECHT,

juntamente com a OAS e a UTC obteve contrato para 6 sondas) envolveu o pagamento de

propina a RENATO DUQUE no valor de 1% do valor do contrato, dos quais 2/3 se destinavam

ao Partido dos Trabalhadores.

Ademais,  conforme demonstrado pela autoridade policial  e revelado pelo

próprio  colaborador  JOÃO  FERRAZ,  este  mantinha  reiterado  contato  com  ANTONIO

PALOCCI, utilizando  BRANISLAV  KONTIC para  encaminhar  documentos  e  estabelecer

comunicação  com  PALOCCI,  em  especial  sobre  assuntos  envolvendo  a  contratação  das

sondas do pré-sal.

Além disso, em depoimento prestado judicialmente na mesma ação penal,

além  de  ter  confirmado  a  destinação  de  2/3  do  valor  de  propina  para  o  Partido  dos

Trabalhadores, também afirmou que a idéia de solicitação de propina para as contratações
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dos navios sonda pela PETROBRAS por intermédio da SETE BRASIL estava presente desde a

gênese  do  projeto  de  criação  da  SETE  BRASIL,  como uma continuação  do  esquema de

solicitação  e  pagamento  de  propina  que  operava  há  muito  no  âmbito  da  Diretoria  de

Serviços da Petrobras.

Em perfeita consonância com o relato feito pelos colaboradores, verificou-se

que, dentre as anotações constantes do celular de MARCELO ODEBRECHT, havia expressa

referência ao pagamento de propina (referida pela sigla “DGI”) envolvendo as sondas:

Como  bem  identificado  pela  autoridade  policial  a  partir  da  análise  dos

diversos e-mails trocados entre várias pessoas vinculadas ao Grupo Odebrecht, a sigla “DGI”

era utilizada como código para que os executivos e funcionários da Odebrecht se referirem a

pagamentos ilícitos.  Neste cenário,  a referência feita na anotação acima reproduzida – na

qual MARCELO ODEBRECHT menciona “DGI” no mesmo contexto em que fala de “sondas”,

“SETE” e “Vacari vs sondas”,  - denota que a obtenção dos contratos firmados com a SETE

BRASIL relacionado às sondas envolveu efetivamente o pagamento de vantagens indevidas

por parte da ODEBRECHT.

Ademais  disso,  a  análise  mais  aprofundada  dos  e-mails  de  MARCELO

ODEBRECHT,  revelou  que,  além  de  JOÃO  VACCARI  –  o  qual  agia  ostensivamente  no

recolhimento e na distribuição dos recursos ilícitos repassados ao Partido dos Trabalhadores

–  o  grupo  político  ligado  ao  Partido  dos  Trabalhadores  também  tinha  em    ANTONIO

PALOCCI   um forte elo de ligação entre o grupo ODEBRECHT e o Poder Público Federal, tanto

é que, repita-se, a planilha    POSICAO – ITALIANO310712MO.xls    faz expressa referência a

contabilidade de valores de propina repassados, por intermédio de   ITALIANO (PALOCCI)  , no

interesse do Partido dos Trabalhadores e de seus membros,  a MONICA MOURA e JOÃO

SANTANA e ao Prédio IL – o qual, conforme demonstrado pela autoridade policial, se refere a

aquisição de novo terreno destinado ao Instituto Lula.
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A respeito  da  influência  e  atuação  de  ANTONIO PALOCCI em favor  da

ODEBRECHT no caso das sondas contratadas pela PETROBRAS, relevante destacar a  seguinte

sequência de e-mails:

Conforme registrado na sequência de e-mails acima colacionada, além de

ANTONIO PALOCCI ter sido indicado por MARCELO ODEBRECHT como a pessoa que seria

acionada  para  viabilizar  a  forma  de  contratação  que  melhor  atendesse  ao  interesse  da

ODEBRECHT  (construção ou afretamento), PALOCCI foi também expressamente referido por
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ROGERIO ARAUJO como uma pessoa que “tem força política,  conhece a Petrobras ( já foi

conselheiro) e exerce certa influência em  JSG” (JOSÉ SERGIO GABRIELLI).

Ainda  a  corroborar  a  atuação  de  ANTONIO  PALOCCI na  defesa  dos

interesses  da  ODEBRECHT  no  que  toca  às  contratações  de  sondas  pela  PETROBRAS,

destaque-se o seguinte e-mail:

A partir do e-mail acima, observa-se claramente a atuação de  ANTONIO

PALOCCI na intermediação dos interesses do grupo ODEBRECHT nas contratações de sondas

com a PETROBRAS. Destaca-se, neste ponto, o seguinte excerto do correio eletronico: “No

final da reunião Italia saiu comigo (e voltou depois) para me perguntar se eu estava ok com as

mudanças para nova licitação (para afretamento) pois amanha ia ter conversa com JSG.  Eu

disse que sim, que seria uma alternativa para sair do impasse, com a OOG ganhando sondas

de afretamento com a Set e contratando o estaleiro”

Ressalte-se que a referida reunião ocorreu, segundo relatado no e-mail, na

data  de  12/05/2011.  Nesta  data,  conforme comprova  a  “linha  do tempo”  fornecida  pela

PETROBRAS, a nova licitação ainda não havia sido lançada, o que veio a ocorrer apenas em
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02/06/20113.   Destaque-se, ainda, que, ao tempo em que houve a referida reunião entre

MARCELO ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI para discutir as condições para a nova licitação

e para a consequente contratação pela PETROBRAS de sondas da ODEBRECHT, nem sequer

havia  sido  concluído  o  relatório  do  Grupo  de  Trabalho  que  havia  sido  constituído

especialmente para a apresentação de ações necessárias para a contratação de 21 sondas

pela PETROBRAS.

Além  disso,  relevante  destacar  que,  após  essa  segunda  licitação,  a

ODEBRECHT,  de  fato,  obteve  contratações  relacionadas  às  sondas  da  PETROBRAS,  tendo

obtido, por intermédio da SETE BRASIL,  a contratação para afretamento de seis sondas pelo

Estaleiro ENSEADA DO PARAGUAÇU (consórcio entre OAS/UTC/ODEBRECHT/KAWASAKI) e a

contratação para operação das sondas pela ODEBRECHT OLEO E GÁS.

A respeito do possível sobrepreço operado pela ODEBRECHT em contratos

relativos à operação das sondas, relevante destacar o seguinte e-mail:

3 Conforme relatado no Histórico fornecido pela Petrobras: “Um grupo de trabalho foi designado para propor ações necessá-
rias para a contratação das demais 21 sondas a partir de premissas definidas pela DE e DE&P, e apresentou o seu resultado 
em 31/05/2011. Uma das premissas foi a de permitir que a empresa convidada pudesse apresentar uma ou mais propostas, 
contemplando uma ou mais unidades, até o limite de 21 unidades. As empresas que poderiam participar da licitação foram 
separadas em grupos. O grupo 3 foi formado pela Sete Brasil, que teria que vir associada a operadores legalmente constituí-
dos no Brasil (grupo 1). Segundo o relatório, para a nova licitação seriam levadas em consideração: aumento de prazo con-
tratual, elevação de bônus, inclusão de reajuste durante a construção, alteração de fórmula de reajuste de taxas de afreta-
mento. Além disso, cada operador estaria limitado a até quatro unidades. Em 02/06/2011, a Diretoria aprovou o início do 
processo de licitação, com as inclusões propostas, e prevendo o limite de até cinco sondas por operador. O convite foi envi-
ado a 26 empresas em 17/06/2011.”
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Ainda  a  respeito  da  atuação  de  ANTONIO  PALOCCI para  favorecer  a

ODEBRECHT em contratos relativos às sondas, relevante destacar a seguinte sequência de e-

mails:

Conforme se depreende do e-mail acima, novamente acionando ANTONIO

PALOCCI  para interferir em decisões da PETROBRAS em benefício do GRUPO ODEBRECHT,

MARCELO  ODEBRECHT  remete  e-mail  para  o  assessor  e  sócio  de  ANTONIO  PALOCCI,

BRANISLAV KONTIC,  solicitando que  este  avisasse  a  seu chefe  que  “aquele  assunto  do

Petróleo não está indo bem”.  O teor  do e-mail  –  aliado às outras diversas  conversas e

encontros  realizados  entre  PALOCCI e  executivos  da  ODEBRECHT  para  tratar  de

favorecimento do grupo empresarial em contratações com a Petrobras – deixa bastante claro

que, de fato,  ANTONIO PALOCCI atuou como verdadeiro elo de ligação entre MARCELO
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ODEBRECHT e os agentes políticos e altos funcionários da estatal,  a fim de assegurar os

benefícios econômicos ao grupo ODEBRECHT em troca do recebimento de propina em razão

dos contratos e vantagens concedidas pelos servidores públicos.

Neste  ponto,  como  bem  destacado  pela  autoridade  policial,  algumas

anotações  no  celular  de  MARCELO  ODEBRECHT  também  associam  ANTONIO  PALOCCI

(referido pelas iniciais “AP”) ao assunto “sondas”:

Ademais, ainda a reforçar a existência de acesso privilegiado à ODEBRECHT no caso

das sondas, cabe ainda destacar o seguinte e-mail:
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Conforme se observa da mensagem acima reproduzida, os executivos da

ODEBRECHT  estavam  sendo  informados  constantemente  sobre  todas  as  decisões  e

planejamentos  internos da  PETROBRAS,  bem como que já  estava previsto  desde  2010 a

contratação da ODEBRECHT para fornecer  6  sondas  à  PETROBRAS  -  como,  de  fato,  foi

concretizado. Ademais, o grau de informação repassada à ODEBRECHT era tão elevado que

inclusive sabiam, de antemão, quais seriam os gestores a serem nomeados pela SETE BRASIL

e as datas em que se dariam as reuniões e decisões da PETROBRAS.

Há, portanto, fortes indícios de que ANTONIO PALOCCI atuou fortemente

na  intermediação  de  pacto  ilícito  para  favorecer  o  Grupo  Odebrecht  na  contratação  de

sondas com a PETROBRAS.

