
Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA LAVA JATO

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

Distribuição por dependência aos autos nº 5071379-25.2014.4.04.7000 (IPL Odebrecht),  5040901-
29.2017.4.04.7000  (Afastamento  de  sigilos  bancário  e  fiscal),  5049557-14.2013.404.7000  (IPL 
Originário) e autos conexos

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seus Procuradores da República signatários, 
no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, comparecem, respeitosamente, perante 
Vossa Excelência, com fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal, para oferecer 

DENÚNCIA em face de

CESAR  RAMOS  ROCHA  [CESAR  ROCHA],  colaborador1,  brasileiro,  casado, 
administrador,  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  nº  363.752.091-53  e  no  RG  sob  o  nº 
2.892.909 SSP/GO, nascido em 30/05/1966 (51 anos), natural de Itumbiara/GO, filho 
de Valdemar Barbosa Rocha e Estelinha Ramos Rocha, residente e domiciliado na Rua 
Carlos Weber, 663, ap. 24-A, Vila Leopoldina, São Paulo/SP;

MÁRCIO  FARIA  DA  SILVA  [MÁRCIO  FARIA],  colaborador2, brasileiro,  casado, 
engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 293.670.006-00 e no RG sob o nº 1.62775 
SSP/MG, nascido em 02/12/1953 (64 anos), natural de Arcos/MG, filho de Augusto 
Batista da Silva e Iva Faria Gontijo da Silva, residente e domiciliado na Rua Joaquim 
José Esteves, 60, ap. 41-A, Alto da Boa Vista, São Paulo/SP;

RENATO  AUGUSTO RODRIGUES  [RENATO RODRIGUES],  colaborador3,  brasileiro, 
engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 189.041.656-87 e no RG sob o nº 4.353.069-2 
SSP/SP, nascido em 21/04/1950 (67 anos), natural de São Carlos/SP, filho de Renato 

1 Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República e 
homologado pelo Supremo Tribunal  Federal,  encaminhado para cumprimento de seus termos ao Juízo da 12ª Vara 
Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR (autos nº 5040865-84.2017.4.04.7000) – ANEXO 01 (documento sigiloso).
2 Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República e 
homologado pelo Supremo Tribunal  Federal,  encaminhado para cumprimento de seus termos ao Juízo da 12ª Vara 
Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR (autos nº 5040861-47.2017.4.04.7000) – ANEXO 02 (documento sigiloso).
3 Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República e 
homologado pelo Supremo Tribunal Federal.
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Estrusgo Rodrigues e Candida Thecla Mazutti Rodrigues, residente e domiciliado na 
Avenida Jacutinga, 386, ap. 81, Indianápolis, São Paulo/SP;

RODRIGO  TACLA  DURAN,  brasileiro  naturalizado  espanhol,  casado,  advogado, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 162.560.898-55 e no RG sob o nº 22162378-4 SSP/SP, 
nascido em 13/09/1973 (43 anos), filho de Marlene Tacla Duran e de Amador Noce 
Duran, residente na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105, Bloco 01, Unidade 111, 
Itaim Bibi, CEP 0457010, São Paulo/SP, atualmente em liberdade provisória na Espanha 
– com passaporte confiscado – após segregação cautelar naquele país;

ROGÉRIO  CUNHA  DE  OLIVEIRA  [ROGÉRIO  CUNHA],  brasileiro,  união  estável, 
engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.981.134-00 e no RG sob o nº 1.174.254 
SSP/PE, nascido em 04/10/1958 (59 anos), natural de Recife/PE, filho de Paulo Pinto de 
Oliveira e Olga Pinto de Oliveira, residente e domiciliado na Avenida Boa Viagem, 3854, 
ap. 101, Boa Viagem, CEP 51021-000, Recife/PE;

ROGÉRIO  SANTOS  DE  ARAÚJO  [ROGÉRIO  ARAÚJO],  colaborador4, brasileiro, 
casado, engenheiro,  inscrito no CPF/MF sob o nº 159.916.527-91 e no RG sob o nº 
031027386 SSP/RJ, nascido em 19/09/1948 (69 anos), natural do Rio de Janeiro/RJ,  
filho de Lauro Lacaille de Araújo e Yolanda Santos de Araújo, residente e domiciliado 
na Rua Igarapava, 90, ap. 801, Leblon, Rio de Janeiro/RJ;

SIMÃO MARCELINO DA SILVA TUMA [SIMÃO TUMA],  brasileiro,  registrado no 
CPF/MF  sob  o  nº  032.843.602-04,  nascido  em  07/02/1956  (61  anos),  natural  de 
Belém/PA, filho de Elias Jose Tuma e Lucy da Silva Tuma, residente na Rua Conselheiro 
Laurindo, 600, ap. 504, Curitiba/PR; ou na Rua dos Piquirões, 80, ap. 501, São José dos 
Campos/SP; ou na Avenida Abel Cabral, 1969, Nova Parnamirim, Parnamirim/RN; ou 
na Rua Ministro Otavio Kelly, 499, ap. 1101, Icaraí, Niterói/RJ;

pela prática dos seguintes fatos delituosos:

1 – CONTEXTUALIZAÇÃO

No curso da “Operação Lava Jato” restou comprovado o funcionamento de uma 
ampla  organização criminosa,  pelo  menos  entre  2004 e  2014,  dedicada à  prática  reiterada de 
ilícitos em certames e contratos da PETROBRAS. Dentre os crimes praticados merecem destaque a 
formação de cartel, a frustração do caráter competitivo de licitações e o pagamento sistemático de 

4 Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República e 
homologado pelo Supremo Tribunal Federal.
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propina, a mando de altos executivos de empresas nacionais e internacionais, por intermédio de 
profissionais  da  lavagem  de  dinheiro  (operadores  financeiros),  aos  diretores  e  gerentes  da 
PETROBRAS, bem como aos agentes políticos que possuíam influência na Estatal.

A corrupção no esquema criminoso erigido no seio e em desfavor da PETROBRAS era 
bilateral e envolvia não só a corrupção ativa, por parte dos executivos das empreiteiras cartelizadas, 
como também, e de forma concomitante, a corrupção passiva de  empregados da PETROBRAS, como 
RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA, cooptados pelo Cartel composto por 
diversas das maiores empreiteiras do país, a fim de que zelassem interna e ilegalmente por seus 
interesses.

Na presente denúncia será especificamente objeto de imputação a prática de crimes 
de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, no interesse de contrato celebrado 
entre  a  PETROBRAS  e  o  Consórcio  CPPR,  composto  pelas  empresas  ODEBRECHT,  UTC 
ENGENHARIA e MENDES JÚNIOR, no valor de R$ 1.869.624.800,00, para a elaboração do Projeto 
Executivo,  Construção Civil,  Montagem Eletromecânica, Interligações, Comissionamento e Testes 
para o PIPE RACK do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro/RJ – COMPERJ5.

A corrupção de PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e ROBERTO GONÇALVES 
em  razão  desse  contrato  foi  reconhecida  por  esse  Juízo  nas  Ações  Penais  nº  5027422-
37.2015.404.7000,  5036528-23.2015.4.04.7000  e  5015608-57.2017.4.04.7000.  Na  presente  peça, 
serão  expostas  evidências  de  que  SIMÃO  TUMA,  ex-Gerente  da  PETROBRAS,  também  foi 
corrompido  e  beneficiado  com  o  pagamento  de  vantagens  ilícitas  pelas  integrantes  do 
CONSÓRCIO PIPE RACK (notadamente por RENATO RODRIGUES, ROGÉRIO CUNHA, ROGÉRIO 
ARAÚJO e MÁRCIO FARIA), em decorrência de sua atuação durante a fase licitatória e contratual 
do PIPE RACK do COMPERJ.

Nesse sentido, conforme será detalhado no item “2”, a empreiteira MENDES JÚNIOR 
encarregou-se de efetuar os pagamentos de propina a SIMÃO TUMA, em favor do CONSÓRCIO 
PIPE RACK [Consórcio CPPR], sendo que, para tanto, lançou mão aos serviços ilícitos do operador 
financeiro RODRIGO TACLA DURAN.

2 – DOS CRIMES DE CORRUPÇÃO

Em data não estabelecida, mas certo que compreendida entre o início de 2011 6 e 
07/08/20147, ROGÉRIO  ARAÚJO,  MÁRCIO FARIA e  RENATO RODRIGUES,  na  condição  de 
administradores e diretores do Grupo ODEBRECHT, e  ROGÉRIO CUNHA,  executivo da MENDES 
JÚNIOR,  em  unidade  de  desígnios  e  de  modo  consciente  e  voluntário,  para  que  obtivessem 
benefícios  para  essas  empreiteiras  integrantes  do CONSÓRCIO PIPE  RACK8,  diretamente  e  por 

5 ANEXOS 03 e 04.
6 Período correspondente à fase de tratativas iniciais do contrato firmado entre a PETROBRAS e o CONSÓRCIO PIPE 
RACK,  oportunidade  em  que  SIMÃO  TUMA  iniciou  o  repasse  de  informações  privilegiadas  aos  executivos  das  
empreiteiras integrantes do consórcio – ANEXOS 04 a 06.
7 Data da realização do último pagamento de vantagem indevida a SIMÃO TUMA indicado nessa peça (último ato de 
lavagem) – ANEXO 54 e seguintes.
8 O  CONSÓRCIO PIPE RACK, estabelecido na Estrada Vargem Grande, 179 – Fazenda Viveiro, Bairro Alto do Jacu, na 
Cidade de ltaboraí, Estado do Rio de Janeiro, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda  
sob  o  n°  14.165.616/0001-27,  é  composto  pela  CONSTRUTORA  NORBERTO  ODEBRECHT  S.A,  inscrita  no  Cadastro 
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intermédio  do  operador  financeiro  RODRIGO  TACLA  DURAN,  ofereceram,  prometeram e 
efetuaram  o  pagamento de  vantagens  econômicas  indevidas  ao  funcionário  da  PETROBRAS 
SIMÃO TUMA, no valor correspondente a, pelo menos, R$ 18.696.248,00, ou seja, 1% do valor do 
contrato original, para determiná-lo a praticar atos de ofício em proveito das empresas integrantes 
do Consórcio, bem como para que o referido funcionário público se abstivesse de praticar atos de 
ofício que viessem contra os interesses dessas empreiteiras.

Assim  agindo,  ROGÉRIO  ARAÚJO,  MÁRCIO  FARIA, RENATO  RODRIGUES  e 
ROGÉRIO CUNHA incorreram no delito de corrupção ativa em sua forma majorada, previsto no 
art. 333,  caput e parágrafo único, do Código Penal, visto que o funcionário público em comento 
não  só  aceitou  tal  promessa  de  vantagem indevida,  em razão  do  cargo  que  ocupava,  como, 
efetivamente, deixou de praticar atos de ofício em infração de deveres funcionais e praticou atos 
de ofício na mesma circunstância, tendo recebido vantagens econômicas indevidas para tanto.

Em data não estabelecida, mas certo que compreendida entre o início de 2011 e 
07/08/2014, SIMÃO TUMA,  funcionário de carreira da PETROBRAS, na condição de Gerente de 
Implementação de Empreendimentos do COMPERJ, de modo consciente e voluntário, aceitou tais 
promessas de benefícios econômicos indevidos, passando em seguida,  a  rece  ber  , para si e para 
outrem,  diretamente  e  por  intermédio  do  operador  financeiro  RODRIGO  TACLA  DURAN,  as 
vantagens prometidas/oferecidas por ROGÉRIO ARAÚJO,  MÁRCIO FARIA, RENATO RODRIGUES 
e ROGÉRIO CUNHA, em razão dos atos de ofício que praticou e que se absteve de praticar, em 
favor das empreiteiras integrantes do CONSÓRCIO PIPE RACK9, tanto durante a fase licitatória e de 
negociação direta com a PETROBRAS, quanto durante a execução contratual.

Assim agindo,  SIMÃO TUMA,  incorreu no delito  de  corrupção passiva em sua 
forma majorada, previsto no art. 317, caput e §1º c/c art. 327, §2º, ambos do Código Penal.

Em  2009  o  Diretor  Superintendente  da  CONSTRUTORA  NORBERTO  ODEBRECHT 
RENATO RODRIGUES passou a representá-la, a pedido do executivo MÁRCIO FARIA, nas reuniões 
do cartel de empreiteiras que atuava nas grandes licitações da PETROBRAS. Nesse contexto RENATO 
RODRIGUES participou  das  reuniões  em  que  foram  feitos  os  ajustes  para  fraudar  o  caráter 
competitivo das obras do PIPE-RACK e das Tubovias do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. 
Em uma dessas reuniões, realizada em fim de março de 2011, na sede da empresa UTC, definiu-se 
que o Consórcio formado por ODEBRECHT, UTC e MENDES JÚNIOR teria prioridade na licitação da 
obra do PIPE-RACK,  acordando-se que as demais empresas  integrantes do cartel  apresentariam 
propostas mais altas, chamadas de "propostas cobertura”, no certame, a fim de que aquele Consórcio 
se sagrasse vencedor10-11.

Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 15.102.288/0001-82, pela UTC ENGENHARIA S.A, inscrita  
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 44.023.661/0001-08 e pela MENDES JUNIOR  
TRADING E ENGENHARIA S.A,  inscrita  no Cadastro  Nacional  da Pessoa Jurídica do Ministério  da Fazenda sob o n°  
19.394.808/0001-29.
9 O  CONSÓRCIO PIPE RACK, estabelecido na Estrada Vargem Grande, 179 – Fazenda Viveiro, Bairro Alto do Jacu, na 
Cidade de ltaboraí, Estado do Rio de Janeiro, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda  
sob  o  n°  14.165.616/0001-27,  é  composto  pela  CONSTRUTORA  NORBERTO  ODEBRECHT  S.A,  inscrita  no  Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 15.102.288/0001-82, pela UTC ENGENHARIA S.A, inscrita  
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n° 44.023.661/0001-08 e pela MENDES JUNIOR  
TRADING E ENGENHARIA S.A,  inscrita  no Cadastro  Nacional  da Pessoa Jurídica do Ministério  da Fazenda sob o n°  
19.394.808/0001-29.
10 ANEXOS 04 e 05.
11 ANEXOS 03 e 04.
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Nesse contexto, em que as maiores empreiteiras país, agindo coordenadamente com 
funcionários corruptos da PETROBRAS, atuavam de forma cartelizada para ajustarem previamente o 
vencedor das licitações da Estatal, o então Gerente da Estatal SIMÃO TUMA, antes mesmo da fase 
licitatória  da  obra  do  PIPE-RACK,  posicionou-se,  perante  outros  funcionários  da  PETROBRAS, 
contrariamente ao convite de outras empreiteiras que não as treze anteriormente selecionadas – as 
mesmas, destaque-se, convidadas para os procedimentos licitatórios do Coque, UDAV, HCC e HDT do 
COMPERJ.  Informou,  ainda,  que gostaria  de conversar  sobre o assunto com RENATO DUQUE e 
PEDRO BARUSCO, Diretor e Gerente Executivo da Diretoria de Serviços que também participaram dos 
ajustes corruptos para o recebimento de vantagens indevidas em decorrência dessa obra12.

Ainda  na  fase  pré-licitatória,  no  início  do  ano  de  2011,  RENATO  RODRIGUES 
encontrou-se com SIMÃO TUMA, o qual lhe informou que seria designado pela PETROBRAS como 
responsável pelo projeto do PIPE-RACK do COMPERJ, o que de fato ocorreu13. 

Diante disso, durante a fase de elaboração da proposta do procedimento licitatório, 
RENATO RODRIGUES, com o conhecimento e anuência dos demais denunciados,  quem sejam, 
ROGÉRIO CUNHA, ROGÉRIO ARAÚJO e MÁRCIO FARIA, marcou encontros com SIMÃO TUMA 
em restaurantes da cidade do Rio de Janeiro e na sede da PETROBRAS, oportunidades nas quais 
recebeu do funcionário público informações privilegiadas e confidenciais relacionadas à construção 
do PIPE-RACK. Essas oportunidades também serviram para o ajuste das vantagens indevidas que 
seriam  pagas  pelo  CONSÓRCIO  PIPE  RACK ao  então  gerente  da  Estatal   SIMÃO  TUMA  em 
contrapartida a sua atuação ilícita em prol das empresas consorciadas: ODEBRECHT, UTC e MENDES 
JÚNIOR.14 

Assim,  em  razão  dos  ajustes  indevidos  estabelecidos  entre  SIMÃO  TUMA e  os 
executivos das empreiteiras ODEBRECHT e MENDES JÚNIOR, o Gerente da PETROBRAS atuou para 
que o Consórcio PIPE-RACK fosse classificado em primeiro lugar na licitação. 

De início, destaque-se a grande ingerência de SIMÃO TUMA no processo licitatório 
das obras do PIPE-RACK.  De acordo com o DIP ENGENHARIA/IECOMPERJ/IESTC 8/2011,  SIMÃO 
TUMA,  na condição de Gerente de Implementação de Empreendimentos para o  Steam Cracker, 
constituiu a  comissão de licitação para a  contratação relacionada ao PIPE-RACK do COMPERJ15. 
Ressalte-se ainda mensagem de e-mail datada de abril/2011, em que o coordenador da Comissão de 
Licitação,  LUIZ  FELIPE  MORAES  D'AVILA,  a  partir  de  questionamentos  feitos  pela  ODEBRECHT, 
informou que o problema de ausência de projeto básico para a licitação do Convite nº 0911838.11.8 
(relacionado à obra do PIPE-RACK do COMPERJ) deveria ser resolvido, enquanto SIMÃO TUMA não 
apenas discordou do funcionário, como também sugeriu, caso o então Coordenador não se sentisse 
confortável, sua substituição na Comissão de Licitação16.

Nesse  contexto,  durante  a  realização  do  processo  de  licitação,  SIMÃO  TUMA 
encontrou-se em diversas ocasiões com RENATO RODRIGUES, oportunidades em que, mais uma 
vez, repassou informações sigilosas acerca do procedimento licitatório (dentre as quais, a menção 

12 ANEXOS 07 e 08.
13 No que se refere à atuação de SIMÃO TUMA no âmbito da licitação das obras do PIPE-RACK, frisa-se que este foi o 
responsável por coordenar o procedimento licitatório e foi decisivo para a tomada de decisões que vieram a beneficiar o 
Consórcio PIPE-RACK.
14 ANEXOS 04 e 05.
15 ANEXO 09.
16 ANEXOS 08 e 10.
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acerca dos quantitativos do projeto e informações sobre quais empresas estavam encaminhando 
maior número de questionamentos no processo licitatório).17

Ao  repassar  informações  confidenciais  a  RENATO  RODRIGUES,  SIMÃO  TUMA 
contribuiu,  em  conjunto  com  as  propostas  de  cobertura  apresentadas  pelas  demais  empresas 
cartelizadas,  para  que  o  Consórcio  PIPE-RACK  fosse  classificado  em  primeiro  lugar  na  referida 
licitação. 

