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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ FEDERAL DA 13ª VARA DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ 

 

 

 

 

Ref.: Ação Penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000/PR 

 

MARCELO BAHIA ODEBRECHT, com dados de qualificação 

nos autos, por seus advogados signatários, vem à presença de Vossa 

Excelência oferecer, a teor do art. 403, § 3º, CPP, ALEGAÇÕES 

FINAIS, em forma de memorial, nos autos da ação penal em referência, 

que o Ministério Público Federal contra ele move perante essa douta 

Vara Federal –- o que faz na forma e para os fins a seguir expostos. 

Destaca, desde logo, a tempestividade das presentes 

alegações finais: o prazo para o seu oferecimento se enceraria na 

data de ontem, 29/02/2016, consoante havia reconhecido Vossa 

Excelência no despacho consubstanciado no Evento 1.431 dos autos. 

Ocorre que, em razão de fato relevante superveniente, esse prazo foi 

prorrogado para a data de hoje, 01/03/2016, como também reconheceu e 

proclamou Vossa Excelência no despacho relacionado ao Evento 1.464. 

Patente, pois, a sua tempestividade.  

 

I – INTRODUÇÃO NECESSÁRIA: A CONDENAÇÃO DO DEFENDENTE MARCELO 
ODEBRECHT DESAFIARIA A REINVENÇÃO DO DIREITO PENAL 

 
 

Depois de uma espetaculosa investigação preliminar 

envolvendo as mais extraordinárias medidas restritivas de direito 

(v.g., sucessivas e abusivas prisões preventivas que já duram mais 

de 08 meses, quebra de sigilos bancário, fiscal e de dados 
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telefônicos, interceptações telefônicas e telemáticas, buscas e 

apreensões, indisponibilidade de bens etc) e de um processo penal 

absolutamente opressivo, desigual e obsequioso aos interesses da 

acusação, onde foram juntados milhares de documentos pelo MPF e 

ouvidas 97 testemunhas arroladas pela defesa e pela acusação, sendo 

interrogados 12 réus, entre eles corréus delatores, não se 

identificou uma única prova (documental ou testemunhal) do 

envolvimento do defendente MARCELO ODEBRECHT nos supostos crimes 

narrados na denúncia. 

 
Nesse contexto, as enxundiosas e levianas alegações 

finais do MPF repetem uma versão inteiramente superada e 

mistificadora dos fatos e das provas, na linha da ampla e 

sistemática publicidade opressiva desenvolvida pelos investigadores 

e procuradores em todas as etapas da investigação e do processo, 

acompanhada de vazamentos seletivos de informações sigilosas, 

envolvendo contratos da PETROBRAS com a Construtora Norberto 

Odebrecht, uma das várias empresas integrantes do grupo Odebrecht, 

da qual o defendente MARCELO ODEBRECHT foi integrante no passado, 

bem como envolvendo contratos de venda de nafta celebrados entre 

aquela empresa estatal e a Braskem S/A, de cujo Conselho 

Administrativo o defendente foi presidente.  

 

Em adição, o MPF, extrapolando o âmbito temático da 

denúncia, explora de forma desleal e distorcida fatos relacionados 

ao defendente com a finalidade de criar um ambiente a ele 

desfavorável na mídia e perante a opinião pública, na tentativa de 

legitimar uma futura condenação sem provas. Em assim procedendo, o 

Parquet deliberadamente omite que, a par de inexistir qualquer base 

probatória idônea incriminadora do defendente MARCELO ODEBRECHT, 

nenhum delator de qualquer dos quatro núcleos da Operação Lava Jato 

o relacionou a infrações penais objeto das investigações, sendo 

certo, ao revés, que os mais importantes deles o isentaram 

expressamente. 

 

Não há dúvida possível: após uma verdadeira devassa 

e exposição pública não só da vida pessoal e profissional do 
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defendente MARCELO ODEBRECHT, mas também de sua vida familiar, 

envolvendo divulgação criminosa (e até hoje impune!) de fatos 

relacionados à sua esposa e às suas filhas menores, a Força Tarefa 

da Operação Lava Jato não logrou encontrar qualquer ligação do 

defendente com as supostas infrações penais cogitadas na denúncia. 

Daí porque, por absoluta falta de base probatória para tanto, 

procura agora encher com nada o oco da acusação, fazendo uma 

utilização de todo equivocada da teoria do domínio do fato, quando 

não se baseia em inaceitáveis conjecturas e presunções para tentar 

sustentar uma denúncia absurda e insubsistente. A rigor, o que se 

tem no caso concreto, mais do que completa ausência de base empírica 

incriminadora, é a prova de que o defendente não cometeu nem 

contribuiu para o cometimento dos crimes imputados. 

 
Apesar dos sucessivos e graves episódios de 

cerceamento da defesa, que impediram a produção de provas capazes 

por si sós de alterar os rumos da investigação e de evidenciar a 

linha mistificadora desde o início adotada pelos investigadores e 

pelo MPF, o defendente MARCELO ODEBRECHT vem reafirmar a sua 

inocência, mantendo-se confiante em que a Justiça lhe garanta um 

julgamento justo e imparcial, absolvendo-o das injustas imputações 

que lhe foram feitas pelo MPF. A propósito, em suas alegações finais 

que seguem em forma de memorial, demonstrará quão injustas e 

arbitrárias são essas acusações, a envolverem inclusive condutas 

atípicas como o irrogado crime de organização criminosa, com graves 

e irreversíveis prejuízos para si, para sua família e para o grupo 

empresarial de cuja holding o defendente se afastou. 

 
Antes, porém, de deduzir de forma circunstanciada e 

analítica as suas alegações finais, abrangendo diversas questões 

jurídicas relevantes para o deslinde da ação penal, não apenas no 

plano formal, mas substancial, o defendente pede vênia para, desde 

logo, registrar a absoluta insubsistênica das acusações veiculadas 

na inepta e improcedente denúncia cruelmente articulada pelo 

Ministério Público Federal sem razão plausível para tanto.  

 
Na insubsistente denúncia datada de 24/07/2015, o 

Ministério Público Federal atribuiu ao ora defendente MARCELO 
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ODEBRECHT, juntamente com outros 12 (doze) codenunciados, a suposta 

prática dos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e 

organização criminosa, num contexto em que à época dos fatos objetos 

da investigação nem sequer existia esta última figura típica, que só 

veio a ser introduzida no direito penal material brasileiro através 

da Lei nº. 12.850/13. Certamente a sua introdução na investigação se 

deu por duas ordens de injustificáveis razões: a uma, atrair para o 

caso medidas extraordinárias de investigação só compatíveis com o 

combate a organizações criminosas, e, a duas, emprestar caráter 

infamante e estigmatizante às imputações dirigidas aos investigados. 

 
A imputação do crime de corrupção ativa, com 

inegável repercussão sobre a imputação de lavagem de capitais, se 

deu contrariando a própria versão oferecida pelos delatores que 

passaram a servir de esteio para a articulação de todo o quadro 

acusatório concebido e desenvolvido de forma abusiva pelo MPF: 

independentemente da discussão relevante sobre a absoluta falta de 

base empírica idônea para vincular-se o defendente MARCELO ODEBRECHT 

aos supostos crimes imputados na denúncia, o exame atento e isento 

dos depoimentos dos principais delatores deixa evidente que, se de 

crime se pudesse cuidar na relação entre as empresas cadastradas 

junto à PETROBRAS para a realização de obras e aquela empresa 

estatal, ter-se-ia configurado o delito de concussão definido no 

art. 316 do Código Penal1. 

 
Nesse sentido, convergem para essa conclusão o 

depoimento do delator RICARDO PESSOA (Evento 654), apontado como 

suposto chefe do cartel das empreiteiras (núcleo empresarial), e o 

Termo de Colaboração nº 01 do delator ALBERTO YOUSSEF (PET 5245-STF, 

Relator Min. TEORI ZAVASCKI, fls. 293/298 – vide anexo), apontado 

como o chefe do núcleo financeiro do esquema, cuja síntese feita 

pelo DPF não traduz com fidelidade a completa descrição das condutas 

descritas por ALBERTO YOUSSEF como configuradoras do crime de 

concussão -- e não de corrupção ativa: ambos os delatores 

1 “Art. 316 - Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, 
ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem 
indevida. Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa”.  
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ressaltaram, de forma uníssona, que as empresas cadastradas junto à 

PETROBRAS eram as únicas que reuniam condições de realizar as obras 

contratadas por aquela empresa estatal. Mas, nada obstante isso, 

eram obrigadas a pagar comissões sobre o valor dos contratos, sob 

pena de sofrerem retaliações2, sendo certo, como revelaram também 

unissonamente diversas testemunhas que compõem o corpo técnico da 

PETROBRAS, que os valores dos contratos então celebrados não foram 

superfaturados. 

 
 Recebida a exordial acusatória em 28/07/2015, Vossa 

Excelência ordenou a citação/intimação do defendente MARCELO 

ODEBRECHT para os termos da ação penal e para o oferecimento de 

resposta à acusação. Com efeito, mesmo sem o acesso à integralidade 

dos elementos probatórios referidos pelo MPF na denúncia -– já que 

parte desses elementos não constava dos autos e era mantido sob 

sigilo -–, o defendente ofereceu tempestiva resposta à acusação, em 

que demonstrou sua absoluta insubsistência formal e material. Na 

mesma oportunidade em que apresentou a resposta à acusação, opôs 

exceções de incompetência do Juízo e de suspeição de Vossa 

Excelência.  

 

2 Em seu depoimento prestado no evento 654, RICARDO PESSOA, delator, 
afirma peremptoriamente que constituía regra do jogo a empresa se sujeitar 
às exigências de altos funcionários da Petrobras envolvidos nas supostas 
ilicitudes investigadas na Operação Lava Jato, sob pena de retaliação. 
Afinal, afirma que “tinha que pagar porque senão não teria continuidade 
dentro da empresa da maneira mais normal possível”, ressaltando que não se 
tinha “opção”, pois essa “era a regra do jogo como eu já ouvi alguém aqui 
falar”.  
 
No mesmo sentido, e ainda com maior ênfase, ALBERTO YOUSSEF, em seu Termo 
de Colaboração nº. 01, declarou: “sem defender as empreiteiras, não estou 
aqui defendendo empreiteiro nenhum, porque, mas é o seguinte, se não 
pagasse não entrava no game, eles eram empurrados goela abaixo, diretor 
chamava e falava: tem que pagar. DPF – Mas para eles atendia né? Tinham 
sobrelucro, um sobrepreço (...). AY – Não sei se eles tinham sobrepreço ou 
se tinham sobrelucro, ou se tinham obra para fazer entendeu? O que eu quero 
dizer é o seguinte: esse comissionamento era empurrado goela abaixo. Tanto 
é que quando as empresas furavam e não pagavam, não eram mais convidadas, 
não tinha mais o mesmo tratamento que as outras tinham. DPF – O Sr. Sabe 
citar algum exemplo de retaliação direta, assim? Que o Sr. Se recorde, 
assim: empresa tal furou e foi retaliada nesse contrato, assado? AY – A 
Delta foi uma delas, furou, não pagou, mesmo com os escândalos acabou 
perdendo todos os contratos. A Jaraguá foi outra e, enfim, pagou parte, e 
não pagou o restante ficou lá. DPF – Sem aditivo. AY – Ficou lá roendo o 
aditivo, não sei se até hoje resolveu. Existia retaliação para quem não 
pagava sim”. 
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Ratificado o recebimento da denúncia por decisão 

datada de 14/08/2015, Vossa Excelência designou a data de 31/08/2015 

para ter início a instrução criminal, que teve curso com a 

inquirição de 97 testemunhas (sendo 27 delas arroladas pelo MPF), 

além de realizados 12 interrogatórios, dentre os quais estão 

compreendidos os depoimentos dos corréus que firmaram acordo de 

delação premiada, além da juntada de numerosos documentos pelas 

partes.     

Pois bem. Ao fim e ao cabo de complexa e abrangente 

instrução criminal, compreensiva de inquirição de testemunhas, 

produção de milhares de documentos, depoimentos de delatores e 

interrogatórios de corréus, com o defendente MARCELO ODEBRECHT 

submetido a injusta e aflitiva prisão provisória que já se prolonga 

por mais de 08 (oito) meses, o que se tem hoje é a inelutável 

constatação de que ele é absolutamente inocente de todas as 

acusações. Merece destaque o fato de que, no contexto de uma 

operação em que o MPF sempre afirmou fundar-se em prova documental 

corroborativa de depoimentos de delatores, estes quando ouvidos na 

fase inquisitorial ou em juízo, ou bem não se referiram ao 

defendente MARCELO ODEBRECHT, ou isentaram-no expressa e 

categoricamente da prática de qualquer ilícito no âmbito da Operação 

Lava Jato. Vale dizer, em centenas de horas de depoimentos de 

delatores ninguém, absolutamente ninguém, acusou direta ou 

indiretamente o defendente MARCELO ODEBRECHT.  

 
Nada, absolutamente nada há nos autos que permita 

afirmar que MARCELO ODEBRECHT tenha praticado ou concorrido para a 

prática de qualquer dos crimes descritos na denúncia. Ao revés: 

tudo, rigorosamente tudo o que se produziu de prova até aqui é 

revelador de que MARCELO ODEBRECHT não teve envolvimento nos crimes 

que lhe são imputados pelo Ministério Público Federal.  

 
Se, de início, a denúncia oferecida pelo MPF já se 

revelava -- notadamente em relação a MARCELO ODEBRECHT –-  

temerária, porquanto baseada em conjecturas e presunções extraídas 

de fatos e circunstâncias que de modo algum autorizavam a crença de 

que ele houvesse praticado os crimes que lhe foram imputados, o 

certo é que agora, finda a instrução criminal, todas essas 
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conjecturas foram fulminadas pelas provas produzidas, a deixar 

inconteste a escandalosa e manifesta injustiça que se vem praticando 

em face do defendente MARCELO ODEBRECHT.  

 
Se é verdade que a denominada Operação Lava Jato já 

conta com mais de 40 (quarenta) acordos de delação premiada, 

registre-se por imprescindível que nenhum, rigorosamente nenhum dos 

delatores apontou MARCELO ODEBRECHT como sendo autor de qualquer dos 

crimes relacionados nas investigações e na denúncia, confira-se a 

compilação no link a seguir: https://vid.me/34G7. Mais do que isso: 

se é fato que alguns desses delatores nem o conheciam, o certo é que 

outros tantos, mesmo depois de confessarem o cometimento de crimes e 

apontarem outros supostos envolvidos, isentaram categoricamente o 

defendente MARCELO ODEBRECHT de qualquer participação em atos 

ilícitos. Isso, sem qualquer embargo, traz à tona uma situação 

peculiaríssima: ao tempo em que quase a totalidade dos outros réus 

dos muitos processos derivados da Operação Lava Jato teve seus 

nomes, injustamente ou não, referidos, espontânea e factualmente, 

por delatores e testemunhas, em relação a MARCELO ODEBRECHT nenhuma, 

absolutamente nenhuma das pessoas inquiridas lhe fez qualquer 

imputação de envolvimento em condutas criminosas.  

 
Qualquer pessoa que faça uma simples leitura in ictu 

oculi dos autos ou venha acompanhando a contundente publicidade 

opressiva que tem pautado o noticiário da investigação haverá de 

admitir que o defendente MARCELO ODEBRECHT foi vítima de uma 

autêntica devassa em sua vida, resultante de medidas altamente 

invasivas de investigação, com a realização de buscas e apreensões 

que tiveram lugar em sua casa e em seu local de trabalho, 

interceptação de suas comunicações telefônicas e telemáticas (com 

exposição inaceitável e indevida de seus familiares, inclusive de 

suas filhas menores), apreensão de seu telefone celular (com o 

vasculhamento de todas as informações ali armazenadas, incluindo as 

notas que o defendente fez para si mesmo).  

 
Nesse particular aspecto, é preciso enfatizar que 

essas notas elaboradas pelo defendente MARCELO ODEBRECHT para si 

mesmo não consubstanciavam mensagens que pudessem conter algum tipo  
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de orientação ou revelação que o vinculasse a 

qualquer atividade criminosa, mas tratava-se simplesmente de 

anotações que serviam como lembretes para averiguação e consequente 

discussão no âmbito interno do conteúdo de matérias jornalísticas 

que eram veiculadas no curso das investigações relativamente a 

executivos de empresas do Grupo Odebrecht. Confira-se o quadro 

exemplificativo abaixo: 

NOTÍCIA  NOTA 
FOLHA DE S.PAULO 

Empreiteira acusa delegado 
da Lava Jato de mentir sobre 

deputados 

 “trabalhar para 
parar/anular 

(dissidentes PF….)” 

GAZETA DO POVO 
Executivos da OAS contestam 

grampos telefônicos da PF na 
Lava Jato 

  
“higienizar 

apetrechos MF e RA” 

 
ESTADO DE S.PAULO 

Lava Jato bloqueia R$ 282 
milhões da OAS 

 “MF/RA: não 
movimentar nada e 

reimbolsaremos tudo e 
asseguraremos a 

familia. Vamos segurar 
até o fim” 

THE NEW YORK TIMES 
Behind a Mysterious 

Advertisement, an Ecuadorean 
Banana Mogul’s Legal Battle 

  
“tatica Noboa” 

 
FOLHA DE S.PAULO 

Delator reforça suspeita de 
que propinas foram pagas no 

exterior 
 

 “Sw (CNO vs Pessoal 
vs RA vc as dos BOs? 

PKB?)” 

VALOR ECONÔMICO 
Suíça bloqueia US$ 23 mi 

atribuídos a ex-diretor da 
Petrobras 

 “Swiss: Pic 
(declarar ctas já) RA 

PKB ...) Eu” 

O ESTADO DE S.PAULO 
US$ 26 milhões de Costa na 

Suíça serão devolvidos ao 
Brasil 

 “Afinal o que tem 
contra RA e MF? Risco 

Swiss? E EUA?” 

VEJA 
Petrolão: políticos recebiam 
a propina em domicílio 

 “RA vs cc SW 
(direção fluxo? 

Delação dos 
envolvidos?)” 

O ESTADO DE S.PAULO 
Paulo Roberto Costa tem US$ 
23 milhões em contas, diz 

Ministério Público da Suíça 

  
 

“PRC/Suíça. PV?”. 
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Nessas notas nada se contém de ilícito, criminoso ou 

extravagante, tanto que eram mantidas no celular do ora defendente 

depois da realização de duas sucessivas buscas e apreensões em 

empresas do grupo Odebrecht e quando se cogitavam nomes de 

executivos ou ex-executivos daquele grupo como investigados. 

Sobremais, a totalidade delas relacionava-se a fatos ocorridos após 

a suposta prática dos atos que, segundo o MPF, configurariam os 

crimes descritos na denúncia, não guardando qualquer relação de 

pertinência com a noção de causalidade penal. E a maior parte das 

anotações não guarda qualquer relação com fatos investigados na 

Operação Lava Jato.  

 
Logo, não tem senso nem nexo alegar-se que tais 

anotações comprovariam um manifesto controle e gestão das empresas 

do grupo por parte de MARCELO ODEBRECHT. De qualquer forma, todas as 

notas foram escritas depois dos supostos fatos criminosos que se 

quer atribuir ao defendente MARCELO ODEBRECHT (algumas delas foram 

escritas, inclusive, ao longo da própria Operação Lava Jato).  

 

Não é demais lembrar que todas as notas encontradas 

no celular de Marcelo Odebrecht, que deram origem a inúmeras ilações 

do MPF, não têm como objeto os contratos contidos na denúncia e 

foram feitas depois de tornadas públicas as investigações da 

operação lava jato, sendo todas sobre temas de conhecimento público, 

veiculados na mídia e demonstram que o defendente estava 

acompanhando, promovendo apurações e especialmente preocupado com os 

impactos que poderia haver no Grupo Odebrecht. 