A.3. Intermediação e recebimento por ANTONIO PALOCCI de recursos

ilegais  como  contraprestação  por  benefícios  indevidos  concedidos  às  empresas  do

Grupo Odebrecht

Conforme já mencionado acima, a identificação da planilha ““POSICAO –

ITALIANO310712MO.xls”  em troca  de  e-mail  realizada  entre  FERNANDO MIGLIACCIO e

MARIA  LUCIA  TAVARES  (ambos  funcionários  da  ODEBRECHT  vinculados  ao  SETOR  DE

OPERAÇÕES  ESTRUTURADAS)  revela  que  o  conteúdo  indicado  em  tal  planilha  estava

relacionado ao pagamento de propina.  E isso não apenas porque se tratava de planilha de

pagamento relacionada ao setor específico da ODEBRECHT responsável pelo pagamento de

vantagens  indevidas,  mas  também  porque  os  destinatários  dos  recursos  e  fatos  a  eles

relacionados estavam referidos por codinomes e códigos, em técnica típica de ocultação de

atividade ilícita.

Além  dos  fatos  já  referidos  em  tal  tabela,  o  aprofundamento  da

investigação,  com  a  análise  mais  detalhada  dos  e-mails  vinculados  aos  executivos  da

ODEBRECHT e às anotações contidas no celular de MARCELO ODEBRECHT, identificou outros

indícios  da  atuação  de  ANTONIO  PALOCCI (ITALIANO)  no  recebimento  e  controle  de

propina  paga  pela  ODEBRECHT  em  favor  de  agentes  políticos  vinculados  a  ANTONIO

PALOCCI.

Conforme se extrai dos e-mails, no ano de 2010, após realizar reuniões com
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ANTONIO  PALOCCI sobre  o  tema  “OUTUBRO”  (em  evidente  menção  ao  mês  em  que

ocorreriam as  eleições  naquele  ano),  MARCELO ODEBRECHT convocou grande  parte  dos

Líderes  Empresariais  ligados  ao  Grupo  Odebrecht  para  tratar  do  tema,  tendo,  inclusive,

exigido  especialmente  o  comparecimento  de  HILBERTO  SILVA,  Supervisor  do  Setor  de

Operações Estruturadas da Odebrecht.

Conforme  bem  constatado  pela  autoridade  policial  a  partir  da  análise

conjugada de e-mails e anotações contidas no celular de MARCELO ODEBRECHT, na data de

12/01/2010,  MARCELO ODEBRECHT se  encontrou efetivamente com  ANTONIO PALOCCI,

encontro este que se deu no endereço residencial de ANTONIO PALOCCI.

No dia seguinte a tal encontro, MARCELO ODEBRECHT determinou a sua

secretária, DARCI, que convocasse os líderes empresariais para o agendamento de reunião

destinada a tratar do tema “Outubro” - repita-se, em clara referência às eleições, evento que

ocorreria em outubro daquele ano. Ademais, como já referido, para tal reunião,  MARCELO

ODEBRECHT  destacou  expressamente  a  necessidade  de  ser  convocado  HILBERTO  SILVA

(referido pelas iniciais HS), revelando ainda mais que se tratariam de pagamentos espúrios.

A fim de que não restem dúvidas, reproduz-se a sequência de e-mails:
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Além disso, dois dias após reunião com ANTONIO PALOCCI e um dia após

a convocação dos líderes empresariais para tratar do tema “OUTUBRO”, ANTONIO PALOCCI

solicitou nova reunião, a ser realizada novamente seu sua residência. Como bem apontado

pela autoridade policial,  de acordo com os registros encontrados no celular de MARCELO

BAHIA  ODEBRECHT,  o  encontro  de  fato  ocorreu  naquela  mesma  data  (04/01/2010),  no

apartamento  de    ANTONIO  PALOCCI,  na  Av.  Juriti,  307,  6º  andar,  em  São  Paulo/SP,

circunstância  que  revela,  ainda,  a  proximidade  existente  entre  ANTONIO  PALOCCI e

MARCELO ODEBRECHT.

No âmbito da ODEBRECHT, a reunião convocada por MARCELO ODEBRECHT

para tratar  do tema “OUTUBRO” ocorreu no dia  05/03/2010,  conforme indicam registros

encontrados no celular de MARCELO ODEBRECHT. Participaram desta reunião os executivos

BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR (BJ), HENRIQUE VALLADARES (HV), MÁRCIO FARIA

(MF),  FERNANDO  REIS  (FR),  PAUL  ALTIT  (PA),  BERNARDO  GRADIN  (BG),  ALEXANDRINO

ALENCAR  (AA),CLAUDIO  MELO  FILHO  (CMF)  e  o  Supervisor  do  Setor  de  Operações

Estruturadas da Odebrecht, HILBERTO SILVA (HS).

Tendo em vista a relação de executivos da ODEBRECHT presentes em tal

reunião e suas iniciais referidas nas anotações de MARCELO ODEBRECHT, cabe ainda destacar

que  alguns  dos  executivos  constam  na  planilha  POSICAO  –  ITALIANO310712MO.xls

relacionados a valores vinculados ao ITALIANO (ANTONIO PALOCCI),  como é o caso,  por

exemplo, de BENEDICTO JUNIOR (BJ) e HENRIQUE VALADARES (HV).

Relevante destacar, ainda, que, antes de tal reunião, MARCELO ODEBRECHT

ainda se reuniu pelo menos outras duas vezes com ANTONIO PALOCCI, nos dias 09/02/2010

e  26/02/2010.   Além  disso,  posteriormente  a  tais  datas,  foram  registrados  inúmeros

encontros entre MARCELO ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI, ocorridos em datas bastante

próximas, o que revela que o contato entre ambos era bastante intenso e reiterado.

A  partir  do  aprofundamento  da  análise,  a  Polícia  Federal  identificou  e

recuperou parcialmente, no computador de MARIA LUCIA TAVARES, diversos outros arquivos

relacionados  ao  pagamento  de  vantagens  indevidas  em  que  o  codinome  ITALIANO  foi

inúmeras  vezes  referido  como  destinatário  de  recursos  pagos  pelo  Setor  de  Operações

Estruturadas da Odebrecht.  

Neste contexto, a identificação de inúmeras destinações de recursos ilícitos

a  ANTONIO  PALOCCI,  corroborada  pelos  frequentes  contatos  e  reuniões  feitos  entre
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ANTONIO PALOCCI (diretamente ou por intermédio de BRANI) e executivos da ODEBRECHT

e pela comprovada influência que ANTONIO PALOCCI exerceu perante as altas autoridades

federais para favorecer a ODEBRECHT em diversos negócios, deixa bastante evidente que os

pagamentos  ilícitos  efetuados  pela  ODEBRECHT  a  ANTONIO  PALOCCI (referido  como

ITALIANO) tratavam-se de contrapartidas ao trabalho ilícito prestado por PALOCCI.

Conforme  bem  identificado  pela  autoridade  policial,  diversas  reuniões  e

contatos  realizados  entre  MARCELO ODEBRECHT e  ANTONIO PALOCCI ou  seu  assessor

BRANISLAV KONTIC coincidem com o período temporal em que são registrados repasses

de  valores  espúrios  a  ANTONIO PALOCCI (na  planilha  ITALIANO),  como é  o  caso,  por

exemplo, de pagamentos registrados na planilha nos meses de abril a maio de 2010 e agosto

e setembro de 2010.

Além  disso,  também  a  partir  de  documentos  recuperados  pela  Polícia

Federal em análise ao computador de MARIA LUCIA TAVARES, foi também possível identificar

o arquivo de nome  “Feira em 10mai2011.docx”,  indicando claramente que se tratava de

controle dos repasses a MONICA MOURA e JOÃO SANTANA até aquela data. Tal arquivo

corrobora  a  prova  de efetiva  destinação de recursos  ilícitos  a  MONICA MOURA e JOÃO

SANTANA (referidos pelo codinome FEIRA)  pela ODEBRECHT por intermédio de ANTONIO

PALOCCI, no ano de 2011, confirmando o que já estava consignado na planilha POSICAO –

ITALIANO310712MO.xls  (repasse  de  valor  de  R$ 10 milhões  a  MONICA MOURA e  JOÃO

SANTANA).

No que toca aos pagamentos vinculados a  ANTONIO PALOCCI (planilha

ITALIANO) e destinados, ao final, a MONICA MOURA e JOÃO SANTANA no ano de 2011,

relevante destacar – como bem apontado pela autoridade policial – que tais pagamentos são

contemporâneos  com  o  período  em  que  ANTONIO  PALOCCI  atuou  para  favorecer  a

ODEBRECHT na obtenção de contratos de sondas do pré-sal com a PETROBRAS.

Além disso, tanto a partir da análise da planilha POSICAO – ITALIANO310712-

MO.xls quanto de outros documentos identificados a partir da recuperação de arquivos do

computador de MARIA LUCIA TAVARES e do celular de MARCELO ODEBRECHT, foram identi-

ficados repasses de recursos ilícitos a ANTONIO PALOCCI também nos anos de 2012 e 2013,

repasses esses ocorridos nos mesmos moldes em que realizados os anteriores.

Especificamente no que se refere à atualização da planilha POSIÇÃOITALIANO

(encontrada no celular de MARCELO ODEBRECHT), observa-se que, além de confirmar ainda

mais a existência da relação ilícita entre MARCELO ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI, com-
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prova que o vínculo espúrio se manteve, com repasses de propina certamente até o final do

ano de 2013 (pelo menos até novembro de 2013).  

Chama atenção, inclusive, que em tal tabela há referência a “programas” no-

vos, a indicar que ANTONIO PALOCCI continuava intermediando favorecimentos à ODEBRE-

CHT também em novas frentes.

Para melhor análise, relevante a reprodução da planilha atualizada encontrada

no celular de MARCELO ODEBRECHT (entitulada “POSICAO - ITALIANO 22 out 2013 em 25
nov.xls) :
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A partir da perícia no documento, constatou-se que a planilha foi criada por

MARIA LUCIA  TAVARES, tendo sido alterado, pela última vez, por HILBERTO SILVA, revelando,
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mais uma vez, que se tratavam de pagamentos ilícitos realizados – assim como os demais – a

partir do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht.

Conforme constatado a partir da análise das planilhas apreendidas, no perío-

do compreendido entre 2008 e 2013,   ANTONIO PALOCCI   recebeu, no seu interesse e no do

Partido dos Trabalhadores, a quantia de, pelo menos,    R$ 128.522.000,00 (cento e vinte e
oito milhões e quinhentos e vinte e dois mil reais).