No entanto, embora  SIMÃO TUMA tenha atuado para que o Consórcio PIPE-RACK 
fosse classificado em primeiro lugar na licitação, os valores apresentados por todas as convidadas 
superaram os parâmetros estabelecidos pela PETROBRAS para o valor máximo de contratação (+20% 
do valor da estimativa da Estatal)18. Nesse contexto, verificou-se novamente a grande ingerência de 
SIMÃO TUMA no procedimento licitatório: por meio de Nota à ENGENHARIA/IECOMPERJ/IESTC, a 
Comissão de Licitação requereu àquela gerência a desclassificação das propostas apresentadas e o 
encerramento da licitação, o que foi autorizado por SIMÃO TUMA, nos termos em que proposto, 
em 09/06/201119.

Nesse momento, em vez de optar pela realização de REBID, isto é, nova licitação, a 
Comissão de Licitação, constituída por e subordinada a SIMÃO TUMA, visando à contratação direta, 
começou negociar com o Consórcio PIPE-RACK, primeiro colocado no procedimento licitatório, para 
ajustar o preço entre a proposta apresentada e a faixa de aceitabilidade de preço estimada pela 
Estatal.20 21

Demonstrando o interesse de SIMÃO TUMA de garantir que o contrato fosse firmado 
com o Consórcio PIPE-RACK, há mensagem de e-mail datada de 07/07/2011, em que o funcionário 
da  PETROBRAS  LUCIVALDO  RAMOS  BRILHANTE,  após  análise  interna  da  Estimativa  de  Custos, 
alertou que algumas informações prestadas pela IECOMPERJ/IESTC,  que serviam de base para a 
elaboração da estimativa de custos, apresentavam discrepância ou erros, as quais impactariam de 
forma negativa a Estimativa de Custos elaborada.  SIMÃO TUMA, por sua vez, respondeu o e-mail 
afirmando que os argumentos eram fracos. Logo em seguida (ainda no mesmo dia 07/07/2011), o 
suprarreferido funcionário da PETROBRAS atentou, mais uma vez, para a necessidade de correção 
dos  erros,  sendo  que  SIMÃO  TUMA,  desconsiderando  o  aviso  dado  por  ele,  insistiu  no 
prosseguimento da contratação naqueles termos.22

No  curso  das  tratativas  SIMÃO  TUMA encontrou-se  novamente  com  RENATO 
RODRIGUES, oportunidade em que repassou novas informações sigilosas acerca do procedimento 
licitatório, notadamente em relação à expectativa da PETROBRAS quanto ao valor da proposta a ser 
apresentada pelo Consórcio, a fim de que o valor se encaixasse nas margens de tolerância da Estatal
23.

Na  sequência,  os  ajustes  prosseguiram  até  que  o  Relatório  da  Comissão  de 
Negociação opinou pela  contratação do Consórcio  PIPE-RACK,  o  que  foi  aprovado por  SIMÃO 
TUMA,  em 04/08/2011.  Assim, com o aval  de outros  funcionários  da PETROBRAS que também 

17 ANEXOS 04 e 05.
18 ANEXOS 04, 05 e 11.
19 ANEXO 11, p. 48.
20 ANEXOS 04 e 05.
21 ANEXO 09.
22 ANEXO 12.
23 ANEXOS 04 e 05.

6/52



Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA LAVA JATO

estavam  comprometidos  com  os  interesses  das  empreiteiras  cartelizadas24,  a  contratação  foi 
autorizada pela Diretoria Executiva da Estatal em 11/08/201125.

Deste  modo,  em  02/09/2011,  o  contrato  foi  celebrado  entre  a  PETROBRAS  e  o 
Consórcio PIPE-RACK, no valor de R$ 1.869.624.800,00, para o fornecimento de bens e prestação de 
serviços  relativos  à  verificação de consistência  da documentação técnica,  elaboração do Projeto 
Executivo, Construção Civil, Montagem Eletromecânica, Interligações, Comissionamento e Testes para 
o PIPE-RACK do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro/RJ – COMPERJ26.

Cumpre destacar que, no contrato, a PETROBRAS foi  representada justamente por 
SIMÃO TUMA27. A ODEBRECHT foi representada por  ROGÉRIO ARAÚJO e JOSÉ HENRIQUE ENES 
CARVALHO. A MENDES JÚNIOR foi representada na assinatura do contrato por ROGÉRIO CUNHA e 
VICTORIO DUQUE SEMIONATO, representante da empreiteira no Consórcio, tudo vindo a indicar o 
conhecimento  e  a  atuação  destes  no  esquema  de  corrupção28 29.  Já  a  UTC  Engenharia  foi 
representada por RICARDO PESSOA e ANTÔNIO CARLOS D’AGOSTO MIRANDA.

Após a celebração do acordo, foram realizados ajustes entre as empreiteiras para a 
divisão do pagamento das propinas, ficando a MENDES JÚNIOR, com a aquiescência das demais, 
responsável pelo pagamento de SIMÃO TUMA.30 Nessa senda, vale mencionar que MÁRCIO FARIA 
informou  RENATO RODRIGUES  de que  os  pagamentos  indevidos  em favor  de  SIMÃO TUMA 
seriam  de  fato  realizados,  sendo  que  a  empresa  MENDES  JÚNIOR  ficaria  encarregada  da  sua 
operacionalização31. 

Nesse diapasão, em reunião do Consórcio realizada em 09/05/2012 (Ata nº 003/2012), 
ocasião em que participaram, dentre outros,  RENATO RODRIGUES (representando a ODEBRECHT), 
ROGÉRIO  CUNHA  e  CESAR  AUGUSTUS  REIS  DE  SOUZA  (representando  a  MENDES  JÚNIOR), 
ANTONIO MIRANDA e RONALDO FUZZATO (representando a UTC), tratou-se de remessa de R$ 
4.026.000,0032 para a empresa consorciada MENDES JÚNIOR, a qual com esses recursos pagou parte 
da propina acertada com o então gerente da PETROBRAS, SIMÃO TUMA.33

Para  que  os  valores  chegassem  ao  referido  Gerente  da  PETROBRAS,  RENATO 
RODRIGUES questionou ao então Diretor Financeiro  CÉSAR ROCHA acerca da possibilidade de 
apresentar  RODRIGO TACLA DURAN à MENDES JÚNIOR, notadamente a seu Diretor  ROGÉRIO 
CUNHA, para que a empreiteira pudesse concretizar o repasse da propina.  CÉSAR ROCHA, então, 

24 A corrupção de PAULO ROBERTO COSTA,  RENATO DUQUE e ROBERTO GONÇALVES em razão desse contrato foi 
reconhecida  por  esse  Juízo  nas  Ações  Penais  nº  5027422-37.2015.404.7000,  5036528-23.2015.4.04.7000  e  5015608-
57.2017.4.04.7000.
25 ANEXO 13.
26 ANEXO 14.
27 ANEXO 14.
28 ANEXO 14, p. 54.
29 Da mesma forma, em análise ao aditivo contratual nº 01, datado de 24/10/2011, constatam-se as assinaturas de  
SIMÃO TUMA, ROGÉRIO ARAÚJO,  ROGÉRIO CUNHA. Nessa  perspectiva,  localizou-se um e-mail  em que  SIMÃO 
TUMA demonstra efetiva participação na celebração do aditivo nº 01  – ANEXOS 15 e 16.
30 ANEXOS 04 e 05.
31 ANEXOS 04 e 05.
32 Importante  observar  que,  conquanto  o colaborador  MÁRCIO FARIA tenha  afirmado que o valor  da remessa  à 
MENDES JÚNIOR teria sido de R$ 4.148.000,00, em análise ao anexo III, verifica-se que o valor repassado para a MENDES 
JÚNIOR foi  de  R$  4.026.000,00.  Quer  dizer,  o  colaborador se  confundiu ao mencionar  o  valor  do  repasse,  eis  que 
informou o valor recebido pela CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT – ANEXO 17, p. 06.
33 ANEXO 17.
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entrou em contato com FERNANDO MIGLIACCIO, solicitando que um almoço fosse agendado, a fim 
de que o operador  financeiro  fosse  apresentado a executivos  da empreiteira  MENDES JUNIOR, 
notadamente a ROGÉRIO CUNHA34, e a SIMÃO TUMA35.

O encontro se deu em 08/05/2012, no restaurante Rufino’s, em São Paulo/SP, estando 
presentes  CÉSAR ROCHA,  SIMÃO  TUMA,  RENATO RODRIGUES,  RODRIGO TACLA DURAN, 
FLÁVIO, então Gerente  Financeiro da MENDES JÚNIOR,  e outro representante  dessa empreiteira 
chamado  ROGÉRIO36-37,  que,  conforme  demonstraram  os  elementos  de  prova  angariados  no 
decorrer  das  investigações,  tratava-se  de  ROGÉRIO CUNHA38,  então Diretor  de  Óleo e  Gás  da 
empreiteira. 

Os objetivos dessa reunião, eram, justamente, apresentar RODRIGO TACLA DURAN 
aos agentes da MENDES JÚNIOR, a fim de estabelecer a forma dissimulada de repasse de valores ao 
operador financeiro, para, a partir também deste encontro em que apresentado RODRIGO TACLA 
DURAN a  SIMÃO TUMA,  iniciar  a  interlocução  para  que  os  mesmos  recursos  fossem depois 
transferidos ao referido funcionário da PETROBRAS. 39 40 

Vale  mencionar  que  o  recebimento  de  valores  espúrios  por  SIMÃO  TUMA,  foi 
narrado a  ROGÉRIO ARAÚJO,  através  de  MÁRCIO FARIA,  o  que  confirma  o  conhecimento  e 
envolvimento destes no delito de corrupção.41

Destarte,  os  denunciados RENATO  RODRIGUES, ROGÉRIO  CUNHA, ROGÉRIO 
ARAÚJO e MÁRCIO FARIA, não apenas tinham conhecimento dos acertos ilícitos e do pagamento 
da  propina,  como efetivamente  ofereceram e  prometeram a  vantagem indevida  ao  funcionário 
público SIMÃO TUMA. 

Com efeito,  conforme visto acima,  aceita a promessa de vantagem por parte de 
SIMÃO TUMA, esse manteve sua anuência  quanto à existência e o efetivo funcionamento do 
cartel  em desfavor  da PETROBRAS,  omitindo-se nos deveres que decorriam de seu ofício para 
assim permitir que a escolha interna do cartel para a execução obra se concretizasse. Além disso,  
SIMÃO TUMA utilizou-se de seu cargo e atribuições na PETROBRAS para,  de diversas formas, 
beneficiar  as  empreiteiras  integrantes  do  Consórcio  PIPE-RACK  que  haviam  lhe  prometido  o 
pagamento  de  propinas.  A  atuação de  SIMÃO TUMA foi  decisiva,  nesse  sentido,  para  que  o 
Consórcio PIPE-RACK fosse a primeira colocada no procedimento licitatório, bem como para que, 
posteriormente,  houvesse  a  desclassificação  das  propostas  apresentadas  e  o  encerramento  da 
licitação,  mediante o posterior  início de uma negociação que resultou na contratação direta  do 
Consórcio PIPE-RACK.

Diante  do  exposto,  tem-se  que,  no  caso  em tela, ROGÉRIO ARAÚJO,  MÁRCIO 
FARIA e RENATO RODRIGUES, na condição de administradores e diretores do Grupo ODEBRECHT, 
e ROGÉRIO CUNHA, executivo da MENDES JÚNIOR, diretamente e por intermédio de RODRIGO 
TACLA DURAN,  ofereceram,  prometeram e  efetuaram o  pagamento  de vantagem econômica 
indevida,  correspondentes  a,  pelo  menos,  1%  do  valor  do  contrato  original  celebrado  pelo 

34 ANEXO 18.
35 ANEXOS 04 e 06.
36 ANEXOS 04 e 06.
37 ANEXOS 04 e 03.
38 ANEXO 18.
39 ANEXOS 05 e 06.
40 ANEXOS 05 e 06.
41 ANEXOS 04 e 19.
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CONSÓRCIO PIPE RACK com a Estatal (o que equivale a cerca de R$ 18.696.248,00), ao executivo da 
PETROBRAS  SIMÃO TUMA,  o qual  aceitou e recebeu o pagamento de propina, conforme será 
esclarecido em seguida.

3 – DOS DELITOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS

ROGÉRIO  CUNHA, RENATO  RODRIGUES, CÉSAR  ROCHA, SIMÃO  TUMA  e 
RODRIGO TACLA DURAN,  de  modo consciente  e  voluntário,  no contexto das  atividades da 
organização  criminosa  que  integravam,  em  concurso  e  unidade  de  desígnios,  no  período 
compreendido entre,  pelo  menos,  01/03/201242 e  10/01/201343,  dissimularam  a  origem,  a 
movimentação, a disposição e a propriedade de R$ 6.400.000,0044, provenientes dos crimes de 
cartel, fraude a licitação e corrupção, conforme descrito nesta peça, mediante a realização de  
07 (sete)  pagamentos com lastro em contrato simulado entre a MENDES JÚNIOR e a TACLA 
DURAN SOCIEDADE  DE  ADVOGADOS,  incorrendo,  assim,  na  prática  do  delito  tipificado  no 
artigo 1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/98, por 07 vezes, na forma do art. 71 do CP.

ROGÉRIO  CUNHA, RENATO  RODRIGUES, CÉSAR  ROCHA, SIMÃO  TUMA  e 
RODRIGO TACLA DURAN,  de modo consciente e voluntário,  no contexto das  atividades da 
organização  criminosa  que  integravam,  em  concurso  e  unidade  de  desígnios,  no  período 
compreendido entre,  pelo  menos,  01/08/201245 e  17/05/201346,  dissimularam  a  origem,  a 
movimentação, a disposição e a propriedade de R$ 3.600.000,0047, provenientes dos crimes de 
cartel, fraude a licitação e corrupção, conforme descrito nesta peça, mediante a realização de  
02 (dois) pagamentos com lastro em contrato simulado entre a MENDES JÚNIOR e a TACLA 
DURAN SOCIEDADE  DE  ADVOGADOS,  incorrendo,  assim,  na  prática  do  delito  tipificado  no 
artigo 1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/98, por 02 vezes, na forma do art. 71 do CP.

ROGÉRIO  CUNHA, RENATO  RODRIGUES, CÉSAR  ROCHA, SIMÃO  TUMA  e 
RODRIGO TACLA DURAN,  de modo consciente e voluntário,  no contexto das  atividades da 
organização  criminosa  que  integravam,  em  concurso  e  unidade  de  desígnios,  no  período 
compreendido entre,  pelo  menos,  01/07/201348 e  06/12/201349,  dissimularam  a  origem,  a 
movimentação, a disposição e a propriedade de R$ 9.500.000,0050, provenientes dos crimes de 
cartel, fraude a licitação e corrupção, conforme descrito nesta peça, mediante a realização de  

42 Data do primeiro contrato de prestação de serviços firmado entre a TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS e a  
MENDES JÚNIOR – ANEXOS 20 e 04.
43 Data da última transferência efetuada pela MENDES JÚNIOR em favor da TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
concernente ao primeiro instrumento contratual – ANEXO 21.
44 Considerando-se o valor bruto das operações.
45 Data do segundo contrato de prestação de serviços firmado entre a TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS e a  
MENDES JÚNIOR – ANEXOS 20 e 04.
46 Data da última transferência efetuada pela MENDES JÚNIOR em favor da TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
concernente ao segundo instrumento contratual – ANEXO 21.
47 Considerando-se o valor bruto das operações.
48 Data do terceiro contrato de prestação de serviços firmado entre a TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS e a  
MENDES JÚNIOR – ANEXOS 20 e 04.
49 Data da última transferência efetuada pela MENDES JÚNIOR em favor da TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
concernente ao terceiro instrumento contratual – ANEXO 21.
50 Considerando-se o valor bruto das operações.
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04 (quatro) pagamentos com lastro em contrato simulado entre a MENDES JÚNIOR e a TACLA 
DURAN SOCIEDADE  DE  ADVOGADOS,  incorrendo,  assim,  na  prática  do  delito  tipificado  no 
artigo 1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/98, por 04 vezes, na forma do art. 71 do CP.

ROGÉRIO  CUNHA, RENATO  RODRIGUES, CÉSAR  ROCHA, SIMÃO  TUMA  e 
RODRIGO TACLA DURAN,  de modo consciente e voluntário,  no contexto das  atividades da 
organização  criminosa  que  integravam,  em  concurso  e  unidade  de  desígnios,  no  período 
compreendido entre,  pelo  menos,  01/08/201351 e  30/10/201352,  dissimularam  a  origem,  a 
movimentação, a disposição e a propriedade de R$ 6.000.000,0053, provenientes dos crimes de 
cartel, fraude a licitação e corrupção, conforme descrito nesta peça, mediante a realização de  
02 (dois) pagamentos com lastro em contrato simulado entre a MENDES JÚNIOR e a TACLA 
DURAN SOCIEDADE  DE  ADVOGADOS,  incorrendo,  assim,  na  prática  do  delito  tipificado  no 
artigo 1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/98, por 02 vezes, na forma do art. 71 do CP.

Assim,  consolidando-se  as  imputações  pormenorizadas  acima,  verifica-se  que, 
entre,  pelo menos,  01/03/201254 e  06/12/201355,  os  denunciados  ROGÉRIO CUNHA, RENATO 
RODRIGUES, CÉSAR ROCHA, SIMÃO TUMA e RODRIGO TACLA DURAN, de modo consciente e 
voluntário, no contexto das atividades da organização criminosa que integravam, em concurso 
e unidade de desígnios, no intuito de branquear o dinheiro oriundo de crimes perpetrados a  
partir  do  contrato  público  celebrado  pelo  Consórcio  CPPR,  praticaram  04  (quatro)  séries 
independentes  de  atos  de  lavagem  de  capitais,  lastreadas  na  contratação  simulada  de  
prestação de serviços e a posterior realização de 15 (quinze) pagamentos, os quais totalizaram 
movimentações no valor global de  R$ 2      5      .500.0      0      0,00      56.  Assim agiram para que, mediante 15 
(quinze)57 atos de lavagem, fosse operacionalizada a dissimulação da origem, movimentação e 
disposição  de  valores  escusos  auferidos  com  a  prática  de  crimes  de  fraude  a  licitação  e 
corrupção contra a PETROBRAS.  Incorreram, portanto,  mediante tais condutas,  na prática do  
delito tipificado artigo 1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/98, por 04 (quatro) vezes, na forma do art.  
69 do CP58. 