 

Aliás, tudo isso foi cumpridamente esclarecido pelo 

defendente MARCELO ODEBRECHT em documento que entregou durante o seu 

interrogatório3 (Evento 1.015) quando demonstrou que as notas 

3 A propósito das explicações dadas pelo defendente MARCELO ODEBRECHT 
sobre o conteúdo de suas notas utilizadas para decretação de sua prisão, 
reveladas em audiência pública neste processo penal a que responde perante 
a Justiça Federal do Paraná, o notável jornalista JANIO DE FREITAS, da 
Folha de São Paulo, em sua prestigiosa coluna, sob o título “Na hora das 
provas”, escreveu que “A defesa de Marcelo Odebrecht expõe os riscos que os 
métodos da Lava Jato levam às decisões da justiça”. Ao se referir 
especificamente às notas que o Juízo utilizou para decretar a prisão 
preventiva do defendente, ponderou: “Além das evidências de mentiras de 
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elaboradas por ele para ele mesmo não se aproximavam da maliciosa e 

inaceitável interpretação estrambótica e descontextualizada que o 

MPF e esse d. Juízo lhes têm dado. 

 

Mesmo após o exame de todas as mensagens de texto 

contidas em seu celular e em computadores, anotações pessoais e 

documentos encontrados e analisados na investigação, nada se 

encontrou que pudesse respaldar as acusações irrogadas pelo 

Ministério Público Federal. Por isso mesmo, não é preciso ir além da 

mera leitura da denúncia oferecida pelo MPF (Evento 01) e das 

correlatas alegações finais (Evento 1.313) para constatar que a 

acusação dirigida contra o defendente MARCELO ODEBRECHT foi toda 

construída a partir de conjecturas e presunções desprovidas de 

qualquer base empírica, é dizer, sem qualquer sustentação 

probatória.  

 
Ora, como vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, 

“não se revela admissível, em juízo, imputação penal destituída de 

base empírica idônea, ainda que a conduta descrita na peça 

acusatória possa ajustar-se, em tese, ao preceito primário de 

incriminação”, impondo-se, “por isso mesmo, ao Poder Judiciário, 

rígido controle sobre a atividade persecutória do Estado, 

notadamente sobre a admissibilidade da acusação penal, em ordem a 

impedir que se instaure, contra qualquer acusado, injusta situação 

de coação processual” (INQ nº. 1.978/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 

DJ de 17/08/2007). 

 
Esse é o quadro dos autos, pois o MPF simplesmente 

imputou condutas alegadamente criminosas a outras pessoas e, 

buscando a todo custo atribuir responsabilidade penal ao ora 

defendente, passou a dizer, por pura criação mental, que tais 

pessoas agiam “a mando de”, “sob o domínio de”, “sob orientação de”, 

“sob a gestão de” MARCELO ODEBRECHT. Da mesma forma, sustentou que o 

defendente teria se reunido com corréus e outras pessoas para tratar 

Paulo Roberto Costa, que já goza o prêmio de liberdade plena por suas 
delações, o documento de defesa entregue ao juiz Sergio Moro por Marcelo 
Odebrecht expõe, também, os riscos que os métodos da Lava Jato levam às 
decisões da Justiça neste caso.” 
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de fatos que consubstanciariam os crimes imputados, também sem 

nenhuma indicação de base empírica para tanto. Ora, se tais 

hipóteses, quando do ajuizamento da ação penal já eram puramente 

especulativas (porquanto completamente desprovidas de prova que lhes 

desse alguma credibilidade), o fato é que agora, finda a instrução 

probatória, essas acusações se revelaram levianas e falaciosas. De 

feito. Toda a prova produzida, repita-se, vai na direção 

diametralmente oposta, a comprovar a inocência do defendente MARCELO 

ODEBRECHT.  

 
Impende destacar e repetir que, por ocasião das 

insubsistentes imputações, não havia qualquer base empírica que 

pudesse sustentar a sua irrogação ao ora defendente MARCELO 

ODEBRECHT como orientador, mandante ou organizador de qualquer 

atividade criminosa, tudo não passando de leviana invenção dos 

investigadores e dos agentes do MPF que resolveram abusar do poder 

de investigação e de denunciação, respectivamente. Vale dizer, 

naquele momento, ninguém disse que o defendente MARCELO ODEBRECHT 

teria contribuído de alguma forma para a prática de qualquer crime. 

E já agora, após a realização de circunstanciada instrução criminal, 

todas as pessoas que supostamente teriam agido em coautoria, sob a 

orientação ou a mando do defendente negaram peremptoriamente que 

isso houvesse ocorrido, como se colhe de declarações, depoimentos de 

testemunhas e de delatores e interrogatórios de corréus, que guardam 

perfeita conformação com a posição funcional do defendente no âmbito 

do grupo Odebrecht (então Presidente da Odebrecht S/A, holding do 

grupo) e com a prova documental produzida nos autos.  

 
No tocante à prova documental, os Procuradores da 

Força Tarefa da Operação Lava Jato sempre sustentaram que as 

acusações irrogadas aos investigados fundar-se-iam em prova 

documental corroborativa da prova colhida em delações premiadas 

levadas a cabo no âmbito da referida operação. Contudo, no que diz 

respeito ao defendente MARCELO ODEBRECHT, não se colheu nem uma nem 

outra. Ou seja, não há prova documental que o vincule a qualquer 

ilícito penal nem qualquer delator o relacionou às supostas 

atividades criminosas investigadas. E isto decorre de fatos 

incontroversos: o defendente nunca participou de deliberações sobre 
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contratos nem instruiu ou orientou qualquer pessoa para tanto. De 

igual forma, jamais assinou qualquer contrato relacionado ao objeto 

das investigações nem realizou nem mandou realizar qualquer comando 

financeiro no tocante ao assunto, mesmo porque nunca teve 

atribuições funcionais para tanto como comprovam os documentos dos 

autos. 

 
A propósito, avulta em importância ressaltar que, 

dos 04 (quatro) diferentes núcleos de atuação da alegada 

“organização criminosa” que consubstanciaria o suposto esquema 

criminoso investigado na Operação Lava Jato (núcleo administrativo, 

núcleo empresarial, núcleo financeiro e núcleo político), não se 

colheu um único depoimento que incriminasse o defendente MARCELO 

ODEBRECHT, havendo, ao revés, vários delatores que o isentaram de 

cometimento de qualquer infração penal no âmbito da Operação Lava 

Jato. A rigor, não foi qualquer delator que isentou o defendente; 

ele foi isentado de qualquer responsabilidade pelos apontados chefes 

dos três núcleos investigados pela Força Tarefa sob a supervisão 

desse Juízo Federal (PAULO ROBERTO COSTA, do núcleo administrativo; 

ALBERTO YOUSSEF, do núcleo financeiro; e RICARDO PESSOA, do núcleo 

empresarial). 

 
Merece destaque o que foi dito a respeito do ora 

defendente pelo delator PAULO ROBERTO COSTA, principal personagem do 

núcleo administrativo integrado por altos funcionários ou diretores 

da PETROBRAS e apontado como o articulador dos diversos núcleos: 

ouvido em data de 21/10/2015 perante esse Juízo sobre os termos da 

denúncia oferecida nos autos da ação penal de que se cuida (Evento 

1.046), afirmou categoricamente nunca ter tratado com o defendente 

MARCELO ODEBRECHT sobre os ilícitos investigados na Operação Lava 

Jato4. Nunca tratou com ele sobre contratos da Petrobras para 

4 “Juiz Federal:- O senhor teve contato com o senhor Marcelo Odebrecht? 
Interrogado:- Tive vários contatos, eu participei do conselho de 

administração da Braskem, ele era o presidente do conselho, eu era o vice-
presidente do conselho, então tínhamos bastante contato, principalmente em 
relação à Braskem nessas reuniões de conselho de administração, mas nunca 
cheguei a conversar nada com ele em relação a dinheiro desviado ou dinheiro 
ilícito, nunca tive nenhuma conversa com Marcelo Odebrecht sobre esse 
tema”. 
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construção de obras nem sobre contratos da PETROBRAS para 

fornecimento de matéria-prima (nafta) à Braskem S/A, ressaltando 

PAULO ROBERTO COSTA que, com relação à nafta, os preços praticados 

foram os de mercado, não tendo havido favorecimento nem prejuízo 

para qualquer das partes.   

 
Aliás, não tivesse havido uma inexplicável supressão 

de trecho relevantíssimo das declarações do referido delator, no 

termo de transcrição respectivo (Termo de Colaboração nº 35 – Evento 

03 – Anexo 67) no limiar das investigações, teria restado claro, bem 

antes da prisão do defendente e do próprio oferecimento da denúncia, 

que ele não teve qualquer envolvimento nos ilícitos que lhe foram 

atribuídos pelo MPF. Isto porque, quando inquirido ainda em 

03/09/2014 e perguntado especificamente sobre seu contato com o 

defendente MARCELO ODEBRECHT, PAULO ROBERTO COSTA afirmou 

categoricamente que ele “não participava disso”, referindo-se ao 

pagamento de propinas e outras ilicitudes relacionadas a contratos 

celebrados com a PETROBRAS, asseverando, de maneira enfática, que o 

ora defendente não teve qualquer participação nos crimes 

investigados. Literalmente, disse PAULO ROBERTO COSTA, em trecho que 

foi omitido na transcrição: “nem põe o nome dele aí porque com ele 

não, ele não participava disso...”, confira-se do link a seguir: 

https://vid.me/MPbP.  

 
Acresça-se que PEDRO BARUSCO5, também apontado como 

envolvido no núcleo administrativo, na qualidade de Gerente da 

PETROBRAS, informou a esse Juízo que não conheceu nem conhece 

pessoalmente o defendente MARCELO ODEBRECHT, nada tendo dito que o 

relacionasse a qualquer ilícito ocorrido no âmbito da Operação Lava 

Jato (Evento 1.108). 

 

No âmbito do núcleo empresarial, o também delator 

RICARDO PESSOA, apontado como suposto líder do clube de empreiteiras 

que atuavam junto à PETROBRAS, foi categórico em dizer que jamais 

tratou com MARCELO ODEBRECHT sobre assuntos ligados a pagamento de 

5 “Juiz: O Sr. Marcelo Bahia Odebrecht, o senhor teve contato com ele? 
Interrogado: Não, eu não tive o prazer de ser apresentado a ele”. 
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propinas ou outros ilícitos6 (Evento 654). Ainda neste núcleo, 

merece destaque o depoimento do delator AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA 

NETO7, executivo da TOYO/SETAL, que também isentou o defendente 

MARCELO ODEBRECHT. 

No denominado núcleo financeiro ou operacional, cujo 

principal integrante e líder seria o doleiro ALBERTO YOUSSEF, o 

resultado não foi diferente: ALBERTO YOUSSEF afirmou 

peremptoriamente que jamais ouviu falar do envolvimento, direto ou 

indireto, do defendente MARCELO ODEBRECHT nas infrações penais 

investigadas na Operação Lava Jato8 (Evento 1.046). 

 
E mesmo no chamado núcleo político, integrado por 

parlamentares e ex-parlamentares sob investigação perante o Supremo 

Tribunal Federal, não há ninguém que acuse ou tenha acusado o 

defendente MARCELO ODEBRECHT de ter se envolvido em qualquer ação 

ilícita. Muito ao contrário, as informações conhecidas são no 

sentido de que todos os investigados e testemunhas relacionados aos 

inquéritos instaurados perante o STF ou não conhecem o defendente 

MARCELO ODEBRECHT ou o isentam de qualquer envolvimento nos delitos 

investigados. 

  
Ressalte-se que foi exatamente por falta de base 

empírica idônea para sustentar a acusação que o MPF resolveu dar às 

notas encontradas no celular do defendente MARCELO ODEBRECHT 

6 “Juiz Federal:- O senhor Marcelo Bahia Odebrecht, o senhor conhece? 
Depoente:- Conheço. 
Juiz Federal:- Chegou a conversar com ele sobre esses assuntos? 
Depoente:- Não. Só estive com o Marcelo duas vezes nesse período todo. 
Juiz Federal:- E chegou a tratar com ele alguns desses assuntos? 
Depoente:- Não, não, absolutamente.” 
 
7 “Juiz Federal: O senhor teve contato com algum outro executivo da 

Odebrecht a respeito desse assunto, de ajustes de licitação?  
Depoente: Não, particularmente não.  
Juiz Federal: Algum outro executivo da Odebrecht o senhor teve contato 

para tratar ou conversar, ou foi mencionado questões de pagamento de 
propina aos dirigentes da Petrobras?  

Depoente: Não senhor, não.” 
 
8 Juiz Federal:- O Sr. Marcelo Odebrecht, o senhor chegou a conhecer?  
Alberto Youssef:- Não. Não conheço o senhor Marcelo Odebrecht. Em nenhum 

momento foi mencionado que alguém tinha que pedir autorização ao senhor 
Marcelo Odebrecht ou alguma coisa nesse sentido, para que pudesse efetuar 
pagamentos ou que pudesse fazer acordos.   
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interpretações distorcidas, sempre buscando atribuir-lhes um aspecto 

ilícito, antes mesmo que o defendente, o autor das notas, pudesse 

explicar o seu real significado. E mesmo depois dos esclarecimentos 

prestados no Evento 1.015, continua o Órgão Ministerial a fingir que 

nenhuma explicação foi dada, insistindo na sua versão deturpada 

sobre o propósito e sentido das anotações –- versão esta, repita-se, 

que não é corroborada por nenhuma outra evidência. 

 
Ora, foi inegavelmente com base em conjecturas e 

presunções, completamente infirmadas pela prova dos autos, que o MPF 

estruturou a fantasiosa denúncia contra o ora defendente. Realmente, 

ao cabo da instrução, o que se tem em relação ao defendente MARCELO 

ODEBRECHT é uma acusação de todo insubsistente, completamente 

comprometida pela constatação de que, com relação a ele, o MPF atuou 

num cenário puramente especulativo e temerário. Por isso mesmo, 

diante da absoluta impossibilidade de vincular o defendente aos 

fatos em tese tidos como criminosos, o MPF, desafiando todos os 

paradigmas do direito penal da culpabilidade, resolveu reinventar o 

direito penal para instituir, com relação a ele, um sistema muito 

especial de supressão episódica de direitos e garantias 

constitucionais.  

 
Assim, passou para o campo da pura elocubração e da 

criação mental, para usar a famosa e feliz expressão com que o 

eminente e saudoso Ministro OROZIMBO NONATO, do STF, costumava 

definir o uso abusivo do poder de denunciação. Com o objetivo de 

incriminar a qualquer custo o defendente MARCELO ODEBRECHT, o MPF 

procurou então caracterizá-lo como o líder centralizador: para 

tanto, faz menção à existência de diversos e-mails que, 

supostamente, demonstrariam “o amplo conhecimento e a atuante gestão 

de MARCELO ODEBRECHT nos negócios das principais empresas do Grupo, 

avaliando e contribuindo a propostas de projetos”, citando como 

exemplo “e-mail em que MARCELO ODEBRECHT apresenta diretrizes e 

ordens precisas a Diretores de diversas empresas do Grupo Odebrecht, 

coordenando e articulando as atividades por elas desempenhadas 

(ANEXO 34)” –- pág. 31 do evento 01. 
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Nada obstante, ao contrário do que pretende o MPF, o 

e-mail a que fez referência, assim como todos os demais e-mails, não 

demonstra qualquer personalidade atuante ou centralizadora do 

defendente MARCELO ODEBRECHT, pois trata de um assunto que se insere 

no estrito âmbito das atribuições do Presidente da holding, qual 

seja, o uso da marca “Odebrecht”. Com efeito, o e-mail em comento 

somente confirma que o defendente atuava rigorosamente dentro de sua 

esfera de competência, como o demonstrou o próprio MARCELO ODEBRECHT 

na resposta escrita que ofereceu por ocasião de seu interrogatório 

(Evento 1.015).  

 

Isto, aliás, está cumpridamente demonstrado ao longo 

das razões finais que se seguem, com destaque para o fato de que, se 

fosse verdade o que o MPF andou propalando em sua denúncia, ainda 

assim não conseguiu demonstrar que, no caso concreto, o defendente 

MARCELO ODEBRECHT tivesse coordenado e articulado as supostas 

atividades criminosas referidas na denúncia, por isso que todas as 

pessoas ouvidas na investigação e no processo, compreendendo corréus 

delatores e não delatores, testemunhas de acusação e testemunhas de 

defesa, não confirmaram as especulações desvairadas e levianas do 

MPF. Nem existem documentos nos autos que vinculem o defendente 

MARCELO ODEBRECHT a qualquer contrato celebrado com a Petrobras por 

qualquer empresa integrante do grupo Odebrecht. Se houver, que 

aponte o MPF, abandonando a orientação ilegal e abusiva, de acusar 

sem provas, que vem adotando em suas invectivas contra o defendente! 

  
Mas não é só. No afã de envolver o defendente 

MARCELO ODEBRECHT nos supostos injustos penais cogitados na 

denúncia, o MPF mencionou também uma troca de mensagens eletrônicas 

entre ele e funcionários integrantes de empresas do Grupo Odebrecht, 

entre eles ROBERTO PRISCO RAMOS, que supostamente demonstraria seu 

perfil centralizador. De acordo com o Parquet, tais conversas se 

referiam “a estratégias a serem adotadas pela empresa, inclusive de 

conversas com outras empresas cartelizadas (OAS e UTC) e com a 

PETROBRAS, e à contratação de sondas e à possibilidade de sobrepreço 

(ANEXO 35)”. Na realidade, o defendente MARCELO ODEBRECHT, que à 

época era Presidente da Odebrecht S/A, foi apenas copiado no e-mail 
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em referência para conhecimento por envolver matéria relacionada a 

duas empresas integrantes do Grupo Odebrecht.  

 
Impende destacar que as lamentáveis especulações 

feitas em torno dessa matéria, a despeito de totalmente infundadas, 

foram inclusive utilizadas para a decretação da prisão preventiva do 

ora defendente MARCELO ODEBRECHT. Contudo, é preciso deixar claro 

que esse tema já foi amplamente esclarecido e desmistificado por 

PEDRO BARUSCO, delator e ex-gerente da Petrobras vinculado à área 

que cuidava do assunto sondas no âmbito daquela empresa estatal, e 

por ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS, ex-Presidente da Odebrecht Óleo e 

Gás, autor do e-mail questionado, conforme depoimentos judiciais 

consubstanciados respectivamente nos Eventos 1.108 e 978, mediante 

os quais restou definitivamente esclarecido, à luz inclusive dos 

documentos contidos nos autos, que o negócio relativo às sondas não 

se consumou, muito embora tudo se tratasse de operação absolutamente 

lícita, pois o “sobrepreço” aludido nos e-mails não consubstanciava 

superfaturamento, mas traduzia o valor dos serviços a ser prestado 

pelas empresas (fee) após a apuração do valor do custo (cost) pela 

SETE BRASIL.  