  

A.4. Prédio IL

Destaca-se,  em  primeiro  lugar,  a  expressa  referência  ao  PREDIO  IL  na

planilha   POSICAO  –  ITALIANO310712MO.xls,  referência  esta  –  conforme  já  revelado  na

investigação - vinculada à destinação de R$ 12.422.000,00 por parte do Setor de Operações

Estruturadas da ODEBRECHT e ligada a ANTONIO PALOCCI (ITALIANO).

Neste  momento,  a  partir  do avanço das  investigações e  da análise  mais

apurada das  comunicações telemáticas  de alguns executivos  da ODEBRECHT,  verificou-se

que, de fato, ANTONIO PALOCCI, no ano de 2010, participou das tratativas para repasse de

recursos por parte da ODEBRECHT para a aquisição de terreno para o INSTITUTO LULA.

Além  da  verificação  de  diversas  reuniões  realizadas  entre  ANTONIO

PALOCCI e MARCELO ODEBRECHT, chamam ainda mais atenção  reuniões realizadas entre

ANTONIO PALOCCI  , MARCELO ODEBRECHT, ROBERTO TEIXEIRA (advogado responsável pela

aquisição do terreno no qual iria ser instalado o INSTITUTO LULA) e executivos da Odebrecht

responsáveis  pela  ODEBRECHT  REALIZAÇÕES  IMOBILIÁRIAS  (PAULO  MELO  ou  RODRIGO

SALES).

Ademais,  a  participação  de  ANTONIO  PALOCCI  na  possível  negociação

espúria  envolvendo  o  custeio,  pela  ODEBRECHT,  do  terreno  no  qual  seria  instalado  o

INSTITUTO  LULA  tornou-se  ainda  mais  evidente  a  partir  da  análise  de  diversos  e-mails

escritos por MARCELO ODEBRECHT e encaminhados a BRANISLAV KONTIC com o objetivo

de que fossem, ao final, destinados a ANTONIO PALOCCI.  Observa-se, em alguns desses e-

mails,  a  expressa  referência  à  aquisição  de  imóvel  destinado  à  construção  do  novo

INSTITUTO LULA:
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Já não fosse o texto do e-mail bastante claro para revelar as tratativas entre

ANTONIO PALOCCI e MARCELO ODEBRECHT para providenciar a aquisição do novo prédio

destinado  ao  INSTITUTO LULA,  a  perícia  identificou,  ainda,  documento  anexo  (de  nome

edificio.docx) remetido por MARCELO ODEBRECHT a  BRANISLAV KONTIC,  conteúdo este

indubitavelmente referido ao processo de compra de terreno para o INSTITUTO LULA:
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Em outra troca de e-mail, MARCELO ODEBRECHT encaminha a  ANTONIO

PALOCCI, por intermédio de BRANISLAV KONTIC, e-mail no qual solicita orientações sobre

como proceder em relação ao terreno destinado ao INSTITUTO LULA:
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Além disso,  em e-mail  encaminhado poucos dias depois a  PALOCCI,  por

intermédio  de  “BRANI”,  MARCELO  ODEBRECHT  novamente  encaminha  a  PALOCCI

documento relativo ao INSTITUTO, solicitando orientações sobre como deveria proceder:

Na  sequência,  verificou-se  que,  de  fato,  a  reunião  referida  no  e-mail  se

concretizou, tendo sido realizada no endereço comercial de ANTONIO PALOCCI:

Obviamente,  como  bem  consignado  pela  autoridade  policial,  o  fato  de

ANTONIO  PALOCCI ser  constantemente  atualizado  sobre  as  novidades  envolvendo  os

  32/59



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

negócios para aquisição do terreno onde se pretendia construir o INSTITUTO LULA e de, da

mesma forma, ser consultado sobre eventuais dúvidas no processo de aquisição do terreno,

revela claramente o seu relevante envolvimento no processo de aquisição do terreno a partir

de recursos de origem espúria repassados pela ODEBRECHT, os quais, notoriamente, eram

recebidos  e  gerenciados  por    ANTONIO PALOCCI   e  gastos  no  interesse  do  Partido  dos

Trabalhadores e de seus principais líderes.  Ademais, a ansiedade demonstrada por MARCELO

ODEBRECHT em assegurar que o “paper” tivesse chegado às mãos de PALOCCI e em obter

as orientações necessárias reforça ainda mais a relevância da atuação de   ANTONIO PALOCCI

na administração, no controle e na intermediação do processo de compra do terreno.

Ademais,  tendo  em  vista  que  a  negociação  para  compra  do  terreno

envolveu o repasse de valores de origem ilícita no montante de mais de R$ 12 milhões de

reais  pela  ODEBRECHT  e  que  as  tratativas  entre  ANTONIO  PALOCCI,  executivos  da

ODEBRECHT e RICARDO TEIXEIRA eram feitas de forma disfarçada (dissimulada), em reuniões

agendadas por intermédio do assessor de ANTONIO PALOCCI, BRANISLAV KONTIC, revela

fortes evidências de que a aquisição do terreno se tratava de parte do pagamento realizado

pela  ODEBRECHT  em  troca  dos  favorecimentos  à  empresa  realizados  por  ANTONIO

PALOCCI.

Por fim, a inserção dos valores destinados à compra do terreno na planilha

ITALIANO deixa ainda mais claro que este pagamento se insere no mesmo contexto dos

demais pagamentos espúrios ali registrados: pagamento pelos favores ilícitos viabilizados por

altas autoridades federais por intermédio de ANTONIO PALOCCI.

 

A.5.  Outros  casos  que  corroboram  a  atuação  ilícita  de  ANTONIO

PALOCCI em favor do GRUPO ODEBRECHT

Além  dos  fatos  já  mencionados  acima,  servem  ainda  como  indícios

corroboradores  da  atuação  ilícita  de  ANTONIO  PALOCCI em  favor  da  ODEBRECHT:  i)

diversos e-mails dos executivos da ODEBRECHT revelando possível atuação de  ANTONIO

PALOCCI para favorecer a ODEBRECHT no caso de exportação de serviços para ANGOLA,

mediante  o  pagamento  de  vantagens  indevidas  (referidas  como  “rebate”);  ii)  e-mails

relacionados a possível interferência de PALOCCI no projeto PROSUB.
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A.6.  Relacionamento e encontros posteriores à deflagração da Opera-

ção Lava Jato

Conforme já mencionado acima, foram identificados, até o presente mo-

mento, pagamentos ilícitos realizados pela ODEBRECHT em favor de ANTONIO PALOCCI até

pelo menos novembro de 2013, em valor global que já soma a estrondosa quantia de  R$

128.522.000,00 (cento e vinte e oito milhões e quinhentos e vinte e dois mil reais)

Apesar de já se ter constatado efetivamente o recebimento de tal quantia

extremamente elevada por  ANTONIO PALOCCI até o final de 2013, os demais elementos

probatórios colhidos até o presente momento indicam a possibilidade de que outros paga-

mentos espúrios em favor de ANTONIO PALOCCI tenham ocorrido até o ano de 2015, uma

vez que, conforme demonstraram diversas mensagens de e-mails e registros de reuniões, as

tratativas entre ANTONIO PALOCCI e executivos da ODEBRECHT prosseguiram até, pelo me-

nos, maio de 2015.   Mesmo após o avanço das investigações da Operação Lava Jato a res-

peito dos ilícitos envolvendo o Grupo Odebrecht, continuaram a ser realizados os encontros

e as comunicações estabelecidas entre executivos da ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI.

Da mesma forma que ocorrido desde pelo menos 2005, executivos da ODE-

BRECHT continuaram, pelo menos   até 29/05/2015  , a realizar reuniões com   ANTONIO PA-

LOCCI,   reuniões estas muito provavelmente ligadas à solicitação de intervenção de   ANTO-

NIO PALOCCI   para favorecer o grupo empresarial em contratos com a Administração Pública

Federal, conforme já vinha sendo realizado desde longa data, dado que, até esta data,   AN-

TONIO PALOCCI,   embora já não exercesse mais cargo público,      ainda possuía forte influência

sobre as decisões adotadas pela alta cúpula da administração federal e continuava atuando

na defesa dos interesses do partido.

A partir da análise do teor dos e-mails,  observa-se que os executivos do

Grupo Odebrecht passaram a ser mais cautelosos nas comunicações a respeito das reuniões

com   ANTONIO PALOCCI  , fazendo uso de telefones criptografados, conforme se observa da

seguinte sequência de e-mails:
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Neste ponto, merece destaque o fato de que, mesmo temendo a investiga-

ção, os executivos não deixaram de se comunicar com    ANTONIO PALOCCI  , tendo apenas

adotado maiores cautelas nas comunicações. 

 A continuidade das comunicações  - agora utilizando e-mails criptografa-

dos – revela claramente que a intermediação ilícita realizada por   ANTONIO PALOCCI   em fa-

vor do grupo ODEBRECHT era fundamental até aquele momento,  a ponto de justificar o

prosseguimento dos contatos e dos encontros mesmo sendo flagrante o risco de serem des-

cobertos pelas investigações em curso.

Por fim, chama atenção o fato de que  ALEXANDRINO ALENCAR se reuniu

com   ANTONIO PALOCCI    até poucos dias antes de sua prisão, conforme comprovado pelo
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registro de reunião ocorrida no dia   29/05/2015.

A.7. Da necessidade de decretação da prisão preventiva de ANTONIO

PALOCCI e da realização de busca e apreensão em endereços a ele vinculados

Ante o exposto, tendo sido demonstrados fartos e veementes indícios de envolvi-

mento de ANTONIO PALOCCI em possíveis crimes de organização criminosa, corrupção e lavagem de

ativos auferidos principalmente a partir de crimes cometidos contra a PETROBRAS, verificam-se plena-

mente cabíveis e necessárias as medidas de busca e apreensão e prisão preventiva sobre o investigado

ANTONIO PALOCCI.