51 Data do quarto contrato de prestação de serviços firmado entre a TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS e a  
MENDES JÚNIOR – ANEXOS 20 e 04.
52 Data da última transferência efetuada pela MENDES JÚNIOR em favor da TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
concernente ao quarto instrumento contratual – ANEXO 21.
53 Considerando-se o valor bruto das operações.
54 Data do primeiro contrato de prestação de serviços firmado entre a TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS e a  
MENDES JÚNIOR – ANEXOS 20 e 04.
55 Data da última transferência efetuada pela MENDES JÚNIOR em favor da TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
concernente ao terceiro instrumento contratual – ANEXO 21.
56 Considerando-se o valor bruto das operações.
57 Embora cada um dos 15 (quinze) pagamentos consubstancie, isoladamente, uma operação autônoma de lavagem de 
dinheiro, o fato de eles terem sido efetuados com fulcro em 04 (quatro) diferentes contratos simulados de prestação de 
serviços, em contextos diferentes, permite concluir que os denunciados praticaram 04 (quatro) séries independentes de 
atos criminosos de branqueamento de capitais.  A absoluta ausência de sucessão circunstancial entre essas séries de 
crime, ao contrário, o fato de que o novo contrato falso que seguiu o desfecho do primeiro foi planejado em autêntica  
sucessão habitual de delitos, com intuito e destinatário distinto, impõe que a essas  04 (quatro) séries criminosas seja 
aplicada a regra do art. 69 do CP, ao passo que aos diferentes pagamentos que em decorrência de cada uma delas foram 
efetuados – 15 (quinze) no total – aplica-se a regra do art. 71 do CP.
58 Considerou-se, dentro de cada série de lavagem, que os atos foram praticados dentro de um mesmo contexto, pelo  
que se colocam em continuidade delitiva.  Assim, a partir  dos pagamentos decorrentes do primeiro contrato entre a  
MENDES JÚNIOR e a TACLA DURAN ADVOGADOS, foram praticados 07 (sete) atos de lavagem de valores, na forma do 
art. 71 do CP. Igualmente, a partir dos pagamentos decorrentes do segundo contrato entre a MENDES JÚNIOR e a TACLA 
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SIMÃO TUMA e RODRIGO TACLA DURAN, de modo consciente e voluntário, no 
contexto das atividades da organização criminosa que integravam, em concurso e unidade de 
desígnios, no período compreendido entre 01/03/201259 e 07/08/201460, dissimularam a origem, 
a movimentação, a disposição e a propriedade de R$ 294.200,00, provenientes dos crimes de 
cartel, fraude a licitação e corrupção, conforme descrito nesta peça, mediante a realização de  
35 (trinta e cinco) pagamentos diferidos, incorrendo, assim, na prática do delito tipificado no 
artigo 1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/98, por 35 vezes, na forma do art. 71 do CP.

Conforme  anteriormente  delineado,  restou  comprovado  que  SIMÃO TUMA,  na 
condição de Gerente da PETROBRAS e de responsável pelo Pipe Rack do Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro/RJ – COMPERJ, repassou informações confidenciais e atuou no sentido de beneficiar o 
Consórcio CPPR no certame licitatório relativo ao projeto em comento, solicitando, aceitando e, ao 
fim, recebendo, em contrapartida, vantagens indevidas milionárias.

Nesse sentido, em acordo entre os representantes do Grupo ODEBRECHT, do Grupo 
UTC e da MENDES JÚNIOR, restou estabelecido que,  em meio à divisão de tarefas  verificada  no 
âmbito do Consórcio61, caberia à MENDES JÚNIOR, representada, in casu, por ROGÉRIO CUNHA62, a 
operacionalização dos valores a serem repassados ao então Gerente da Estatal SIMÃO TUMA.

Nesse aspecto, importante ressaltar que o colaborador  MÁRCIO FARIA esclareceu 
que  os  recursos  para  a  realização  do  pagamento  de  propina  por  cada  uma  das  empresas 
componentes  do  Consórcio  CPPR  eram  provenientes,  com  a  concordância  de  todos  os  seus 
membros, do próprio Consórcio, via “remessa de recursos para as empresas”, cabendo, então, a cada 
empreiteira, a partir de mecanismos próprios, a realização dos pagamentos a funcionários públicos 
conforme entre elas acordado.63

Assim, consoante exemplificado pelo próprio colaborador, em reunião realizada em 
09/05/2012,  restou regularizado formalmente,  conforme consta da Ata nº 003/2012,  o envio de 
recursos  para  as  empresas  componentes  do  Consórcio  CPPR,  realizado  em  30/03/2012,  sendo 
autorizada, então, a remessa de R$ 4.026.000,00 à MENDES JÚNIOR, que empregou parte desse 
montante à realização dos pagamentos espúrios ao ex-funcionário da PETROBRAS.64

DURAN ADVOGADOS, foram praticados 02 (dois) atos de lavagem de valores, na forma do art. 71 do CP. Ainda, a partir 
dos pagamentos decorrentes do terceiro contrato entre a MENDES JÚNIOR e a TACLA DURAN ADVOGADOS, foram 
praticados  04 (quatro)  atos  de  lavagem de  valores,  na  forma do  art.  71  do  CP.  Por  fim,  a  partir  dos  pagamentos 
decorrentes do quarto contrato entre a MENDES JÚNIOR e a TACLA DURAN ADVOGADOS, foi o delito do art. 1º, caput e 
§4º, da Lei n. 9.613/98 praticado por 02 (duas) vezes, na forma do art. 71 do CP.  Entre estas quatro séries de lavagem, 
porém,  uma  vez  que  realizadas  em  contextos  diversos,  de  modo  que  apresentam  potencialidade  delitiva  própria,  
considerou-se a  prática,  pelos denunciados,  por  04 (quatro)  vezes,  em concurso material,  do delito  de lavagem de 
capitais.
59 Data da realização da primeira transação – ANEXO 54 e seguintes.
60 Data da realização da última transação – ANEXO 54 e seguintes.
61 Nesse  aspecto,  convém  referir  que,  consoante  reconhecido  por  esse  Juízo  em  sede  dos  Autos  nº  5027422-
37.2015.404.7000, 5036528-23.2015.4.04.7000 e 5015608-57.2017.4.04.7000, no que respeita ao projeto do Pipe Rack do  
COMPERJ,  o Grupo ODEBRECHT e o Grupo UTC,  com anuência recíproca e de representantes da MENDES JÚNIOR, 
restaram responsabilizados pela realização dos pagamentos de vantagens indevidas aos funcionários que ocupavam altos 
cargos na Diretoria de Abastecimento e na Diretoria de Serviços da PETROBRAS, notadamente PAULO ROBERTO COSTA, 
RENATO DUQUE e ROBERTO GONÇALVES.
62 ANEXO 18.
63 ANEXO 17.
64 ANEXO 17.
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Nesse sentido, após comunicar a  SIMÃO TUMA que os pagamentos ilícitos seriam 
realizados e que, caberia à MENDES JÚNIOR a sua operacionalização, RENATO RODRIGUES foi 
procurado pelo então funcionário da PETROBRAS, que, na oportunidade, solicitou auxílio para o 
recebimento dos valores. Como não era de sua atribuição direta,  RENATO RODRIGUES disse que 
verificaria a situação dentro da ODEBRECHT, tendo procurado CÉSAR ROCHA65.

Em decorrência da solicitação de  RENATO RODRIGUES,  CÉSAR ROCHA entrou em 
contato com LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, executivo da ODEBRECHT que atuava no Setor de 
Operações Estruturadas66.

Objetivando  transpor  as  dificuldades  da  MENDES  JÚNIOR  em  operacionalizar  os 
repasses de propina para  SIMÃO TUMA,  LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES solicitou ajuda a 
FERNANDO  MIGLIACCIO,  outro  executivo  ligado  à  ODEBRECHT,  que  possuía  detalhado 
conhecimento a respeito do funcionamento do Setor de Operações Estruturadas da empreiteira, e 
que mantinha contatos frequentes com diversos profissionais especializados na lavagem de dinheiro. 
FERNANDO MIGLIACCIO indicou, então, RODRIGO TACLA DURAN para a realização do serviço67. 

Desde logo, cumpre observar que, em meio à divisão de tarefas que se estabeleceu 
no estratagema criminoso em comento,  cabia  a  RODRIGO TACLA DURAN especificamente o 
papel de promover a lavagem do dinheiro sujo, proveito e produtos dos delitos perpetrados 
em  detrimento  da  Estatal,  tendo  sido,  inclusive,  denunciado  perante  esse  Juízo  em  outras  
oportunidades pela prática de atos dessa natureza (Autos nº 5019961-43.2017.4.04.7000).

Assim, após repassados valores pelas empreiteiras a RODRIGO TACLA DURAN, 
incumbia-lhe, mediante o pagamento e/ou a retenção de  percentual do valor movimentado, 
possibilitar  que  valores  em  espécie  fossem  fornecidos  aos  representantes  de  importantes 
grupos  empresariais,  dentre  os  quais os Grupos UTC,  ODEBRECHT e  MENDES  JUNIOR,  em 
território  brasileiro,  e/ou  disponibilizar  montantes  em  contas  situadas  no  exterior  cujos  
beneficiários finais eram, em regra, agentes públicos ou políticos.

Destarte,  verifica-se que,  em geral,  dois  modi operandi restaram utilizados por 
RODRIGO TACLA DURAN em sua atuação.  De um lado,  foram firmados diversos  contratos 
fictícios  entre  as  empresas  titularizadas  pelo  denunciado,  dentre  elas  a  TACLA  DURAN 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, e as empreiteiras contratadas pela PETROBRAS, os quais deram 
lastro à emissão de títulos de cobrança e à realização de pagamentos, possibilitando, então,  
que RODRIGO TACLA DURAN, em contrapartida, procedesse, a depender do caso, à entrega 
de  dinheiro  em  espécie  no  Brasil  aos  representantes  da  empreiteira,  via  “caixa  2”,  ou  à 
disponibilização de valores a agentes públicos e políticos tanto no Brasil quanto no exterior.

Em grande medida, desvelou-se que  RODRIGO TACLA DURAN se destacou na 
atuação, enquanto operador financeiro, em favor do Grupo ODEBRECHT. Nesse sentido,  esse 
operador  financeiro  era  responsável,  mediante  a  utilização de contas  por  ele titularizadas e 
administradas,  mantidas  em  instituições  bancárias  sediadas  no  exterior,  por  intermediar  o 
repasse de  valores provenientes de contas ligadas ao Grupo ODEBRECHT para outras  contas 
pertencentes a doleiros, os quais, então, eram disponibilizados aos executivos e representantes 
do grupo empresarial, em moeda nacional, ou  entregues  aos próprios beneficiários finais, no 

65 ANEXOS 04, 05 e 17.
66 ANEXOS 04 e 06.
67 ANEXOS 04 e 22.
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Brasil ou no exterior, atuando, assim, em conjunto com o Setor de Operações Estruturadas da 
empreiteira.

Desde logo, verifica-se que, imbuido do intuito de realizar operações delituosas e o 
pagamento de vantagens indevidas a diversos agentes públicos e políticos, o Grupo ODEBRECHT 
idealizou e conferiu funcionamento, no âmbito interno da empreiteira, ao denominado  Setor de 
Operações  Estruturadas,  destinado  especificamente  ao  controle,  organização,  gestão  e 
operacionalização de pagamentos de valores espúrios de maneira maquiada. 

O Setor  de Operações Estruturadas  executava as ordens dos altos executivos do 
grupo empresarial e era composto por importantes executivos e funcionários antigos de confiança 
da cúpula do Grupo, tais como HILBERTO SILVA, FERNANDO MIGLIACCIO, LUIZ EDUARDO SOARES, 
UBIRACI SANTOS, MARIA LUCIA TAVARES e ANGELA PALMEIRA.

Nesse  sentido,  a  partir  das  declarações  do  colaborador  VINICIUS  VEIGA BORIN, 
restou possível identificar o funcionamento dessa complexa e ardilosa estrutura financeira, erigida 
para  viabilizar  pagamentos  ilícitos  e  impedir  a  vinculação  entre  o  pagador  e  o  recebedor  do 
dinheiro: as contas mantidas no exterior, controladas por MARCOS GRILLO, graduado executivo do 
Grupo ODEBRECHT, abasteciam aquelas controladas por FERNANDO MIGLIACCIO e/ou por LUIZ 
EDUARDO  SOARES,  essas,  por  sua  vez,  as  de  OLÍVIO  RODRIGUES,  sendo  os  valores,  então, 
repassados  aos  beneficiários  e/ou  a  operadores  financeiros,  dentre  os  quais  se  destacava 
RODRIGO TACLA DURAN.68

Apenas a título de contextualização, cumpre observar que VINICIUS VEIGA BORIN 
revelou 12 (doze) contas bancárias em nome de offshores controladas e utilizadas por  RODRIGO 
TACLA  DURAN  no  esquema  criminoso  delineado,  as  quais  podem  ser  consideradas  contas 
operacionais do Grupo ODEBRECHT, a saber, BEZOYA TRADING LIMITED; BONARDA INVESTMENTS 
LTD.;  CUMBERLAND FINANCE LTD.;  DISCOVERY MANAGEMENT LLC; HOST TELECOMUNICATION 
CORP.;  METX  TRADING  CORP.;  NEVADA  INVESTMENTS  LTD.;  OCEAN  CITY  ENTERPRISES  LLC; 
VIVOSANT CORP. SA; ZB INTERNATIONAL LTD.; GVTEL Corp SL; e IFX TRANDING CORP.69-70

O  próprio  Grupo  ODEBRECHT,  visando  ao  esclarecimento  dos  fatos  que  lhe 
circundaram e a conferir a máxima efetividade à persecução das pessoas físicas neles envolvidos, 
firmou declaração ao Ministério Público Federal em que reconheceu expressamente que: (1) para 
viabilizar o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos e políticos lançou mão aos 
serviços  prestados por  RODRIGO TACLA DURAN,  o  qual  se  encarregava  de  receber  recursos 
ilícitos do Grupo ODEBRECHT no exterior, por meio de contas abertas em nome de  offshores,  e 
repassá-los, no Brasil e no exterior, a outros agentes; (2) fez transferências para contas bancárias  
indicadas por RODRIGO TACLA DURAN e por ele utilizadas para receber recursos da ODEBRECHT, 
sendo que dentre elas se destacam aquelas abertas em nome das offshores NEVADA INVESTMENTS 
LTD.; OCEAN CITY ENTERPRISES LLC; VIVOSANT CORP. SA; ZB INTERNATIONAL LTD.; GVTEL CORP 
SL; e IFX TRANDING CORP.71

68 Termo de colaboração nº 1 de VINICIUS BORIN – ANEXO 23. 
69 Termo de colaboração nº 1 de VINICIUS BORIN – ANEXO 23. 
70 Cite-se, por oportuno, que o colaborador MARCO PEREIRA DE SOUSA BILINSKI reconheceu ter auxiliado RODRIGO 
TACLA DURAN na abertura de algumas empresas  offshore,  com o concurso da empresa Dartmouth Securities,  cujo 
escritório correspondente estaria localizado em São Paulo (Termo de colaboração nº 1 – ANEXO 24). 
71 ANEXO 25.
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Nesse contexto, conforme revelado pelos colaboradores VINICIUS VEIGA BORIN e 
MARIA LUCIA DE SOUZA TAVARES no âmbito dos acordos firmados com o Parquet federal, para a 
transmissão das ordens de pagamentos indevidas, com o fim de dificultar eventual investigação e 
inviabilizar a identificação dos envolvidos, o Setor de Operações Estruturadas se utilizava de dois 
sistemas de informática específicos, um para alimentação e controle dos dados financeiros relativos 
à  contabilidade  paralela  e  outro  para  a  comunicação  entre  os  envolvidos  nas  transações, 
denominados,  respectivamente,  de  “MyWebDay” e  “Drousys”,  e  funcionavam com codinomes e 
senhas pessoais.72

O denunciado RODRIGO TACLA DURAN, que, ao menos entre os anos de 2011 e 
2015, foi responsável por operacionalizar centenas de atos de lavagem de dinheiro em favor do 
Grupo ODEBRECHT e de outros grandes grupos empresariais brasileiros, identificava-se no sistema 
“Drousys”  da  ODEBRECHT  sob  o  codinome  “BlackZ”.  Cite-se,  nesse  sentido,  as  declarações 
prestadas pelos colaboradores FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA73,  LUIZ EDUARDO DA ROCHA 
SOARES e OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR74.

A  fim  de  corroborar  a  informação,  restaram  realizadas  pesquisas  e  análises  do 
sistema  “Drousys“  pela  assessoria  técnica  desta  Força-Tarefa,  cujo  resultado  constou  do 
suprarreferido Relatório de Análise nº 010/2017 – ASSPA/PRPR.75

Verifica-se, nesse sentido, que o e-mail “00000d0e.eml”, datado de 19/12/2014, com 
origem na conta  andrea@prosperolegal.ch titularizado por ANDREA PROSPERO, foi destinado à 
conta blac  k  z@sectrial.com  , a qual é atribuída pela remetente a RODRIGO TACLA DURAN, fato que 
resta reforçado pelo emprego do vocativo “Caro Rodrigo”, conforme realçado na seguinte imagem
76:

72 Termo de colaboração nº 1 de VINICIUS BORIN e nº 5 de MARIA LUCIA TAVARES – ANEXOS 23 e 26. 
73 “[…] QUE RODRIGO DURAN estava no Drousys sob o codinome BLACKZ; QUE era RODRIGO DURAN quem cuidava  
dessas operações KIBE e ESFIHA era RODRIGO DURAN; QUE a denominação de operação KIBE era quando as operações 
ocorriam sem ADIR ASSAD; QUE a denominação Operação ESFIHA era utilizada quando as operações ocorriam com ADIR 
ASSAD; QUE, nos casos em que ocorria a interferência de ADIR ASSAD, eram utilizadas as contas geridas por ADIR ASSAD 
no exterior; QUE havia também a OPERAÇÃO DRAGÃO, nome que era utilizado por RODRIGO DURAN quando envolvia  
um doleiro chinês de nome LEO; QUE, nos três casos relativos a RODRIGO DURAN, os reais eram sempre entregues a 
ALVARO NOVIS; QUE ALVARO NOVIS era a pessoa responsável por entregar os valores em espécie aos destinatários, QUE 
o depoente somente avisava a ALVARO NOVIS que os valores iriam ser a entregues por RODRIGO DURAN ou TUTA [...]”  
(Termo de Colaboração n° 15 de FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA – ANEXO 27).
74 “[…] QUE com relação aos doleiros VINÍCIUS BARRETO, do Uruguai era “JUCA” e RODRIGO DURAN era “BLACKZ”,  
conforme trocas de mensagem em anexo (anexo 2.a); QUE a criação do sistema de comunicação DROUSYS foi solicitada 
por HILBERTO SILVA e o colaborador ajudou a implementar; QUE no chat do sistema cada pessoa só visualizava pessoas  
com quem devesse conversar e muitos usuários não apareciam para o colaborador, ou seja, cada um só tinha contato  
com quem deveria  ter  e  não com todos que possuíam a ferramenta [...]”  (Termo de Colaboração nº 02 de OLÍVIO 
RODRIGUES JÚNIOR – ANEXOS 04 e 28).
75 ANEXO 54 e seguintes.
76 ANEXO 54 e seguintes.
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Ademais,  o  e-mail  “000004d6.eml”,  datado  de  27/01/2014,  revela  que  MAURO 
FONSECA ROMALDINI,  vinculado ao PKB,  Suíça,  também atribui  a conta  blackz@sectrial.com a 
RODRIGO TACLA DURAN, conforme mensagem respondida pelo próprio blackz@sectrial.com77:

Outrossim, o e-mail “0000220a.eml”, vinculado a instituições financeiras, reforça a 
vinculação de RODRIGO TACLA DURAN à conta e ao codinome 'BlackZ'. MARCO BILINSKI, titular 

77 ANEXO 54 e seguintes.
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da  conta  marco@meinlbank.com.ag,  denomina  o  titular  da  conta  blackz@sectrial.com como 
“Vamp”, mas, no conteúdo, encaminha mensagem anterior na qual o destinatário da mensagem da 
conta  “blackz”  é  chamado  de  “RODRIGO”,  na  oportunidade,  por  ALINE  SOUZA 
(aline@meinlbank.com.ag)78:

Destaque-se, igualmente,  a seguinte mensagem extraída do sistema  “Drousys”,  na 
qual RODRIGO TACLA DURAN (“BlackZ”) troca e-mail com FERNANDO MIGLIACCIO (“Waterloo”), 
na qual o operador financeiro confirma a entrega de R$ 2.600.000,00 a um funcionário público 
(“Peixe”), ao que o executivo do Grupo ODEBRECHT responde que fará os cálculos para verificar o  
restante do montante devido e menciona precisar de “outra opereta” (sic) de  RODRIGO TACLA 
DURAN,  demonstrando,  assim,  a  constante  atuação  do  denunciado  nessa  espécie  de  serviço 
ilícito79:

78 ANEXO 54 e seguintes.
79 ANEXO 54 e seguintes.
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Nesse particular,  cumpre ressaltar que, conforme documento extraído do sistema 
“Drousys”,  RODRIGO TACLA DURAN, que também se identificava como “Vampeta”,  “Vampe” e 
“Vamp”, em  31/01/2013,  em  uma  espécie  de  desabafo,  encaminhou  mensagem  eletrônica  a 
funcionários da empreiteira, dentre eles LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES, na qual afirmou que 
teria  operacionalizado,  junto  ao  Setor  de  Operações  Estruturadas,  mais  de  US$ 
300.000.000,00. Destacou o operador na oportunidade, ainda, que  “levava a sério” o negócio 
entre  eles  mantido,  destacando  os  sentimentos  de  lealdade  e  de  confiança  mútua  que 
carregava consigo quanto a essas atividades de natureza ilícita:80-81

80 Conforme será melhor analisado na presente denúncia, em momento oportuno, os codinomes  “BlackZ” e  “Vampe” 
eram  atribuídos,  no  sistema  “Drousys”,  a  RODRIGO TACLA DURAN,  consoante  minuciosamente  demonstrado  por 
ocasião do Relatório de Análise nº 010/2017 – ASSPA/PRPR (ANEXO 54 e seguintes.).
81 ANEXO 54 e seguintes.
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Assim, para além dos elementos que tocam a presente ação penal,  que serão a 
seguir  expostos  e  que,  inseridas  nesse  mesmo  contexto,  são também corroboradas  pelas 
informações  anteriormente  suscitadas,  verifica-se que  RODRIGO  TACLA  DURAN se  dedicava 
profissionalmente à prática de lavagem de capitais.