  
Essa mesma linha de infundadas e abusivas imputações 

foi adotada com relação aos pretensos “atos ilícitos envolvendo a 

Braskem S/A”: sem qualquer base empírica para tanto e, portanto, por 

mera criação mental, o MPF afirmou de forma ilegal, abusiva e 

temerária que, “em data incerta, mas antes do mês de janeiro de 

2009, MARCELO ODEBRECHT e ALEXANDRINO ALENCAR, na condição de 

gestores e administradores da BRASKEM S/A, procuraram ALBERTO 

YOUSSEF e JOSÉ JANENE para encaminhar a negociação da renovação do 

contrato de fornecimento de NAFTA da PETROBRAS para a BRASKEM, de 

modo a obter uma rápida tramitação do contrato e ainda a redução do 

preço que vinha sendo pago pelo insumo. Conforme o contrato então em 

vigor a PETROBRAS vendia NAFTA à BRASKEM praticando o preço 

internacional de comercialização (ARA), acrescido de US$2,00 por 

tonelada, ou ‘ARA + US$2,00’. Era propósito de MARCELO ODEBRECHT e 

ALEXANDRINO ALENCAR reduzir substancialmente o valor pago pela 

BRASKEM, além de obter um contrato de longa duração, sendo que para 

tanto JOSÉ JANENE foi procurado para que intercedesse junto a PAULO 

17 
 



ROBERTO COSTA, então Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, para que 

a proposta contratual da BRASKEM fosse aceita” (Evento 01, fls. 

125/126).  

 
Essa imputação, já de si insubsistente por falta de 

base empírica, foi completamente infirmada pela prova documental e 

pela prova testemunhal produzida nos autos. A instrução criminal 

revelou que (i) o defendente MARCELO ODEBRECHT nunca foi gestor ou 

administrador da Braskem S/A; (ii) o defendente MARCELO ODEBRECHT 

foi Presidente do Conselho Administrativo da Braskem S/A e nessa 

condição nunca teve atribuições para tratar de assuntos relacionados 

aos contratos de insumos adquiridos pela Braskem S/A; (iii) 

exatamente por conta da falta de atribuições para tanto, o 

defendente MARCELO ODEBRECHT nunca participou de qualquer reunião 

com o propósito de cuidar de contratos ou de preços dos insumos 

adquiridos pela Braskem S/A junto à Petrobras; (iv) o defendente 

MARCELO ODEBRECHT assumiu a Presidência do Conselho Administrativo 

da Braskem S/A muito tempo depois de ALEXANDRINO ALENCAR haver 

deixado a Diretoria de Marketing daquela empresa, sendo certo que 

jamais tratou de qualquer assunto relacionado a ela com o mesmo, não 

o tendo, por isso mesmo, orientado a fazer depósitos em contas 

bancárias apontadas por ALBERTO YOUSSEF; (v) o defendente MARCELO 

ODEBRECHT sequer conhecia ALBERTO YOUSSEF, não tendo tratado de 

qualquer assunto relacionado a contrato de nafta com PAULO ROBERTO 

COSTA ou com qualquer outro diretor ou funcionário da Petrobras; 

(vi) segundo relatório interno da PETROBRAS, o contrato de nafta 

celebrado entre a Petrobras e a Braskem S/A foi lícito e contemplou 

preço justo de mercado, tendo decorrido de diversas tratativas entre 

as áreas técnicas de ambas as empresas sem qualquer intervenção de 

terceiros.  

 
Com relação aos itens “i” a “v”, supra, confirmam os 

fatos neles contidos (a) a prova documental consubstanciada nas atas 

de reuniões do Conselho Administrativo da Braskem S/A e na resposta 

específica que essa empresa apresentou à solicitação de informações 

feita pelo ora defendente, por um de seus advogados; (b) a uníssona 

prova testemunhal consubstanciada nos depoimentos das testemunhas 

EDMUNDO AYRES, vice-presidente de tecnologia da Braskem à época dos 
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fatos (evento 978), JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI DE AZEVEDO, Presidente da 

PETROBRAS à época dos fatos (Evento 972), ALBERTO DAYAN, diretor da 

empresa do grupo Zaraplast, um dos principais clientes da Braskem 

(Evento 909), LUIZ DE MENDONÇA, ex-Vice-Presidente da área de 

insumos e, à época, responsável pela equipe de negociações da 

Braskem S/A (Evento 865) e GUILHERME PONTES GALVÃO FRANÇA, gerente-

geral de comércio e petróleo e produtos industriais da Petrobrás 

(Evento 794); (c) os depoimentos dos corréus delatores PAULO ROBERTO 

COSTA (Evento 1.046) e ALBERTO YOUSSEF (Evento 1.046); e (d) os 

interrogatórios do defendente MARCELO ODEBRECHT (Evento 1.015) e do 

corréu ALEXANDRINO ALENCAR RAMOS DE AZEVEDO (Evento 1.079). Inexiste 

prova documental ou testemunhal, aqui incluídos os depoimentos de 

delatores e interrogatórios de corréus, que sustente o contrário do 

que assentado nos documentos e testemunhos acima relacionados. 

 
No tocante ao item ‘vi’, além dos depoimentos e 

interrogatórios acima referidos, comprova a absoluta licitude do 

contrato de fornecimento de nafta pela PETROBRAS à Braskem S/A o 

circunstanciado relatório interno da PETROBRAS (Relatório da 

CIA/PETROBRAS nº 086/2015), segundo o qual “no cenário da época, o 

piso da fórmula contratual estava aderente ao custo de oportunidade 

da produção doméstica, portanto, não representava lucro/prejuízo 

para a PETROBRAS (‘breakeven’)”. Ao justificar que efetivamente o 

preço praticado no contrato foi o vigente no mercado à época, o 

relatório conclui que o “contrato foi negociado em um cenário que 

indicava, de forma consistente, que a PETROBRAS seria excedentária 

na fração de nafta/gasolina”, sendo certo que, “ao longo da execução 

do contrato, notadamente a partir de 2011, fatores mercadológicos 

alheios à gestão da PETROBRAS e não previsíveis à época da 

negociação alteraram este quadro, tendo a companhia passado a ser 

deficitária na fração nafta/gasolina”.  

 
De todo o exposto com relação ao contrato de nafta, 

tem-se que, mais do que ausência de prova, há prova documental e 

testemunhal de que o defendente MARCELO ODEBRECHT não participou das 

tratativas, negociações e celebração de contrato de fornecimento de 

nafta da PETROBRAS para a Braskem S/A, não se lhe podendo atribuir 

qualquer responsabilidade por isto. De mais a mais, tem-se que, 
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segundo relatório interno da própria PETROBRAS, o contrato de nafta 

celebrado entre PETROBRAS e Braskem S/A não representou 

“lucro/prejuízo para a PETROBRAS”. Nada obstante tudo isso, o 

Ministério Público Federal, em suas enxundiosas e mistificadoras 

alegações finais, atribuiu participação nesse evento ao defendente e 

propalou que haveria conduta criminosa em sua realização porque dele 

decorrera prejuízo superior a seis bilhões de reais para os cofres 

da PETROBRAS. Dictu mirabile! 

 
Há mais, contudo. No tocante a operações financeiras 

ou movimentações bancárias de empresas do Grupo Odebrecht no 

exterior, não há nos autos qualquer prova que vincule o defendente 

MARCELO ODEBRECHT aos “pagamentos efetuados pela CNO e OSEL, os 

quais foram indicados na denúncia que originou a Ação Penal nº 

5036528-23.2015.4.04.7000/PR”. Não há um único documento, um único 

delator ou uma única testemunha ou um único corréu que o relacione a 

qualquer operação financeira no Brasil ou no exterior. Por isso 

mesmo, instada a se manifestar sobre a matéria, a Construtora 

Norberto Odebrecht S/A respondeu que “Marcelo Odebrecht não possui 

nem nunca possuiu qualquer atribuição para realizar operações 

financeiras ou movimentações bancárias da CNO ou da OSEL, bem como 

não consta e nunca constou como co-titular ou beneficiário de 

referidas contas bancárias”. E mais: noticiou que realizou 

contratação de empresa multinacional e de escritório de advocacia 

brasileiro, ambos com especialização e larga experiência em 

compliance, para apurar “acusações feitas pelo Ministério Público 

Federal” relacionadas à “Operação Lava Jato”, encontrando-se os 

trabalhos de investigação em curso e podendo-se afirmar que “não foi 

identificado nenhum fato ou elemento que relacione Marcelo Odebrecht 

aos ilícitos objeto da denúncia”. 

 
Como se vê, ao não se conseguir atribuir a MARCELO 

ODEBRECHT a efetiva prática de qualquer ação criminosa, mesmo porque 

se trata de pessoa verdadeiramente inocente, o MPF deturpou, a mais 

não poder, a famosa teoria do domínio do fato, desenvolvida pelo 

notável penalista alemão CLAUS ROXIN ao longo das oito edições do 
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seu, já clássico, Täterschaft und Tatherrschaft9. Essa deturpação 

consistiu numa lamentável utilização da referida teoria para 

responsabilizar criminalmente pessoas pelo simples posto ou posição 

que ocupam. 

 
O estratagema utilizado foi o seguinte: 

identificaram-se, em primeiro lugar, supostas condutas criminosas 

praticadas por integrantes de empresas do Grupo Odebrecht. Em 

seguida, afirmou-se, sem qualquer base empírica para tanto, que tais 

integrantes agiam “sob a orientação”, “sob o comando” ou “sob a 

ordem” de MARCELO ODEBRECHT, que, por ser presidente da holding 

daquele conglomerado de empresas, possuía o “domínio do fato”. Em 

outras palavras: de acordo com a fantasiosa versão criada pelo 

Ministério Público Federal e com a equivocada utilização que faz da 

teoria do domínio do fato, cada um dos integrantes de empresas do 

Grupo Odebrecht relacionado às investigações seria responsável pelos 

seus hipotéticos crimes e MARCELO ODEBRECHT seria responsável por 

todos! 

 
Mas não é só. Ao não se conseguir identificar 

nenhuma ação criminosa por parte de MARCELO ODEBRECHT (mesmo porque 

não há!), ainda se tentou atribuir-lhe uma responsabilidade a título 

de omissão, utilizando-se, data venia, do seguinte artifício: 

primeiramente, imputou-se a executivos das empresas que integram o 

Grupo Odebrecht a prática de hipotéticos delitos; em seguida, num 

salto (i)lógico, afirmou-se simplesmente que MARCELO ODEBRECHT, 

enquanto presidente da holding de investimentos, deveria ter tomado 

alguma providencia em relação a tais supostos delitos e seus 

pretensos autores. Como, de acordo com a versão criada pela 

acusação, nada foi feito, MARCELO ODEBRECHT seria cúmplice (por 

omissão) dos referidos delitos. Como se o presidente de uma holding 

estivesse numa posição de garantidor em razão de um pretenso dever 

de vigilância de todos os executivos integrantes das diversas 

empresas do Grupo! 

 

9 Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 8ª ed., Berlin, 2006. Cfr., 
também, o mesmo, Strafrecht. Allgemeiner Teil, vol. II (Besondere 
Erscheinungsformen der Straftat), München, 2003, §§ 25 e 26. 
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Ora, isso é verdadeiramente absurdo. Para se ter 

essa exata percepção basta verificar que o Grupo Odebrecht divide-se 

em 14 (quatorze) negócios, consolidados em 10 (dez) pessoas 

jurídicas distintas, que funcionam como holdings puras ou mistas. 

Uma delas abrange os 05 (cinco) negócios de engenharia e construção. 

Esses negócios atuam nos mais diversos segmentos e estão 

subdivididos em mais de 300 (trezentas) Pequenas Empresas (cada qual 

constituindo uma pessoa jurídica distinta), como são nomeados os 

ativos, contratos de obras de engenharia e construção, rodovias 

concessionadas, sistemas de água e esgoto, plantas petroquímicas, 

unidades industriais, entre outros, do Grupo Odebrecht. Dessas mais 

de 300 (trezentas) Pequenas Empresas, 186 (cento e oitenta e seis) 

correspondem aos 05 (cinco) negócios de engenharia e construção.  

 
Presente em 28 (vinte e oito) países, o Grupo 

Odebrecht conta com mais de 128.000 (cento e vinte e oito mil) 

integrantes, dos quais 78.000 (setenta e oito mil) trabalham no 

Brasil. Com tamanha estrutura, o Grupo Odebrecht conta com 14 

(quatorze) Presidentes, sendo 01 (um) para cada Negócio, que atuam 

com plena autonomia, apoiados por 470 (quatrocentos e setenta) 

Diretores (Finanças, Jurídico, Pessoas e Organização, Comercial, 

Mercados, Planejamento, Comunicação, entre outros). No total, são 

quase 500 (quinhentos) executivos, somente entre Diretores e 

Presidentes. Em sua Governança, o Grupo Odebrecht possui mais de 90 

(noventa) Conselhos de Administração (incluindo Pequenas Empresas), 

que não têm atribuições de administração e gestão de empresas do 

Grupo, dos quais somente 05 (cinco) são presididos pelo defendente 

MARCELO ODEBRECHT -- nenhum deles relacionado ao negócio de 

engenharia e construção.  

 
Demais disso, toda a prática empresarial do Grupo 

Odebrecht está pautada nos princípios, conceitos e critérios 

estabelecidos pelo seu fundador, NORBERTO ODEBRECHT, em sua Opus 

Magnum Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO). Nesta obra pode-se 

ler que um dos pilares do Grupo Odebrecht encontra-se no princípio 

da confiança, do qual derivam duas características marcantes do 

Grupo, a saber: a total delegação e a absoluta descentralização de 

poder e de autoridade, o que permite a cada líder (rectius, 
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Presidente ou Diretor) de uma pequena empresa do Grupo exercer o seu 

papel com autonomia, independência e plena responsabilidade. Logo, 

assumir que o defendente MARCELO ODEBRECHT deva responder por 

qualquer suposta infração penal ocorrida no âmbito das empresas que 

integram o Grupo Odebrecht, em razão de sua suposta liderança no 

conglomerado empresarial, representa inominável extravagância.  

 
Há mais e mais, porém! Nesse vasto mar de 

incongruências e atecnias, poder-se-ia ainda pensar que se trataria 

de uma absurda aplicação, no âmbito penal, da doutrina civilista, de 

origem anglo-saxã, do respondeat superior (muitas vezes designada 

por meio da máxima “let the master answer”), segundo a qual o 

superior deve ser responsabilizado objetivamente por todos os atos 

dos seus subordinados. Entretanto, como já se disse, é evidente que 

uma teoria com tal feição jamais seria compatível com o princípio da 

culpabilidade e da responsabilidade penal individual10. E com maior 

razão no caso dos autos, pois, em face do elevado grau de 

descentralização reinante no âmbito das empresas que integram o 

Grupo Odebrecht, nem se pode falar em subordinação.  

 
Como se vê, trata-se de uma tentativa absolutamente 

desesperada de se atribuir ao defendente MARCELO ODEBRECHT a prática 

de algum crime (qualquer um!), nem que para isso seja preciso 

deturpar maliciosamente teorias ou, até mesmo, aplicar construções 

absolutamente alheias à órbita penal. A bem da verdade, o que se 

vislumbra no presente caso é, lamentavelmente, a adoção de uma 

espécie de anarquismo metodológico, onde o lema parece ser: anything 

goes!11 De fato, tudo nos leva à lamentável conclusão de que qualquer 

coisa vale para condenar MARCELO ODEBRECHT! 

   
E haja reinvenção do Direito Penal! 

 
       II – REITERAÇÃO DA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO  
                  

 

10 Crítico a esse respeito, Fletcher, Rethinking Criminal Law, Oxford/New 
York, 2000 (reimpressão), § 8.5.4 c 

 
11 A conhecida expressão é de Feyerabend, Against Method: Outline of an 

Anarchistic Theory of Knowledge, 3ª ed., London/New York, 1993, pp. 18-19. 
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Reitera-se, com a devida venia, a suspeição de 

Vossa Excelência por ter atuado na homologação de acordo de 

delação (colaboração premiada) celebrado por ALBERTO YOUSSEF, 

relativamente ao Processo Criminal nº 2003.70.00.056661-8 (e a 

outros feitos a ele relacionados) -- Caso BANESTADO. 

 
O presente caso tem como origem, de acordo com 

as informações lançadas no sistema E-PROC, o Inquérito 

Policial n.º 5049557-14.2013.4.04.7000 (Inquérito-Mãe: 

Operação Lava Jato). Segundo o mesmo sistema (E-PROC), este 

inquérito, por sua vez, originou-se dos autos tombados sob o 

nº 2006.70.00.018662-8/PR, provenientes, ao menos formalmente, 

de várias investigações e todas elas foram distribuídas por 

dependência aos autos de número 2004.70.00.002414-0 (Delações-

Banestado). 

 
Os autos nº 2004.70.00.002414-0 12, segundo se 

tem notícia, dizem respeito ao acordo de delação premiada 

firmado por ALBERTO YOUSSEF, em dezembro de 2003, e homologado 

por Vossa Excelência, relativamente ao Caso Banestado, 

conforme se depreende do Despacho proferido nos autos da 

Representação Criminal n° 2007.70.00.007074.6/PR. 

 
Como se sabe, Vossa Excelência (à época, Juiz 

da 2ª Vara Federal de Curitiba) teve participação considerável 

no procedimento que culminou com a homologação do acordo de 

delação. Tal acordo diz respeito a fatos apurados em 

investigação que está –- segundo critérios adotados para fins 

de distribuição por dependência/prevenção –- na gênese do 

presente caso penal, sendo forçoso convir que, em razão do 

exposto, Vossa Excelência carece de imparcialidade objetiva 

para atuar como juiz nesta causa. 

   
Isto se deve, sobretudo, ao fato de que, até a 

entrada em vigor da Lei nº 12.850/2013 (cujo art. 4º, § 6º, 

passou a impor ao magistrado uma atuação mais distanciada das 

negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo 

12 Registre-se que estes autos não estão acessíveis 
eletronicamente, tampouco foram juntados aos autos de ação penal 
ou inquérito policial. 
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de colaboração), era prática corrente que os juízes tivessem 

uma postura muito mais “proativa” no procedimento de delação, 

circunstância esta que gerava grave e insuperável problema no 

plano da imparcialidade, contraindicando a sua atuação nas 

fases posteriores do processo.  

 
A situação dos autos, pois, conduz à imperativa 

constatação de que falta a Vossa Excelência a indispensável 

imparcialidade, na sua acepção objetiva. Essa noção de 

imparcialidade objetiva, por seu turno, tem origem na 

jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH), 

notadamente a partir do julgamento do Caso Piersack vs. 

Bélgica 13, quando a Corte decidiu que “todo juiz em relação ao 

qual possa haver razões legítimas para duvidar de sua 

imparcialidade deve abster-se de julgar o processo”, 

concluindo que “o exercício prévio no processo de determinadas 

funções processuais pode provocar dúvidas de parcialidade”. 

 
Num acordo de delação premiada, tal como o que 

foi firmado por ALBERTO YOUSSEF, há uma série de cláusulas que 

preveem obrigações ou condições vinculadas à atuação do juízo 

(notadamente quando se estipula cláusulas com a previsão de 

perdão judicial), sendo certo que o juiz que participou da 

celebração e que homologou o acordo resta comprometido por 

essa sua atuação. 

 
De fato, e sobretudo no regime anterior à Lei 

nº 12.850/2013, é intuitivo que a delação, por suas 

características e pelo grau de envolvimento do juiz, produzia 

um certo efeito hipnótico no magistrado, que muito facilmente 

podia ser tomado pela crença de que tudo que o delator fala 

(em caráter confessional) é verdadeiro, a gerar uma autêntica 

e intransponível presunção da culpa de eventuais corréus14. 

 

13 TEDH, Caso Piersack vs. Bélgica, Sentença de 01/10/1982. Cf. BADARÓ, 
Gustavo. Processo Penal. 3ª ed. São Paulo: RT, 2015, p. 41/42.  