A partir das provas obtidas no curso da investigação, verificou-se que  ANTONIO

PALOCCI manteve forte relação com executivos da Odebrecht, utilizando-se do cargo público e da in-

fluência que possuía sobre a cúpula da Petrobras e sobre a alta direção do Poder Executivo Federal

para assegurar vantagens econômicas indevidas em favor do grupo Odebrecht.  Segundo se apurou, o

relacionamento entre ANTONIO PALOCCI e os altos executivos da Odebrecht se deu desde aproxima-

damente 2003 até o ano de 2015, tendo ANTONIO PALOCCI auferido, em troca da interferência ilícita,

para si e para seu grupo político, a quantia de, no mínimo, R$ 128.522.000,00 (cento e vinte e oito

milhões e quinhentos e vinte e dois mil reais). Este valor era endereçado – como retribuição

pelos atos ilícitos praticados – pela ODEBRECHT a ANTONIO PALOCCI, o qual recebia os re-

cursos e os gerenciava, em grande parte, em favor do Partido dos Trabalhadores e de seus

principais líderes.  Conforme já amplamente demonstrado, diversos pagamentos realizados

pela ODEBRECHT e vinculados à PLANILHA ITALIANO se direcionavam ao pagamento de dívi-

das e benesses em favor do Partido Trabalhadores e de seus líderes, como é o caso, por

exemplo, das quantias pagas a MONICA MOURA e JOÃO SANTANA (publicitários prestadores

de serviço do Partido dos Trabalhadores em diversas campanhas eleitorais) e à aquisição do

terreno para instalação do Instituto Lula. 

Indubitavelmente,  ANTONIO PALOCCI  exercia, dentro da engrenagem cri-

minosa, papel de extremo relevo, tanto no período em que exerceu os cargos de Ministro da

Fazenda, Deputado Federal, Ministro da Casa Civil e membro do Conselho de Administração
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da Petrobras, quanto no período em que, apesar de não possuir cargo público, continuava a

exercer forte influência na alta cúpula da Administração Federal para garantir a defesa dos in-

teresses do grupo Odebrecht, recebendo em troca recursos ilícitos em favor do Partido dos

Trabalhadores e dos seus líderes.

A  decretação  da  prisão  preventiva  de  ANTONIO  PALOCCI,  no  presente

caso, afigura-se necessária para proteger a ordem pública e para assegurar a instrução crimi-

nal. Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, confor-

me se observa do seguinte julgado:

EMENTA: "OPERAÇÃO LAVA-JATO". HABEAS CORPUS. CÓDIGO DE PROCESSO PE-

NAL. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA

DOS REQUISITOS. CORRUPÇÃO. CARTEL DE LICITAÇÕES. SOCIEDADE DE ECONO-

MIA MISTA. LAVAGEM DE DINHEIRO. COMPLEXO ENVOLVIMENTO DO CRIMINOSO.

NOVOS PARADIGMAS. EXCESSO DE PRAZO. QUESTÃO PREJUDICADA. 1. A prisão

provisória é medida rigorosa que, no entanto, se justifica nas hipóteses em que

presente a necessidade, real e concreta, para tanto. 2. Para a decretação da prisão

preventiva é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, ou seja, prova da

existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como do periculum liber-

tatis, risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal. 3. A complexi-

dade e as dimensões das investigações relacionadas com a denominada "Operação

Lava-Jato", os reflexos extremamente nocivos decorrentes da infiltração de grande

grupo criminoso em sociedade de economia mista federal, bem como o desvio de

quantias nunca antes percebidas, revela a necessidade de releitura da jurisprudên-

cia até então intocada, de modo a estabelecer novos parâmetros interpretativos

para a prisão preventiva,  adequados às circunstâncias do caso e ao meio social

contemporâneo aos fatos. 4. Em grupo criminoso complexo e de grandes dimen-

sões, a prisão cautelar deve ser reservada aos investigados que, pelos indícios co-

lhidos, possuem o domínio do fato, como os representantes das empresas envolvi-

das no esquema de cartelização, ou que exercem papel importante na engrenagem

criminosa. 5. Havendo fortes indícios da participação do paciente em "organização

criminosa", em crimes de "lavagem de capitais", todos relacionados com fraudes

em contratos públicos dos quais resultaram vultosos prejuízos a sociedade de eco-

nomia mista e, na mesma proporção, em seu enriquecimento ilícito e de terceiros,
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justifica-se a decretação da prisão preventiva,  para a garantia da ordem pública

(STJ/HC nº 302.604/RP,  Rel.  Ministro  NEWTON TRISOTTO,  QUINTA TURMA,  julg.

24/11/2014). 6. A teor do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, é indevida a

aplicação de medidas cautelares diversas, quando a segregação encontra-se justifi-

cada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de con-

tinuidade no cometimento da grave infração denunciada (RHC 50.924/SP, Rel. Mi-

nistro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 23/10/2014). 7. O reconhecimento do

excesso de prazo durante a instrução somente é admissível quando a demora for

injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade no exame da sua

eventual ocorrência. Os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução

criminal não são peremptórios, podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis,

quando a complexidade da investigação assim exigir. Questão prejudicada em face

da conclusão do inquérito e do oferecimento e recebimento da denúncia. 8. Ordem

de habeas corpus denegada. (TRF4, HC 5027988-97.2016.404.0000, OITAVA TUR-

MA, Relator JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 28/07/2016) 

Da  mesma  forma,  mostra-se  necessária,  ainda  a  realização  de  busca  e

apreensão nos endereços vinculados a  ANTONIO PALOCCI,  tanto residenciais quanto co-

merciais, uma vez que, a partir de tal medida, poderá ser obtido material probatório acerca

dos fatos investigados.

Por fim, verificado que a conduta ilícita protagonizada por  ANTONIO PA-

LOCCI  ocasionou, no mínimo prejuízo ao erário em valor equivalente a  R$ 128.522.000,00

(cento e vinte e oito milhões e quinhentos e vinte e dois mil reais), o bloqueio dos valores em

suas contas pessoais e dos valores relacionados à sua empresa de consultoria constitui medi-

da necessária para proteger o patrimônio público e impedir que o investigado mantenha em

sua posse – e até dissipe – recursos auferidos com a prática criminosa, sendo que não há, até

o presente momento, informações a respeito do destino final dessa importância.

Veja-se que tais valores foram em parte depositados no exterior, em contas

vinculadas a MONICA MOURA e JOÃO SANTANA, que eram os publicitários encarregados da

propaganda eleitoral do Partido dos Trabalhadores, e parte foi entregue em espécie, sendo

consumida, ou ocultada, pelo investigado. O volume de recursos envolvidos, a magnitude do

prejuízo causado à administração pública, aliado à forma sofisticada como foi dissimulada

sua origem ilícita, justifica a restrição da liberdade de ANTONIO PALOCCI.

  38/59



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

B)    Da necessidade de decretação da prisão preventiva de BRANISLAV

KONTIC e da realização de busca e apreensão em endereços a ele vinculados  :

BRANISLAV  KONTIC exerceu  a  atividade  de  assessor  de  ANTONIO  PALOCCI.

Além de ter sido assessor de ANTONIO PALOCCI,  BRANISLAV KONTIC é também sócio de ANTO-

NIO PALOCCI.

A atuação de BRANISLAV KONTIC no auxílio a ANTONIO PALOCCI englobava am-

plamente as atividades ilícitas levadas a cabo por ANTONIO PALOCCI.  Conforme demonstrado a par-

tir de inúmeros e-mails trocados por BRANISLAV KONTIC com MARCELO ODEBRECHT, verificou-se

ser constante o relacionamento entre ambos para fins espúrios, servindo  BRANISLAV KONTIC, por

inúmeras vezes, como intermediador do contato entre ANTONIO PALOCCI e MARCELO ODEBRECHT.

Segundo comprovado a partir da análise de diversos e-mails de executivos da ODE-

BRECHT, o investigado BRANISLAV KONTIC era frequentemente acionado não apenas para interme-

diar o agendamento de reuniões entre executivos da ODEBRECHT e ANTONIO PALOCCI, mas também

para remeter documentos de conteúdo espúrio ligado às tratativas ilícitas que estavam em curso entre

ANTONIO PALOCCI e a ODEBRECHT.  Cumpre destacar, aliás, que BRANISLAV KONTIC não apenas

recebia solicitações de reuniões e documentos provenientes da ODEBRECHT, mas também, por ordem

de ANTONIO PALOCCI, adotava todas as providências para operacionalizar os encontros e conversas

entre ANTONIO PALOCCI e os executivos da ODEBRECHT.

Embora fosse subordinado a  ANTONIO PALOCCI, é indubitável que  BRANISLAV

KONTIC desempenhou papel fundamental na engenharia criminosa operada por longo período de

tempo em prejuízo à Petrobras e aos cofres da União. BRANISLAV KONTIC sabia perfeitamente que

sua atividade em intermediar o contato entre 

Ademais,  relevante destacar,  ainda,  que o engajamento de  BRANISLAV KONTIC

com as atividades ilícitas desempenhadas por ANTONIO PALOCCI não abrangia apenas os contatos

com executivos da Odebrecht; englobava também outros contatos espúrios, como por exemplo, inter-

mediar o contato entre JOÃO FERRAZ e  ANTONIO PALOCCI para favorecimento dos interesses da

SETE BRASIL, conforme se verificou em mensagens encaminhadas por JOÃO FERRAZ a  BRANISLAV

KONTIC, em que JOÃO FERRAZ solicitava o encaminhamento de documento a  ANTONIO PALOCCI,

para que este interferisse em decisão a ser tomada pela fundo de pensão da Petrobras (PETROS) relati-

vamente à SETE BRASIL.

Assim como já sustentado em relação a ANTONIO PALOCCI, a prisão preventiva de

BRANISLAV KONTIC revela-se necessária para a proteção à ordem pública e para assegurar a instru-

ção criminal, uma vez que, agindo conjuntamente com ANTONIO PALOCCI nos atos ilícitos, BRANIS-
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LAV KONTIC desempenhou papel extremamente relevante para operacionalizar o funcionamento do

esquema ilícito travado entre ANTONIO PALOCCI e os executivos da ODEBRECHT.

Além disso, por se tratar de pessoa profunda e intensamente vinculada aos

atos ilícitos, é bastante provável que tenha em seu poder documentos e dispositivos eletrôni-

cos com conteúdo relacionado aos fatos ilícitos dos quais participou.  Dessa forma, necessá-

ria a realização de busca e apreensão em seus endereços.

Por fim, verificado que a conduta ilícita realizada por BRANISLAV KONTIC

em conjunto com ANTONIO PALOCCI ocasionou prejuízo ao erário em valor equivalente a,

no mínimo, R$ 128.522.000,00 (cento e vinte e oito milhões e quinhentos e vinte e dois mil

reais), o bloqueio dos valores em suas contas constitui medida necessária para proteger o pa-

trimônio público e impedir que o investigado mantenha em sua posse – e até dissipe – recur-

sos auferidos com a prática criminosa.