Especificamente no que respeita aos fatos ora denunciados, após RODRIGO TACLA 
DURAN ter sido indicado por FERNANDO MIGLIACCIO para operacionalizar, em favor do consórcio 
integrado pela MENDES JUNIOR, UTC e ODEBRECHT, a lavagem e o repasse, de vantagens indevidas, 
ao ex-Gerente da PETROBRAS SIMÃO TUMA, RENATO RODRIGUES questionou ao então Diretor 
Financeiro  CÉSAR ROCHA acerca  da  possibilidade  de  apresentar  RODRIGO TACLA DURAN à 
MENDES JÚNIOR, notadamente a seu Diretor  ROGÉRIO CUNHA, para que a empreiteira pudesse 
concretizar  o  repasse  da  propina.  CÉSAR ROCHA,  então,  acionou FERNANDO  MIGLIACCIO, 
solicitando que um almoço fosse agendado, a fim de que o operador financeiro fosse apresentado a 
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executivos  da  empreiteira  MENDES  JUNIOR,  notadamente  a  ROGÉRIO CUNHA82,  e  a  SIMÃO 
TUMA83.

Para que o encontro fosse marcado, FERNANDO MIGLIACCIO (codinome: "Waterloo") 
entrou  em contato  com  RODRIGO TACLA DURAN (codinome:  "BlackZ")  por  meio do sistema 
“Drousys”84-85, conforme restou evidenciado na seguinte comunicação:

O encontro se deu em 08/05/2012, no restaurante Rufino’s, em São Paulo/SP, estando 
presentes  CÉSAR ROCHA,  SIMÃO  TUMA,  RENATO RODRIGUES,  RODRIGO TACLA DURAN, 
FLÁVIO, então Gerente  Financeiro da MENDES JÚNIOR,  e outro representante  dessa empreiteira 
chamado  ROGÉRIO86-87,  que,  conforme  demonstraram  os  elementos  de  prova  angariados  no 
decorrer  das  investigações,  se  tratava  de  ROGÉRIO CUNHA88,  então Diretor  de Óleo e  Gás  da 
empreiteira. 

Os objetivos dessa reunião, eram, justamente, apresentar RODRIGO TACLA DURAN 
aos  agentes  da  MENDES  JÚNIOR,  a  fim  de  que  gerenciassem  a  forma  em que  se  dariam  os 
pagamentos realizados no âmbito da primeira camada dos atos de lavagem realizados, e apresentar 
RODRIGO TACLA DURAN a SIMÃO TUMA, a fim de possibilitar a sua interlocução e a abertura da 
conta bancária no exterior e a transferência das vantagens ilícitas destinadas ao referido funcionário 
da PETROBRAS. 

82 ANEXO 18.
83 ANEXOS 04 e 06.
84 ANEXOS 04 e 06.
85 “WATERLOO” era o codinome utilizado por FERNANDO MIGLIACCIO no sistema Drousys, enquanto “BLACKZ” era o 
apelido utilizado por RODRIGO TACLA DURAN – ANEXOS 04, 28 e 54 e seguintes..
86 ANEXOS 04 e 06.
87 ANEXOS 04 e 05.
88 ANEXO 18.

19/52



Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA LAVA JATO

Uma vez realizada a indicação de RODRIGO TACLA DURAN para a operacionalização 
dos pagamentos ilícitos em benefício de SIMÃO TUMA, a empresa MENDES JÚNIOR, contratou o 
escritório TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, controlado pelo referido operador financeiro. 

A  partir  das  informações  e  os  documentos  apresentados  pela  TACLA  DURAN 
SOCIEDADE DE  ADVOGADOS à  Receita  Federal  do  Brasil  no  âmbito  de  Procedimento  Fiscal,  é 
possível  verificar  que,  a  fim  de  justificar  o  repasse  de  valores  da  MENDES  JÚNIOR à  empresa 
titularizada por RODRIGO TACLA DURAN, foram firmados os seguintes os instrumentos contratuais 
fictícios:89

a)  contrato  de  prestação  de  serviços  advocatícios  para  due  diligence,  relativo  ao 
procedimento administrativo nº 15.375.000.090/2011 junto à Receita Federal do Brasil 
e ao Mandado de Segurança nº 23100.81.2012.4.01.3400, em trâmite perante a 4ª 
Vara  Federal  de  Brasília/DF,  subscrito  em  01/03/2012,  no  valor  total  de  R$ 
6.400.000,00, com prazo indeterminado;

b) contrato geral de prestação de serviços advocatícios, assinado em 01/08/2012, no 
valor de 3.600.000,00, válido entre 01/08/2012 e 31/06/2013;

c) contrato de prestação de serviços advocatícios relacionadas a ações de cobrança 
movidas contra o Estado do Maranhão, notadamente processo nº 9975/2012 (9404-
05.2012.8.10000010), em curso na 2ª Vara da Fazenda Pública de São Luis, ação de 
cobrança processo nº 0028839-76.2000.8.26.005, movida contra a SP Urbanismo, em 
curso perante a 11ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, e ação de cobrança movida 
contra  a  Companhia  Hidroelétrica  do  São  Francisco  –  CHESF,  autos  nº  0505839-
74.1995.8.100001,  em  curso  perante  a  12ª  Vara  Cível  –  Seção  B,  em  Recife/PE, 
subscrito  em  01/07/2013,  no  valor  global  de  R$  9.500.000,00, com  prazo 
indeterminado;

d) contrato geral de prestação de serviços advocatícios, subscrito em 01/08/2013, no 
valor total de R$ 6.000.000,00, válido entre 01/08/2013 e 31/07/2015.

Os milionários pagamentos previstos nos instrumentos contratuais ideologicamente 
falsos em comento podem ser assim sintetizados:90

89 ANEXOS 20 e 04.
90 ANEXOS 20 e 04.
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A partir da análise dos dados bancários e fiscais de RODRIGO TACLA DURAN e de 
sua empresa TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS91, cujo sigilo foi afastado mediante ordem 
desse Juízo, bem como os dados fiscais da empreiteira MENDES JÚNIOR92, restou evidenciado que, 
de fato, houve os repasses de valores da empreiteira para o operador financeiro RODRIGO TACLA 
DURAN.

Nesse  sentido,  a  fim  de  lastrear  o  repasse  de  valores  espúrios  provenientes  da 
MENDES JÚNIOR e  do Consórcio  CPPR,  mediante  a  atuação do Diretor  ROGÉRIO CUNHA,  ao 
operador  financeiro  RODRIGO TACLA DURAN,  restaram emitidas  notas  fiscais  ideologicamente 
falsas, datadas de 17/07/2012 a 06/12/2013, no valor bruto global de R$ 25.500.000,00, conforme 
sintetizado na seguinte tabela, confeccionada pelas autoridades fazendárias a partir dos documentos 
fornecidos a ela pela empreiteira93:

91 A  quebra  de  seus  sigilos  bancário  e  fiscal  foi  decretada  por  esse  Juízo  em  sede  dos  autos  nº  5048976-
28.2015.4.04.7000.
92 A  quebra  de  seu  sigilo  fiscal  foi  decretada  em  sede  dos  autos  nº  5075022-88.2014.4.04.7000  e  5013906-
47.2015.4.04.7000.
93 ANEXOS 29 a 33 e 04.
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Pagamentos previstos
Nº Data Valor Contrato
1 17/07/12 R$ 600.000,00 1º contrato (01/03/12)
2 08/08/12 R$ 600.000,00 1º contrato (01/03/12)
3 02/10/12 R$ 1.350.000,00 1º contrato (01/03/12)
4 23/10/12 R$ 675.000,00 1º contrato (01/03/12)
5 01/11/12 R$ 675.000,00 1º contrato (01/03/12)
6 13/12/12 R$ 1.250.000,00 1º contrato (01/03/12)
7 11/01/13 R$ 1.250.000,00 1º contrato (01/03/12)
8 10/04/13 R$ 1.200.000,00 2º contrato (01/08/12)
9 10/05/13 R$ 2.400.000,00 2º contrato (01/08/12)
10 03/07/13 R$ 1.500.000,00 3º contrato (01/07/13)
11 20/07/13 R$ 3.000.000,00 4º contrato (01/08/13)
12 06/08/13 R$ 2.000.000,00 3º contrato (01/07/13)
13 30/10/13 R$ 3.000.000,00 4º contrato (01/08/13)
14 13/11/13 R$ 2.000.000,00 3º contrato (01/07/13)
15 22/11/13 R$ 2.000.000,00 3º contrato (01/07/13)
16 06/12/13 R$ 2.000.000,00 3º contrato (01/07/13)

TOTAL R$ 25.500.000,00
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Conforme destacado pelo  Relatório  de  Informação nº  135/201794,  elaborado pela 
Assessoria de Pesquisa e Análise da Procuradoria da República no Estado do Paraná – ASSPA/PRPR, a 
empresa TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS foi beneficiária de receitas brutas advindas da 
MENDES  JÚNIOR  TRADING  E  ENGENHARIA,  durante  os  anos  de  2012  e  2013,  no  valor, 
respectivamente, de R$ 5.150.000,00 e  R$ 20.350.000,00. Tais receitas, descontados os impostos, 
correspondem  aos  montantes  líquidos  de  R$  4.833.275,00  e  R$  19.098.475,00,  totalizando  R$ 
23.931.750,00.

Confrontando-se  as informações declaradas pela empreiteira  à Receita  Federal  do 
Brasil  com  os  dados  bancários  da  TACLA  DURAN  SOCIEDADE  DE  ADVOGADOS,  assim  como 
compulsando-se  os  documentos  apresentados  pela  MENDES JÚNIOR à  autoridade  fazendária95, 
verificou-se o recebimento, pelo escritório do operador financeiro, de exatamente R$ 23.931.750,00 
(valor bruto: R$ 25.500.000,00) advindos da MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA, no período 
compreendido entre 13/07/2012 e 06/12/2013:

94 ANEXO 21.
95 ANEXOS 34, 35 e 04.
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Observe-se que o contrato entre a PETROBRAS e o Consórcio CPPR foi assinado em 
02/09/201196,  tendo a solicitação de vantagens indevidas por  SIMÃO TUMA e a correspondente 
promessa de pagamento pelo Consórcio ocorrido em momento próximo, conforme informado por 
RENATO RODRIGUES97.  Em  adição,  o  almoço  destinado  à  apresentação  de  RODRIGO TACLA 
DURAN a executivos da MENDES JÚNIOR ocorreu em 08/05/201298, apenas  dois meses antes da 
concretização do primeiro pagamento. 

Não  suficiente,  tem-se  que  a  primeira  quitação   ocorreu  pouco  tempo  após  a   
realização  da  reunião  em  que  restou  autorizada  a  remessa  de  valores  do  Consórcio  CPPR  às 
empresas dele componentes, especificamente à MENDES JÚNIOR, destinando parte desses valores, 
então, a SIMÃO TUMA, por meio de RODRIGO TACLA DURAN.99

Some-se a isto o fato de que o montante repassado corresponde a R$23.931.750,00, 
condizente, portanto, com as afirmações de LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES no sentido de que a 
MENDES JÚNIOR direcionava os pagamentos em favor de SIMÃO TUMA ao escritório de RODRIGO 
TACLA DURAN, que, por sua vez, disponibilizava os valores em espécie, em moeda nacional, para o 
funcionário da PETROBRAS, tendo o montante totalizado cerca de R$ 23 milhões100. 

Além disso, tem-se que pesquisas realizadas no sistema Drousys com o termo “Simão” 
revelaram a  existência  de  mensagem,  encaminhada  por  RODRIGO TACLA DURAN (Codinome: 
"Blackz") a ele próprio, contendo o nome completo, CPF e dados bancários de SIMÃO TUMA101:

96 ANEXO 14.
97 ANEXOS 04 e 05.
98 ANEXOS 04 e 06.
99 ANEXO 17.
100 ANEXOS 04 e 22.
101 ANEXOS 36 e 37.
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Repasses da Mendes Júnior para a Tacla Duran Sociedade de Advogados
Nº Data Origem Destino Beneficiado Valor
1 13/07/2012 MENDES JÚNIOR TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS SIMÃO TUMA R$ 563.100,00
2 07/08/2012 MENDES JÚNIOR TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS SIMÃO TUMA R$ 563.100,00
3 30/09/2012 MENDES JÚNIOR TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS SIMÃO TUMA R$ 1.266.975,00
4 22/10/2012 MENDES JÚNIOR TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS SIMÃO TUMA R$ 633.487,50
5 01/11/2012 MENDES JÚNIOR TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS SIMÃO TUMA R$ 633.487,50
6 12/12/2012 MENDES JÚNIOR TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS SIMÃO TUMA R$ 1.173.125,00
7 10/01/2013 MENDES JÚNIOR TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS SIMÃO TUMA R$ 1.173.125,00
8 16/04/2013 MENDES JÚNIOR TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS SIMÃO TUMA R$ 1.126.200,00
9 17/05/2013 MENDES JÚNIOR TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS SIMÃO TUMA R$ 2.252.400,00
10 02/07/2013 MENDES JÚNIOR TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS SIMÃO TUMA R$ 3.284.750,00
11 22/07/2013 MENDES JÚNIOR TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS SIMÃO TUMA R$ 2.815.500,00
12 30/10/2013 MENDES JÚNIOR TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS SIMÃO TUMA R$ 2.815.500,00
13 12/11/2013 MENDES JÚNIOR TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS SIMÃO TUMA R$ 1.877.000,00
14 21/11/2013 MENDES JÚNIOR TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS SIMÃO TUMA R$ 1.877.000,00
15 06/12/2013 MENDES JÚNIOR TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS SIMÃO TUMA R$ 1.877.000,00

TOTAL R$ 23.931.750,00
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No que respeita à falsidade ideológica dos contratos firmados entre a TACLA DURAN 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS e a MENDES JÚNIOR,  ressalte-se, por oportuno, a análise efetuada 
pela  Receita  Federal  do  Brasil  sobre  a  alegada prestação  de  serviços  advocatícios.  Apontou  a 
autoridade fazendária que os objetos desses contratos, em conjunto com as vultosas somas pagas 
para o cumprimento das cláusulas deles contantes, mostram-se destoantes e desproporcionais do 
que seria usual remunerar uma empresa para a prestação dos serviços previstos. Além disso, a TACLA 
DURAN  SOCIEDADE  DE  ADVOGADOS  não  patrocinou ou  patrocina,  entre  as  empresas  que  a 
contrataram, nenhuma causa de grande valor ou importância, que pudesse justificar os altos repasses 
de recursos.102

Nesse particular, cumpre ressaltar que, inobstante parte dos contratos firmados entre 
a MENDES JÚNIOR e a TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS apresente menção a causas 
específicas, de fato ajuizadas e em que a MENDES JÚNIOR consta como parte, nelas o denunciado 
RODRIGO TACLA DURAN não figurava como seu patrono oficial.

De maneira exemplificativa, mediante consulta processual aberta no sítio eletrônico da 
Justiça Federal – Tribunal Regional Federal da 1ª Região, este órgão ministerial procedeu à pesquisa 
do  Mandado  de  Segurança  referido  no  primeiro  instrumento  contratual  firmado,  datado  de 
01/03/2012, de nº 0023100-81.2012.4.01.3400. 

Verificou-se, desde logo, que a MENDES JÚNIOR figura como impetrante do mandado 
de segurança em face do impetrado Presidente do Comitê Gestor do REFIS,  porém, dentre seus 
procuradores, não figura o investigado RODRIGO TACLA DURAN:

102 ANEXOS 38 e 04.
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Analisando-se  a  movimentação  processual  e  as  intimações  contemporâneas  à 
assinatura do contrato, é possível constatar que os advogados da MENDES JÚNIOR eram, à época, os 
mesmos daqueles constantes do rol anteriormente retratado, consoante demonstra o evento datado 
de 17/05/2012 do seguinte extrato:
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A fim de que não restem dúvidas, consultando-se, na mesma fonte, as causas em que 
RODRIGO TACLA DURAN,  inscrito  na  OAB/SP  166.339,  atua  como  advogado  junto  à  Seção 
Judiciária do Distrito Federal, inexistem resultados, inclusive no que respeita a processos baixados:

Tal resultado, contudo, não se mostra surpreendente na medida em que, conforme 
consignou a RFB por ocasião da confecção de Termo de Descrição dos Fatos atinente à empresa 
MENDES JÚNIOR, que, das GFIP – Guias de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social 
apresentadas pelo escritório de advocacia, verifica-se que, apesar da vultuosa receita apurada no que 
refere à TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, a empresa não possuía, para o período de 

26/52



Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA LAVA JATO

06/2011  a  03/2012,  qualquer  funcionário,  tampouco  registrava  pagamento  a  contribuintes 
individuais, tendo faturado, no período, R$ 3.529.510,90.103

Da mesma forma, a partir de 04/2012, identificou-se a contratação de uma auxiliar 
administrativa e, em 10/2012, de outra auxiliar administrativa, duas funcionárias encarregadas da 
limpeza e uma advogada, auferindo, de outro canto, receita bruta de R$ 51.746.958,40, de maneira 
absolutamente incompatível  com o corpo de funcionários  que possuía  ou com a formação e a 
especialização que o objeto social da sociedade demandava.104

Ora, de fato não se faz crível que um escritório que possuía no corpo funcional, à 
época  dos  contratos  firmados  com  a  MENDES  JÚNIOR,  duas  auxiliares  administrativas,  duas 
funcionárias encarregadas da limpeza e uma advogada conseguisse manejar de forma satisfatória 
processos  de  tamanha  importância  e  de  tamanho  valor,  a  ponto  de  receber  as  contrapartidas 
acordadas.