 
14 Sobre o, assim denominado, “efeito tranquilizador” que a delação 

premiada costuma produzir nos magistrados, cfr. PRADO, Geraldo. Da delação 
premiada: aspectos de direito processual in Boletim do IBCCRIM, nº 159, 
fev. 2006, p. 10-12. 
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Com efeito, a toda evidência, com todo o 

respeito, falta a Vossa Excelência, na condição de Juiz 

Titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, a imparcialidade 

objetiva que lhe seria indispensável para atuar legitimamente 

no presente caso. E a ausência desse predicado afeta a higidez 

da prestação jurisdicional, na medida em que gera desconfiança 

e receio na atuação do magistrado, com intransponível prejuízo 

à cláusula do devido processo legal. Mas não só por isso: 

Vossa Excelência em diversas manifestações produzidas nos 

autos e em procedimentos correlatos já revelou a crença de que 

o ora defendente e os demais investigados seriam culpados pela 

prática dos crimes que lhes são imputados. 

 
Não é demais ressaltar que, a falta de regra 

específica no ordenamento processual pátrio (definindo como 

hipótese de suspeição a atuação proativa do juiz no acordo de 

delação premiada), não pode, evidentemente, ser considerada um 

óbice ao reconhecimento da perda da imparcialidade.  

 
II. 1. Suspeição por Vossa Excelência já ter se declarado como tal 
em outro feito (Representação Criminal nº 2007.70.00.007074-6/PR), 
relativamente a ALBERTO YOUSSEF.  

 

A mais contundente evidência de que a prévia atuação 

e homologação de delação premiada interfere na imparcialidade do 

magistrado decorre, justamente, do fato de Vossa Excelência ter 

declarado -– sob a alegação de “motivo de foro íntimo” -– sua 

suspeição em relação ao Inquérito nº. 2007.70000070746, no bojo do 

qual se apuravam questões ligadas a ALBERTO YOUSSEF. 

 
Independentemente da circunstância subjetiva que 

tenha movido a averbação de suspeição por Vossa Excelência, faz-se 

imperioso reconhecer e afirmar que a isenção desse douto juiz caiu 

em descrédito, não só para aquele procedimento, como também para 

todos os eventos futuros que tratem do mencionado réu, conforme já 

decidiu, em situação análoga, o eg. Superior Tribunal de Justiça:  

 

“Quanto aos julgamentos futuros, não há dificuldade 
de enfoque. Reconhecida a suspeição, não mais poderá o 
magistrado atuar em nenhum dos processos relativos ao tipo de 
pretensão quanto à mesma parte, devendo enviá-los ao substituto 
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legal, não importando quantos sejam – matéria de organização 
judiciaria e os órgãos dirigentes locais solucionarão” 
(Superior Tribunal de Justiça, REsp. nº 1.165.623/RS, julgado 
em 14/04/2010, Rel. Desembargador Convocado Vasco Della 
Giustina). 

 

Com efeito, no dia 10 de maio de 2010, nos autos do 

mencionado inquérito, Vossa Excelência proferiu decisão, declarando-

se suspeito, por motivo de foro íntimo, para atuar em inquérito 

relacionado a ALBERTO YOUSSEF: 

 

 

 

 

 

 

Como consectário lógico de tal compreensão, resta 

evidente que Vossa Excelência não pode mais julgar qualquer feito 

que envolva ALBERTO YOUSSEF, sob pena de flagrante violação aos 

princípios constitucionais norteadores de um processo penal 

democrático, entre eles o da imparcialidade, que é pressuposto da 

atividade jurisdicional hígida. 

 
A situação de “foro íntimo”, prevista expressamente 

no art. 135, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não 

encontra correspondente no Código de Processo Penal e, para além 

disso, na esteira da posição já sustentada pelo eminente Ministro 

MARCO AURÉLIO (v. aresto proferido no HC nº 82.798/PR), não teria 

sido recepcionada pela Constituição da República de 1988, ante o 

comando legal insculpido no art. 93, IX, da CF/8815.  

15 “Penso, senhor presidente, que o Código de Processo Civil, ao revelar que o 
magistrado pode jurar suspeição sem declinar os motivos, não foi recepcionado 
pela Carta de 1988, no que essa exige, quanto a qualquer decisão judicial – e a 
decisão mediante a qual o juiz se afasta do processo é judicial -, a 
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No que toca ao Código de Processo Penal, tem-se que 

o seu art. 97 impõe ao magistrado o dever de declaração do motivo 

legal pelo qual se dá por suspeito, devendo ser esta regra aplicada 

ao caso dos autos, em homenagem ao princípio da especialidade. Ora, 

se o juiz não indica o motivo legal de sua suspeição, não é possível 

saber a partir de que momento e por qual razão a perda de 

imparcialidade se manifesta, de modo que não se pode determinar 

quais atos devam ser anulados e quais devam ser preservados, o mesmo 

ocorrendo com a extensão dessa falta de isenção (se restrita àquele 

processo ou se extensível aos demais).  

 
Realmente, a declaração feita por Vossa Excelência, 

alegando a existência de fato que o impossibilitava de julgar, 

possui como efeito necessário a sua irretratabilidade e 

irrevogabilidade, materializando-se em preclusão pro judicato. 

Exatamente por essa razão é que o juiz não pode, depois de firmada a 

declaração de suspeição, querer voltar no tempo para explicar os 

fundamentos que, naquela época, conduziram-no a não declinar o 

“motivo de foro íntimo”, que tenha consubstanciado situação de falta 

de imparcialidade. 

 
Assim, ainda que se pretenda ter em conta as 

explicações que tardiamente foram dadas em exceções de suspeição já 

opostas na Operação Lava Jato, essas informações –- por seu caráter 

extemporâneo -– serão sempre carentes de credibilidade, dado que 

lançadas num contexto em que já se tinha levantado sérias dúvidas a 

respeito da imparcialidade do magistrado e este tentava “defender” a 

sua permanência no caso. 

 

II.2. Suspeição em razão da manipulação da competência – vinculação 
ilegal do Juízo ao PCD nº 2006.7000.018662-8, distribuído por 
dependência ao Procedimento nº 2004.70.00.002414-0/PR  

 

fundamentação. Para mim, não subsiste a cláusula – mesmo porque incoerente, no 
que o código define os móveis da suspeição (tanto o código de processo civil, 
quanto o código de processo penal) – segundo a qual, simplesmente jurando 
suspeição nos autos o juiz pode deixar de sentenciá-lo. É a premissa que 
estabeleço”. (Trecho do Voto do Ministro Marco Aurélio no HC nº 82.798/PR, 
julgado em 05/08/2003, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 

 

28 
 

                                                                                                                                                                                     



De mais a mais, conforme já dito, tem-se que, ao 

receber o Procedimento Criminal Diverso nº 2006.70.00.018662-8/PR 

(Inquérito JANENE), Vossa Excelência, enquanto Juiz da 2ª Vara 

Federal Criminal de Curitiba/PR (atual 13ª Vara Federal), 

determinou, no dia 18/06/2006, de forma manuscrita, a sua 

distribuição por dependência ao Processo nº 2004.70.00.002414-0/PR, 

tendo decretado, inclusive, sigilo absoluto, como se vê: 

 

 
 

Ocorre que a referida vinculação revela-se ilegal, 

mormente porque o Procedimento nº 2004.70.00.002414-0/PR já havia 

sido encerrado com a homologação da delação premiada de ALBERTO 

YOUSSEF. Para além disso, contrariamente ao que aduziu Vossa 

Excelência, verifica-se que a autoridade policial afirmou 

expressamente que a representação estava sendo oferecida com base em 

indícios coletados no IPL nº 616/2004 (Inquérito Policial nº 

2004.70.00.033532-7 e PCD nº 2006.70.00.012177-4), que em nada se 

relaciona com a primeira delação de ALBERTO YOUSSEF. Veja-se: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apesar disso, Vossa Excelência invocou a existência 

de uma pretensa conexão probatória e, ao fazê-lo, assegurou que as 

(EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA CRIMINAL Nº 
500228808.2015.4.04.7000/PR – Evento 48, FLS. 13) 
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investigações da Operação Lava Jato fossem conduzidas por esse douto 

Juízo, evitando, assim, a possível e iminente redistribuição do 

feito. 

 
Posteriormente, no Evento 48 da Exceção de 

Incompetência Criminal nº 5002288-08.2015.4.04.7000/PR, Vossa 

Excelência consignou que o processo fora distribuído à sua 

jurisdição por requerimento da autoridade policial. E isto, repita-

se, não corresponde à verdade. Note-se: 
 

  
 

 

    
 

 

 

A pressa no atuar de Vossa Excelência, revelada por 

um despacho feito à mão, pode ser compreendida quando se analisa a 

proximidade deste despacho com a publicação, no dia 21/06/2006 (com 

início da vigência programado para 20/07/2006), da Resolução nº 

42/2006 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.  Tal Resolução, 

como se sabe, determinou, em seu art. 10, a redistribuição de metade 

dos Inquéritos Policiais e procedimentos conexos em trâmite, da 2ª 

Vara Federal Criminal (atualmente 13ª Vara Federal) para a 3ª Vara 

Federal Criminal (atualmente 14ª Vara Federal), ressalvados aqueles 

Inquéritos distribuídos por dependência a ações penais em curso. É 

conferir: 

 
“Art. 10 No âmbito da Subseção Judiciária de 

Curitiba, haverá redistribuição processual no prazo de 30 
(trinta) dias: 

 
a) de 50% (cinqüenta por cento) dos inquéritos 

policiais, e procedimentos conexos, em trâmite na 2ª Vara 
Federal Criminal para a 3ª Vara Federal Criminal. 

 
(...) 

(EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA CRIMINAL Nº 
500228808.2015.4.04.7000/PR – Evento 48, FLS. 13) 
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§ 2º Não serão redistribuídos as ações penais e os 

inquéritos distribuídos por dependência a estas, em trâmite na 
2ª Vara Federal Criminal.”16 

 

Cumpre repetir que a determinação exarada por Vossa 

Excelência ocorreu, não por coincidência, apenas três dias antes da 

publicação da resolução que poderia afastá-lo do procedimento, o que 

se fez, evidentemente, para eliminar o risco do processo ser 

distribuído a outro juiz. 

 
E quando se afirma que nada disso aconteceu por 

coincidência é por se saber que Vossa Excelência teve ativa 

participação no Processo Administrativo nº 06.0024567-5 (0009763-

44.2014.4.04.8000) do TRF4, que cuidava da proposta de modificação 

da especialização das Varas Federais Criminais de Curitiba/PR: 

 

         
A manobra torna-se ainda mais evidente quando se 

constata que o processo que estaria vinculado ao novo inquérito 

(qual seja, a delação de ALBERTO YOUSSEF) encontrava-se arquivado e, 

portanto, não se enquadraria na exceção prevista na Resolução.  

 

Essa manobra, feita, repita-se, não por coincidência 

às vésperas da entrada em vigor da Resolução nº 42/2006 da 

Presidência do TRF/4ª Região, afasta, do ponto de vista subjetivo, a 

16 RESOLUÇÃO Nº 42, DE 19 DE JULHO DE 2006, DO TRF4.  
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isenção de ânimo que é imprescindível à atuação de qualquer 

magistrado, sobretudo na seara criminal. Esse indisfarçável “desejo 

de julgar”, revela um interesse pessoal de Vossa Excelência no caso, 

desde a sua origem, gerando dúvida na atuação do juiz e acarretando 

em grave temor de parcialidade que, por si só, é capaz de 

comprometer a higidez da jurisdição.  

 
Nesse sentido, ANTÔNIO MAGALHÃES GOMES FILHO leciona 

que a relação do magistrado com a lide deve ser sempre caracterizada 

por uma “postura desinteressada do julgador”17, contrariamente do que 

se vê nestes autos, vez que mesmo antes da distribuição do primeiro 

inquérito que trata sobre a Lava Jato, Vossa Excelência já havia 

assumido uma postura ativa, parecendo ter contornado o sistema de 

distribuição da Justiça Federal da 4ª Região para tornar-se o juiz 

da causa. 

 

II. 3. Suspeição em razão do prejulgamento evidenciado nas 
manifestações de Vossa Excelência nos meios de comunicação, com 
violação ao disposto no art. 35 da Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional. 

 

Mais uma vez, com o todo o respeito, o quadro de 

prejulgamento e a falta de imparcialidade por parte de Vossa 

Excelência são, também, sobejamente demonstrados a partir das 

manifestações públicas desse douto juiz, inclusive sobre a “Lava 

Jato”, veiculadas nos meios de comunicação.  

 
Impõe observar que a Lei Complementar nº 35/1979 

(Lei Orgânica da Magistratura Nacional) proíbe o magistrado de 

“manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre 

processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo 

depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos 

judiciais, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no 

exercício do magistério”. 

 
A despeito da proibição legal, contudo, Vossa 

Excelência tem se manifestado publicamente sobre os processos em que 

17 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. A motivação das decisões penais. 2. 
ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 82. 
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oficia, na chamada operação “Lava Jato”, demonstrando já ter, desde 

o início das investigações, convicção formada, ou melhor, a crença 

na culpabilidade do ora defendente e outros.  

 
Acrescente-se ainda que, ao receber prêmio das 

Organizações Globo, segundo matéria do G1, de 19/3/2015, Vossa 

Excelência teria dito: 

 
“O prêmio na verdade não é para mim, existe um 

trabalho coletivo que envolve o Ministério Público, a Polícia 
Federal, a Receita Federal e, mesmo no Judiciário, (...)Mas 
ficamos felizes com o prêmio, pois é o reconhecimento da 
qualidade do trabalho, disse o juiz”18. 

 
De uma breve leitura da passagem transcrita, vê-se 

uma claríssima confusão por parte de Vossa Excelência entre os 

papéis que devem ser desempenhados pelo órgão acusador e pelo 

judiciário, na medida em que Vossa Excelência considera-se um 

integrante da “Força Tarefa”, que envolve Ministério Público, 

Polícia Federal e Receita Federal. 

 
E mais. Em 10/08/2015, ao proferir palestra no 

TRF/4ª Região, Vossa Excelência falou sobre a “necessidade de tornar 

o processo penal mais efetivo em crimes contra a administração 

pública”, fazendo referência à “Lava Jato” e, inclusive, 

manifestando sua opinião a respeito do caso, como que a antecipar 

uma sentença condenatória: 

 
“Para a população, o que importa é o efeito final, é 

saber se a Justiça funciona ou não. Não podemos ter a Operação 
Lava Jato como um soluço que não gere frutos para o futuro. São 
necessárias reformas na legislação que aumentem a efetividade 
do nosso sistema”19. 

 

E não é só. No Congresso Nacional, Vossa Excelência, 

em audiência pública, criticou implacavelmente uma suposta 

“impunidade dos poderosos”, além de ter, em entrevistas, elogiado os 

Tribunais que mantêm as suas decisões. 

18 Disponível em http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/03/juiz-
da-lava-jato-ganha-premio-de-personalidade-do-ano-do-globo.html. Acessado 
em 28/10/2015. 

19 Disponível em <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/moro-diz-que-lava-
jato-nao-pode-ser-um-soluco. Acesso em 28/10/2015. 
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Em suma, em razão dos reiterados pronunciamentos 

públicos sobre o mérito dos processos sob sua jurisdição, onde se 

evidencia um inequívoco estado de prejulgamento da matéria, vê-se 

que é imperativo o reconhecimento de Vossa suspeição.  

 
II. 4. Impedimento de Vossa Excelência por ter atuado, na condição 
de auxiliar de justiça (como Juiz Instrutor e também na assessoria 
da Ministra Rosa Weber, do STF), na denominada APn nº 470. 
 

 
É cediço que a Operação Lava Jato se iniciou com a 

apuração do delito de lavagem de dinheiro no contexto dos crimes 

praticados no denominado esquema “Mensalão” (Ação Penal nº 470/STF), 

tendo como investigados ALBERTO YOUSSEF e CARLOS HABIB CHATER, e 

como beneficiário o falecido Deputado Federal JOSÉ JANENE, conforme 

reconheceu Vossa Excelência, apesar de não ter admitido impedimento 

para atuar na ação penal oriunda da Operação Lava Jato:  

 

 
(Exceção de Impedimento Criminal nº 5065819-05.2014.404.7000 – Evento 9) 

 

Outro fato incontroverso é que Vossa Excelência foi 

convocado para atuar, na condição de juiz auxiliar no Gabinete da 

Ministra ROSA WEBER, exatamente durante a tramitação da Ação Penal 

nº 470, tendo procedido à avaliação, bem como à análise fática e 

jurídica da Ação Penal nº 470, com insuperável valoração dos fatos e 

fixação do convencimento em relação à matéria20. 

 
Em assim sendo, constatado o vínculo de origem entre 

o “Caso do Mensalão” e a “Operação Lava Jato”, bem como a 

participação anterior de Vossa Excelência -– na condição de auxiliar 

da justiça em grau de jurisdição superior –- na Ação Penal 470, 

imperioso o reconhecimento do impedimento legal para atuar na 

20 Exceção de Impedimento Criminal nº 5065819-05.2014.404.7000 – Evento 09 
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presente causa, em analogia ao que dispõe o art. 252, I e III, do 

Código de Processo Penal21. 

 
No entanto, a despeito do evidente impedimento legal 

de Vossa Excelência para exercer a jurisdição de primeira instância 

neste caso, fato é que o MPF, sempre que instado a se manifestar 

sobre o tema, tem insistido na alegação de não haver qualquer 

relação entre os inquéritos e processos da Operação Lava Jato e a 

Ação Penal nº 470/STF. Assim o fez, aliás, em parecer juntado à 

Exceção de Suspeição nº. 5040096-47.2015.4.04.7000, apresentada na 

Ação Penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000. 

 
Tal posicionamento revela-se conflitante não só com 

os fatos aqui apresentados, mas também com o que é sustentado pelos 

representantes do MPF nos veículos de comunicação. Com efeito, um 

dos procuradores integrantes da Força Tarefa da Lava Jato (que tem 

atuado como verdadeiro “porta-voz” do MPF junto à imprensa), em 

entrevista concedida à plataforma digital do jornal Estadão22, 

admitiu (num ato falho, quem sabe) que os fatos apurados nos casos 

“Mensalão”, “Petrolão” e “Eletronuclear” nutrem estrito vínculo de 

conexidade, por tratarem de supostas condutas ilícitas praticadas 

pela mesma pretensa “organização criminosa” e pelos mesmos agentes 

políticos, todas hipoteticamente ocorridas no âmbito da Casa Civil, 

motivo pelo qual afirmou categoricamente que se tratava de feitos 

conexos. Veja-se: 

 

21 “Art. 252: O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: 
I - tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consangüíneo ou afim, em 

linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, como defensor ou 
advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da 
justiça ou perito;(...) III - tiver funcionado como juiz de outra 
instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão; 

 
22 Disponível em http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/tudo-

foi-originado-na-casa-civil-do-governo-lula-afirma-procurador. Acesso em 
28/10/2015 
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Curioso: quando o que se debate é o impedimento de 

Vossa Excelência, em decorrência da prévia atuação como juiz 

auxiliar no STF na época do julgamento do Mensalão, sustenta-se a 

ausência de conexão entre os casos; quando o tema em exame é a 

competência e se quer assegurar que os processos da Operação Lava 

Jato sejam todos julgados por esse Juízo e por Vossa Excelência, aí 

a conexão entre os casos (Mensalão, Petrolão etc.) é afirmada com 

ênfase. Trata-se do velho e ignominioso discurso segundo o qual 

“cada conveniência faz a sua lógica”. O que é pior é que tanto a 

negação da conexão quanto o seu reconhecimento, apesar de serem 

argumentos que se antagonizam, terminam sendo utilizados, em cada 

caso, com um mesmo objetivo: garantir que Vossa Excelência atue como 

juiz do processo.  