 

C) RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS

Conforme se depreende a partir dos e-mails apreendidos durante a investi-

gação, RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS também atuava na intermediação do contato estabe-

lecido entre os executivos da Odebrecht e ANTONIO PALOCCI.

Além de se terem verificado diversos e-mails em que reuniões são agenda-

das e documentos acerca de tratativas ilícitas são remetidos por executivos da ODEBRECHT a

ANTONIO PALOCCI por intermédio de RITA DE CÁSSIA, constatou-se também haver uma

certa intimidade e proximidade entre a secretária de MARCELO ODEBRECHT, DARCI, e a se-

cretária de ANTONIO PALOCCI, RITA DE CÁSSIA.

Conforme demonstrado a partir de e-mail,  RITA DE CÁSSIA era chamada

por DARCI, secretária de MARCELO ODEBRECHT,  pelo carinhoso apelido de “RITINHA”.

A demonstrar a atuação de  RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS em auxílio a

ANTONIO PALOCCI no esquema criminoso, relevante destacar o seguinte e-mail encaminha-

do por DARCI, secretária de MARCELO ODEBRECHT (Evento 1, ANEXO3), em que RITA é con-

tatada por DARCI para viabilizar a entrega a ANTONIO PALOCCI de documento de interesse

da ODEBRECHT:
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Relevante mencionar que RITA não se tratava de mera secretária, pois, além

de ter acesso a documentos sigilosos e muito provavelmente ligados a fatos ilícitos, é tam-

bém sócia de ANTONIO PALOCCI  na empresa PROJETO, tendo assumido, desde agosto de

2012, o posto de sócia administradora.  

Ademais, por ter tido contato direto com os ilícitos protagonizados por AN-

TONIO PALOCCI, tendo,  inclusive,  recebido documentos encaminhados pela ODEBRECHT

para PALOCCI relacionados aos atos ilícitos, é bastante provável que RITA tenha em sua pos-

se informações e documentos relacionados aos ilícitos investigados. 

Neste contexto, faz-se necessária a realização de busca e apreensão em seu

endereço, bem como a condução coercitiva de RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS.

D) Da necessidade de decretação da prisão temporária de JUSCELINO

DOURADO e da realização de buscas e apreensões em seus endereços

Em aprofundamento das investigações, verificou-se que diversos pagamentos

espúrios realizados pela ODEBRECHT e destinados a ANTONIO PALOCCI (vinculados à PLA-

NILHA ITALIANO) ocorreram com a participação também de JUSCELINO DOURADO.

Assim  como  BRANISLAV  KONTICK,  JUSCELINO  DOURADO também  era

pessoa de confiança de ANTONIO PALOCCI e, conforme demonstrado pelo material apreen-

dido e analisado, desempenhou relevante papel na viabilização dos recursos ilícitos por parte

de ANTONIO PALOCCI.
A respeito do forte e duradouro relacionamento entre ANTONIO PALOCCI e

JUSCELINO DOURADO, destaca-se que JUSCELINO DOURADO já ocupou os cargos de se-

cretário da Casa Civil na gestão de ANTONIO PALOCCI FILHO na prefeitura de Ribeirão Pre-

to e de chefe de gabinete no Ministério da Fazenda.

Segundo anotações registradas na planilha ITALIANO, observa-se que JUSCE-
LINO DOURADO (referido pela sigla JD) teve envolvimento no repasse de R$ 48.000.000,00,

conforme facilmente constatado no seguinte trecho da planilha:
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Além disso, em anotação identificada no celular de MARCELO ODEBRECHT,

verificou-se outro registro em que se aponta a programação de repasse de R$ 500.000,00 a

JUSCELINO DOURADO (com referência às suas iniciais e ao seu telefone), mencionando-se,

na mesma anotação, o nome de HILBERTO SILVA, Supervisor do Setor de Operações Estrutu-

radas da Odebrecht, pessoa que seria responsável por viabilizar a entrega dos recursos ilícitos

programados por MARCELO ODEBRECHT em favor de AP (ANTONIO PALOCCI):

Relevante destacar, ainda, que na anotação acima reproduzida, a referência a

pagamento programado a JUSCELINO DOURADO está registrada no contexto da referência

a ANTONIO PALOCCI (AP), circunstância que reforça a constatação de efetivo vínculo entre

ambos na atividade ilícita e no recebimento de recursos espúrios entregues pelo Setor de

Operações Estruturadas da Odebrecht.

Além  do  registro  referido  acima,  outras  anotações  constantes  do  celular

apreendido de MARCELO ODEBRECHT também corroboram o envolvimento de JUSCELINO
DOURADO em crimes cometidos juntamente com ANTONIO PALOCCI em favor do grupo

Odebrecht:
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Há, portanto, relevantes indícios sobre o efetivo envolvimento de JUSCELINO
DOURADO no esquema ilícito ao lado de ANTONIO PALOCCI, revelando, inclusive, seu en-

volvimento com a intermediação do pagamento de valores ilícitos em montante de, no míni-

mo, R$ 48 milhões.

Além disso,  conforme  bem apontado pela  autoridade  policial,  JUSCELINO
DOURADO é sócio da empresa J&F ASSESSORIA LTDA, a qual, a despeito de possuir como

capital social a importância de R$ 2.000,00 e de não possuir funcionários desde março de

2008, depositou em conta corrente de titularidade de JUSCELINO ANTONIO DOURADO, no

período de 04.06.2007 a 21.12.2015, a quantia de R$ 4.187.836,57, conforme demonstrou a

quebra de sigilo bancário.

Além disso, a empresa J & F ASSESSORIA LTDA recebeu de JUSCELINO DOU-

RADO, por depósito bancário, a importância de R$ 2.220.000,00, dividido em duas parcelas –

R$ 150.000,00 e R$ 2.070.000,00.

Relevante ainda mencionar, como bem apontado pela Polícia Federal, que, na

quebra de sigilo bancário relacionada a JUSCELINO DOURADO, figuram como depositantes

e destinatários de valores Gilson Alves Dourado (CPF 181.267.311-68) irmão de Juscelino; Pe-

dro Augusto Ribeiro Novis (CPF 002.272.345-53) ex-executivo do grupo Odebrecht; Jose Carlos

Costa Marques Bumlai (CPF 219.220.128-15) e Roberto Barreto Martins (CPF 128.074.758-76)

empresário, sendo que os dois últimos constam apenas como destinatários de valores.”

Conforme se percebe, há fundados elementos sobre o efeito envolvimento de

JUSCELINO DOURADO em crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrup-

ção, evasão de divisas, sendo relevante destacar que os ilícitos nos quais JUSCELINO DOU-
RADO está envolvido alcançam a cifra de, pelo menos, USD 48 milhões. 

No presente caso, mostra-se necessária a prisão temporária de  JUSCELINO
DOURADO.

Conforme já exposto na representação e na presente manifestação, os crimes

em questão foram praticados mediante intrincados mecanismos de dissimulação, que envol-

veram uma complexa engenharia financeira para o pagamento das vantagens indevidas a

prática de diversos atos ilícitos cometidos de forma dissimulada e extremamente sofisticada.

Dada a complexidade da Organização Criminosa e seu amplo espectro de atuação, é bastan-
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te elevada a possibilidade de que, caso mantidos em liberdade, JUSCELINO DOURADO bus-

que junto aos demais integrantes de sua organização criminosa e beneficiários de seus servi-

ços a destruição e a ocultação de provas que porventura possam resultar em seu desfavor.

Ademais, somados aos fatos já apontados, é flagrante, ainda, o risco de ocul-

tação e dissipação patrimonial.  Neste contexto, também para assegurar o amplo ressarci-

mento dos prejuízos causados, a prisão temporária também se revela necessária. 

Ainda, considerando o envolvimento de JUSCELINO DOURADO com os fatos

ilícitos e os fortes indícios de utilização da empresa J&F ASSESSORIA para fins ilícitos (reve-

lando diversas transferências em valor elevado e incompatível com a estrutura financeira e de

pessoal declarada pela empresa),  é imprescindível a realização de busca e apreensão nos en-

dereços vinculados a JUSCELINO DOURADO e à empresa J&F ASSESSORIA.
Por fim, verificado que a conduta ilícita concretizada por JUSCELINO DOU-

RADO em conjunto com ANTONIO PALOCCI ocasionou, no mínimo prejuízo ao erário em

valor equivalente a  R$ 48.000,00 (quarenta e oito milhões de reais), o bloqueio dos valores

em suas contas pessoais e dos valores relacionados à sua empresa J&F ASSESSORIA consti-

tui medida necessária para proteger o patrimônio público e impedir que o investigado man-

tenha em sua posse – e até dissipe – recursos auferidos com a prática criminosa.

E) DERMEVAL DE SOUZA GUSMÃO FILHO e DAG CONSTRUTORA

DERMEVAL GUSMÃO é  proprietário  da empresa  DAG CONSTRUTORA,

empresa essa relacionada à compra do terreno que foi  adquirido pela  ODEBRECHT para

construção da nova sede do INSTITUTO LULA.

Conforme  amplamente  demonstrado,  a  empresa  DAG  CONSTRUTORA

figurou como compradora do terreno adquirido pela ODEBRECHT por R$ 12 milhões e que

seria destinado à construção do Instituto Lula, 

Além  de  proprietário  da  empresa  DAG  CONSTRUTORA,  DEMERVAL

GUSMÃO  possuía  relacionamento  próximo  e  reiterado  com  MARCELO  ODEBRECHT,

conforme demonstram os seguintes e-mails:
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Conforme  se  depreende  dos  e-mails  acima,  ao  travarem  a  conversa,

DERMEVAL GUSMÃO e MARCELO ODEBRECHT revelam certa intimidade, referindo-se um

ao outro por apelidos (“CELO” e “DEMÉ”), circunstância que revela que a relação entre os dois

era efetivamente próxima e reiterada, inclusive envolvendo negócios realizados entre ambos.

Especialmente  no  que  toca  à  aquisição  do  terreno  adquirido  pela

ODEBRECHT e relacionado à planilha ITALIANO, releva notar,  inclusive,  a preocupação de

MARCELO  ODEBRECHT  com  a  exposição  da  DAG  CONSTRUTORA,  preocupação  essa

revelada no seguinte documento:
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 A partir do teor dos documentos apreendidos e das mensagens de e-mail,

verificaram-se  fortes  indícios  de  que  a  ODEBRECHT,  por  intermédio  da  empresa  D.A.G.