De igual maneira, não se mostra plausível que a MENDES JÚNIOR, uma das maiores 
empreiteiras do país, de destaque nos segmentos de óleo e gás, industrial e infraestrutura, em seu 
histórico de 64 anos de existência105 e com a estrutura que possui, contratasse para a prestação de 
serviços advocatícios lícitos, em valores milionários, um escritório de pequeno porte sob o ponto de 
vista jurídico e que iniciara suas atividades poucos meses antes, notadamente em 08/06/2011106.

Ressalte-se, ademais, que, anteriormente à constituição da TACLA DURAN SOCIEDADE 
DE ADVOGADOS, RODRIGO TACLA DURAN atuava mediante outras empresas de sua titularidade, 
com destaque à ECONOCELL DO BRASIL – PROVEDORES LTDA. e à TWC PARTICIPAÇÕES LTDA, cujo 
objeto social não consistia na prestação de serviços advocatícios, em dissonância com a formação do 
denunciado.107

Quanto  a  essas  empresas,  cumpre  ressaltar  que  guardam  relação  com  os  fatos 
denunciados  por  este  órgão  ministerial  em  sede  dos  Autos  nº  5019961-43.2017.4.04.7000  e 
5020421-30.2017.4.04.7000,  porquanto  foram  utilizadas  por  RODRIGO TACLA DURAN para  a 
lavagem de ativos em favor do Grupo UTC, mediante a realização de pagamentos com lastro em 
contratos  fictícios  de  prestação  de  serviços.  Conforme  restou  amplamente  analisado  naquela 
oportunidade,  as empresas pertencentes a  RODRIGO TACLA DURAN não apresentam estrutura 
compatível com a suposta prestação dos serviços contratados, demonstrando-se, mais uma vez, a 
atuação ilícita do denunciado.108

Não  suficiente,  causa  estranheza  o  fato  de  que  os  pagamentos,  supostamente 
realizados com amparo nos contratos firmados com a TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 
são efetuados, com raras exceções, mensalmente e de forma não-coincidente, ainda que possuam 
lastros em instrumentos contratuais  com objetos  distintos, que, por seu conteúdo, não deveriam 
possuir correlação entre si.

Mencione-se,  ademais,  que  o  último  contrato,  datado  de  01/08/2013,  seria 
supostamente válido até 31/07/2015, sem existir, contudo, contrapartida financeira diferida no tempo 

103 ANEXOS 29 a 33 e 04.
104 ANEXOS 29 a 33 e 04.
105 Consoante  informações  extraídas  do  sítio  eletrônico  da  empreiteira: 
<http://www2.mendesjunior.com.br/Paginas/Apresentacao.aspx>.
106 ANEXO 39.
107 ANEXO 40.
108 ANEXO 41.
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para tal.
Cumpre  destacar,  nesse  contexto,  contudo,  que,  embora  a  operacionalização  dos 

pagamentos tenha ficado a cargo da MENDES JÚNIOR, os valores saíram do caixa do Consórcio CPPR 
e os repasses indevidos eram de conhecimento dos líderes de todas as empreiteiras consorciadas.

Nesse  aspecto,  verifica-se,  por  exemplo,  o  depoimento de  ROGÉRIO ARAÚJO,  no 
âmbito do qual afirmou que o recebimento de valores espúrios por SIMÃO TUMA foi a ele narrado 
tanto por MÁRCIO FARIA, quanto pelo ex-Presidente do Grupo UTC, RICARDO PESSOA.109

De igual forma, tem-se, ainda, as já referidas  atas de reuniões dos representes do 
Consórcio CPPR, realizadas para que restasse regularizado formalmente o envio de recursos para as 
empresas dele componentes, os quais eram destinados, em parte, aos pagamentos ilícitos entre elas 
acordados, conforme ressaltou o colaborador MÁRCIO FARIA.110

Ademais, observe-se que ROGÉRIO CUNHA, então Diretor de Óleo e Gás da MENDES 
JÚNIOR, fez-se presente,  conforme aduziram de maneira uníssona os agentes ligados ao Grupo 
ODEBRECHT, na reunião realizada no restaurante Rufino’s [São Paulo/SP], a fim de que restassem 
acertados os pagamentos de vantagens indevidas a SIMÃO TUMA e a sua operacionalização, por 
intermédio de RODRIGO TACLA DURAN.111

De maneira semelhante,  ROGÉRIO CUNHA figurou como principal responsável pela 
representação  da  MENDES  JÚNIOR em reunião  do  Consórcio  CPPR,  datada  de  09/05/2012,  na 
qualidade de componente do Conselho Diretor112, assim como no contrato firmado pelo Consórcio 
em comento113. Nessa posição, ROGÉRIO CUNHA participou ativamente das decisões do Consórcio 
CPPR que resultaram na distribuição de propinas aos funcionários públicos da PETROBRAS.

Outrossim,  ROGÉRIO CUNHA restou  referido,  por  diversas  vezes,  como um  dos 
representantes da MENDES JÚNIOR, ao lado de ALBERTO VILAÇA, nas reuniões do Cartel de grandes 
empreiteiras que defraudou as licitações da PETROBRAS.114

Ouvido perante as autoridades policiais, ROGÉRIO CUNHA reconheceu o pagamento 
de vantagens indevidas a agentes públicos, operacionalizada por meio de operações de lavagem de 
capitais, notadamente por meio da celebração de contratos simulados com empresas de fachada.115

Rememore-se,  por  oportuno,  que  ROGÉRIO CUNHA restou  condenado por  esse 
Juízo pela prática dos delitos de associação criminosa, corrupção ativa e lavagem de ativos no âmbito 
da  Operação  Lava  Jato,  em  sede  dos  Autos  nº  5036528-23.2014.4.04.7000,  uma  vez  que,  na 
qualidade  de  Diretor  de  Óleo  e  Gás,  era  responsável  pela  interlocução  com  funcionários  da 
PETROBRAS e, após, pela operacionalização dos pagamentos de vantagens indevidas.116

A partir da análise dos elementos de prova acima mencionados, pode-se concluir, 
portanto, pela existência de robustos indícios de materialidade e autoria da prática do delito de 
lavagem de capitais por ROGÉRIO CUNHA, RENATO RODRIGUES, CÉSAR ROCHA, SIMÃO TUMA 
e RODRIGO TACLA DURAN, mediante a utilização de técnicas de ocultação e dissimulação da 

109 ANEXOS 04 e 19.
110 ANEXO 17.
111 ANEXOS 18 e 03 a 06.
112 ANEXOS 18 e 03 a 06.
113 ANEXO 14.
114 ANEXOS 18 e 03 a 06.
115 ANEXO 42.
116 ANEXOS 43 e 44.
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origem e natureza de valores provenientes da MENDES JÚNIOR e do Consórcio CPPR, destinados 
ao operador financeiro e posteriormente entregues, mediante novas operações de branqueamento 
de valores, ao então funcionário da PETROBRAS, como contrapartida pelo repasse de informações 
confidenciais  objetivando  beneficiar  o  Grupo  ODEBRECHT  e  o  Consórcio  CPPR  no  certame 
licitatório relacionado ao contrato para as obras de EPC do Pipe Rack do Complexo Petroquímico 
do Rio de Janeiro/RJ – COMPERJ.

Na sequência,  RODRIGO TACLA DURAN recepcionou as  vantagens  indevidas  da 
MENDES JUNIOR e,  lavando-as,  efetuou repasses  a  SIMÃO TUMA,  dentre  outros  subterfúgios, 
mediante a entrega de valores em espécie em território nacional, a qual será objeto de análise, a 
seguir.

Conforme mencionado acima, e demonstrado no Relatório de Análise nº 010/2017 – 
ASSPA/PRPR, o Codinome   “BlackZ”   faz referência, no sistema de comunicação instituído pelo   
Grupo  ODEBRECHT  para  operações  ilícitas  e  denominado    “Drousys”  ,  ao  denunciado   
RODRIGO TACLA DURAN117. 

No  que  respeita  especificamente  ao  caso  da  presente  denúncia,  verifica-se que 
RODRIGO TACLA DURAN registrou no “Drousys” parte das operações de lavagem de dinheiro e 
repasses de vantagens indevidas que efetuou, no interesse da MENDES JUNIOR  (assim como da 
ODEBRECHT e da UTC, na condição de empresas consorciadas) em benefício de SIMÃO TUMA. 

Com efeito, analisando-se os documentos constantes do sistema Drousys, extrai-se a 
existência  de  uma  planilha,  contida  no  arquivo  “  Alicate  23-01-14.xlsx”  ,  relacionada  ao   
codinome   “BlackZ”  , sendo referência no assunto de mensagem encaminhada do endereço de e-
mail blackz@sectrial.com (BlackZ) para o endereço de e-mail alicate@mail.lv, consoante demonstra 
imagem constante do Relatório de Análise nº 010/2017 – ASSPA/PRPR118, abaixo reproduzida:

Desde logo, cumpre observar que o codinome “Alicate” foi referido por RODRIGO 
TACLA DURAN em outra  oportunidade no sistema  “Drousys”,  notadamente na  já  reproduzida 
mensagem em que o operador financeiro envia a si mesmo os dados bancários de SIMÃO TUMA, 
inserindo no assunto do e-mail  “contas TED alicate”,  de maneira a  se referir ao ex-Gerente da 
PETROBRAS como   “Alicate”  119:

117 ANEXO 54 e seguintes.
118 ANEXO 54 e seguintes.
119 ANEXOS 54 e seguintes, 36 e 37.
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Na  citada  planilha  em apreço  (“  Alicate  23-01-14.xlsx”  ),  vislumbram-se  diversos 
lançamentos  relacionados  aos  seguintes  eventos:  a)  operações  de  câmbio;  b)  operações  de 
depósitos e de transferências eletrônicas de recursos; c) gastos com despesas de viagem; d) custos 
bancários  para  realização de  operações  de  transferência  eletrônica  de recursos;  e  e)  notações 
referentes  a  nome  de  cidades,  a  sigla  de  Estado,  a  endereços  e  aos  termos  “Honorários”  e 
“Mineira”.120

A partir de detida análise d  a planilha   em questão     é possível verificar tratar-se   
de documento por meio do qual RODRIGO TACLA DURAN controlava os atos de lavagem 
realizados em benefício  de  SIMÃO TUMA.  Isso  fica  comprovado,  para  além de qualquer 
dúvida  ,   na medida em que a  s operações   citadas na planilha   são coincidentes, em valores  ,   em   
datas   e em instituições bancárias utilizadas  , com as movimentações bancárias identificadas   
na conta do ex-funcionário da PETROBRAS SIMÃO TUMA, cujo acesso foi autorizado por esse 
Juízo em sede dos autos de afastamento de sigilo bancário nº 5040901-29.2017.404.7000.

Nesse  aspecto,  verifica-se,  primeiramente,  que  o  investigado  RODRIGO TACLA 
DURAN lançou,  na  planilha  em análise,  o  registro  “deposito  cef/santander/itau/bb“,  datado de 
29/07/2013, no valor de R$ 76.000,00. Nesse sentido, a partir do afastamento do sigilo bancário de 
SIMÃO TUMA, extrai-se a existência de 08 transações de depósitos fracionados em seu favor, 
limitados  a  R$  9.500,00  cada,  exatamente  em  quatro  instituições  bancárias  distintas  [Caixa  
Econômica  Federal  (Código 104),  Santander  (Código 33),  Itaú  (Código  341)  e  Banco  do Brasil  
(Código 01)],  exatamente conforme as inscrições da planilha de RODRIGO TACLA DURAN , 
totalizando R$ 76.000,00, no interregno de 29/07/2013 e 31/07/2013:121

120 ANEXO 54 e seguintes.
121 ANEXO 54 e seguintes.
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De igual maneira, tem-se que o investigado RODRIGO TACLA DURAN lançou, na 
planilha em análise,  o registro  “TED MESMA TITULARIDADE CUSTO“,  datado de 01/03/2013,  no 
valor de R$ 76.000,00. Nesse sentido, a partir do afastamento do sigilo bancário de SIMÃO TUMA 
extrai-se a existência de 02 transações a crédito, mediante “TED”, em seu favor, no importe global 
de R$ 19.000,00, na data de 01/03/2013:122

122 ANEXO 54 e seguintes.

31/52

BCO AG CONTA NOME_TITULAR CPF_CNPJ_TITULAR LCTO DATA LOCAL_TRANSACAO VALOR NAT
341 4821 142801 SIMAO MARCELINO DA SILVA T 3284360204 TEC DEPOSITO DINHEIRO 29/07/2013 9.500,00 C
33 3733 10002760 SIMAO MARCELINO SILVA TUMA 3284360204 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 29/07/2013 9.500,00 C
1 756 157651 SIMAO MARCELINO DA SILVA T 3284360204 DEPOSITO ONLINE 30/07/2013 9.500,00 C
1 756 157651 SIMAO MARCELINO DA SILVA T 3284360204 DEPOSITO ONLINE 30/07/2013 9.500,00 C

341 4821 142801 SIMAO MARCELINO DA SILVA T 3284360204 TEC DEPOSITO DINHEIRO 30/07/2013 9.500,00 C
33 3733 10002760 SIMAO MARCELINO SILVA TUMA 3284360204 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 30/07/2013 9.500,00 C

104 3073 1000202619 SIMAO MARCELINO DA S TUMA 3284360204 DP DINH AG 31/07/2013 AV PAULISTA, 302 - BELA VISTA - SAO PAULO/SP 9.500,00 C
104 3073 1000202619 SIMAO MARCELINO DA S TUMA 3284360204 DP DINH AG 31/07/2013 AV PAULISTA, 302 - BELA VISTA - SAO PAULO/SP 9.500,00 C

Total 76.000,00 C
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Ademais, tem-se que o investigado RODRIGO TACLA DURAN lançou, na planilha 
em  análise,  o  registro  “TED  MESMA  TITULARIDADE“,  datado  de  08/03/2013,  no  valor  de  R$ 
38.000,00. Não coincidentemente, do afastamento do sigilo bancário de SIMÃO TUMA extrai-se a 
existência  de  04  transações  de  depósitos  fracionados,  em operações  de  “TED”, em seu  favor, 
limitados a R$ 9.500,00 cada, totalizando R$ 38.000,00, na data de 08/03/2013:123

Para além das operações anteriormente referidas, restaram identificadas, ainda, nos 
dados bancários de SIMÃO TUMA, transações realizadas em datas e em valores próximos àqueles 
constantes dos registros lançados por RODRIGO TACLA DURAN na planilha constante do arquivo 
“Alicate 23-01-14.xlsx”.124

Nesse sentido,  RODRIGO TACLA DURAN lançou, na planilha em análise, diversos 
registros  de depósitos  efetuados  para  contas  mantidas  na  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e  no 
SANTANDER, no interregno de 15/04/2013 a 25/04/2013, nos montantes de R$ 19.000,00 e de R$ 
38.000,00. Não coincidentemente, do afastamento do sigilo bancário de SIMÃO TUMA extrai-se a 
existência de 14 transações de depósito em dinheiro, realizadas, entre aquelas identificadas, em 
duas agências bancárias distintas, notadamente da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Av. Paulista, 302, 

123 ANEXO 54 e seguintes.
124 ANEXO 54 e seguintes.
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BCO AG CONTA NOME_TITULAR CPF_CNPJ_TITULAR LCTO DATA LOCAL_TRANSACAO VALOR NAT
104 3073 1000202619 SIMAO MARCELINO DA S TUMA 3284360204 CRED TED 01/03/2013 9.500,00 C
33 3733 10002760 SIMAO MARCELINO SILVA TUMA 3284360204 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 01/03/2013 9.500,00 C

TOTAL 19.000,00 C

BCO AG CONTA NOME_TITULAR CPF_CNPJ_TITULAR LCTO DATA LOCAL_TRANSACAO VALOR NAT
33 3733 10002760 SIMAO MARCELINO SILVA TUMA 3284360204 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08/03/2013 9.500,00 C
33 3733 10002760 SIMAO MARCELINO SILVA TUMA 3284360204 TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 08/03/2013 9.500,00 C

104 3073 1000202619 SIMAO MARCELINO DA S TUMA 3284360204 CRED TED 08/03/2013 9.500,00 C
104 3073 1000202619 SIMAO MARCELINO DA S TUMA 3284360204 CRED TED 08/03/2013 9.500,00 C

TOTAL 38.000,00 C
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Bela Vista, São Paulo/SP125 e R. Treze de Maio, 1970, Bela Vista, São Paulo/SP126 – Código 104), além 
de  agências  do  banco  SANTANDER  (Código  33), nos  exatos importes  R$  19.000,00  e  de  R$ 
38.000,00, entre as datas de 10/04/2013 e de 25/04/2013:127

Outrossim, RODRIGO TACLA DURAN lançou, na planilha em análise, o registro “3  
TEDS 9600 MESMA TITULARIDADE”, datado de 01/08/2014, no montante de R$ 28.800,00. A partir 
do afastamento do sigilo bancário de  SIMÃO TUMA, extrai-se a existência de 07 transações de 
depósito, no valor total de R$ 28.200,00, entre as datas de 04/08/2014 e de 07/08/2014:128

125 Conforme  consulta  em:  <https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Paulista,+302+-+Bela+Vista,+São+Paulo+-
+SP/@-23.568969,-46.6487467,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94ce59be80288d19:0x1b8caf6a71ad9994!8m2!3d-
23.568969!4d-46.646558>.
126 Conforme  consulta  em:  <https://www.google.com.br/maps/place/R.+Treze+de+Maio,+1970+-+Bela+Vista,
+São+Paulo+-+SP,+01327-002/@-23.5704383,-46.6461919,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!
1s0x94ce59bd802e0f7b:0x4e3ac8a01c3a7049!8m2!3d-23.5704383!4d-46.6440032>.
127 ANEXO 54 e seguintes.
128 ANEXO 54 e seguintes.
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BCO AG CONTA NOME_TITULAR CPF_CNPJ_TITULAR LCTO DATA LOCAL_TRANSACAO VALOR NAT
104 3073 1000202619 SIMAO MARCELINO DA S TUMA 3284360204 DP DINH AG 10/04/2013 AV PAULISTA, 302 - BELA VISTA - SAO PAULO/SP 9.500,00 C
33 3733 10002760 SIMAO MARCELINO SILVA TUMA 3284360204 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 10/04/2013 9.500,00 C