 
A assunção, pelo MPF, de posições antagônicas e 

inconciliáveis não se justificaria senão num contexto em que a 

acusação assume uma indisfarçável predileção pela permanência de 

Vossa Excelência como juiz da causa. Tal preferência, por seu turno, 

é mais uma prova da falta de isenção de Vossa Excelência, o que não 

apenas dá razão à desconfiança da defesa, como também evidencia uma 

afronta direta ao primado da paridade de armas (par conditio). 

 
Não é à toa, portanto, que a jurisprudência23 

sustenta a impossibilidade de atuação, por impedimento de exercer a 

jurisdição, de magistrado que tenha funcionado como auxiliar de 

justiça. Aliás, a jurisprudência pátria indica que as causas de 

impedimento são de caráter objetivo, ou seja, presente qualquer uma 

delas é de se ter necessariamente o juiz como impedido de exercer a 

jurisdição no caso concreto, numa espécie de presunção juris et de 

jure de parcialidade, não admitindo, portanto, prova em contrário. 

 
Por conseguinte, considerando inquestionável a 

conexão entre o “Caso do Mensalão” e a “Operação Lava-Jato”, bem 

como o fato de ter Vossa Excelência funcionado como juiz auxiliar do 

Supremo Tribunal Federal na análise da Ação Penal nº 470/STF, 

23 Exceção de Impedimento nº 96.03.088783-8/SP. TRF3. 2ª Turma. Rel. Des. 
Fed. Célio Benevides. Julg. 01.12.98. DJU 03/02/99. Julg. unânime. 

36 
 

                                                           



forçoso reconhecer o seu impedimento legal para exercer a jurisdição 

de primeiro grau neste processo. 

 

II.5. Suspeição em razão do emprego por parte de Vossa Excelência de 
estratégia processual claramente dirigida a dificultar o exame da 
legalidade e necessidade das prisões pelos Tribunais Superiores.  

 

Ainda mais uma vez, com a renovada venia da defesa, 

verifica-se que, por meio de peculiar e inaceitável estratégia 

processual, Vossa Excelência tem revelado (na Operação Lava Jato) o 

nítido intento de dificultar, senão obstaculizar a ampla defesa e, 

por via de consequência, prolongar, por métodos pouco ortodoxos, o 

tempo das prisões “processuais” do defendente e de outros. 

 
Por exemplo, em 15/06/2015, Vossa Excelência, a 

pedido do MPF, decretou prisões cautelares, buscas e apreensões e 

sequestros relacionados ao defendente e outros, decisão esta que foi 

questionada através de habeas corpus impetrados. 

 
Após a conclusão do Inquérito nº 

507137925.2014.4.04.7000, o Ministério Público Federal requereu um 

“reforço” das prisões preventivas já decretadas, tendo Vossa 

Excelência, em 24/07/2015, exarado um novo decreto prisional, em 

substituição ao primeiro, (cf. Busca e Apreensão Criminal nº 

502425172.2015.4.04.7000/PR) a pretexto da garantia da ordem 

pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação 

da lei penal, determinando, ainda, que fosse comunicada tal decisão 

aos Relatores dos habeas corpus pendentes.  

 
Constata-se, sem muito esforço, o uso de uma 

estratégia de sobreposição de decretos prisionais sucessivos, além 

de uma postura proativa, nada condizente com o modelo acusatório de 

processo penal. Vossa Excelência chegou ao cúmulo, data maxima 

venia, de enviar informações ao Superior Tribunal de Justiça (sem 

que Vossa Excelência fosse a autoridade apontada como coatora nas 

referidas impetrações, tampouco tenha havido qualquer solicitação 

nesse sentido), maculando assim o dever de imparcialidade, próprio 

do regime democrático. 
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Vale ressaltar também que, em decisão proferida em 

05/08/2015, no bojo da Ação Penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000/PR, 

Vossa Excelência negou à defesa acesso a processos mantidos sob 

sigilo, bem como a documentos citados na denúncia, além de ter 

deferido, no curso do prazo da defesa, a juntada de informações 

requeridas pelo MPF, prestadas por PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO. Os 

episódios de sucessivos cerceamentos de defesa se multiplicaram nos 

autos ao longo de toda a instrução e inclusive após a sua conclusão, 

quando Vossa Excelência permitiu ao MPF, em prejuízo da defesa, que 

ele pudesse juntar aos autos numerosos documentos sem a menor 

possibilidade de serem impugnados pela defesa.  

  
Não bastasse o absurdo aqui narrado, Vossa 

Excelência voltou a demonstrar extrema preocupação em manter os 

acusados presos quando, na “nova” Ação Penal nº 5051379-

67.2015.4.04.7000, decretou uma nova prisão, mesmo sem que o 

Ministério Público Federal tivesse deduzido pedido nesse sentido.  

 
Pois bem. No mesmo dia (16/10/2015) em que 

ALEXANDRINO DE ALENCAR teve prisão preventiva revogada pelo eminente 

Ministro TEORI ZAVASCKI (STF, HC nº 130.254/PR), o Ministério 

Público Federal ofereceu denúncia (narrando fatos que se 

correlacionavam por continência ou conexão com a primeira ação 

penal) e requereu tão somente a manutenção da prisão do defendente e 

outros. 

 
Diante da possibilidade de extensão da ordem 

concedida aos demais corréus, Vossa Excelência resolveu ir além do 

que fora requerido pelo Ministério Público, terminando por decretar 

uma nova prisão contra o defendente e outros, fazendo-o, obviamente, 

de ofício. 

 
Além disso, nessa mesma oportunidade, Vossa 

Excelência reconheceu não só que as ações penais se tangenciam, por 

tratarem dos mesmos fatos, mas também admitiu que não seria possível 

decretar nova prisão preventiva, a menos que surgissem motivos 

supervenientes, como se vê: 
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Paradoxalmente, apesar de ter consignado como 

premissa que uma nova prisão preventiva dependia da existência de 

fatos supervenientes, Vossa Excelência fez, em relação ao defendente 

e outros, justamente o contrário, terminando por decretar novas 

prisões, sem invocar qualquer fato novo ou diverso daqueles que 

constaram no segundo decreto prisional. Daí se vê, com clareza, que 

esse terceiro decreto de prisão, datado do dia 19/10/2015, não tinha 

outro objetivo senão o de dificultar a soltura do defendente e 

outros, na perspectiva de eventual extensão, pelo STF, da ordem de 

habeas corpus concedida ao corréu ALEXANDRINO ALENCAR. E mais: esse 

novo decreto de prisão também procurou obstaculizar o exercício da 

jurisdição constitucional da liberdade mediante habeas corpus que 

tramitava perante o Superior Tribunal de Justiça em face do segundo 

decreto de prisão preventiva (STJ, HC nº 339.037/PR, Rel. Min. 

RIBEIRO DANTAS, 5ª Turma). 

 
Essa atitude não significa, de forma alguma, simples 

excesso de cautela com relação à higidez do processo, mas sim 

verdadeira parcialidade e consequente incapacidade de analisar os 

fatos com a devida isenção. A propósito, veja-se que essa terceira 

prisão foi decretada no pressuposto de que seria necessária por 

conveniência da instrução da “nova” ação penal. Nada obstante, ao 

receber a denúncia que a desfechara, Vossa Excelência reconheceu e 

declarou que a prova que a instrumentalizava era essecialmente 

documental e corroborativa dos depoimentos dos delatores que 

compunham com exclusividade o rol de testemunhas apresentado pelo 

MPF. Ora, como falar-se, então, em prisão por conveniência da 

instrução criminal? A pergunta é obviamente retórica, pois 

inegavelmente a terceira sucessiva prisão decretada não teve outro 
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propósito se não o de obstaculizar o controle sobre a segunda prisão 

preventiva que o defendente e outros impugnavam perante o STJ e o 

STF.  

 
Importante frisar, ainda, que, por mais incrível que 

possa parecer, esse padrão de atuação de Vossa Excelência não é 

inédito. Em caso anterior (Ação Penal nº 2004.70.00.0122198), Vossa 

Excelência chegou a decretar cinco vezes (sendo quatro delas 

sequenciais), de ofício e sem a oitiva prévia do MPF, a prisão 

preventiva de outro réu, em duas ações penais distintas, não 

obstante decisões de instâncias superiores determinassem a 

restituição da liberdade do acusado.  

 
Cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal, no 

bojo do HC nº. 95.518/PR, reconheceu a gravidade da mencionada 

situação, tendo inclusive decidido pelo envio de ofício ao Conselho 

Nacional de Justiça e à Corregedoria Regional da Justiça Federal da 

4ª Região, com determinação para a apuração do caso24. Veja-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conquanto o Supremo, naquela ocasião, por maioria de 

votos25, tenha deixado de declarar a suspeição de Vossa Excelência, 

parece certo que o fez por razões puramente pragmáticas, por 

considerar que o reconhecimento da falta de imparcialidade àquela 

altura (depois de já julgado o Recurso de Apelação), imporia, 

24 HC nº 95518 ED, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, 
julgado em 02/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2015 PUBLIC 
11-02-2015. P.2. 

 
25 Merece destaque o brilhante voto divergente proferido pelo eminente 

Ministro Celso de Mello, no bojo do qual, não apenas reconheceu a 
suspeição, como enfatizou ter sido “gravemente ofendida, no caso em exame, 
a cláusula constitucional do devido processo legal, especialmente se se 
tiver em consideração o comportamento judicial relatado na presente 
impetração” (HC 95518, Voto vencido do Ministro Celso de Mello). 
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passados já tantos anos, a anulação de todos os atos do processo. 

Tanto assim que aquela Corte registrou a especial gravidade da 

conduta então reprovada, determinando a remessa dos autos à 

Corregedoria do TRF4 e ao CNJ para a adoção das medidas 

disciplinares cabíveis.  

 
O certo é que o STF, tendo sido tolerante naquela 

ocasião, talvez haja contribuído para que este mesmo estratagema 

processual, com a sucessiva decretação de prisões preventivas para 

obstaculizar o controle jurisdicional sobre as coações exercidas 

sobre os acusados, voltasse a ser utilizada por Vossa Excelência. A 

tolerância, porém, que se teve no passado, a toda evidência, não 

cabe mais no presente, fazendo-se inevitável o reconhecimento da 

suspeição de Vossa Excelência, como reação do sistema jurisdicional 

a um padrão processual típico de um unfair trial, promovendo-se o 

reestabelecimento dos parâmetros de justiça vigentes no Estado de 

Direito. 

 
 

II.6. Suspeição decorrente da emissão de juízos de prejulgamento 
desde a fase inquisitorial. 

 
 

A análise dos dois decretos de prisão preventiva 

emitidos nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 

502425172.2015.4.04.7000/PR (Eventos 08 e 472), bem como do mais 

recente decreto prisional lançado na Ação Penal nº 

505137967.2015.4.04.7000/PR (Evento 04), sem prejuízo das demais 

decisões tomadas pelo juízo da 13ª Vara Federal no curso da Ação 

Penal nº 503652823.2015.4.04.7000/PR, revelam que, desde a 

investigação preliminar, o convencimento de Vossa Excelência está 

contaminado pela crença na culpabilidade do ora defendente e outros. 

 
A manifestação veiculadora de prejulgamentos se 

desvela mais evidentemente quando Vossa Excelência exterioriza 

desabrida crença na culpabilidade dos réus. Em inúmeras passagens -– 

quer dos decretos de prisão, quer das informações prestadas nas 

impugnações deduzidas perante as instâncias superiores –- Vossa 

Excelência não se constrange em dar como provado o que constitui 
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mera acusação apresentada pelo Ministério Público e ainda não 

avaliada pelo crivo do contraditório. 

 
No primeiro decreto prisional, restou consignado que 

“não é o caso de examinar aqui exaustivamente as provas já colhidas 

em relação a essas duas empreiteiras, mas apenas verificar se os 

requerimentos ora formulados, de prisão cautelar, buscas e 

sequestros, encontram suficiente substrato probatório”26.  

 
De igual modo, no ofício remetido por Vossa 

Excelência ao Exmo. Sr. Desembargador convocado NIVALDO BRUNONI, as 

hipóteses aventadas pelo Ministério Público Federal foram tratadas 

como prova, de modo a justificar a manutenção da prisão dos 

impetrantes: “há assim prova, em cognição sumária, de que o mesmo 

modus operandi, de cartel, ajuste de licitações e propinas, além de 

ter gerado um grande prejuízo à Petrobrás (estimado em mais de seis 

bilhões de reais no balanço da estatal), foi reproduzido em outros 

âmbitos da Administração Pública, inclusive com pagamentos de 

propinas no segundo semestre de 2014, quando já notória a 

investigação sobre as empreiteiras”27. 

 
De fato, a inferência probatória lastreada em 

fundamentos que povoam a crença de Vossa Excelência na culpabilidade 

do defendente e outros dá a exata medida do envolvimento desse douto 

juiz no intrincado contexto do caso, o que termina por lhe retirar a 

imparcialidade para o julgamento. 

 
Em verdade, a despeito de Vossa Excelência fazer 

menção ao contraditório “a bem da ampla defesa” dos 

investigados/acusados28, tal recurso linguístico consistiu, em 

verdade, numa mera estratégia retórica, a fim de simular um arremedo 

de exercício do direito de defesa/contraditório, de fato 

inexistente, pois, além de se tratar de momento pré-processual, 

26 Eventos 08 do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5024251-
72.2015.4.04.7000/PR (p. 3). 

 
27 Evento 16 do Habeas Corpus nº 5023725-56.2015.4.04.0000 TRF/4ª Região. 
 
28 Evento 329 do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5024251-

72.2015.4.04.7000/PR 
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sequer aguardou o completo escoamento do prazo aberto para as 

defesas se pronunciarem sobre o material que sustentou os 

requerimentos de prisão. 

 
Mais recentemente, no “novo” decreto prisional 

expedido em 19/10/2015, não foi diferente o proceder de Vossa 

Excelência. É que este decreto nada mais é do que uma repetição dos 

dois primeiros, já que nele não são apontados nem pressupostos, nem 

fundamentos novos para a prisão, remanescendo, em tudo, a mesma 

carga de prejulgamento que permeia a atuação de Vossa Excelência 

desde o início das investigações da Operação Lava Jato 

supervisionadas por esse douto Juízo.  

  
Não há, portanto, como se superar a inequívoca 

suspeição de Vossa Excelência, ante a exteriorização de verdadeiros 

prejulgamentos do ora defendente e outros, com grave 

compromentimento da imparcialidade objetiva desse douto juiz. 

 

II. 7. Suspeição em razão da desconsideração por parte de Vossa 
Excelência da garantia contra a autoincriminação compulsória (nemo 
tenetur se detegere). Dupla presunção de culpabilidade. Utilização 
por parte de Vossa Excelência da prisão provisória com clara 
intenção de constranger os investigados/acusados à celebração de 
acordos de delação premiada. 
 

A leitura dos três decretos prisionais lançados em 

desfavor do defendente e outros não deixa dúvida de que o verdadeiro 

propósito de Vossa Excelência é forçar a celebração de acordos de 

delação premiada/leniência, o que não só representa um comportamento 

extremamente ofensivo à garantia constitucional do nemo tenetur se 

detegere, como também evidencia um claríssimo prejulgamento por 

parte de Vossa Excelência acerca da culpabilidade dos mesmos. 

 
Nas palavras de Vossa Excelência, seria “até 

razoável, no contexto, discutir a sobrevivência das empresas através 

de mecanismos de leniência, para preservar a economia e empregos. 

Entretanto, condição necessária para a leniência é o reconhecimento 

de suas responsabilidades, a revelação dos fatos em sua inteireza e 

a indenização dos prejuízos. Sem isso, o que se tem é o estímulo a 
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reiteração das práticas corruptas, colocando as empresas acima da 

lei”.29 

 
A intenção de compelir o defendente e outros, 

através da constrição da liberdade, à celebração de acordos de 

leniência revela-se, ainda, na seguinte manifestação: 

 

“Nesse contexto, em que as empresas do Grupo 
Odebrecht permanecem ativas, com contratos ativos com a 
Petrobrás, inclusive com suspeitas de sobrepreço, e com outras 
entidades do Poder Público, sem impedimento de celebrar novos 
contratos com outras entidades do Poder Público, e não tomarem 
qualquer providência para apurar internamente os crimes ou para 
buscar acordos de leniência, é imprescindível, para prevenir a 
continuidade das práticas corruptas, a prisão cautelar dos 
executivos desviados”.30 

 

Com isso, demonstra Vossa Excelência a convicção, ou 

melhor, a crença acerca da (dupla) culpabilidade do defendente e 

outros, desprezando, por um lado, a presunção de inocência e 

supondo, por outro, a continuidade do cometimento de crimes ante a 

renúncia à celebração de acordos de leniência/delação: “não se trata 

aqui de exigir a admissão dos fatos, mas, caso o dirigente do Grupo 

fosse estranho às práticas delitivas, a postura esperada seria a 

apuração interna dos fatos, o afastamento dos subordinados 

envolvidos em crimes e a admissão dos malfeitos, como forma de 

superação do episódio”.31 

 
A toda evidência, a decretação da prisão preventiva 

(já por três vezes!) do defendente e outros tem como escopo impelir 

a celebração de acordos de delação premiada e leniência, tomando-se 

sempre por base ilações (“reconhecimento de suas responsabilidades”) 

que violam, a mais não poder, a garantia constitucional da presunção 

de inocência. 

29 Eventos 08 (p. 36) e 472 (p. 15) do Pedido de Busca e Apreensão 
Criminal nº 502425172.2015.4.04.7000/PR. 

 
30 Eventos 472 (p. 15) do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 

502425172.2015.4.04.7000/PR. 
 
31 Evento 472 (p. 11) do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5024251-

72.2015.4.04.7000/PR. 
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Do exposto, fica claro o que, no fundo, pautou a 

avaliação feita por Vossa Excelência acerca do uso da prisão 

provisória: ela não passa de uma odiosa retaliação àqueles que não 

renunciam ao seu direito de defesa e não se submetem ao regime 

imposto aos lenientes e delatores. 

 
Sendo incontroversa a atuação de Vossa Excelência no 

sentido de constranger o defendente e outros à celebração de acordos 

de delação premiada/leniência, não há dúvida de que restou 

sobejamente comprometida a imparcialidade desse douto Juiz, em razão 

de atuação violadora da garantia contra a autoincriminação 

compulsória. 

 
É que, ao agir com essa orientação, Vossa Excelência 

promove a ruptura da natural igualdade entre as partes do processo 

penal, aproximando-se da acusação e, pois, comprometendo o efetivo 

exercício do direito de defesa. O incentivo à realização de acordos 

de delação/leniência com vistas à obtenção de elementos probatórios 

que, presumidamente, comprovam a responsabilidade dos 

delatores/lenientes, coloca perigosamente o magistrado numa posição 

que é exclusiva do titular da ação penal, conduzindo à sua 

insuperável suspeição para o exercício da jurisdição, em face do 

comprometimento da imparcialidade subjetiva. 

 
A utilização indevida da prisão preventiva é, sem 

dúvida, algo de todo inaceitável e incompatível com a ordem 

constitucional vigente, notadamente pela afronta manifesta que isso 

representa à garantia estabelecida contra a autoincriminação 

compulsória. Com esta postura, Vossa Excelência revela uma atuação 

de todo suspeita e incompatível com o devido processo penal, 

notadamente em face da violação aos princípios da imparcialidade do 

julgador, da presunção de inocência do acusado e da isonomia de 

partes. 

 

II.8. Suspeição em razão da atuação parcial de Vossa Excelencia na 
instrução. Cerceamento da atuação da defesa durante as audiências. 
Postura inquisitória de Vossa Excelência ao longo da instrução. 
Indeferimento de produção de provas. 
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Durante as audiências de instrução, Vossa Excelência 

demonstrou uma postura excessivamente ativa, contrariando o 

princípio acusatório e prejudicando claramente a defesa, à medida 

que em muitas ocasiões não permitiu aos advogados a formulação de 

perguntas sobre fatos relevantes para o desate hígido da ação penal. 