CONSTRUTORA  LTDA (com  a  participação  de  DERMEVAL  GUSMÃO),  teria  adquirido

terreno  para construção do INSTITUTO LULA,  a partir  de acerto entre  MARCELO BAHIA

ODEBRECHT e  ANTONIO PALOCCI FILHO, sendo que o valor de tal transação constou da

planilha denominada  “POSICAO – ITALIANO310712MO.xls”. 

Neste contexto, dado o efetivo envolvimento de  DERMEVAL GUSMÃO e

de  sua  empresa  DAG  CONSTRUTORA no  fato  ilícito  investigado,  faz-se  necessária  a

condução coercitiva de DERMEVAL GUSMÃO e a realização de busca e apreensão em seus

endereços e nos de sua empresa DAG CONSTRUTORA.

F) RAUL ANDRES CABRERA BRAVO e STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PU-

BLICIDADE E PROPAGANDA : 

Após realização de perícia em computador apreendido com MARIA LUCIA

TAVARES, a Polícia Federal conseguiu localizar e recuperar alguns arquivos que haviam sido

acessados pela então secretária do Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht.  

Analisado o conteúdo recuperado, constatou-se que os arquivos acessados

por MARIA LUCIA e parcialmente recuperados pela Polícia Federal muito se assemelhavam

aos que já haviam sido anteriormente identificados, referindo-se a planilhas de controle e

programação de entregas de recursos de origem ilícita.

Dessa forma, em continuidade à investigação que já havia sido iniciada após

a deflagração da 23ª fase da Operação Lava Jato (Operação Acarajé) e que subsidiou a reali-

zação da 26ª fase (Operação Xepa), apuraram-se, neste momento, diversos outros destinatá-

rios de recursos entregues pela ODEBRECHT no esquema organizado no Setor de Operações
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Estruturadas.

A partir da análise do novo material, foram identificadas, no ano de 2010,

três entregas de recursos em espécie realizadas no endereço situado na Rua Sampaio Viana,

202, Sala 72, endereço este no qual estava situada a empresa STROTBEK & BRAVO ASSOCI-

ADOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, cujos sócios são BRIGITTE STROTBEK DE CA-

BRERA e RAUL ANDRES CABRERA BRAVO.

A partir das anotações recuperadas pela autoridade policial, observa-se que

os valores tem possível relação com o custeio de despesas ligadas a alguma eleição  (referida

como “Evento”,  mesmo termo utilizado para referência aos pagamentos feitos a MONICA

MOURA e JOÃO SANTANA relativos à eleição de 2014) e que os recursos utilizados para a

entrega ilícita foram oriundos da BRASKEM, empresa petroquímica que possui contratos mili-

onários com a PETROBRAS.

Observa-se, neste ponto, repasse de recursos de forma bastante semelhante ao que

observado em relação a MONICA MOURA e JOÃO SANTANA: além de se tratarem de repasses desti -

nados ao pagamento de empresa de publicidade e de terem sido operacionalizados pelo setor especi-

alizado em pagamento de propina (Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht), o registro interno

da ODEBRECHT traz a informação de que os valores se referem ao “Evento” (Eleição).

Desta forma, havendo indícios de que a empresa tenha recebido, por três vezes,  re-

cursos em espécie possivelmente originados de crimes praticados em prejuízo da Petrobras e sendo

claro que a entrega subreptícia de recursos em espécie não é a forma regular de recebimento de re-

cursos por empresa regularmente estabelecida no mercado, faz-se efetivamente necessária a realiza-

ção de busca e apreensão no endereço da empresa STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLI-

CIDADE E PROPAGANDA LTDA  e a condução de seu proprietário RAUL ANDRES CABRERA

BRAVO, a fim de que se possa obter mais detalhes e documentos sobre os fatos e negociações que

justificaram as entregas dos recursos em espécie.

G) EDSON VIEIRA DOS SANTOS:

Ainda em diligências sobre a entrega de valores referida no item anterior, verificou a

autoridade policial que o telefone de contato registrado para a entrega dos recursos era o de número

(11) 8993-7856.  Embora o número de telefone não esteja registrado oficialmente em nome de CAR-
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LOS ALBERTO ou dos sócios da empresa de publicidade, é fato que o número de telefone foi efetiva-

mente cadastrado como o de contato para entrega dos recursos em espécie.

Conforme constatado pela autoridade policial,  o referido telefone está registrado

em nome de EDISON VIEIRA DOS SANTOS.  Neste contexto, faz-se necessária a condução coercitiva

de EDSON VIEIRA DOS SANTOS, como requerido pela autoridade policial.

 H) PEDRO SCHACHTER GUIDORENI   

Também a partir da análise dos novos arquivos recuperados no computador

de MARIA LUCIA TAVARES, foi identificado pela Polícia Federal o registro de entrega de valo-

res pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht no endereço: Av. das Américas 1155

– sala 1211, direcionada ao Sr PEDRO GUIDORENI.

Realizada análise sobre o endereço e sobre a pessoa de PEDRO GUIDORE-

NI, a Polícia Federal identificou que, no local, situa-se a empresa de publicidade APTO PON-

TO COM COMUNICAÇÕES LTDA ME, sendo que PEDRO GUIDORENI figura no quadro social

como um dos sócios de tal empresa.

Tendo em vista que PEDRO GUIDORENI era o destinatário dos recursos es-

púrios entregues pelo Setor de Operações Estruturadas, faz-se necessária a sua condução co-

ercitiva, a fim de que preste esclarecimentos sobre os fatos.  Da mesma forma, necessária a

realização de busca e apreensão em seu endereço e no endereço da empresa APTO PONTO

COM COMUNICAÇÕES LTDA ME, diante da possibilidade de que os pagamentos espúrios te-

nham relação com contrato firmado com a empresa APTO PONTO COM COMUNICAÇÕES

LTDA ME.

 

I) LUIZ GUSTAVO MACHADO e MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO:

Na mesma linha, foram identificadas, ainda, duas entrega de recursos ao Sr

LUIZ GUSTAVO, no endereço situado na rua Cardoso de Almeida, 1943 – Perdizes/SP.  Em

análise sobre o endereço, constatou-se que no local se situa a empresa INSIGHT SISTEMAS

INTELIGENTES, GERENCIAMENTO, CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA – ME, sendo LUIZ GUS-

TAVO MACHADO um dos sócios da empresa.  Apurou-se, ainda, que, no mesmo local, funci-

onou também o INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA SUS-

TENTÁVEL, que tem LUIZ GUSTAVO MACHADO como diretor.  Ainda, apurou-se que o mes-

mo local está registrado como endereço residencial de LUIZ GUSTAVO MACHADO.  
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A respeito das anotações relativas às duas entregas programadas, reprodu-

zem-se as anotações identificadas:

A partir da análise da anotação referente a uma das entregas de dinheiro,

verifica-se que os recursos repassados ao investigado tem como origem obra do COMPERJ

(uma vez que a anotação refere a COMPERJD), complexo petroquímico no qual a ODEBRE-

CHT atuou e obteve benefícios ilícitos, tendo, inclusive, efetuado o pagamento de propina,

conforme já demonstrado em ação penal sentenciada por este juízo.

Neste cenário, e considerando que já foi exaustivamente comprovado que a

ODEBRECHT fazia parte do cartel de empreiteiras que operava em prejuízo da Petrobras, e

que o esquema criminoso estruturado em conjunto com os funcionários da estatal abrangia

também o pagamento de propina, a anotação acima reproduzida denota forte indicativo de

que a entrega de recursos programada no endereço de  LUIZ GUSTAVO MACHADO pela

ODEBRECHT tivesse relação com o pagamento de propina relacionada a alguma das obras

do COMPERJ vencidas pela ODEBRECHT.

Além disso, contatou-se que, na segunda anotação de entrega, além do re-

gistro de que os valores seriam entregues a LUIZ GUSTAVO MACHADO no mesmo endereço

da entrega anterior, foi também inserido o telefone de contato para tratar da entrega: (61)

9281-6189.

Ao efetuar pesquisa sobre o proprietário do número telefônico, a autoridade

policial constatou que o celular está cadastrado em nome de MILTON DE OLIVEIRA LYRA

FILHO.

Neste contexto, tendo em vista que o telefone de MILTON LYRA foi o indi-

cado para contato sobre a entrega dos valores ilícitos, faz-se necessário o aprofundamento

das investigações em relação a esse fato,  com a realização de busca no endereço de  LUIZ
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GUSTAVO MACHADO (rua Cardoso de Almeida, 1943 – Perdizes/SP) e a condução coercitiva

de LUIZ GUSTAVO MACHADO e MILTON DE OLIVEIRA LYRA FILHO.

Tendo em vista que o endereço acima mencionado foi indicado como local

de duas entregas de recursos espúrios remetidos pela ODEBRECHT, a realização de busca e

apreensão no local poderá permitir a identificação de documentos e arquivos eletrônicos que

elucidem de melhor forma os fatos que deram ensejo à entrega dos recursos ilícitos e a for-

ma como foi concretizada.

Da mesma forma, a condução coercitiva de MILTON LYRA e LUIZ GUSTAVO

MACHADO para prestarem esclarecimento sobre o fato investigado é útil e necessária princi-

palmente por evitar que MILTON LYRA  e LUIZ GUSTAVO MACHADO possam articular en-

tre si  e com os demais envolvidos  versão fantasiosa sobre os fatos.

Cumpre destacar, ainda, que, embora a autoridade policial tenha feito refe-

rências a notícias de imprensa que veiculam suposto relacionamento entre MILTON LYRA e o

Senador Renan Calheiros, a presente medida não busca, de forma alguma, promover qual-

quer investigação em relação a pessoa detentora de prerrogativa de foro. Aliás, pelo que se

observa claramente dos autos, as provas que instruem o presente feito não revelam quais-

quer indícios mínimos de cometimento de crime por pessoa detentora de prerrogativa de

foro.  

J) GRADISTON COELHO DA SILVA 

Na mesma linha, foi identificada a anotação de entrega de recursos em es-

pécie pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht no endereço situado na Rua Artu-

ro Toscanini, 41, Savassi – Clan Ville Ema Apart Hotel, vinculado ao Sr. GRADISTON COELHO

DA SILVA:

Repetindo o padrão de diversos outros casos, observa-se que a entrega de

valores em espécie foi especialmente destinada a GRADISTON COLEHO DA SILVA e que fo-

ram utilizadas senhas para operacionalizar a entrega dos valores em espécie.  Tal fato, aliado

a todas as provas já produzidas acerca da atuação exclusivamente ilícita dos pagamentos

operacionalizados pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht demandam a adoção

  50/59



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

de medidas cautelares para permitir o aprofundamento das investigações.