Subtotal (10/4/2013) 19.000,00 C
104 3073 1000202619 SIMAO MARCELINO DA S TUMA 3284360204 DP DINH AG 11/04/2013 AV PAULISTA, 302 - BELA VISTA - SAO PAULO/SP 9.500,00 C
104 3073 1000202619 SIMAO MARCELINO DA S TUMA 3284360204 DP DINH AG 11/04/2013 AV PAULISTA, 302 - BELA VISTA - SAO PAULO/SP 9.500,00 C
33 3733 10002760 SIMAO MARCELINO SILVA TUMA 3284360204 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 11/04/2013 9.500,00 C
33 3733 10002760 SIMAO MARCELINO SILVA TUMA 3284360204 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 11/04/2013 9.500,00 C

Subtotal (11/4/2013) 38.000,00 C
104 3073 1000202619 SIMAO MARCELINO DA S TUMA 3284360204 DP DINH AG 12/04/2013 R TREZE DE MAIO, 1970 - PARAISO - SAO PAULO/SP 9.500,00 C
104 3073 1000202619 SIMAO MARCELINO DA S TUMA 3284360204 DP DINH AG 12/04/2013 AV PAULISTA, 302 - BELA VISTA - SAO PAULO/SP 9.500,00 C
33 3733 10002760 SIMAO MARCELINO SILVA TUMA 3284360204 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 12/04/2013 9.500,00 C
33 3733 10002760 SIMAO MARCELINO SILVA TUMA 3284360204 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 12/04/2013 9.500,00 C

Subtotal (12/4/2013) 38.000,00 C
33 3733 10002760 SIMAO MARCELINO SILVA TUMA 3284360204 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 24/04/2013 9.500,00 C
33 3733 10002760 SIMAO MARCELINO SILVA TUMA 3284360204 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 24/04/2013 9.500,00 C

Subtotal (24/4/2013) 19.000,00 C
104 3073 1000202619 SIMAO MARCELINO DA S TUMA 3284360204 DP DINH AG 25/04/2013 R TREZE DE MAIO, 1970 - PARAISO - SAO PAULO/SP 9.500,00 C
104 3073 1000202619 SIMAO MARCELINO DA S TUMA 3284360204 DP DINH AG 25/04/2013 AV PAULISTA, 302 - BELA VISTA - SAO PAULO/SP 9.500,00 C

Subtotal (25/4/2013) 19.000,00 C
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Nesse  contexto,  sintetizando  as  informações  extraídas  da  planilha  mantida  por 
RODRIGO TACLA DURAN junto ao Sistema  Drousys  e do resultado do afastamento do sigilo 
bancário de SIMÃO TUMA, tem-se que, no interregno de 01/03/2013 e 07/08/2014, o operador 
financeiro, atuando em benefício do Consórcio CPPR e da MENDES JÚNIOR, repassou, mediante a 
realização de 35 operações de crédito/depósitos fracionados, o montante total de R$ 294.200,00, 
consoante pode ser observado do seguinte quadro:
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BCO AG CONTA NOME_TITULAR CPF_CNPJ_TITULAR LCTO DATA LOCAL_TRANSACAO VALOR NAT
1 5044 157651 SIMAO MARCELINO DA SILVA T 3284360204 DEPOSITO EM DINHEIRO 04/08/2014 1.400,00 C
1 5044 157651 SIMAO MARCELINO DA SILVA T 3284360204 DEPOSITO ONLINE 07/08/2014 9.000,00 C

341 4821 142801 SIMAO MARCELINO DA SILVA T 3284360204 CEI 000022 DINHEIRO 07/08/2014 2.000,00 C
341 4821 142801 SIMAO MARCELINO DA SILVA T 3284360204 CEI 000023 DINHEIRO 07/08/2014 2.000,00 C
341 4821 142801 SIMAO MARCELINO DA SILVA T 3284360204 CEI 000024 DINHEIRO 07/08/2014 2.000,00 C
341 4821 142801 SIMAO MARCELINO DA SILVA T 3284360204 CEI 000025 DINHEIRO 07/08/2014 2.000,00 C
33 3733 10002760 SIMAO MARCELINO SILVA TUMA 3284360204 DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA 07/08/2014 9.800,00 C

Total 28.200,00 C
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Denota-se, assim, desse contexto, que  RODRIGO TACLA DURAN se utilizava dos 
mais diversos mecanismos para maquiar o caráter ilícito das operações por ele realizadas e para,  
assim, esquivar-se do controle das autoridades. 

Ressalte-se, por exemplo, que absolutamente todos os depósitos realizados pelo 
operador financeiro em favor de SIMÃO TUMA são inferiores, em grande parte das vezes em 
alguns reais, a R$ 10.000,00, de maneira que não fossem alertados e reportados pelas instituições 
bancárias.

De  modo  semelhante,  verifica-se  que  foram  realizados,  em  um  mesmo  dia, 
depósitos para contas distintas,  mantidas em diversas instituições bancárias,  em variadas 
agências  (muitas  vezes  relacionadas  ao  mesmo  banco),  também  no  intuito  de  que  não 
sobressaíssem tais operações.

Não apenas isso, mas, outrossim, a invocação de variadas formas de repasse dos 
valores, mediante depósitos, transações a crédito, pagamentos no exterior, dentre outros, insertos 
de forma “codificada” em uma planilha de controle, demonstram o profissionalismo com que 
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Operações realizadas em favor de TUMA
Nº Data Valor
1 29/07/13 R$ 9.500,00
2 29/07/13 R$ 9.500,00
3 30/07/13 R$ 9.500,00
4 30/07/13 R$ 9.500,00
5 30/07/13 R$ 9.500,00
6 30/07/13 R$ 9.500,00
7 31/07/13 R$ 9.500,00
8 31/07/13 R$ 9.500,00
9 01/03/13 R$ 9.500,00
10 01/03/13 R$ 9.500,00
11 08/03/13 R$ 9.500,00
12 08/03/13 R$ 9.500,00
13 08/03/13 R$ 9.500,00
14 08/03/13 R$ 9.500,00
15 10/04/13 R$ 9.500,00
16 10/04/13 R$ 9.500,00
17 11/04/13 R$ 9.500,00
18 11/04/13 R$ 9.500,00
19 11/04/13 R$ 9.500,00
20 11/04/13 R$ 9.500,00
21 12/04/13 R$ 9.500,00
22 12/04/13 R$ 9.500,00
23 12/04/13 R$ 9.500,00
24 12/04/13 R$ 9.500,00
25 24/04/13 R$ 9.500,00
26 24/04/13 R$ 9.500,00
27 25/04/13 R$ 9.500,00
28 25/04/13 R$ 9.500,00
29 04/08/14 R$ 1.400,00
30 07/08/14 R$ 9.000,00
31 07/08/14 R$ 2.000,00
32 07/08/14 R$ 2.000,00
33 07/08/14 R$ 2.000,00
34 07/08/14 R$ 2.000,00
35 07/08/14 R$ 9.800,00

TOTAL R$ 294.200,00
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RODRIGO  TACLA  DURAN  atuava  na  prestação  de  serviços  notoriamente  criminosos ,  de 
maneira a dificultar o seu alcance pela lei penal e pelas autoridades brasileiras.

Por oportuno, importante salientar que, na planilha em apreço, verificam-se, ainda, 
anotações  “MINEIRA”,  “HONORÁRIOS” e  “CAMBIO”,  que  aparecem  de  forma  sequencial,  não 
necessariamente nessa ordem. No que respeita aos lançamentos com a anotação “MINEIRA” com 
datas compreendidas nos anos de 2012 e 2013, observou-se que, não coincidentemente, esses 
eventos  foram registrados em datas  bastante  próximas à  ocorrência  de repasse de valores  da 
construtura mineira MENDES JÚNIOR para a empresa TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, 
consoante se extrai do Relatório de Análise nº 010/2017 – ASSPA/PRPR129, cujos Comparativos, por 
sua relevância, são abaixo reproduzidos:

COMPARATIVO 1:

COMPARATIVO 2

129 ANEXO 54 e seguintes.

36/52

BCO AG CONTA NOME_TITULAR CPF_CNPJ_TITULAR LCTO DATA VALOR NAT
341 68 986520 TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 13873511000160 MOV TIT COBRANCA 17/07S 17/07/2012 563.100,00 C

BCO AG CONTA NOME_TITULAR CPF_CNPJ_TITULAR LCTO DATA VALOR NAT
341 68 986520 TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 13873511000160 MOV TIT COBRANCA 02/10S 02/10/2012 1.266.975,00 C
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COMPARATIVO 3

COMPARATIVO 4
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BCO AG CONTA NOME_TITULAR CPF_CNPJ_TITULAR LCTO DATA VALOR NAT
341 68 986520 TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 13873511000160 MOV TIT COBRANCA 23/10S 23/10/2012 633.487,50 C

BCO AG CONTA NOME_TITULAR CPF_CNPJ_TITULAR LCTO DATA VALOR NAT
341 68 986520 TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 13873511000160 MOV TIT COBRANCA 31/10S 31/10/2013 2.815.500,00 C
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COMPARATIVO 5

Observação: Embora a data do evento (destacado) diga respeito ao mês de outubro/2013 (12/10/13), há  
possibilidade de que o mencionado lançamento seja vinculado ao mês de dezembro/2013 (12/12/213), pois ele  

se situa dentro de outros registros atribuídos a este mês.

Nesse sentido,  impende mencionar que  RENATO RODRIGUES confirmou que, em 
encontro com SIMÃO TUMA, ocorrido em 2013, soube pelo então gerente da PETROBRAS que os 
valores espúrios efetivamente estavam lhe sendo repassados130.

Corroborando  os  elementos  probatórios  anteriormente  delineados,  importante 
ressaltar que da Informação de Pesquisa e Informação – IPEI nº PR20170040, por meio da qual a 
Receita Federal do Brasil  analisou as informações fiscais atinentes a  SIMÃO TUMA,  consta que, 
relativamente aos anos de 2014, 2015 e 2016, de forma coincidente, portanto, com os pagamentos 
ilícitos por ele recebidos, há indícios de incompatibilidade entre a movimentação financeira do 
investigado e os rendimentos declarados, uma vez que os créditos em conta representaram mais 
de 02 vezes e meia a renda líquida no ano de 2014 e quase 09 vezes a renda líquida no ano de 
2015131:

130 ANEXOS 03 e 04.
131 ANEXOS 45 e 04.
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BCO AG CONTA NOME_TITULAR CPF_CNPJ_TITULAR LCTO DATA VALOR NAT
341 68 986520 TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS 13873511000160 MOV TIT COBRANCA 06/12S 06/12/2013 1.877.000,00 C



Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA LAVA JATO

Observa-se,  ademais,  que,  justamente  nos  anos  de  2009  a  2014,  SIMÃO TUMA 
apresentou significativo acréscimo patrimonial,  passando seus bens de direito de R$ 480.000,00, 
aproximadamente, para mais de R$ 1.900.000,00, em 31/12/2014. Novamente, em 2015, verifica-se 
decréscimo patrimonial, reduzindo, ao final de 2015, para menos da metade do valor registrado no 
ano anterior, sobretudo em decorrência de empréstimos para seus três filhos.132

A partir da análise dos elementos de prova acima mencionados, pode-se concluir, 
portanto, pela existência de robustos indícios de materialidade e autoria da conduta delitiva de 
SIMÃO TUMA,  que recebeu valores ilícitos do Consórcio CPPR,  por determinação de  ROGÉRIO 
CUNHA, RENATO RODRIGUES  e CÉSAR ROCHA, por meio da atuação do operador financeiro 
RODRIGO TACLA DURAN e mediante a utilização de técnicas de ocultação e dissimulação de sua 
origem e natureza,  como contrapartida pelo  repasse de informações confidenciais  objetivando 
beneficiar a ODEBRECHT e o Consórcio CPPR no certame licitatório relacionado ao contrato para as 
obras de EPC do Pipe Rack do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro/RJ – COMPERJ.

Diante desse quadro, tem-se que, no interregno de  01/03/2012133 e  06/12/2013134, 
os  denunciados  ROGÉRIO  CUNHA, RENATO  RODRIGUES, CÉSAR  ROCHA, SIMÃO  TUMA  e 
RODRIGO TACLA DURAN,  de  modo consciente  e voluntário,  no contexto das  atividades da 
organização criminosa que integravam, em concurso e unidade de desígnios,  dissimularam a 
origem,  disposição,  movimentação  e  propriedade  do  montante  total  de  R$  2      5      .500.00      0      ,00      135, 

132 ANEXOS 45 e 04.
133 Data do primeiro contrato de prestação de serviços firmado entre a TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS e a 
MENDES JÚNIOR – ANEXOS 20 e 04.
134 Data  da  última  transferência  efetuada  pela  MENDES  JÚNIOR  em  favor  da  TACLA  DURAN  SOCIEDADE  DE 
ADVOGADOS concernente ao terceiro instrumento contratual – ANEXO 21.
135 Considerando-se o valor bruto das operações.
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provenientes direta e indiretamente dos crimes de organização criminosa, corrupção e fraude a 
licitação contra a PETROBRAS,  mediante  15 (quinze)  operações,  concentradas em 04 (quatro) 
séries distintas de branqueamento de capitais,  e violaram o disposto no art. 1º, caput e § 4º, da 
Lei 9.613/98.

Diante desse quadro, tem-se que, no interregno de 01/03/2012136 e  07/08/2014137, 
os denunciados SIMÃO TUMA e RODRIGO TACLA DURAN, de modo consciente e voluntário, 
no contexto das atividades da organização criminosa que integravam, em concurso e unidade 
de desígnios, dissimularam a origem, disposição, movimentação e propriedade do montante total 
de  R$ 294.200,00,  provenientes  direta  e  indiretamente  dos  crimes  de  organização  criminosa, 
corrupção,  fraude  a  licitação  contra  a  PETROBRAS  e  outras,  mediante  35  (trinta  e  cinco) 
pagamentos diferidos, e violaram o disposto no art. 1º, caput e § 4º, da Lei 9.613/98.

4 – DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

No período compreendido, pelo menos,  entre  o início de 2011138 e  07/08/2014139, 
SIMÃO TUMA, de modo consciente, voluntário, e em concurso e unidade de desígnios com outros 
membros da organização criminosa em comento, sobretudo RENATO DUQUE, PAULO ROBERTO 
COSTA, PEDRO BARUSCO, ROBERTO GONÇALVES, RICARDO PESSOA, ROGÉRIO ARAÚJO, MÁRCIO 
FARIA, CÉSAR ROCHA, ROGÉRIO CUNHA e RODRIGO TACLA DURAN140,  além de outros agentes 
públicos, políticos e operadores corrompidos, bem como agentes de todas as demais empresas 
cartelizadas  que  atuaram criminosamente  perante  a  PETROBRAS no  mesmo período,  integrou 
organização criminosa estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas em todo o 
território nacional,  inclusive no Estado do Paraná,  com a finalidade de praticar crimes contra a 
administração pública e em detrimento da PETROBRAS, notadamente cartel,  fraude a licitações, 
corrupção ativa, corrupção passiva, contra o sistema financeiro nacional, de lavagem de dinheiro e 
outros, bem como obter, direta e indiretamente, as vantagens indevidas derivada de tais crimes. 

Por  sua vez,  no período compreendido,  pelo  menos,  entre  o  início de 2011141 e 
06/12/2013142, RENATO RODRIGUES, de modo consciente, voluntário, e em concurso e unidade de 

136 Data da realização da primeira transação – ANEXO 54 e seguintes.
137 Data da realização da última transação – ANEXO 54 e seguintes.
138 Período correspondente à fase de tratativas iniciais do contrato firmado entre a PETROBRAS e o CONSÓRCIO PIPE 
RACK,  em que o colaborador RENATO RODRIGUES indica o repasse de informações pelo funcionário público SIMÃO 
TUMA  - ANEXOS 04 a 06.
139 Data da realização da última transação de valores em favor de SIMÃO TUMA – ANEXO 54 e seguintes.
140 PAULO ROBERTO COSTA foi denunciado pelo crime de pertinência a organização criminosa nos Autos 5026212-
82.2014.404.7000,  ao passo que,  por este  mesmo delito,  ROGÉRIO ARAUJO,  MÁRCIO FARIA e CÉSAR ROCHA foram 
denunciados nos Autos nº  5036528-23.2015.4.04.7000,  RICARDO PESSOA nos Autos nº 5083258-29.2014.404.7000 e 
ROGÉRIO CUNHA nos Autos nº 5036528-23.2014.4.04.7000. Por sua vez,  RENATO DUQUE e  PEDRO BARUSCO foram 
denunciados pelo crime de quadrilha nos Autos nº 5012331-04.2015.404.7000. Por fim, ROBERTO GONÇALVES restou  
denunciado pelo delito de pertinência a organização criminosa em sede dos Autos nº 5015608-57.2017.4.04.7000 e  
RODRIGO TACLA DURAN, pelo menos delito, nos Autos nº 5019961-43.2017.4.04.7000.
141 Período correspondente à fase de tratativas iniciais do contrato firmado entre a PETROBRAS e o CONSÓRCIO PIPE 
RACK,  em que o colaborador RENATO RODRIGUES indica o repasse de informações pelo funcionário público SIMÃO 
TUMA  - ANEXOS 04 a 06.
142 Data  da  última  transferência  efetuada  pela  MENDES  JÚNIOR  em  favor  da  TACLA  DURAN  SOCIEDADE  DE 
ADVOGADOS concernente ao terceiro instrumento contratual – ANEXO 21.
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desígnios  com  outros  membros  da  organização  criminosa  em  comento,  sobretudo  RENATO 
DUQUE, PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO BARUSCO, ROBERTO GONÇALVES,  RICARDO PESSOA, 
ROGÉRIO  ARAÚJO,  MÁRCIO  FARIA,  CÉSAR  ROCHA,  ROGÉRIO  CUNHA  e  RODRIGO  TACLA 
DURAN143,  além  de  outros  agentes  públicos,  políticos e  operadores  corrompidos,  bem  como 
agentes  de  todas  as  demais  empresas  cartelizadas  que  atuaram  criminosamente  perante  a 
PETROBRAS  no  mesmo  período,  integrou  organização  criminosa  estruturalmente  ordenada  e 
caracterizada pela divisão de tarefas em todo o território nacional, inclusive no Estado do Paraná,  
com  a  finalidade  de  praticar  crimes contra  a  administração  pública  e  em  detrimento  da 
PETROBRAS, notadamente cartel, fraude a licitações, corrupção ativa, corrupção passiva, contra o 
sistema  financeiro  nacional,  de  lavagem  de  dinheiro  e  outros,  bem  como  obter,  direta  e 
indiretamente, as vantagens indevidas derivada de tais crimes. 

Assim agindo,  SIMÃO TUMA e  RENATO RODRIGUES incorreram na  prática  do 
delito de pertinência a organização criminosa, previsto no art. 2º, caput e § 4º, II, III, IV e V c/c art. 
1º, §1º, ambos da Lei 12.850/13.