Além disso, dominou a instrução, usurpando inclusive o papel do 

Ministério Público Federal ao formular perguntas de cunho 

inquisitório aos acusados e testemunhas. 

 
Com efeito, ao indeferir perguntas da defesa, ao 

argumento de que estas estariam fora da ordem processual, e, logo em 

seguida, retomar a audiência com os esclarecimentos do juízo, Vossa 

Excelência demonstrou, a uma só vez, predileção pela acusação e 

menosprezo pela defesa, conforme se observa do trecho abaixo 

colacionado:  

 
“Juiz Federal: O juízo tem alguns esclarecimentos, 

ou melhor, o assistente de acusação tem perguntas? 
 
Assistente de Acusação: Não, excelência. 
 
Juiz Federal: Não, doutor, a defesa já perguntou. 
 
Defesa: A pergunta é até de interesse de vossa 

excelência, se o senhor me permitir. 
 
Juiz Federal: Não, doutor. 
 
Defesa: É do interesse de vossa excelência. 
 
Juiz Federal: Não, tem uma ordem a ser seguida e em 

outras ocasiões não foi permitida... 
 
Defesa: O senhor indefere, pode ser, excelência? 
 
Juiz Federal: Não, doutor, a fase da defesa já 

passou, tem uma ordem processual a ser observada. 
 
Defesa: Uma única pergunta, excelência. 
 
Juiz Federal: Não, doutor, o senhor entendeu? 
 
Defesa: Entendi. 
Juiz Federal: Então, está indeferido, certo? 
 
Defesa: Muito obrigado, excelência. 
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Juiz Federal: De nada. Senhor Gabrielli, eu tenho 
algumas questões para o senhor, alguns esclarecimentos, só um 
esclarecimento para o senhor (...)”.32 

 
 

Ainda nessa linha, Vossa Excelência formulou 

perguntas sobre fatos que excediam o quanto fora narrado pela 

acusação na denúncia e, mesmo quando advertido pela defesa, manteve 

sua posição reveladora de clara parcialidade, concessa maxima venia, 

indeferindo os pleitos e continuando a inquirição. Veja-se: 

 
“Juiz Federal: O senhor colocou outras obras também, 

embora não façam parte desse processo, da Odebrecht, nessa 
mesma página, Revamp, terminal de Cabiúnas, gasoduto Cabiúnas, 
nesses o senhor recebeu? 

 
Interrogado: Integralmente.  
 
Defesa de Rogério Araújo: Excelência, isso não faz 

parte, não é objeto da denúncia. Excelência, com todo respeito. 
 
Juiz Federal: Faz parte... 
 
Defesa de Rogério Araújo: Excelência, 

(ininteligível) é nos limites da acusação, com todo respeito a 
Vossa Excelência. 

 
Juiz Federal: Certo. Com todo respeito, é um modus 

operandi que o Juízo está esclarecendo, certo? 
 
Defesa de Rogério Araújo: Excelência, são fatos que 

são de acusação... 
 
Juiz Federal: Doutora, doutora, por gentileza. 
 
Defesa de Rogério Araújo: Bom, eu pediria que 

consignasse o meu protesto, Excelência. 
 
Juiz Federal: Pode consignar, fica gravado, doutora, 

mas quem decide sobre as questões a serem colocadas é o Juízo, 
certo? 

 
Defesa de Rogério Araújo: Vossa Excelência decide, 

mas é meu direito apontar aquilo que diz a lei, Excelência, com 
todo respeito. 

 
Juiz Federal: A lei diz que o Juízo pode fazer as 

perguntas pra esclarecer a verdade, doutora, certo? 
Defesa de Rogério Araújo: Nos limites da acusação. 
 

32 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 972, fls. 18/19 – Depoimento 
de José Sérgio Gabrielli. 
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Juiz Federal: Está indeferida a questão da defesa. 
 
Defesa de Rogério Araújo: O senhor só me permite 

consignar no microfone, então, que acabou não gravando a minha 
fala, Excelência? 

 
Juiz Federal: Sim, doutora. 
 
Defesa de Rogério Araújo: Excelência, eu protesto 

pela pergunta feita na medida em que ela não consta da acusação 
formulada pelo Ministério Público Federal. São fatos alheios 
àqueles que são discutidos nessa ação penal, fica registrado, 
portanto, o protesto da defesa de Rogério Araújo. 

 
Juiz Federal: A posição do Juízo é que faz parte de 

um modus operandi e o Juízo quer esclarecer, certo? Então está 
indeferida a questão. 

 
(...) 
 
Juiz Federal: Então vamos prosseguir aqui. Nesses 

casos houve pagamento também de propina?”.33 
 

Em outras palavras: numa autêntica quebra do 

sistema acusatório, Vossa Excelência assumiu uma inaceitável postura 

inquisitorial, na medida em que acabou por fazer as vezes da própria 

acusação. Não parece razoável que se possa atribuir qualquer grau de 

imparcialidade a um magistrado que, ao longo da instrução, formulou 

nada mais nada menos do que 34 (trinta e quatro) perguntas sobre a 

suposta participação do defendente MARCELO ODEBRECHT nos fatos 

narrados na denúncia. O grau de superlativo comprometimento de Vossa 

Excelência com o presente feito torna-se ainda mais evidente quando 

se constata que o Parquet, este sim parte processual, apenas 

perguntou 07 (sete) vezes sobre os mesmos fatos. 

 
Portanto, o que se observa é uma flagrante inversão 

de papéis processuais, na medida em que Vossa Excelência acabou por 

perguntar 5 vezes mais (pasme-se!) do que a acusação. A bem da 

verdade, não há separação entre Vossa Excelência e o MPF, mas sim 

uma perfeita unidade funcional, na busca de consolidação das 

insubsistentes teses acusatórias. 

 

33 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 1108, fls. 10/11 – 
Interrogatório de Pedro Barusco. 
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A leitura dos termos das audiências revela que esse 

douto Juízo, com nítido tom inquisitivo, interfere na produção de 

provas para tentar subverter o que a instrução processual 

deslegitimou por completo! Tal circunstância revela um odioso 

descompromisso com a garantia constitucional do devido processo 

legal. 

 
De mais a mais, Vossa Excelência indeferiu todos os 

pedidos da defesa para aferição da validade das provas apresentadas 

pela acusação. Dessa forma, impediu a avaliação da higidez 

probatória, acarretando cerceamento de defesa e revelando, mais uma 

vez, claro prejulgamento acerca da culpabilidade dos acusados ao 

dizer por diversas vezes que a prova da acusação já estaria feita e 

não comportaria questionamentos pela defesa, a não ser para fins 

meramente protelatórios. A propósito, todas as vezes que a defesa 

tentou demonstrar que a prova da acusação não tem consistência, a 

sua iniciativa foi barrada sob este mesmo mantra de que a prova da 

acusação não comportaria questionamentos, a não ser para fins 

meramente protelatórios. 

 
Nesse contexto, insere-se o indeferimento por parte 

de Vossa Excelência da oitiva de todas as testemunhas residentes no 

exterior: seja no Canadá, para avaliar a validade da prova obtida 

através da interceptação de mensagens telemáticas do BBM; seja na 

Suíça, para verificar a higidez de provas obtidas mediante 

colaboração internacional. Como se vê: 

 
“Quanto ao pedido de todos para oitivas de 

testemunhas residentes no Canadá e que incluem a inquirição de 
empregado da Blackberry, o dirigente da Blackberry e o próprio 
Ministro da Justiça daquele país (para tratar da interceptação 
do Blackberry no Brasil), é manifestamente irrelevante, 
considerando o fundamentado no item anterior. Além, testemunhas 
devem ser ouvidas sobre fatos e não sobre questões de validade. 
Parece distante do razoável, ademais, que se pretenda ouvir o 
Ministro da Justiça do Canadá sobre interceptação do Blackberry 
no Brasil”34 

 

34 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 388, fls. 05 – 
Despacho. 
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Por fim, Vossa Excelência censurou a defesa todas 

as vezes que a validade das provas foi questionada em audiência, 

interrompendo as oitivas e indeferindo perguntas sem qualquer razão 

aparente. Isso ocorreu, de forma evidente na audiência do dia 

25/09, em que Vossa Excelência interrompeu sistematicamente a 

defesa, obstando os esclarecimentos sobre a interceptação do 

BlackBerry que se buscava fazer naquela ocasião.35 

35 “Ação Penal 503652823.2015.4.04.7000, Evento 803, fls. 09/10 – 
Depoimento de José Navas: 

Juiz Federal:  Doutor, por que essas questões são relevantes, doutor, 
desculpe? 

Defesa de Marcelo Odebrecht:  Excelência, o senhor não deixa a defesa 
trabalhar, excelência. 

Juiz Federal: Não é doutor, mas qual é a pergunta direta sobre o caso 
concreto? 

Defesa de Marcelo Odebrecht: É sobre o caso concreto, existe uma 
investigação em que claramente houve a violação de uma interceptação 
telefônica sem um processo de cooperação, e onde essas informações foram 
diretas entre a polícia federal e a empresa no Canadá, a defesa quer 
mostrar que esse procedimento foi ilegal e vossa excelência não deixa a 
defesa trabalhar, ou a defesa pode comprovar... 

Juiz Federal:  O que tem a ver com o relatório da missão? 
Defesa de Marcelo Odebrecht:  O senhor me desculpe, excelência, eu 

preciso provar coisas que vossa excelência não está me permitindo, eu tenho 
o direito de provar que a prova é ilegal, ou o senhor me permite questionar 
a prova, porque eu não posso lá antes, quando a investigação está sendo 
feita sob sigilo, ter contraditório, ou o senhor permite o contraditório ou 
não dá, excelência. Então o senhor diga “Eu não vou permitir o 
contraditório, eu não vou permitir o contraditório, eu não quero que a 
defesa prove que a prova é ilegal”, o senhor vai fazer isso? Então me deixe 
perguntar, por favor, excelência, eu posso perguntar, eu posso perguntar? 

Juiz Federal:  que mensagem, doutor, do Blackberry... 
Defesa de Marcelo Odebrecht:  eu preciso fazer prova, o senhor não me 

permite ouvir as pessoas do Canadá porque o senhor diz que é irrelevante, 
aí quando eu quero provar que é relevante o senhor não me permite provar. 
Excelência, por favor, eu posso fazer as perguntas? 

Juiz Federal:  Doutor... 
Defesa de Marcelo Odebrecht:  não, é excelência, eu estou sendo educado 

com vossa excelência, estou fazendo a pergunta com calma, e o senhor fica 
me cerceando, eu preciso protestar de alguma forma. 

Juiz Federal:  O juízo pode falar ou o doutor não vai deixar o juízo 
falar? 

Defesa de Marcelo Odebrecht:  O juízo pode, é só o juízo que fala. Ô, 
excelência, por favor, eu posso perguntar, eu vou ser breve se o senhor me 
permitir? 

Juiz Federal: Qual é a mensagem da Blackberry que é questionada? 
Defesa de Marcelo Odebrecht: O senhor está perguntando pra mim ou pra 

testemunha? 
Juiz Federal:- Não, para o doutor. 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Eu estou querendo demonstrar, excelência, 

que essa missão tem muito mais do que realmente tem e eu vou provar isso se 
o senhor me permitir. 

Juiz Federal:- Qual é a mensagem, doutor? 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Eu posso produzir a prova? 
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                    III – CERCEAMENTO DE DEFESA 

III.1. Cerceamento de defesa em razão do indeferimento de 
requerimentos probatórios. 

O efetivo exercício da ampla defesa representa uma 

dimensão essencial da garantia constitucional do “substantive due 

process of law”. Em outras palavras, “se, de um lado, é interesse 

dos litigantes a efetiva e plena possibilidade de sustentarem suas 

razões, de produzirem suas provas, de influírem concretamente sobre 

a formação do convencimento do juiz; do outro lado, essa efetiva e 

plena possibilidade constitui a própria garantia da regularidade do 

processo, da imparcialidade do juiz, da justiça das decisões”36. 

Assim, mostra-se claramente lesiva à garantia 

constitucional do “due process” a supressão ou a injusta denegação 

do direito à prova. De fato, as autoridades e agentes públicos “não 

podem impedir, sob pena de nulidade processual absoluta, que o réu, 

nos procedimentos de persecução contra ele instaurados, produza os 

elementos de informação por ele considerados imprescindíveis e que 

sejam eventualmente capazes, até mesmo, de infirmar a pretensão 

punitiva do Estado”37.  

O cerceamento do direito de defesa é prática adotada 

por Vossa Excelência desde que o defendente MARCELO ODEBRECHT foi 

citado e intimado para tomar conhecimento dos termos da ação penal e 

oferecer sua resposta à acusação. Na oportunidade, Vossa Excelência 

indeferiu o pleito da defesa (Evento 57), para lhe negar acesso a 

documentos e processos mencionados pelo Ministério Público na 

acusação, ao argumento de que “os elementos necessários ao exercício 

da ampla defesa já instruem a ação penal” (Evento 75), como se fosse 

Juiz Federal:- Qual é a mensagem relevante do Blackberry que é 
questionada nesse processo? 

Defesa de Marcelo Odebrecht:- Excelência, toda a interceptação é ilegal, 
a denúncia contra os nossos clientes começa referindo que as buscas e 
apreensões foram baseadas na prova do Blackberry, o senhor não quer que eu 
produza essa prova, o senhor me diga “Eu não quero que o senhor produza 
essa prova”, agora não fique fazendo isso.” 

 
36 GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas tendências do direito processual. 2. 

ed. Rio de Janeiro: Forense-Universitárias, 1990, p. 2. 
 
37 HC nº 96.905-RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 01/08/2011. 
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possível ao juízo imiscuir-se nos desígnios da defesa na avaliação 

de seus direitos e de suas iniciativas probatórias.38 

O que não se sabia, entretanto, é que a postura de 

restringir o exercício do direito de defesa do defendente MARCELO 

ODEBRECHT seria repetida tantas outras vezes ao longo da instrução 

processual, como se verifica a seguir. 

Após apresentar resposta à acusação, por intermédio 

da qual foi elencado rol com imprescindíveis nomes de testemunhas 

que residem no exterior39 (Evento 112), tendo sido reiterada a 

indispensabilidade da prova testemunhal (Evento 388), o juízo 

desconsiderou as justificativas apresentadas, ao argumento de que as 

oitivas seriam dispendiosas e demoradas, sugerindo, ainda, que 

“considerando os recursos bilionários da Odebrecht, que sustenta a 

defesa de seus executivos, querendo, poderão, as defesas trazer as 

38 Nessa ocasião, os seguintes pedidos da defesa não foram apreciados ou 
foram indeferidos pelo juízo: 1. Acesso ao processo nº 5023027-
02.2015.404.7000, em que estaria documentada a forma de obtenção de 
supostos documentos a respeito de transações bancárias que envolveriam as 
empresas Intercorp, Trident e Klienfeld, entre outras; 2. Decisão ou termo 
de audiência em que esse douto Juízo deferiu a prisão domiciliar a Paulo 
Roberto Costa e a Milton Pascowitch; 3. Todas as mensagens eletrônicas ou 
ofícios trocados entre a Polícia Federal e os representantes da empresa 
Research In Motion(RIM), tanto no Brasil quanto no Canadá, com a finalidade 
de implementar as interceptações de mensagens de aparelhos BlackBerry 
autorizadas por esse MM. Juízo, bem como de colher os dados cadastrais dos 
respectivos usuários; 4. Todas as mensagens trocadas diretamente entre os 
membros do Ministério Público Federal e as autoridades do Principado de 
Mônaco acerca de informações bancárias de investigados, as quais, segundo 
os próprios representantes do Parquet, teriam sido recebidas “em caráter de 
urgência”, “via canal de comunicação direto” (Processo 5004367-
57.2015.4.04.7000, Evento 15); 5. Integradas eventuais mensagens trocadas 
diretamente entre os membros do Ministério Público Federal e o Procurador 
suíço Stefan Lenz, que tenham desencadeado o envio dos documentos bancários 
que compõem o Processo 5036309-10.2015.4.04.7000; 6. Cópias das acareações 
entre os delatores Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef que consta terem 
sido realizadas na semana do dia 22 de junho; 7. Cópia integral da 
Sindicância 04/2014-SR/DPF/PR, a qual trata de hipotética instalação ilegal 
de aparelho de captação de áudio em cela em que esteve custodiado Alberto 
Youssef, uma vez que as cópias constantes do Evento 563 do Processo 
5049557-14.2013.4.04.7000 não correspondem à totalidade da Sindicância; 8. 
Extensão do prazo para apresentar a defesa preliminar. 

 
39 As testemunhas residentes no exterior arroladas pela defesa de 

MARCELO ODEBRECHT são: Dominique Turpin (Suíça), Andrew Ma (Canadá), John 
Mcneely (Canadá), John S. Cheen (Canadá), Peter Gordon Mckay (Canadá). 
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testemunhas em questão para depor no Brasil, às suas expensas” 

(Evento 388). 

Em diversas outras oportunidades, também restou 

prejudicada a produção de prova testemunhal por parte da defesa do 

defendente MARCELO ODEBRECHT. Nas audiências que se sucederam ao 

longo da instrução, não raro, Vossa Excelência indeferiu o pleito da 

defesa de fazer perguntas complementares, por questões levantadas 

durante a oitiva, sendo que Vossa Excelência mesmo procedia a 

esclarecimentos adicionais no final do depoimento das testemunhas.40 

Além disso, tornou-se comum ainda o indeferimento de produção de 

prova testemunhal com base na alegada irrelevância dos 

questionamentos (Evento 803) ou de que se referiam a fatos não 

tratados pela acusação (Evento 1.108). 

Há mais e mais, porém. Veja-se que na oportunidade 

concedida às partes para requererem a realização de diligências 

(art. 402, CPP), a defesa do defendente MARCELO ODEBRECHT, além de 

reiterar o pedido de oitiva das testemunhas residentes no Canadá, 

solicitou a expedição de ofício ao Procurador-Geral da República 

para informar se houve intervenção na obtenção dos dados junto à 

empresa canadense RIM/Blackberry, com o objetivo de implementar 

decisão judicial de interceptação telefônica e telemática do sistema 

BBM de usuários no Brasil, requerendo ainda todos os dados 

relacionados às referidas interceptações (Evento 1.033). Como já se 

podia imaginar, todos os pleitos probatórios relacionados à 

interceptação do Blackberry foram indeferidos, ao absurdo argumento 

de que seriam manifestamente irrelevantes, impertinentes e 

protelatórios, fazendo constar Vossa Excelência que “as alegações 

das Defesas contra a validade desta prova constituem mero 

diversionismo, não se justificando tratar aqui esta questão” (Evento 

1.047). 

Como se não bastasse, após o encerramento da 

instrução, a defesa do defendente MARCELO ODEBRECHT noticiou a esse 

Juízo que teve acesso a um vídeo das declarações prestadas por PAULO 

40 Nesse sentido, cf. Evento 972 – Depoimento da testemunha de defesa 
José Sérgio Gabrielli. 
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ROBERTO COSTA, em 03/09/2014, à Força Tarefa da Operação Lava Jato, 

no âmbito do Acordo de Colaboração Premiada homologado pelo Supremo 

Tribunal Federal, tendo verificado, com enorme perplexidade, a 

existência de uma gravíssima divergência entre o que efetivamente 

foi dito pelo referido delator (registrado por filmagem que não se 

encontra anexada aos autos) e o que foi reproduzido no 

correspondente termo de transcrição trazido aos mesmos autos pela 

acusação (Termo de Colaboração nº. 35 – Evento 3, Anexo 67). 