Nesse sentido, a realização de busca e apreensão no local da entrega pode-

rá permitir a identificação de documentos e arquivos eletrônicos que elucidem de melhor

forma os fatos que deram ensejo à entrega dos recursos ilícitos e a forma como foi concreti-

zada. Da mesma forma, a condução coercitiva é útil e necessária principalmente para ouvir o

investigado sobre os fatos e evitar que articule com os demais envolvidos versão fantasiosa

sobre os fatos.

K) JOSÉ EUGENIO DE JESUS NETO e SAMUEL VIEIRA MARTINS DA SIL-

VA

Conforme verificado em anotações constantes dos documentos recupera-

dos, identificaram-se duas entregas no endereço Rua Olimpiadas, 205, uma no 3º andar, ap.

311, destinada ao “Sr Samuel”, e outra no 6º andar, ap. 604, ao Sr. JOSÉ EUGÊNIO DE JESUS.

Realizada pesquisa sobre o local, constatou-se que o endereço era de locali-

zação dos hotéis Pullman Vila Olímpia e Caesar Bussiness vila Olimpia.  A partir de diligências

a respeito dos nomes investigados, apurou a autoridade policial que tanto JOSÉ EUGÊNIO

DE JESUS quanto  SAMUEL VIEIRA MARTINS eram funcionários  do  marqueteiro  DUDA

MENDONÇA,  tendo  atuado  JOSÉ  EUGÊNIO como diretor  financeiro  e  SAMUEL  VIEIRA

MARTINS DA SILVA como motoboy.

Efetuadas pesquisas em fontes abertas, verificou-se, ademais, que JOSÉ EU-

GÊNIO DE JESUS e  SAMUEL VIEIRA MARTINS atuaram, no ano de 2010, em campanha

eleitoral por meio da empresa MKPOL – Marketing político, tendo sido observados casos de

possível lavagem de dinheiro  e pagamentos em espécie de fornecedores, circunstância essa

que corrobora a suspeita da origem espúria de recursos destinados à empresa de marketing

vinculada ao investigado.

Na mesma linha, também no ano de 2010, DUDA MENDONÇA – possivel-

mente em conjunto com JOSÉ EUGENIO DE JESUS NETO e  SAMUEL - atuou em diversas

campanhas eleitorais, sendo possível que, conforme já observado em outros casos, os recur-

sos ilícitos entregues pela ODEBRECHT tenham sido repassados de forma subreptícia aos pu-

blicitários em razão de constituírem pagamento de vantagens indevidas auferidas por funcio-

nários públicos e agentes políticos em decorrência de ilícitos cometidos contra a Petrobras.4 

4 https://pt.wikipedia.org/wiki/Duda_Mendon%C3%A7a
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Ademais, a respeito dos indícios de ilicitude no recebimento dos recursos

em espécie pagos pelo Setor de Operações Estruturadas, cumpre ainda destacar que o fato

de a entrega ter se dado em hotel reforça ainda mais a convicção de que ambas as partes es-

tavam plenamente cientes da ilicitude de suas condutas e da origem espúria dos recursos, já

que, por óbvio, a entrega de recursos em espécie em hotel não constitui operação regular de

pagamento de empresa prestadora de serviço.  Nitidamente, se o recebimento dos recursos

fosse lícito, teria se dado pelas formas ordinárias – contabilizada, mediante recibo e transfe-

rências bancárias, com encontros realizados na sede da empresa de publicidade, não em ho-

téis.

Desta forma, demonstrado que JOSÉ EUGÊNIO DE JESUS NETO foi efetiva-

mente beneficiário – ainda que indireto – de recursos espúrios pagos pela ODEBRECHT e que

tinha efetivo conhecimento tanto sobre a ilicitude dos recursos que lhe estavam sendo entre-

gues quanto do procedimento que estava sendo empregado (entrega subreptícia em hotel),

mostra-se necessária a realização de sua condução coercitiva para esclarecer os fatos ligados

ao recebimento dos recursos.  Da mesma forma, necessária a busca e apreensão, com o obje-

tivo de identificar documentos que possam elucidar de melhor forma as tratativas e o fato

que ensejou o pagamento espúrio.

Além disso, no que se refere a SAMUEL VIEIRA MARTINS, revela-se neces-

sária a realização de sua condução coercitiva, para melhor esclarecimento dos fatos, evitando

que ajuste com JOSÉ EUGÊNIO DE JESUS NETO e outros envolvidos uma versão fantasiosa

aos fatos.

L)ROVÉRIO PAGOTTO JUNIOR e THIAGO NUNES CANCE:

Em continuidade à análise dos documentos recuperados no computador de

MARIA LUCIA TAVARES, foram identificadas entregas de recursos ilícitos pelo Setor de Opera-

ções Estruturadas da Odebrecht para as pessoas referidas como “ROVÉRIO PASOTTO” e THI-

AGO CANCE, tendo ambas as entregas sido programadas, ao que tudo indica, em sequência

ou de forma conjunta, uma vez que o nome de ROVÉRIO é seguido do nome de THIAGO

CANCE.

No que se refere a ROVÉRIO PASOTTO, cujo endereço de entrega estava re-

gistrado na Rua Iguatemi, 150, Hotel Tryp Iguatemi, após consulta a banco de dados disponí-

vel sobre a identidade dos envolvidos,  a autoridade policial solicitou ao referido hotel infor-
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mações sobre possíveis hospedagens de ROGÉRIO RAMPINELI PASSOTO e de ROVÉRIO PA-

GOTTO JUNIOR (possíveis nomes que correspondiam à referência contida no documento da

Odebrecht).  Em resposta,  o estabelecimento hoteleiro informou que  ROVÉRIO PAGOTTO

JUNIOR efetivamente se hospedou no local, tendo permanecido apenas durante o dia (siste-

ma day-use) na data de 27.07.2010.  Tendo em vista que, de acordo com os registros cons-

tantes da planilha de pagamento obtida no computador de MARIA LUCIA, a referida entrega

estava programada para a semana de 26 a 30/07/2010, constata-se que, de fato, a hospeda-

gem de ROVÉRIO PAGOTTO JUNIOR se deu apenas para recebimento de recursos espúrios

operacionalizados pelo SETOR DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS da ODEBRECHT.  

Ainda, diligenciou a autoridade policial acerca de possíveis envolvimentos

de alguém chamado ROVÉRIO PASOTO com fatos ou obras de interesse da ODEBRECHT.  A

partir de tais buscas, foi identificado que a pessoa de ROVÉRIO PAGOTTO JUNIOR  é Geren-

te de Planejamento e Projetos da SANASA, instituição envolvida em investigações de corrup-

ção em relação a contratos firmados durante a gestão do ex-prefeito de Campinas HELIO DE

OLIVEIRA SANTOS.

No mesmo contexto, identificou-se, ainda, que  THIAGO CANCE (também

referido como um dos destinatários de recursos ilícitos entregues pelo setor de operações

estruturadas da Odebrecht), é filho de AURÉLIO CANCE JUNIOR, pessoa também envolvida

em esquema de corrupção envolvendo a SANASA.

Especificamente  em  relação  a THIAGO  CANCE,  verificou  a  autoridade

policial  que  no  endereço  da  entrega  destinada  a  THIAGO  CANCE (outro  hotel),  foi

confirmada a existência de três hospedagens  do investigado no ano de 2010, sendo que, em

duas  das  três  vezes,  THIAGO  CANCE deixou  o  hotel  na  mesma  data  de  sua  entrada,

circunstância essa que reforça a convicção de que, de fato, a sua estadia no hotel tenha sido

concretizada unicamente para receber os recursos ilícitos a ele destinados.

Conforme já amplamente observado em outros casos de corrupção e lava-

gem de ativos, a realização de encontros e reuniões em hotéis é prática comum entre os en-

volvidos, utilizando o local como forma de inviabilizar a descoberta das tratativas e da entre-

ga de recursos em espécie.

Especificamente em relação aos investigados e à possível vinculação dos re-

cursos ilícitos com obra realizada pelo Grupo Odebrecht para a SANASA, verificou-se que, no

ano de 2010, consórcio liderado pela ODEBRECHT foi contratado pela SANASA para execu-
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ção do Programa de Saneamento Capivari II.

Desta forma, analisadas em conjunto as entregas de recursos destinadas a

ROVÉRIO PAGOTTO JUNIOR e THIAGO NUNES CANCE e constatado que ambos os investi-

gados possuem relação com a SANASA e que a ODEBRECHT, naquele ano, obteve contrato

para execução de obra relativa à SANASA, é bastante provável que os recursos espúrios te-

nham relação com o contrato obtido pela ODEBRECHT.

Todavia, a análise precisa dos fatos e a adequada delimitação do motivo e

das circunstâncias que envolveram a entrega dos recursos demanda o aprofundamento das

investigações, razão pela qual se mostra cabível, neste momento, a quebra de sigilo telemáti-

co de ROVÉRIO PAGOTTO JUNIOR e THIAGO NUNES CANCE.

M) ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL 

Em entrega registrada na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 2º andar, foi identi-

ficado como destinatário o Sr. Pascoal.  Verificado o endereço, constatou-se que, no local, es-

tavam registradas diversas empresas das quais  ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PAS-

COAL é sócio.  Analisado o quadro societário das empresas, o único sócio que possui “PAS-

COAL” em seu nome é exatamente ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL.

Observa-se, ainda, que, no mesmo local indicado para a entrega dos valores,

estão registradas 15 empresas das quais ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL é

sócio, circunstância esta que revela indicativo de que pelo menos parte dessas empresas não

tenha atividade real e lícita.

Outrossim, relevante destacar que, conforme se observa claramente em di-

versas fontes abertas56,  ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL e seu sócio  IVO

LODO – o qual, aliás, também é sócio de Pascoal em diversas outras empresas – foram iden-

tificados pelo Banco Central como alguns dos responsáveis pelos ilícitos envolvendo o Banco

BVA, ilícitos estes dentre os quais se destaca a imensa lesão causada ao PETROS, fundo de

pensão da Petrobras.