Consoante anteriormente narrado, a organização criminosa ora descrita é integrada 
por quatro diferentes núcleos: o primeiro composto por administradores de diversas empreiteiras 
cartelizadas;  o  segundo por  funcionários  públicos corruptos,  notadamente da  PETROBRAS;  o 
terceiro por representantes dos partidos políticos que, em troca de vantagens indevidas recebidas 
das  empresas  cartelizadas,  nomeavam  e  davam  sustentação  aos  funcionários  corruptos  da 
PETROBRAS;  e  o  quarto,  por  sua  vez,  subdividido  em  subnúcleos,  integrado  por  operadores 
financeiros e do mercado negro. A imputação do delito de organização criminosa na presente 
denúncia restringe-se, todavia, a apenas dois agentes, pois, em relação aos demais, uma parte já 
está sendo processada perante esse Juízo Federal e outra  parte será processada oportunamente 
em denúncias autônomas.144

A organização criminosa ora descrita atuou no desvio e lavagem de ativos ilícios 
obtidos em decorrência de obras conduzidas pela PETROBRAS em todo o território nacional, a 
exemplo dos Estados do PARANÁ, SÃO PAULO, PERNAMBUCO, RIO DE JANEIRO e outros, conforme 
deduzido  nas  diversas  acusações  criminais  que  tramitam  ou  tramitaram  em  conexão  na 
denominada Operação Lava Jato.

Seus integrantes atuaram, conforme exposto, de forma estruturalmente ordenada, 
caracterizada  pela  divisão  formal  e  informal  de  tarefas  e  com  o  objetivo  de  obter,  direta  e 
indiretamente,  vantagem indevida derivada dos crimes de cartel,  fraude a licitações,  corrupção 
(ativa e passiva) e lavagem de dinheiro em relação a obras contratadas pela PETROBRAS no âmbito 
das Diretorias de Abastecimento e de Serviços, então comandadas por PAULO ROBERTO COSTA e 
RENATO DUQUE.

Sinteticamente e de modo a destacar alguns de seus integrantes cuja atuação já foi 

143 PAULO ROBERTO COSTA foi denunciado pelo crime de pertinência a organização criminosa nos Autos 5026212-
82.2014.404.7000,  ao passo que,  por este  mesmo delito,  ROGÉRIO ARAUJO,  MÁRCIO FARIA e CÉSAR ROCHA foram 
denunciados nos Autos nº  5036528-23.2015.4.04.7000,  RICARDO PESSOA nos Autos nº 5083258-29.2014.404.7000 e 
ROGÉRIO CUNHA nos Autos nº 5036528-23.2014.4.04.7000. Por sua vez,  RENATO DUQUE e  PEDRO BARUSCO foram 
denunciados pelo crime de quadrilha nos Autos nº 5012331-04.2015.404.7000. Por fim, ROBERTO GONÇALVES restou  
denunciado pelo delito de pertinência a organização criminosa em sede dos Autos nº 5015608-57.2017.4.04.7000 e  
RODRIGO TACLA DURAN, pelo menos delito, nos Autos nº 5019961-43.2017.4.04.7000.
144 Com base no art. 80 do CPP.
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reconhecida por este Juízo, a organização criminosa estava assim estruturada:

1. RENATO DUQUE: na condição de Diretor de Engenharia e Serviços da PETROBRAS, 
aceitou e recebeu promessas e pagamentos de vantagens indevidas provenientes das empreiteiras 
que compunham o Cartel, sendo responsável, nessa senda, por buscar a consecução dos interesses 
dessas empresas cartelizadas em procedimentos licitatórios e contratos no que tange à Estatal.  
Além  disso,  conforme  já  narrado  na  ação  penal  nº  5036528-23.2015.404.700,  participou  de 
operações de lavagem de vantagens ilícitas que lhe foram prometidas em decorrência de contratos 
celebrados por sua Diretoria na Petrobras, inclusive aquele objeto do capítulo 2 dessa denúncia;

2.  PAULO  ROBERTO  COSTA:  aceitou  e  recebeu  promessas  de  pagamento  de 
vantagens indevidas efetuadas pelas empresas componentes do cartel, tendo sido fundamental sua 
qualidade de funcionário de alto escalão da PETROBRAS, como Diretor de Abastecimento, para a 
consecução  do  objetivo  criminoso,  pois,  nessa  condição,  zelou  pelos  interesses  das  empresas 
cartelizadas em procedimentos licitatórios e contratos no âmbito da Estatal. De igual forma, atuou 
em operações de lavagem de capitais provenientes de contratos firmados por grandes empreiteiras 
com a PETROBRAS;

3.  PEDRO  BARUSCO:  ocupou  o  cargo  de  Gerente  Executivo  de  Engenharia  da 
PETROBRAS, trabalhando diretamente com RENATO DUQUE, e, nessa condição, aceitou e recebeu 
promessas e pagamentos de vantagens indevidas provenientes das empresas componentes do 
Cartel. Em contraprestação, zelou pelos interesses das empresas cartelizadas em procedimentos 
licitatórios e contratos por elas firmados com a PETROBRAS. Além disso, conforme narrado na ação 
penal nº 5036528-23.2015.404.700, participou de operações de lavagem de vantagens ilícitas que 
lhe foram prometidas  em decorrência  de contratos  celebrados por  sua Diretoria  na Petrobras, 
inclusive aquele objeto do capítulo 2 dessa denúncia;

4. ROBERTO GONÇALVES: sucedeu PEDRO BARUSCO no cargo de Gerente Executivo 
de Engenharia da PETROBRAS e, nessa condição, trabalhando diretamente com RENATO DUQUE, 
aceitou e recebeu promessas e pagamentos de vantagens indevidas provenientes das empresas 
componentes do Cartel. Em decorrência da promessa e do efetivo pagamento de propinas pelos 
representantes de empreiteiras integrantes dos Consórcios TUC e CPPR,  ROBERTO GONÇALVES 
omitiu-se  e  atuou  ilicitamente  no  cargo  para  beneficiá-las.  No  que  se  refere  às  condutas  de 
lavagem de dinheiro, ROBERTO GONÇALVES, diretamente e por intermédio do operador financeiro 
MÁRIO GOES e do executivo ROGÉRIO ARAÚJO, recebeu vantagens ilícitas mediante a utilização de 
contas bancárias abertas em nome de offshores na Suíça;

5.  RICARDO PESSOA: na condição de sócio e Diretor do Grupo UTC,  foi um dos 
principais  responsáveis  por  representar  a  empresa  nos  Consórcios  por  ela  compostos,  em 
instrumentos contratuais firmados com a PETROBRAS – logrados mediante a prática de corrupção 
e a atuação do cartel de empreiteiras. RICARDO PESSOA também foi o responsável corromper e 
negociar o pagamento de vantagens indevidas a  RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO 
ROBERTO COSTA.  Ademais,  RICARDO PESSOA encarregou-se de  ajustar  com RODRIGO TACLA 
DURAN,  mediante  a  contratação fictícia  de  suas  empresas,  em evidentes  atos  de  lavagem de 
capitais, o fornecimento de valores em espécie no Brasil, via “caixa 2”;

6. ROGÉRIO ARAÚJO: na condição de Diretor de empresas do Grupo ODEBRECHT, 
foi  um  dos  principais  responsáveis  por  representar  as  empresas  do  grupo  empresarial  nos 
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Consórcios  por  elas  compostos  em  instrumentos  contratuais  firmados  com  a  PETROBRAS  – 
logrados mediante a prática de corrupção e a atuação do cartel de empreiteiras. ROGÉRIO ARAÚJO 
também foi o responsável corromper e operacionalizar o pagamento de vantagens indevidas a 
RENATO  DUQUE,  PEDRO  BARUSCO  e  PAULO  ROBERTO  COSTA.  Ainda,  ROGÉRIO  ARAÚJO  foi 
também  responsável  por  viabilizar  a  disponibilização  de  dinheiro  em  espécie,  em  território 
brasileiro, mediante articulação entre representantes do Setor de Operações Estruturadas do Grupo 
ODEBRECHT e o denunciado RODRIGO TACLA DURAN, a partir da utilização de contas bancárias 
mantidas em instituições bancárias sediadas no exterior, em nome de empresas  offshores, a eles 
relacionadas;

7.  MARCIO FARIA:  Diretor  do Grupo ODEBRECHT,  representava  a  empreiteira  no 
âmbito do cartel de empresas que atuava na PETROBRAS. MARCIO FARIA, do mesmo modo, por 
sua  posição  hierárquica  no  âmbito  da  empreiteira,  também  era  responsável  por  autorizar  as 
promessas  e  os  pagamentos  de  propinas  aos  funcionários  corrompidos  da  PETROBRAS, 
notadamente RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA, conforme narrado no 
capítulo  2 desta  denúncia.  Além disso,  MARCIO  FARIA,  em conjunto  com ROGÉRIO  ARAÚJO, 
discutia  com  os  demais  integrantes  dos  Consórcios  integrados  pela  ODEBRECHT  tais  práticas 
criminosas, dividindo funções e responsabilidades nos pagamentos de vantagens ilícitas;

8. CÉSAR ROCHA: na qualidade de Responsável Financeiro do Grupo ODEBRECHT, 
responsabilizava-se, sobretudo, por acordar, programar, organizar e gerenciar a forma em que se 
dariam e pela liberação de pagamentos referentes aos valores destinados aos agentes públicos e 
políticos, conforme perpassado nos itens 2 e 3 da presente denúncia. Recebeu de MÁRCIO FARIA e 
de ROGÉRIO ARAÚJO as orientações para realização dos pagamentos de propina efetuados pelo 
Grupo ODEBRECHT no interesse do Consórcio CPPR e do contrato para obras do Pipe Rack do 
COMPERJ. Ademais, auxiliou o executivo RENATO RODRIGUES a instruir e possibilitar o pagamento 
de  vantagens  indevidas  de  maneira  branqueada  a  SIMÃO TUMA,  mediante  a  atuação  de 
RODRIGO TACLA DURAN;

9.  ROGÉRIO CUNHA: como Diretor  da Área de Óleo e Gás da MENDES JÚNIOR, 
consiste no principal interlocutor da empresa com a PETROBRAS, postando-se como gerente em 
contratos com ela firmados, subscrevendo, ainda, contratos com empresas de fachada. Cabia-lhe, 
ainda, a decisão a respeito da operacionalização do pagamento da propina, sendo, desse modo,  
igualmente  responsável  pelo  oferecimento  e  promessa  de  vantagens  indevidas  a  funcionários 
públicos;

10.  RODRIGO  TACLA  DURAN:  desempenhava  importante  papel  no  esquema 
criminoso,  a  fim de que o caminho enveredado pelos  valores  espúrios  vinculados a  contratos 
firmados por importantes empreiteiras com a PETROBRAS não pudesse ser aferido pelos órgãos de 
investigação,  maquiando a  origem e a  movimentação do dinheiro  por  meio de  operações de 
branqueamento  de  capitais.  Destarte,  consoante  pormenorizadamente  narrado  na  presente 
denúncia, a atuação de RODRIGO TACLA DURAN foi fundamental na concretização dos interesses 
escusos  do  Grupo  ODEBRECHT,  do  Grupo  UTC  e  da  MENDES  JÚNIOR,  porquanto  se  fazia 
responsável por possibilitar a disponibilização de valores em espécie, no Brasil, aos representantes  
das empreiteiras e a agentes públicos e políticos corrompidos. Para tal, o denunciado utilizou-se de 
empresas nacionais a ele pertencentes e de contas mantidas em nome de empresas offshores, por 
RODRIGO TACLA DURAN controladas;
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11. SIMÃO TUMA: desempenhando o cargo de Gerente da PETROBRAS (Gerente de 
Implementação  de  Empreendimentos  para  o  Steam  Cracker),  foi  responsável  por  coordenar  o 
procedimento  licitatório  atinente  ao  projeto  objeto  da  presente  denúncia,  fornecendo,  nesse 
contexto, informações privilegiadas e sigilosas ao Consórcio CPPR, representado, nesses assuntos, 
por  RENATO RODRIGUES,  que  lhe  beneficiaram  de  diversas  maneiras  e  culminaram  na 
adjudicação do contrato em comento pelas empreiteiras ODEBRECHT,  UTC e MENDES JÚNIOR, 
enquanto consorciadas. Em decorrência de sua atuação ilícita em favor das empresas em questão 
no  âmbito  da  PETROBRAS,  SIMÃO TUMA aceitou  e  recebeu valores  prometidos,  ofertados  e 
efetivamente  pagos  por  representantes  do  Consórcio  CPPR,  conforme  pormenorizadamente 
narrado no capítulo 2 da presente denúncia. Para o recebimento dos montantes espúrios, SIMÃO 
TUMA valeu-se, juntamente com representantes da MENDES JÚNIOR e do Grupo ODEBRECHT, 
com anuência de representantes do Grupo UTC, dos serviços do operador financeiro  RODRIGO 
TACLA DURAN,  que, então, após ser beneficiado com transferências bancárias respaldadas em 
contratos  fictícios  de  prestação  de  serviços  advocatícios,  efetuou  o  repasse  dos  montantes 
destinados ao funcionário público mediante a entrega de valores no território brasileiro, conforme 
narrado no capítulo  3 da presente denúncia,  e a utilização de contas mantidas no exterior em 
nome de empresas offshores;

12.  RENATO RODRIGUES:  desempenhou,  no interregno de julho de 2009 até  o 
início de 2017, o cargo de Diretor Superintendente para projetos industriais no Sul e no Sudeste.  
Nessa  posição,  acompanhava  seu  superior  direto,  MÁRCIO  FARIA,  em  reuniões  do  cartel, 
assumindo,  a  partir  de  determinado  momento,  a  responsabilidade  de  representar  o  Grupo 
ODEBRECHT nas reuniões entre empreiteiras para ajustes de mercado no âmbito de contratos da 
PETROBRAS. Era o principal responsável, no âmbito do grupo empresarial, pela interlocução com o 
então Gerente da PETROBRAS  SIMÃO TUMA, recebendo desse diversas informações sigilosas e 
privilegiadas  a  respeito  do  projeto  do  Pipe  Rack  do  COMPERJ,  assim  como  desempenhou 
fundamental  papel  na  interlocução  do  ex-funcionário  público  com  o  Consórcio  CPPR,  o  que 
acabou por culminar, de acordo com a divisão de tarefas que se estabeleceu no bojo do consórcio, 
no pagamento de valores espúrios. Esteve presente nas reuniões em que discutidos o pagamento e 
a operacionalização de repasses ilícitos a SIMÃO TUMA.145

Evidente,  portanto,  que  SIMÃO  TUMA,  na  condição  de  funcionário  público  da 
PETROBRAS,  e  RENATO RODRIGUES,  enquanto  Diretor  do  Grupo  ODEBRECHT,  agiram  em 
concurso  com  os  demais  integrantes  da  organização  criminosa  ora  descrita,  tendo,  mediante 
atuação mútua, bem como graças ao agir delituoso de outros agentes integrantes do estratagema 
criminoso que se erigiu no âmbito e em desfavor da Estatal, sido beneficiados, respectivamente,  
com  o  pagamento  de  vantagens  indevidas  e  com  a  adjudicação  de  importante  contrato,  de 
maneira bastante vantajosa ao Consórcio contratado, com a PETROBRAS, mediante a prática, pelo 
menos, de atos de corrupção passiva, corrupção ativa e de lavagem de ativos.

145 Destaque-se,  nesse  sentido,  especificamente  no  que  toca  aos  fatos  objetos  da  presente  denúncia,  o  termo  
autodeclaração do denunciado, datado de 11/07/2017, concernente às “práticas anticompetitivas e projeto Pipe Rack” – 
ANEXO 18.
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Diante desse quadro, tem-se que, no interregno compreendido entre, pelo menos, o 
início  de  2011146 e  07/08/2014147, SIMÃO  TUMA,  em  conjunto,  dentre  outros  agentes,  com 
RENATO DUQUE, PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO BARUSCO, ROBERTO GONÇALVES,  RICARDO 
PESSOA, ROGÉRIO ARAÚJO, MÁRCIO FARIA, CÉSAR ROCHA, ROGÉRIO CUNHA e RODRIGO TACLA 
DURAN148, agindo em conluio e com unidade de desígnios, associou-se com outros agentes em 
organização  criminosa  para,  de  modo consciente  e  voluntário,  promover,  constituir  e  integrar, 
pessoalmente  e  por  interpostas  pessoas,  organização  criminosa,  de  forma  estruturalmente 
ordenada e permanente, com divisão de tarefas e com o objetivo de obter, direta e indiretamente,  
vantagens  ilícitas  mediante  o  cometimento  de  crimes  contra  a  Administração  Pública  e  em 
detrimento da PETROBRAS, de lavagem de ativos, dentre outros, e violou o disposto no art. 2º,  
caput e § 4º, II, III, IV e V c/c art. 1º, §1º, ambos da Lei 12.850/13, incorrendo, assim, na prática do 
delito de pertinência a organização criminosa.

Tem-se,  ainda,  que,  no interregno compreendido  entre,  pelo  menos,  o  início  de 
2011149 e 06/12/2013150, RENATO RODRIGUES, em conjunto, dentre outros agentes, com RENATO 
DUQUE, PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO BARUSCO, ROBERTO GONÇALVES,  RICARDO PESSOA, 
ROGÉRIO  ARAÚJO,  MÁRCIO  FARIA,  CÉSAR  ROCHA,  ROGÉRIO  CUNHA  e  RODRIGO  TACLA 
DURAN151, agindo em conluio e com unidade de desígnios, associou-se com outros agentes em 
organização  criminosa  para,  de  modo consciente  e  voluntário,  promover,  constituir  e  integrar, 
pessoalmente  e  por  interpostas  pessoas,  organização  criminosa,  de  forma  estruturalmente 
ordenada e permanente, com divisão de tarefas e com o objetivo de obter, direta e indiretamente,  
vantagens  ilícitas  mediante  o  cometimento  de  crimes  contra  a  Administração  Pública  e  em 
detrimento da PETROBRAS, de lavagem de ativos, dentre outros, e violou o disposto no art. 2º,  
caput e § 4º, II, III, IV e V c/c art. 1º, §1º, ambos da Lei 12.850/13, incorrendo, assim, na prática do 
delito de pertinência a organização criminosa.