Na ocasião, a defesa postulou que o MPF fosse 

instado a trazer aos autos todos os vídeos correspondentes aos 

termos de colaboração utilizados como base das acusações, em razão 

da falta de fidedignidade entre o termo de transcrição e o que 

efetivamente fora declarado pelo delator (Evento 1.290). Nada 

obstante, o juízo reputou a questão como superada, vez que já havia 

informado a necessidade das partes requererem ao próprio STF os 

vídeos e áudios das colaborações homologadas neste Tribunal, 

reservando-se para apreciar a incongruência denunciada por ocasião 

do julgamento da causa (Evento 1.291). 

É de se notar que os requerimentos probatórios 

indeferidos por esse Juízo, em sua maior parte, referem-se ao 

controle de legalidade de alguns elementos de prova recebidos sem 

reservas por Vossa Excelência, a saber: a) provas oriundas de acordo 

de cooperação jurídica com a Suíça; b) interceptação telefônica e 

telemática do sistema BBM; c) vídeos de declarações prestadas em 

sede de acordos de colaboração premiada.  

Com efeito, o exercício de obtenção de “prova sobre 

a prova”, ou seja, de demonstração da integridade no procedimento de 

obtenção dos elementos probatórios, está vinculado ao controle de 

fiabilidade da prova, permitindo que a análise acerca dos elementos 

probatórios se estenda para além do seu campo de valoração (se foram 

obtidos licitamente e de maneira adequada). 

Nesse sentido, esclarece o magistério de JORDI 
FERRER BÉLTRAN: 
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“La prueba sobre la prueba, por outro lado, supone 
un control sobre la fiabilidade de las pruebas existentes, que 
la confirme o la impugne. Se trata de pruebas que no versan 
directa ni indirectamente sobre los hechos del caso, sino sobre 
otras pruebas, y son esenciales en muchos casos para una 
correcta valoración individual de la prueba, en aras a 
determinar el grado de fiabilidad que ofrece”41. 

 

Em breve síntese, o controle de fiabilidade exercido 

com a produção de prova sobre a prova está voltado para a atividade 

de convencimento do juízo acerca do valor probatório de um 

determinado elemento, implicando na maior/menor consideração ou 

recusa da prova pelo livre convencimento motivado do magistrado no 

julgamento da causa.  

Aliás, FERNANDO GASCÓN INCHAUSTI, autor da obra “El 

control de la fiabilidad probatoria: prueba sobre la prueba en el 

proceso penal”, coloca a questão em seus precisos termos: 

“Lo que distingue a este tipo de pruebas, por tanto, 
es la finalidad que con ellas se persigue y aquello que 
constituye su objeto. En cuanto a su finalidad, la prueba sobre 
la prueba busca –según convenga a quien la proponga– o bien 
reforzar la eficacia de ciertos medios de prueba aparentemente 
débiles, o bien disminuirla o anularla. 

El uso de la prueba sobre la prueba se encuentra 
autorizado por el artículo 385°. 2, al señalar que, 
excepcionalmente, una vez culminada la recepción dela prueba, 
el juez —de oficio o a pedido de parte— podrá disponer la 
actuación de nuevos medios probatorios, si en el curso del 
debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para 
esclarecer la verdad. Y la veracidad precisamente es lo que se 
contrasta del contenido de un médio probatorio cuando se 
practica prueba sobre la prueba. En ese sentido, para verificar 
la idoneidad psíquica de un testigo —incluso menor de edad-—, 
el juez puede ordenar de oficio la realización de las pericias 
que correspondan (art. 162°.2). Esta facultad conferida al juez 
es de suma relevancia para establecer la fiabilidad probatoria 
de los menores de edad, que muchas veces son manipulados para 
incriminar por delito de violación de la libertad sexual”42. 

41 BELTRÁN, Jordi Ferrer. La valoración racional de la prueba. Madrid: Marcial 
Pons, 2007, p. 87. 

 
42 GASCÓN INCHAUSTI, Fernando (2001). "Prueba sobre la prueba", 

protección de testigos menores, objeto y motivación del veredicto y control 
del juicio de indicios en el proceso penal. Tribunales de Justicia, 2001, 
p. 3. Disponível em: <http://eprints.ucm.es/26585/>.  
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Assim, o indeferimento dos pleitos probatórios da 

defesa do defendente MARCELO ODEBRECHT no que tange (1) aos trâmites 

que possibilitaram a implementação das interceptações de mensagens 

de aparelhos BlackBerry, autorizadas por esse Juízo, (2) ao 

procedimento de envio de informações bancárias dos investigados  

pelas autoridades do Principado de Mônaco, “via canal de comunicação 

direto”, para o MPF e (3) aos vídeos referentes às gravações dos 

depoimentos dos réus colaboradores, compromete a própria fiabilidade 

da prova utilizada pelo Ministério Público para lastrear a acusação, 

além de consubstanciar inelutável violação ao direito de defesa, na 

expressiva dimensão do contraditório (o direito de se defender 

provando). 

Em outros termos: a possibilidade da defesa requerer 

a produção de prova sobre a prova, perfazendo a análise da sua 

fiabilidade, integra a própria definição epistêmica do 

contraditório, consoante explica FERRER BELTRÁN:  

“Sin pretensión de exhaustividad, puede decirse que 
el principio de contradicción opera permitiendo cuatro tipos de 
controles probatórios: 1) un control sobre la correcta 
aplicación de las reglas epistemológicas y jurídicas sobre la 
admisión de la prueba (i.e., el principio de admisión de toda 
prueba relevante y las excepciones estabelecidas por reglas de 
exclusión jurídicas); 2) la práctica de la prueba de forma 
contradictoria, esto es, permitiendo la intervención de las 
partes en la misma; 3) la posibilidad de proponer pruebas 
contrarias a las ofrecidas por la otra parte procesal, de modo 
que permita vencer a éstas y/o corroborar una hipótesis fáctica 
distinta e incompatible; 4) la posibilidade de proponer pruebas 
de segundo orden (o pruebas sobre la prueba) que impugnen la 
fiabilidade de pruebas ofrecidas por la outra parte”43.  

 

Com isso, a ausência de mecanismos de controle da 

produção das provas, torna-a inadmissível. Como diz Ada Pellegrini 

Grinover: “De fato, no caso de produção de uma prova técnica sem a 

mínima observância da técnica ou método apropriado, a questão não 

43 BELTRÁN, Jordi Ferrer. La valoración racional de la prueba. Madrid: 
Marcial Pons, 2007, p. 87/88. 

 

56 
 

                                                           



será resolvida no plano da valoração da prova, mas o problema está 

relacionado à sua admissão: a prova técnica será inadmissível”.44 

É justamente o que defende o magistrado peruano 

PABLO TALAVERA ELGUERA: 

“Si como consecuencia de la práctica de una prueba 
surgiera una controversia relacionada exclusivamente con su 
veracidad, autenticidad o integridad, el juez puede autorizar 
la presentación de nuevas pruebas destinadas a esclarecer esos 
puntos, aunque éstas no hubieran sido ofrecidas oportunamente. 
Se persigue con ello brindar elementos al juez para que en la 
valoración de la prueba desestime la prueba practicada por la 
contraparte, en atención a su falta de fiabilidad. No se trata, 
pues, del ofrecimiento de alguna prueba nueva sobre los hechos 
mismos, sino de una destinada a echar por tierra la fuerza 
probatoria de un medio de prueba ya practicado en el juicio”45. 

  

Nessa linha, vale destacar os ensinamentos da já 

mencionada professora ADA PELLEGRINI GRINOVER a respeito do juízo de 

admissibilidade das provas a partir da análise de sua 

confiabilidade: 

“Ressalte-se que a questão não deve ser resolvida 
admitindo-se a prova e remetendo-se o problema para o momento 
da valoração. O sistema do livre convencimento ou livre 
apreciação da prova, em contraposição ao sistema da prova 
legal, diz respeito ao método de valoração da prova, libertando 
o juiz das amarras prévias e abstratas, realizadas pelo 
legislador, no sistema da prova legal. 

A valoração da prova é etapa lógica e 
cronologicamente posterior à admissão e à produção da prova. 
Assim sendo, o juiz terá liberdade para valorar todas as provas 
lícitas e legalmente admitidas e produzidas. Não pode, porém, o 
sistema do livre convencimento ser utilizado com desculpa ou 
justificativa para se admitir a valoração de provas ilícitas ou 
ilegítimas”.46 

 

44 GRINOVER, Ada Pellegrini. O processo: III série: estudos e pareceres 
de processo penal. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, p. 254. 

 
45 ELGUERA, Pablo Talavera. La prueba: en el nuevo proceso penal. Lima:  

AMAG, 2009, p. 101/102. 
 
46 GRINOVER, Ada Pellegrini. O processo: III série: estudos e pareceres 

de processo penal. 1. ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, p. 254. 
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Não há dúvida possível: o indeferimento dos mais 

diversos requerimentos probatórios formulados pela defesa de MARCELO 

ODEBRECHT, a par de inviabilizar o exercício do contraditório e da 

ampla defesa como expressões legítimas do devido processo legal, 

impediu que se procedesse ao juízo de fiabilidade das provas cuja 

idoneidade é então questionada. 

Aliás, como assinala GERALDO PRADO, “o cuidado que 

envolve o tema da formação da prova leva em consideração questões de 

ordem prática como, por exemplo, a manipulação indevida do elemento 

probatório com o propósito de incriminar ou isentar alguém de 

responsabilidade e, também interroga, no plano teórico, as condições 

concretas do melhor conhecimento judicial. Em outras palavras, 

trata-se de perseguir a melhor qualidade da decisão judicial e 

reduzir ao máximo os riscos de incriminação imprópria”.47 

Por tais razões, tem-se por imperioso o 

reconhecimento da violação às garantias da ampla defesa e do 

contraditório, ante o indeferimento da produção de prova sobre as 

provas que se fundam a acusação, motivo pelo qual deverão ser elas 

reputadas imprestáveis e inadmissíveis, sem qualquer valor 

probatório, quando do julgamento a ser proferido a final por Vossa 

Excelência.     

III.2. Da violação do contraditório e da ampla defesa. Unfair 
surprise. Juntada de documento e perícias após o término da 
instrução (carried in the dark). 

O processo penal é marcado pela dialética da 

apuração e rejeição de teses antagônicas deduzidas pela acusação e 

defesa, tratando-se, pois, de “um dispositivo estruturado para 

permitir que as partes possam, criticamente, colaborar para a 

formação da convicção judicial. De outra forma, o processo seria 

desnecessário”.48 

47 PRADO, Geraldo. A quebra da cadeia de custódia das provas no processo 
penal brasileiro. In: VALENTE, Manuel Monteiro Guedes. PRADO, Geraldo. 
GIACOMOLLI, Nereu José. SILVEIRA, Edson Damas. Prova penal: estado 
democrático de direito. Florianópolis: Empório do Direito, 2015, p. 34.  

48 KIRCHHEIMER, Otto. Justicia política: empleo del procedimiento legal 
para fines políticos. México: UTEHA, 1968 apud Prado, Geraldo. Prova penal 
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Assim, adotando-se como premissa o fato de que, no 

processo penal, o que está em causa são as garantias do acusado, é 

papel do juiz promover a realização de um processo equitativo, 

assegurando a observância, por exemplo, dos direitos à publicidade, 

presunção de inocência, conhecimento da acusação, tutela contra a 

autoincriminação compulsória, paridade de armas, contraditório e 

ampla defesa. 

Não foi, entretanto, o que se verificou no curso 

deste processo, dado o lamentável quadro de sucessivas violações a 

direitos e garantias do defendente. Isto porque, claramente, a 

acusação se utilizou de um conjunto de manobras visando surpreender 

a defesa e obter determinadas vantagens estratégicas. 

Valeu-se o órgão acusador, com efeito, de uma 

estratégia de guardar elementos de informação ou de provas às 

escondidas (carried in the dark), método através do qual se dá a 

“introdução de meios de provas desconhecidos da parte contrária 

(unfair surprise), que ignorava seu modo de aquisição (a fonte de 

provas)”49.   

 De fato, o MPF carreou aos autos, após o término da 

instrução processual, na fase das diligências (art. 402, CPP), 

provas já conhecidas da acusação, produzidas anteriormente sem 

participação da defesa em inquérito policial e à margem da instrução 

probatória e que certamente, a despeito das impugnações e dos 

protestos da defesa, serão utilizadas para formação do convencimento 

de Vossa Excelência, sem que, todavia, tivessem sido submetidas ao 

crivo do contraditório, o que é, de todo, inaceitável. 

Aliás, a surpreendente juntada de novos elementos de 

prova, uma vez já encerrada a instrução, é prática que já foi 

censurada, inclusive, por Vossa Excelência. De fato, ao apreciar os 

requerimentos elaborados pelas partes (art. 402 do CPP), Vossa 

e sistema de controles epistêmicos: a quebra da cadeia de custódia das 
provas obtidas por métodos ocultos. São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 19. 

 
49 PRADO, Geraldo, op. cit., p. 53. 
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Excelência ressalvou que, na fase em comento, não se reabre a 

instrução processual, cabendo apenas o cumprimento de diligências 

originadas de circunstâncias ou fatos nela apurados, além de 

sustentar que “provas que não reúnam essas características deveriam 

ter sido requeridas na denúncia ou na resposta preliminar e o 

requerimento somente na fase do art. 402 do CPP é intempestivo” 

(Evento 1.047). 

Ocorre que, contrariando o argumento esposado, no 

bojo da mesma decisão (Evento 1.047), Vossa Excelência deferiu a 

juntada da nova prova documental apresentada pelo MPF, com a 

ressalva de que apenas um dos documentos não seria considerado no 

conjunto probatório50, dando conta de que os demais serão apreciados 

no julgamento, ainda que não submetidos ao contraditório e à ampla 

defesa. 

Em adição aos requerimentos apresentados na promoção 

ministerial relacionada ao Evento 1.032, o MPF ainda pugnou -- 

obtendo deferimento desse Juízo -- pela juntada dos seguintes 

documentos:  

1) Ofício nº 21804/2015-DRCOR/SR/DPF/PR, 
encaminhado pela autoridade policial, esclarecendo a implementação 
das quebras de sigilo telemático de contas do BlackBerry Messenger-
BBM (anexo 3); 

2) Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 
464/2015 – retirado dos autos nº 5071379-25.2014.404.7000, evento 
172, INQ1 (anexo 4); 

3) Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 
438/2015 – retirado dos autos nº 5071379-25.2015.404.7000 (evento 
172, INQ2, p. 86 e ss, INQ3, INQ 4, p. 1-20); 

4) Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 
413/2015 - retirado dos autos nº 5071379-25.2015.404.7000 (evento 
172, INQ6, p. 1-16); 

5) Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 
566/2015 - retirado dos autos nº 5071379-25.2015.404.7000 (evento 
172, INQ7, p. 90-95); 

50 Evento 1047: “Observo, quanto ao depoimento juntado de Walmir 
Pinheiro, que ele não será considerado no conjunto probatório, já que não 
foi ouvido em Juízo (out11 e out 12 do evento 1.032)”. 
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6) Termos de declaração prestados por Walmir 
Pinheiro, prestados no contexto de Acordo de Colaboração firmado 
perante o E. Supremo Tribunal federal. 

 

Mas não é só: muito embora Vossa Excelência tenha 

indeferido o pedido de solicitação da autoridade policial para 

apresentar “relatório de análise dos documentos constantes do 

computador de PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO”, ao fundamento de que o MPF 

tem acesso direto à autoridade policial, a realidade e que esse 

douto Juízo acabou por conceder prazo para a juntada do mencionado 

relatório, o que de fato veio a acontecer (Evento 1.101, OUT02). 

Para além disso, após o encerramento da instrução, 

foram juntados, no inquérito policial que originou a presente ação 

penal (Proc. nº 5071379-25.2014.4.04.7000), uma série de documentos 

a que a defesa de MARCELO ODEBRECHT nunca teve acesso, apesar de 

serem de conhecimento prévio da acusação, e que passaram a compor o 

conjunto probatório que será avaliado quando da apreciação da causa. 

É dizer, foram carreados aos autos em 17/11/2015, 04 anexos (Evento 

213); em 14/12/2015, 13 anexos (Evento 215); e em 23/12/2015, 103 

anexos (Evento 216). 

Fato é que absolutamente todos os documentos e 

laudos periciais juntados pelo MPF depois de encerrada a instrução 

probatória eram de conhecimento da acusação em momento anterior, vez 

que elaborados muito antes do fim da instrução. Em outras palavras: 

não se trata de elementos probatórios supervenientes, cujo 

conhecimento deu-se apenas nesta fase processual, mas sim de provas 

a que a acusação, em alguns casos, já tinha acesso desde o momento 

do oferecimento da denúncia! E as guardou para surpreender a defesa, 

usando-as de forma desleal e com flagrante ofensa à garantia do 

contraditório (unfair surprise). 

No que se refere aos documentos juntados pelo MPF no 

Evento 1.032, em 03/11/2015, conforme indicado acima, é possível 

verificar que se trata de relatórios elaborados muito antes de sua 

juntada aos autos. Senão, vejamos: 1) Ofício nº 21804/2015-

DRCOR/SR/DPF/PR - encaminhado à Procuradoria da República em 
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02/02/2015; 2) Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 

464/2015 – elaborado em 22/08/2015; 3) Relatório de Análise de 

Polícia Judiciária nº 438/2015 – elaborado em 30/07/2015; 4) 

Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 413/2015 – elaborado 

em 13/07/2105; 5) Relatório de Análise de Polícia Judiciária nº 

566/2015 – elaborado em 21/09/2015; 6) Termos de Declaração 

prestados por Walmir Pinheiro perante a Procuradoria-Geral da 

República em 06/08/2015; 8) Relatório de análise dos documentos 

constantes do computador de PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO – elaborado em 

17/07/2015. 

Assim, não há dúvida de que, a todo momento, o 

Ministério Público Federal pretendia surpreender o defendente, 

restringindo a sua possibilidade de imediata e articulada reação 

processual, o que, por óbvio, trouxe-lhe irreversível e 

incomensurável prejuízo. Sobre o tema, observa GERALDO PRADO: 

“A possibilidade de refutação pela defesa constitui 
elemento indispensável à validade jurídica de um processo penal 
estribado na verificação do fato como condição para a punição 
do acusado”51. (grifos nossos) 

E prossegue: 

“Com efeito, a legitimação jurídico-política das 
decisões penais condicionou-se à estrita observância de regras 
dirigidas à paridade de armas, evocada como premissa 
fundamental de um julgamento justo. 

Estas regras dividiram-se em duas grandes categorias 
jurídicas: naquelas atinentes ao comportamento processual das 
partes e do juiz, por um lado; e de outro as de controle da 
legalidade das provas (as chamadas exclusionary rules). Ambos 
os grupos de institutos jurídicos, todavia, foram idealizados e 
têm por objetivo assegurar, pela via do due process of law, o 
equilíbrio entre as partes, tomando como fim último a produção 
de uma decisão justa”52. (grifos nossos) 

 

51 PRADO, Geraldo. Prova penal e sistema de controles epistêmicos: a 
quebra da cadeia de custódia das provas obtidas por métodos ocultos. São 
Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 41. 

 
52 Prado, Prova penal e sistema de controles epistêmicos: a quebra da 

cadeia de custódia das provas obtidas por métodos ocultos. São Paulo, 2014, 
p. 52. 
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Esta postura do órgão acusador revela, pois, 

desprezo do dever de lealdade processual, o que não só caracteriza 

atuação de má-fé como também implica violação do contraditório e 

quebra da paridade de armas.  