Conforme se observa das notícias já referidas, o investigado ANTONIO LUIZ

DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL era um dos membros da Diretoria do BVA quando da verifi-

cação das possíveis fraudes.  Relevante ainda anotar que outros sócios nas diversas empresas
5 http://oglobo.globo.com/economia/bc-decreta-intervencao-no-bva-por-graves-violacoes-as-normas-legais-

6451826
6 http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,bc-ve-indicios-de-fraudes-no-bva-e-suspeita-de-operacoes-

com-o-petros,186163e
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mencionadas na representação policial também figuraram em conjunto com o investigado

no caso envolvendo o BVA, como é o caso, por exemplo, de Ivo Lodo e  Edison Gandolfi.

Relevante ainda anotar que uma das empresas de titularidade do investiga-

do e que está registrada no local de entrega dos recursos ilícitos pela Odebrecht é a V55 Em-

preendimentos,  empresa essa que era uma das controladoras do Banco BVA e que, junta-

mente com o Banco BVA, foi apontada como vinculada a grandes prejuízo causado ao PE-

TROS, fundo de pensão dos funcionários da Petrobras (e do qual a Estatal é patrocinadora).

Desta forma, faz-se necessária a realização de busca e apreensão no local de

entrega dos recursos ilícitos, bem como de condução coercitiva de ANTONIO LUIZ DE OLI-

VEIRA PINTO PASCOAL.

N) MÁRCIO ANTÔNIO MARUCCI 

Ainda  a  partir  dos  documentos  recuperados  do  computador  de  MARIA

LUCIA TAVARES, foi identificada a existência de uma das entregas de recursos de origem

ilícita relativas ao ano de 2010 na Rua Afonso de Freitas, 523-APT.33, destinado a Marcio

Marucci (Fone:23392706-99449213)”

Efetuadas pesquisas pela autoridade policial,  verificou-se que, de fato, no

referido  endereço  residia  a  pessoa  de  MÁRCIO  ANTÔNIO  MARUCCI.   Além  disso,

verificados os registros sobre atividade profissional, a autoridade policial constatou que, à

época do pagamento investigado, MARCIO MARUCCI informou em seu cadastro pessoal na

rede social  Linkedin que cursava,  na Universidade Federal  do Paraná – UFPR,  o curso de

Economia e Negócios Ambientais, tendo indicado, ainda, que atuava,  como consultor, nas

áreas de Petróleo e energia, área esta obviamente de atuação da PETROBRAS.

Embora o investigado tenha assumido no ano de 2015 cargo de confiança

de parlamentar, este fato, até o presente momento, não indica relação com o ilícito apurado,

já que a entrega de recursos em nome de MARCIO MARUCCI é datada de 2010,  época

bastante anterior à posse no cargo de confiança referido.

Portanto, uma vez verificado que a entrega dos recursos de origem espúria

pela Odebrecht se deu na residência de MARCIO MARUCCI e que o nome do investigado

estava referido nas anotações de entrega, há que se aprofundar as investigações para melhor

apurar o caso, principalmente tendo em vista que, na época em que registrada a entrega de

recursos,  como já  dito,  MARCIO MARUCCI atuava  no  ramo de  Petróleo  e  energia.  Há,
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portanto, indicativos de que possa ter sido beneficiado com recursos provenientes de crimes

cometidos contra a PETROBRAS.

Desta forma, mostra-se necessária a realização de busca e apreensão no

endereço  em  que  ocorrida  a  entrega,  bem  como  a  condução  coercitiva  de  MARCIO

MARUCCI.

Desde já, caso não determinada a prisão preventiva de  ANTONIO PALOCCI

FILHO e BRANISLAV KONTIC,  pugna o Ministério Público Federal, alternativamente, pela

decretação  da  prisão  temporária,  justificada,  no  caso,  na  necessidade  da  realização  de

diligências nos diversos locais indicados e, sobretudo, na necessidade de sua análise, pelo

prazo mínimo de cinco dias. A complexidade dos fatos, aliada a sua gravidade, justifica a

segregação, ainda que temporária, por prazo determinado, pelo menos enquanto realizada

análise  preliminar  dos  elementos  colhidos  nas  buscas.  Veja-se,  nesse  sentido,  que  como

referido acima,  não há  a  completa  compreensão a  respeito  do destino final  dos valores

desviados da PETROBRAS, nem da forma como se deu o desvio, sendo que os investigados,

caso não tenham sua liberdade cerceada, poderão adotar medidas não só para a destruição

de evidências, como para a completa ocultação dos valores.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer:

a) seja  decretada a prisão preventiva de  ANTONIO PALOCCI  FILHO e

BRANISLAV  KONTIC,  ou, alternativamente,  seja  decretada  a  prisão  temporária  de

ambos;

b) seja decretada  a  prisão  temporária  de  JUSCELINO  ANTONIO

DOURADO;

c) sejam deferidas  as  buscas  e  apreensões  nos  endereços  residenciais  e

locais de trabalho dos seguintes investigados: i)  ANTONIO PALOCCI FILHO; ii)  PROJETO

CONSULTORIA  EMPRESARIAL  E  FINANCEIRA  LTDA;  iii)  BRANISLAV  KONTIC  ; iv)

JUSCELINO ANTONIO DOURADO; v) J & F ASSESSORIA LTDA (CNPJ nº 07.621.941/0001-

91); vi)  RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS; vii) DEMERVAL DE SOUZA GUSMÃO FILHO; viii)

D.A.G.  CONSTRUTORA  LTDA;  ix) RAUL  ANDRES  CABRERA  BRAVO;  x) STROTBEK  &
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BRAVO  ASSOCIADOS  PUBLICIDADE  E  PROPAGANDA  LTDA;  xi) EDSON  VIEIRA  DOS

SANTOS; xii) APTO PONTO COM COMUNICAÇÕES LTDA – ME; xiii) PEDRO SCHACHTER

GUIDORENI; xiv) LUIZ GUSTAVO MACHADO; xv) GRADISTON COELHO DA SILVA; xvi)

LYGIA MARIA DE ARAUJO BORGES; xvii) D. B. AUDIO EQUIPAMENTOS E ASSESSORIA

LTDA; xviii) JOSÉ EUGÊNIO DE JESUS NETO; xix) SAMUEL VIEIRA MARTINS DA SILVA;

xx) ROVÉRIO PAGOTTO JÚNIOR; xxi) THIAGO NUNES CANCE; xxii) ANTONIO LUIZ DE

OLIVEIRA  PINTO  PASCOAL;  xxiii) MÁRCIO  ANTÔNIO  MARUCCI;  xxiv) MILTON  DE

OLIVEIRA LYRA FILHO

d) seja deferia a realização de realização de busca e apreensão com finalida-

des específicas de constatação e coleta de dados de portarias e de fontes humanas nos en-

dereços:

-  Rua Sampaio Viana, 202, Sala 72, São Paulo/SP, local em que funcionava a

empresa  STROTBEK & BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGAN-
DA LTDA, para constatação acerca da existência e continuidade de atividade

econômica da empresa naquela localidade, bem como para extração de dados

de portaria do edifício, seja por meio digital ou de controle físico, relativo a

acessos de visitantes do ano de 2010, e para realização de entrevistas, a serem

consignadas no auto circunstanciado da busca, com pessoas que tenham co-

nhecimento, no local, das atividades e dos sócios das empresa STROTBEK &
BRAVO ASSOCIADOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA;

- Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 3185, Bloco B, Jardim Paulista, São Paulo/SP, local

em que UBIRAJARA GUIMARÃES recebeu recursos em espécie do Setor de
Operações Estruturadas da ODEBRECHT, para constatação acerca da existên-

cia de unidades comercias e/ou residenciais pertencentes ao investigado UBI-
RAJA GUIMARÃES nos dias atuais e/ou durante 2010, bem como para extra-

ção de dados de portaria do edifício, seja por meio digital ou de controle físi-

co, relativo a acessos de visitantes do ano de 2010, e para realização de entre-

vistas, a serem consignadas no auto circunstanciado da busca, com pessoas

que  tenham  conhecimento,  no  local,  da  identidade,  profissão  e  atividades

exercidas por UBIRAJA GUIMARÃES;

- Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 2º andar, São Paulo/SP, local em que ANTO-
NIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL recebeu recursos em espécie do Se-
tor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT, para constatação acerca da

existência de unidades comercias e/ou residenciais pertencentes ao investiga-
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do ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA PINTO PASCOAL nos dias atuais e/ou du-

rante 2010, bem como para extração de dados de portaria do edifício, seja por

meio digital ou de controle físico, relativo a  acessos de visitantes do ano de

2010, e para realização de entrevistas, a serem consignadas no auto circuns-

tanciado da busca, com pessoas que tenham conhecimento, no local, da iden-

tidade,  profissão e  atividades  exercidas  por  ANTONIO LUIZ  DE  OLIVEIRA
PINTO PASCOAL;

e) seja determinada a condução coercitiva de: i)RITA DE CÁSSIA DOS SAN-
TOS; ii) DEMERVAL DE SOUZA GUSMÃO FILHO; iii) RAUL ANDRES CABRERA BRAVO; iv)
EDSON VIEIRA DOS SANTOS; v) PEDRO SCHACHTER GUIDORENI;  vi) LUIZ GUSTAVO
MACHADO; vii)  GRADISTON COELHO DA SILVA; ix)  LYGIA MARIA DE ARAUJO BOR-
GES;x)JOSÉ EUGÊNIO DE JESUS NETO; xi) SAMUEL VIEIRA MARTINS DA SILVA;xii) RO-
VÉRIO PAGOTTO JÚNIOR; xiii) THIAGO NUNES CANCE; xiv) ANTONIO LUIZ DE OLIVEI-
RA PINTO PASCOAL; xv) MÁRCIO ANTÔNIO MARUCCI; xvi) MILTON DE OLIVEIRA LYRA
FILHO

f) seja determinado o bloqueio das contas em instituições financeiras nacio-

nais mantidas em nome de: i)  ANTONIO PALOCCI FILHO; ii) PROJETO – CONSULTORIA
EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA; iii) BRANISLAV KONTIC; iv) JUSCELINO ANTONIO
DOURADO;  v) J  &  F  ASSESSORIA  LTDA  em  montante  de,  pelo  menos,  R$
128.522.000,00 (cento e vinte e oito milhões e quinhentos e vinte e dois mil reais);

g) seja autorizada a participação de servidores da Receita Federal do Brasil,

através da ESPEI, no cumprimento dos mandados de busca.

Curitiba, 02 de setembro de 2016.
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