146 Período correspondente à fase de tratativas iniciais do contrato firmado entre a PETROBRAS e o CONSÓRCIO PIPE 
RACK,  em que o colaborador RENATO RODRIGUES indica o repasse de informações pelo funcionário público SIMÃO 
TUMA  - ANEXOS 04 a 06.
147 Data da realização da última transação de valores em favor de SIMÃO TUMA – ANEXO 54 e seguintes.
148 PAULO ROBERTO COSTA foi denunciado pelo crime de pertinência a organização criminosa nos Autos 5026212-
82.2014.404.7000,  ao passo que,  por este  mesmo delito,  ROGÉRIO ARAUJO,  MÁRCIO FARIA e CÉSAR ROCHA foram 
denunciados nos Autos nº  5036528-23.2015.4.04.7000,  RICARDO PESSOA nos Autos nº 5083258-29.2014.404.7000 e 
ROGÉRIO CUNHA nos Autos nº 5036528-23.2014.4.04.7000. Por sua vez,  RENATO DUQUE e  PEDRO BARUSCO foram 
denunciados pelo crime de quadrilha nos Autos nº 5012331-04.2015.404.7000. Por fim, ROBERTO GONÇALVES restou  
denunciado pelo delito de pertinência a organização criminosa em sede dos Autos nº 5015608-57.2017.4.04.7000 e  
RODRIGO TACLA DURAN, pelo menos delito, nos Autos nº 5019961-43.2017.4.04.7000.
149 Período correspondente à fase de tratativas iniciais do contrato firmado entre a PETROBRAS e o CONSÓRCIO PIPE 
RACK,  em que o colaborador RENATO RODRIGUES indica o repasse de informações pelo funcionário público SIMÃO 
TUMA  - ANEXOS 04 a 06.
150 Data  da  última  transferência  efetuada  pela  MENDES  JÚNIOR  em  favor  da  TACLA  DURAN  SOCIEDADE  DE 
ADVOGADOS concernente ao terceiro instrumento contratual – ANEXO 21.
151 PAULO ROBERTO COSTA foi denunciado pelo crime de pertinência a organização criminosa nos Autos 5026212-
82.2014.404.7000,  ao passo que,  por este  mesmo delito,  ROGÉRIO ARAUJO,  MÁRCIO FARIA e CÉSAR ROCHA foram 
denunciados nos Autos nº  5036528-23.2015.4.04.7000,  RICARDO PESSOA nos Autos nº 5083258-29.2014.404.7000 e 
ROGÉRIO CUNHA nos Autos nº 5036528-23.2014.4.04.7000. Por sua vez,  RENATO DUQUE e  PEDRO BARUSCO foram 
denunciados pelo crime de quadrilha nos Autos nº 5012331-04.2015.404.7000. Por fim, ROBERTO GONÇALVES restou  
denunciado pelo delito de pertinência a organização criminosa em sede dos Autos nº 5015608-57.2017.4.04.7000 e  
RODRIGO TACLA DURAN, pelo menos delito, nos Autos nº 5019961-43.2017.4.04.7000.
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6 – CAPITULAÇÕES

Diante  de  todo  o  exposto,  em  virtude  dos  crimes  praticados  em  desfavor  da 
PETROBRAS, o Ministério Público Federal denuncia:

1) ROGÉRIO ARAÚJO, MÁRCIO FARIA, RENATO RODRIGUES e ROGÉRIO CUNHA, 
pela prática, no período compreendido entre o início de 2011 e 06/12/2013, por 1 (uma) vez,  do 
delito de corrupção ativa, em sua forma majorada, previsto no art. 333,   caput   e parágrafo único,   
do Código Penal;

2)  SIMÃO TUMA, pela prática,  no período compreendido entre o início de 2011 e 
06/12/2013,  por 1  (uma)  vez,  do  delito de  corrupção  passiva  qualificada,  em  sua  forma 
majorada, previsto no art. 317,   caput   e §1º, c/c art. 327, §2º, ambos do Código Penal;  

3)  ROGÉRIO CUNHA, RENATO RODRIGUES, CÉSAR  ROCHA, SIMÃO TUMA  e 
RODRIGO TACLA DURAN, pela  prática,  no  período  compreendido  entre  01/03/2012  e 
10/01/2013, por  07 vezes,  em  continuidade delitiva  (art.  71/CP),  do  delito de lavagem de 
capitais  , previsto  no artigo  1º,        caput        e  §  4º,  da  Lei  9.613/98      ;  pela  prática,  no  período 
compreendido entre  01/08/2012 e 17/05/2013, por  02 vezes,  em  continuidade delitiva  (art. 
71/CP), do delito de lavagem de capitais  , previsto no artigo 1º,       caput       e § 4º, da Lei 9.613/98      ; 
pela  prática,  no  período  compreendido  entre  01/07/2013  e  06/12/2013, por  04  vezes,  em 
continuidade delitiva  (art. 71/CP), do  delito de lavagem de capitais  , previsto no artigo 1º, 
caput        e  §  4º,  da  Lei  9.613/98      ;  pela  prática,  no  período  compreendido  entre  01/08/2013  e 
30/10/2013, por  02 vezes,  em  continuidade delitiva  (art.  71/CP),  do  delito de lavagem de 
capitais  , previsto no artigo 1º,       caput       e § 4º, da Lei 9.613/98      ;

4) SIMÃO  TUMA  e RODRIGO TACLA DURAN, pela  prática,  no  período 
compreendido entre  01/03/2012 e  07/08/2014, por  35 vezes,  em  continuidade delitiva  (art. 
71/CP), do delito de lavagem de capitais  , previsto no artigo 1º,       caput       e § 4º, da Lei 9.613/98      ; 

5) SIMÃO TUMA, pela prática, pelo menos entre o início de 2011 e 07/08/2014, do 
delito de organização criminosa  , previsto no art. 2º,        caput       e §4º, II, III, IV e V c/c art.        1º, §1º,   
ambos da Lei 12.850/13  ;

6)  RENATO  RODRIGUES, pela  prática,  pelo  menos  entre  o  início  de  2011 e 
06/12/2013, do delito de organização criminosa  , previsto no art. 2º,        caput       e §4º, II, III, IV e V   
c/c art. 1º, §1º, ambos da Lei 12.850/13  .

7 – REQUERIMENTOS FINAIS

Diante do exposto, requer o Ministério Público Federal:

a) o recebimento desta denúncia, a citação dos denunciados para responderem à 
acusação e sua posterior intimação para audiência, de modo a serem processados no rito comum 
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ordinário  (art.  394,  §1º,  I,  do  CPP),  até  final  condenação,  na  hipótese  de  ser  confirmação  a 
imputação, nas penas da capitulação;

b) a  citação  pessoal  de  RODRIGO  TACLA  DURAN152,  brasileiro  naturalizado 
espanhol, casado, advogado, nascido em 13/09/1973, filho de Marlene Tacla Duran e de Amador  
Noce Duran, inscrito no CPF/MF sob o nº 162.560.898-55 e no RG sob o nº 22162378-4 SSP/SP,  
portador  do  passaporte  nº  FI448121,  com validade  até  30  de  julho  de  2018,  atualmente  em 
liberdade  provisória  na  Espanha,  nos  termos  da  Portaria  Interministerial  n°  501  MRE/MJ  de 
21/03/2012,  com  fundamento  na  Convenção  das  Nações  Unidas  contra  o  Crime  Organizado 
Transnacional (Convenção de Palermo) (Decreto n° 5.015/2004) e na Convenção das Nações Unidas 
contra a Corrupção – UNCAC (Decreto nº 5.687/2006), para que constitua advogado para oferecer  
resposta por escrito à acusação, no prazo de 10 dias, e arrolar testemunhas, nos moldes previstos  
nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal brasileiro, bem como conste no mandado de 
citação de RODRIGO TACLA DURAN que: 

b.1) a citação deverá ser pessoal, mediante aposição da assinatura do acusado no 
mandado de citação; 

b.2) no  ato  da  citação,  o  acusado  também  deverá  ser  cientificado  de  que,  na 
hipótese de não poder constituir advogado, ser-lhe-á nomeado defensor público ou dativo, nos 
termos do art. 263 do Código de Processo Penal; 

b.3) o citado passa a ter a obrigação de comunicar ao Juízo da 13ª Vara Federal de  
Curitiba qualquer mudança de endereço, pois, do contrário, não será intimado para os demais atos 
processuais, conforme prevê o art. 367 do Código de Processo Penal. Por fim, requer o Ministério 
Público  Federal  que,  expedido  o  mandado  de  citação  de  RODRIGO  TACLA  DURAN,  seja 
autorizado  a  adotar  as  medidas  legais  necessárias  para,  por  intermédio  de  sua  Secretaria  de 
Cooperação Internacional – SCI, pela via do auxílio direto, viabilizar o cumprimento do mandado de 
citação do referido acusado no exterior;

c) a oitiva das testemunhas arroladas ao fim desta peça;
d) o  empréstimo das  provas  produzidas  no bojo das  Ações Penais  nº  5027422-

37.2015.404.7000,  5036528-23.2015.4.04.7000  e  5015608-57.2017.4.04.7000,  que  tramitaram 
perante  esse  Juízo  e  no  âmbito  das  quais  houve  a  condenação  de  PAULO  ROBERTO COSTA, 
RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e ROBERTO GONÇALVES, além de executivos do Grupo UTC e 
do Grupo ODEBRECHT, pela prática dos delitos de corrupção e de lavagem de ativos concernentes 
ao contrato adjudicado pelo Consórcio CPPR para obras do Pipe Rack do COMPERJ;

e)  seja  a  empresa  MENDES  JÚNIOR  TRADING  E  ENGENHARIA  S/A,  CNPJ 
19.394.808/0001-29, intimada a apresentar, perante esse Juízo, os documentos originais atinentes à 

152 Nesse aspecto, cumpre observar que já foi requerida pelo MPF a prisão preventiva de RODRIGO TACLA DURAN, 
inclusive para fins de extradição, porquanto  comprovado o risco que a liberdade dele representa à ordem pública, à 
instrução criminal e à aplicação da lei penal, a qual restou decretada por esse Juízo em 05/08/2016, em sede dos Autos 
nº  5035144-88.2016.4.04.7000.  Após  o  acautelamento  preventivo  do  denunciado  na  ocasião  em que ingressou  em 
território espanhol,  aquelas autoridades acabaram por negar o pedido e a continuidade do processo de extradição  
apresentado  pelo  Brasil,  vez  que  RODRIGO TACLA DURAN,  apesar  de  ser  nacional  brasileiro,  possui,  igualmente, 
nacionalidade espanhola e que o Brasil não garante reciprocidade na questão da extradição.  Tanto é assim que, após a 
apresentação de acusação formal por este órgão ministerial, fez-se necessária a expedição de carta rogatória à citação do  
acusado para que apresentasse defesa em sede dos Autos nº 5019961-43.2017.4.04.7000, porquanto RODRIGO TACLA 
DURAN não demonstrou interesse em retornar ao Brasil, tampouco em contribuir com a Justiça brasileira.
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contratação da TACLA DURAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ 12.873.511/0001-60, titularizada 
pelo denunciado RODRIGO TACLA DURAN;

f) seja conferida prioridade a esta Ação Penal, com base no art. 11.2 da Convenção 
de Palermo (Convenção da ONU contra o Crime Organizado Transnacional – Decreto Legislativo 
231/2003 e Decreto 5.015/2004);

g) seja  decretado  o  perdimento  do  produto  proveito  dos  crimes,  ou  do  seu 
equivalente,  incluindo aí  os numerários  bloqueados em contas  e investimentos bancários  e os 
montantes em espécie apreendidos em cumprimento aos mandados de busca e apreensão, no 
montante de  R$ 18.696.248,00,  correspondente a 1% do valor total do contrato firmado pelo 
Consórcio CPPR para obras do Pipe Rack do COMPERJ, descrito nessa denúncia, no interesse dos  
quais houve o pagamento de propina ao então Gerente SIMÃO TUMA153;

h)  sem prejuízo do disposto na  alínea  anterior,  a  determinação  da  perda,  em 
favor da União, do montante de  R$  51.000.000,00,  correspondente ao  dobro   do valor total 
dos numerários ilícitos "lavados" pelos denunciados a partir das condutas objeto de imputação 
no item “3”, primeira parte, da presente denúncia, relacionadas às transferências efetuadas pela  
MENDES JÚNIOR,  tutelando pelos  interesses  do Consórcio  CPPR,  ao  denunciado  RODRIGO 
TACLA DURAN, com sua destinação nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei nº 9.613/98;

i) sem prejuízo do disposto na alínea anterior, a determinação da perda, em favor 
da  União,  do  montante  de  R$  588.400,00,  correspondente  ao  dobro   do  valor  total  dos 
numerários ilícitos "lavados" pelos denunciados a partir das condutas objeto de imputação no  
item  “3”,  segunda  parte,  da  presente  denúncia,  relacionadas  aos  pagamentos  espúrios 
efetuados por RODRIGO TACLA DURAN em favor de SIMÃO TUMA, com sua destinação nos 
termos do art. 7º, § 1º, da Lei nº 9.613/98.

Curitiba, 15 de dezembro de 2017.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República

Antonio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira
Procuradora Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Júlio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

153 Os valores deverão ser calculados independentemente da quota parte das empresas no consórcio que executou o 
contrato, ante a natureza solidária da obrigação, conforme art. 942, caput, segunda parte, do Código Civil.
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Paulo Roberto G. de Carvalho
Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República

ROL DE TESTEMUNHAS

1) FERNANDO MIGLIACCIO DA SILVA154, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 136.429.538-59 e 
no RG sob o nº 16.325.585 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Dr. Carlos Norberto de Souza 
Aranha, 60, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP;
2) LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES155, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.210.248-16 e 
no RG sob o nº 12.617.267 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Leme do Prado, 200, ap. 232-C, 
Santo Amaro, São Paulo/SP;
3) VINICIUS VEIGA BORIN156, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 031.340.278-79, residente na 
Rua Pierina Peruzzo, 103, Cidade São Francisco, São Paulo/SP.

154 Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República e 
homologado pelo Supremo Tribunal  Federal,  encaminhado para cumprimento de seus termos ao Juízo da 12ª Vara 
Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR (autos nº 5028125-94.2017.4.04.7000).
155 Colaborador, conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com a Procuradoria-Geral da República e 
homologado pelo Supremo Tribunal Federal.
156 Colaborador,  conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com o Ministério Público Federal  e  
homologado por esse Juízo nos Autos nº 5029481-61.2016.4.04.7000 – ANEXO 46.
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA 
DE CURITIBA/PR.

Distribuição por dependência aos autos nº 5071379-25.2014.4.04.7000 (IPL Odebrecht),  5040901-
29.2017.4.04.7000  (Afastamento  de  sigilos  bancário  e  fiscal),  5049557-14.2013.404.7000  (IPL 
Originário) e conexos

1  – O Ministério Público Federal  oferece denúncia em separado em desfavor de 
CESAR RAMOS ROCHA, MÁRCIO FARIA DA SILVA, RENATO AUGUSTO RODRIGUES, RODRIGO 
TACLA DURAN,  ROGÉRIO CUNHA DE  OLIVEIRA,  ROGÉRIO SANTOS DE  ARAÚJO  e SIMÃO 
MARCELINO DA SILVA TUMA, com anexos que a integram para os devidos fins.

2 – No que respeita à atuação delituosa de PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DE 
SOUZA DUQUE e ROBERTO GONÇALVES, deixa-se de oferecer denúncia em relação aos fatos ora 
narrados,  uma vez  que  já  foram por  eles  denunciados,  respectivamente,  nas  Ações  Penais  nº  
5027422-37.2015.404.7000, nº  5036528-23.2015.404.7000  e  nº  5015608-57.2017.4.04.7000,  já 
sentenciadas.157

3 – Deixa-se  de  oferecer  denúncia,  ainda,  em relação  a  RICARDO PESSOA,  em 
respeito ao respectivo acordo de colaboração premiada158, que prevê a suspensão dos inquéritos 
policiais e processos criminais em trâmite a ele relacionado no presente Juízo a partir do momento 
em que somados 18 (dezoito) anos de prisão nas sentenças relacionadas aos feitos vinculados ao 
acordo. Observe-se que o Ministério Público Federal deixar de oferecer denúncia não configura 
inércia,  mas  tão  somente  o  cumprimento  do  acordado  com  o  colaborador,  sendo  possível  o 
oferecimento de  novas  denúncias  na  hipótese  de descumprimento do acordado.  Deste  modo, 
pugna pela decretação da suspensão do prazo prescricional  dos delitos  ora denunciados pelo 
prazo de 10 anos, conforme previsto no termo homologado.

4 –  Não  obstante  outros  agentes,  a  exemplo  de  ANTONIO  CARLOS  D'AGOSTO 
MIRANDA, CESAR AUGUSTUS REIS DE SOUZA, FLÁVIO SÁ MOTTA PINHEIRO e VICTORIO DUQUE 
SEMIONATO,  sejam  referidos  como  possíveis  envolvidos  nas  infrações  descritas  na  presente 
denúncia, a elucidação dos fatos a eles concernentes carece de aprofundação, de modo que o 
Parquet  federal deixa de denunciá-los nesta oportunidade, com fulcro no art. 80 do Código de 
Processo Penal.

5 –  Considerando-se os fatos narrados e imputados a  SIMÃO TUMA na denúncia 
apresentada nesta oportunidade pelo  Parquet  federal,  vislumbram-se presentes os pressupostos 
para a decretação de medidas cautelares restritivas, a fim de se evitar a dilapidação patrimonial ou 
a movimentação de ativos financeiros no exterior, consistentes no recolhimento do passaporte do 
ex-Gerente na PETROBRAS, na vedação de que, por qualquer, meio mantenha contato com outros 
investigados no âmbito da Operação Lava Jato,  bem assim, que seja este compelido a não se  

157 ANEXOS 47 a 52.
158 ANEXO 53.
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ausentar de seu domicílio sem a prévia autorização do juízo.
A imposição de medidas restritivas diversas encontra respaldo no poder geral de 

cautela  de  que  trata  o  art.  294  do  código  de  processo  civil  (tutela  provisoria),  aplicado 
analogicamente. Além disso, o art. 319 do Código de Processo Penal prevê medidas diversas da  
prisão preventiva, que aqui poderia ser decretada para evitar a dilapidação patrimonial (assegurar a  
aplicação da lei penal).

Assim,  porquanto  cabível  a  cautelar  substitutiva,  de  menor  gravidade,  requer  o 
Ministério Público Federal sejam decretadas medidas cautelares diversas em relação ao denunciado 
SIMÃO TUMA.

6  –  Requer  este  órgão ministerial  seja  remetida  cópia  da  presente  denúncia  ao 
Conselho Seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, a fim de que seja instaurado 
procedimento disciplinar  em face de  RODRIGO TACLA DURAN,  nos  termos dos artigos 34 e 
seguintes c/c artigos 70 e 72, todos do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil 
– OAB (Lei n. 8.906/1994);

7 – Requer, ainda, o Ministério Público Federal:
a) seja  disponibilizado,  no  interesse  da  defesa,  acesso  aos  vídeos  das  delações 

premiadas,  cujo  conteúdo não  se  encontra  sob  sigilo,  dos  colaboradores  ora  arrolados  como 
testemunhas;

b)  sejam  intimados  os  réus  colaboradores  RENATO  RODRIGUES e ROGÉRIO 
SANTOS DE ARAÚJO, cujos acordos de colaboração foram homologados perante o E. Supremo 
Tribunal Federal e que possuem seus termos ainda sob sigilo, para que apresentem a esse Juízo os 
referidos instrumentos;

c) sejam juntadas as Folhas de Antecedentes Criminais dos denunciados constantes 
dos bancos de dados a que tem acesso a Justiça Federal.

Curitiba, 15 de dezembro de 2017.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República

Antonio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira
Procuradora Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Júlio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República
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Paulo Roberto G. de Carvalho
Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República
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