Na verdade, a paridade de armas não se confunde com 

o contraditório, tendo em vista que este é o “jogo de ações, reações 

e controles recíprocos”53 e aquela “trata de assegurar que ambas as 

partes em conflito gozem dos mesmos meios de ataque e de defesa e da 

igualdade de armas para fazer valer suas alegações e meios de 

prova”54. Sobre o tema, assinala RENATO VIEIRA: 

“É possível exemplificar os dois lados aí 
envolvidos: primeiro, hipótese em que se preveja número 
diferenciado de testemunhas, se arroladas pela acusação ou pela 
defesa, significa contraditório sem paridade de armas, pois 
permite a concretização da ideia de conhecimento e reação, mas 
não evita tratamento díspar às partes. De outro lado, há 
paridade de armas, mas não há contraditório, quando a nenhum 
dos contendores se abre a possibilidade de exporem seus 
argumentos perante a Corte sobre documento que esteja nos autos 
e tenha sido produzido, por exemplo, por perito criminal ou 
autoridade da Receita do Brasil em razão de determinação 
judicial. 

Do ponto de vista do momento em que o princípio da 
paridade de armas pode incidir, entende-se aqui que ele seja um 
continente no qual o contraditório é o conteúdo (a paridade de 
armas incide durante maior arco processual do que o 
contraditório). Igualmente, a noção de contraditório em alguma 
medida supõe igualdade no tratamento dos oponentes no processo, 
daí porque ter origem próxima à da paridade de armas”55. 
(grifamos) 

A característica da “igualdade no tratamento dos 

sujeitos do processo e na distribuição das oportunidades para as 

manifestações com vistas ao convencimento do juiz”56 é a marca do 

53 Fazzalari, Processo in Azara/Eula (Dirs.), Novissimo Digesto 
Italiano. v. XIII, Turim, 1966, p. 1074. 

 
54 MORENO, Faustino Cordón. Las garantias constitucionales del processo 

penal. 2. ed. Navarra, 2002, p. 145-146. 
 
55 Vieira, Paridade de armas no processo penal, 1. ed., Brasília, 2014, 

p. 162. 
 
56 VIEIRA, Renato Stanziola. Paridade de armas no processo penal.  1. 

ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2014, p. 162 
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sistema adversarial, de maneira que suas peculiaridades devem ser 

consideradas para a construção da efetiva paridade de armas no 

processo penal. Nas palavras de MICHELLE TARUFFO: 

“A igualdade das partes é pressuposto indispensável 
da procedural justice, sobretudo enquanto o processo 
adversarial depende em seus múltiplos aspectos da maneira como 
as partes o gerem. Isso equivale a dizer, ademais, que o 
processo adversarial pode funcionar de maneira justa só quando 
entre as partes não existe uma apreciável desigualdade de fora 
(econômicas)e de capacidade defensivas”57. (grifamos) 

A observância da igualdade de partes é a essência do 

modelo de disputa que rege o sistema adversarial. Nele, é preciso 

que as partes tenham “não só os mesmos poderes formais, mas também 

similares poderes materiais que lhe permitam provar suas próprias 

hipóteses e refutar as alheias. Isso significa, fundamentalmente, 

que ambas as partes tenham similares recursos humanos e materiais 

para realizar suas próprias investigações fáticas – e jurídicas – e 

deste modo estar em pé de igualdade durante o juízo. Pelas mesmas 

razões, também é necessária uma igualdade não somente formal, mas 

também material, para que o imputado seja um autêntico sujeito de 

direitos e para que, em caso de negociações, a desigualdade material 

entre as partes não torne coativa toda a ameaça do acusador”58. 

Não se coaduna, portanto, com o sistema acusatório, 

a gestão da prova pelo Ministério Público Federal com vistas a 

surpreender a defesa e impedir, por meio da juntada de provas depois 

do fim da instrução, o regular exercício do contraditório. Por isso 

mesmo, competia a esse douto Juízo acolher as impugnações deduzidas 

pelo ora defendente para impedir a utilização da prova produzida 

pelo MPF com violação dos princípios da ampla defesa, do 

contraditório e da paridade de armas, sob pena de nulidade do 

 
57 TARUFFO, Michelle. El proceso civil adversarial en la experiência 

americana: el modelo americano del processo de conotación dispositiva. 
Trad. Beatriz Quintero. Bogotá: Temis, 2008, p. 54 apud VIEIRA, Renato 
Stanziola. Paridade de armas no processo penal.  1. ed. Brasília: Gazeta 
Jurídica, 2014, p. 161. 

 
58 LANGER, Maximo. From legal transplants to legal translations: the 

globalization of plea bargaining and the Americanization thesis in criminal 
procedure. Harvard Internacional Law Journal, v. 45, n. 1, 2004, p. 265. 
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processo, cuja arguição se reitera nesta oportunidade, para todos os 

fins de direito. 

 
IV – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 13ª VARA FEDERAL PARA PROCESSAR E 

JULGAR A AÇÃO PENAL DE QUE SE CUIDA 
 

Ao receber a denúncia (Autos Eletrônicos nº 

5036528-23.2015.404.7000 – Evento 05), Vossa Excelência 

afirmou a competência desse Juízo para processar e julgar a 

ação penal em questão, fazendo remissão à fundamentação da 

decisão que determinou a realização de medidas de busca e 

apreensão e decretou prisões cautelares do defendente e 

outros (Autos Eletrônicos nº 5024251-72.2015.4.04.7000, 

Evento 472). 

    
Ocorre que não é preciso nenhum esforço para se 

constatar que esse douto Juízo não é, como nunca foi, competente 

para apreciar pretensos crimes relacionados à PETROBRAS ou ao 

suposto cartel de construtoras que teria supostamente lesado a 

referida estatal. 

 
Mesmo as alegadas causas que, fundadas em fases 

pretéritas da investigação, tornariam esse douto Juízo prevento para 

esta ação penal estão longe de legitimar sua competência para 

eventos inteiramente alheios ao Estado do Paraná. Ao reverso, a 

falaciosa prevenção, porque artificialmente criada e induvidosamente 

inexistente, revela que o vício de incompetência permeia a Operação 

Lava Jato desde quando ela ainda nem tinha tal denominação. É o que 

se passa a demonstrar. 

 

IV.1. Incompetência desse Juízo para processar e julgar os supostos 
crimes relacionados à PETROBRAS e, em consequência, para processar e 
julgar a ação penal proposta contra o defendente. 
 

Consoante se demonstrou ao longo do processo, a 

primeira ação penal que versou sobre hipotéticos delitos praticados 

em detrimento da PETROBRAS foi a de nº 5026212-82.2014.4.04.7000, 
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que tem por objeto um pretenso delido de lavagem de dinheiro 

relacionado às obras da Refinaria Abreu e Lima (RNEST). 

 
Já então saltava aos olhos a incompetência 

territorial desse douto Juízo. Em primeiro lugar, é notório que tal 

refinaria situa-se em Pernambuco. Além disso, o teor da própria 

denúncia ofertada naquela ação penal revela que a suposta lavagem de 

capitais teria ocorrido em São Paulo, configurando-se 

hipoteticamente pelas movimentações entre empresas controladas por 

YOUSSEF, “em pagamentos simulados de serviços por estas prestados”.59 

Não foi por acaso que, ao julgar exceções de incompetência opostas 

naquele processo60, Vossa Excelência reconheceu que, de acordo com a 

descrição da denúncia, a competência para o julgamento daquele 

suposto delito seria da Justiça Federal de São Paulo.  

 
Meses depois, com a deflagração da 7ª fase da 

Operação Lava Jato em novembro de 2014, esse douto Juízo passou a 

tratar especificamente dos pretensos crimes que teriam sido 

perpetrados por executivos de construtoras em detrimento da 

PETROBRAS. E, mais uma vez, a incompetência de Vossa Excelência 

restou patente.  

  
A decisão que ordenou as medidas coercitivas daquela 

fase61 –- entre elas, a busca e apreensão nas residências de MÁRCIO 

FARIA e ROGÉRIO ARAÚJO, então integrantes do Grupo Odebrecht, não 

indicou qualquer hipotético crime que teria sido cometido no Paraná. 

Na verdade, toda a narrativa dos pretensos delitos que teriam 

vitimado a PETROBRAS gira em torno de eventos ocorridos em unidades 

da federação distintas do Estado do Paraná. 

 
Depois de fazer referência àquela mesma Ação Penal 

nº 5026212-82.2014.4.04.7000, a decisão em comento pontuou que a 

quebra do sigilo das contas bancárias que teriam sido usadas na 

59 Processo nº 5026212-82.2014.4.04.7000, Evento 01. 
 
60 Exceções de incompetência 5030868-82.2014.404.7000, 5042202-

16.2014.404.7000, 5030192-37.2014.404.7000, 5050788-42.2014.404.7000 e 
5049826-19.2014.404.7000. 

 
61 Processo 5073475-13.2014.404.7000, Evento 10. 
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suposta lavagem “revelou que grandes empreiteiras do país realizaram 

vultosos depósitos nas contas controladas por Alberto Youssef”. 

Todas as empresas listadas, contudo, estão sediadas fora do Paraná: 

Mendes Júnior, Investminas, Engevix, Jaraguá Equipamentos 

Industriais, Galvão Engenharia, OAS, Coesa Engenharia. Ademais, 

nenhum contrato, nenhuma nota fiscal e nenhum depósito teve relação 

com o Estado do Paraná! 

 
Agora já adentrando pelos interrogatórios dos 

delatores PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF, a decisão registrou 

que ambos “declararam que as maiores empreiteiras do país formariam 

uma espécie de cartel, definindo previamente as vencedoras das 

licitações da Petrobras, o que lhes permitia cobrar o preço máximo 

da empresa estatal, e que pagavam um percentual, de 3%”. 

 
Não somente tais empresas -– que seriam, na versão 

dos delatores, Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Iesa, 

Engevix, Mendes Júnior, UTC, OAS, Queiroz Galvão, Galvão e Toyo 

Setal -– situam-se fora do Paraná, como também as licitações da 

PETROBRAS evidentemente se realizavam em sua sede, no Rio de 

Janeiro.  

 
Na sequência, aquela mesma decisão mencionou mais 

dois delatores, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto e Julio Gerin de 

Almeida Camargo, os quais “confirmaram, em síntese, a existência do 

cartel, da fraude às licitações da Petrobrás, da lavagem de dinheiro 

através das contas de Alberto Youssef e de outros operadores, e o 

pagamento de propinas a agente públicos, entre eles Paulo Roberto 

Costa e Alberto Youssef”. 

 
Nem “cartel” (que envolveria empresas alheias ao 

Paraná), nem “fraude às licitações da Petrobras” (supostamente 

ocorridas no Rio de Janeiro), nem “lavagem de dinheiro através das 

contas de Alberto Youssef e outros operadores” (supostamente 

ocorridas em São Paulo, como reconhecido na respectiva denúncia 

acima comentada), nem “pagamentos de propinas a agentes públicos, 

entre eles Paulo Roberto Costa” (cujo ofício era exercido na sede da 

PETROBRAS, no Rio de Janeiro) sequer passam perto do Paraná. 

67 
 



 
A decisão revela ainda pretensos pagamentos de 

propina em diversas obras como “(...)REPAV, Cabiúnas, COMPERJ, 

REPAR, Gasoduto Urucu Manaus, Refinaria Paulínea, a Renato Duque e 

ainda a gerente da Petrobrás de nome Pedro Barusco, com detalhes 

quanto ao modus operandi e as contas no exterior creditadas”. Dessas 

seis obras, somente uma (REPAR) localiza-se no Paraná, ao passo que 

duas estão no Estado do Rio de Janeiro (Cabiúnas e COMPERJ) e outras 

duas no Estado de São Paulo (REPAV e Refinaria Paulínia), além de 

mais outra em Manaus.  

 
Como não poderia deixar de ser, a flagrante 

incompetência territorial refletiu-se nas ações penais decorrentes 

da 7ª fase da Lava Jato62. 

 
Novamente, tudo teria acontecido em Estados diversos 

do Paraná: as supostas lavagens em São Paulo, as hipotéticas 

corrupções no Rio de Janeiro, e a fantasiosa organização criminosa 

em local indefinido – mas, seguramente, não no Paraná, pois seria 

formada, de acordo com a acusação, por integrantes de empresas 

sediadas fora do referido Estado. 

 
Se os fatos narrados nas denúncias e decisões 

pretéritas sobre a PETROBRAS passavam longe do Paraná, não haveria 

de ser diferente com a decisão que deu ensejo à “Operação Erga 

Omnes” ou com a decorrente denúncia ora oferecida contra o 

defendente.  

 
Quando ordenou a deflagração da 14ª fase da Lava 

Jato63, Vossa Excelência resumiu o hipotético quadro geral do caso 

afirmando a existência de “um grande esquema criminoso de cartel, 

fraude, corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da empresa 

Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS”, atribuindo aos representantes 

de diversas empreiteiras, a exemplo da ODEBRECHT, a autoria daqueles 

pretensos delitos. 

62 Ações Penais 5083258-29.2014.4.04.7000, 5083351-89.2014.4.04.7000, 5083360-
51.2014.4.04.7000, 5083401-18.2014.4.04.7000 e 5083376-05.2014.4.04.7000. 

 
63 Processo 5024251-72.2015.4.04.7000, Evento 08. 
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Pois bem. 

 
Nem cartel, nem fraude à licitação, nem corrupção, 

nem lavagem de dinheiro, caso houvessem ocorrido, sequer 

tangenciariam o Paraná. 

 
Ora, as tais “grandes empreiteiras” listadas pela 

decisão situam-se todas fora do Paraná. Nenhuma das supostas 

“reuniões prévias” entre representantes daquelas empresas foi 

realizada neste Estado. Os “certames” licitatórios da PETROBRAS eram 

todos feitos fora deste Estado. O pretenso pagamento de propina não 

passava, em qualquer etapa, por este Estado. E todos os ex-

dirigentes da PETROBRAS nominados atuavam longe deste Estado. 

 
Veja-se que também a parte da decisão em referência 

que trata da pretensa propina para hipotéticas facilidades em 

contrato de fornecimento de nafta da PETROBRAS para Braskem é 

inteiramente alheia ao Paraná -– onde nenhuma das empresas tem sede, 

onde tal contrato não foi assinado, onde o dirigente da estatal em 

tese envolvido não exercia seus atos de ofício, e onde não foram 

pagas nem recebidas as supostas vantagens indevidas. 

 
Mesmo na absurda hipótese de se utilizar como 

critério de fixação da competência o local das obras cujos 

respectivos contratos teriam sido ganhos mediante peita, a 

jurisdição permaneceria distante dessa 13ª Vara. 

 
Quando afirma que “a Odebrecht teria pago propinas à 

Diretoria de Serviços e Engenharia nos seguintes contratos”64, a 

decisão sub examine elenca seis contratos relativos a obras no 

Estado do Rio de Janeiro (Comperj e Cabiúnas), dois relacionados a 

obra em Pernambuco (RNEST), um pertinente a obra no Espírito Santo e 

um vinculado a obra no Paraná.  

 
Em outras palavras: ainda que esse pudesse ser o 

método de definição da competência, o que se admite apenas para 

64 Processo nº 5024251-72.2015.4.04.7000, Evento 08, p. 13. 
 

69 
 

                                                           



argumentar, o artigo 78, II, “b”65, do Código de Processo Penal 

acabaria por excluir desde logo a competência do Juízo federal 

paranaense, na medida em que apenas uma das dez obras indicadas como 

suspeitas situa-se neste ente federativo.  

 
Dessa forma, é indiscutível, frente ao disposto nos 

artigos 70 e 78, II, do Código de Processo Penal, a incompetência 

desse douto Juízo para processar e julgar supostos crimes que, se 

foram praticados, o que se admite apenas para argumentar, não o 

foram no Estado do Paraná. 

 
 

IV.2. Ausência de prevenção capaz de tornar o Juízo da 13ª Vara 
Federal competente para apreciar fatos que não ocorreram no Estado 
do Paraná. Incompetência absoluta que se verificou ao longo de toda 
a Operação Lava Jato, mesmo antes dela ser assim denominada. 
 

A origem de toda a Operação Lava Jato remonta à 

Representação Criminal nº 2006.70.00.018662-866, subscrita pelo 

Delegado de Polícia Federal Gerson Machado em 14 de julho de 2006, a 

qual pretendia a “instauração de procedimento criminal diverso para 

investigar a pessoa de ALBERTO YOUSSEF e sua relação com STAEL 

FERNANDA RODRIGUES JANENE, ROSA ALICE VALENTE, E MEHEIDIN HUSSEIN 

JENANI” – todos parentes do então Deputado Federal José Janene. 

 
Isso porque nas investigações empreendidas no 

Inquérito Policial nº 616 (nº. de distribuição 2004.7000033532-7) 

“foram encontrados alguns indícios de que ALBERTO YOUSSEF teria sim 

contatos comerciais com a Corretora Bônus Banval a qual é apontada 

pelo relatório da CPMI CORREIOS, por carrear recursos desviados por 

MARCOS VALÉRIO para as pessoas indicadas por JOSÉ JANENE, entre 

elas, STAEL FERNANDA, ROSA ALICE VALENTE e MEHEIDIN HUSSEIN JENNANI, 

que estariam ‘lavando’ dinheiro do deputado JOSÉ JANENE”. 

65 “Na determinação da competência por conexão ou continência, serão 
observadas as seguintes regras: (...)II - no concurso de jurisdições da 
mesma categoria:  

(...) b) prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de 
infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade”. 

 
66 Disponível na secretaria da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de 

Curitiba e carregado integralmente no Evento 02 da Ação Penal nº 
5048373.86.2014.4.04.7000. 
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Ademais, naquele mesmo procedimento, quando do 

“cumprimento de Mandados de Busca e Apreensão (...) na residência de 

ROSA ALICE VALENTE, assessora parlamentar do Deputado e investigada 

naqueles autos, por ocultar bens do Deputado, foi encontrada uma 

Agenda do Escritório Político do Deputado JOSE JANENE em Londrina, 

onde trabalha ROSA, contendo manuscrito dela, do telefone prefixo 

9971-7825, logo após a inscrição ‘BETO’, entre o endereço de 

MICHELLE, a filha do Deputado e o telefone de ENIVALDO, de São Paulo 

(...)”67. Assim sendo, a Polícia Federal identificou a suspeita que 

deu ensejo à representação.  

 
Justamente por isso, a autoridade policial 

representou à 2a Vara Federal Criminal de Curitiba –- então única 

competente para processar e julgar crimes de lavagem na Justiça 

Federal do Paraná –- pela realização de diligências, entre as quais: 

“expedição de determinação judicial” para que o condomínio onde tal 

reunião teria ocorrido fornecesse cópia das filmagens do sistema de 

segurança, para identificar os visitantes da casa de Stael Fernanda; 

e “decretação da quebra do sigilo de dados” do telefone que se 

suspeitava pertencer a ALBERTO YOUSSEF.   

 
Já então era indiscutível que i) o IPL 616, de onde 

surgiram as suspeitas sobre Youssef, investigava “STAEL, ROSA e 

MEHEIDIN” por lavar dinheiro com indícios de produto de corrupção do 

deputado JANENE”; e que ii) essas suspeitas sobre Youssef consistiam 

exatamente em sua participação “juntamente com JOSE JANENE, como 

mentor das artimanhas para lavar dinheiro do Deputado através da 

esposa dele, STAEL e seus assessores ROSA e MEHEINDIN”. 

 
Em outras palavras: a Representação 

2006.70.00.018662-8 não somente teve como fonte o IPL nº 616/04, 

como foi instaurada para investigar a participação de ALBERTO 

YOUSSEF na hipotética lavagem de dinheiro realizada pelo Deputado 

Janene que já vinha sendo apurada naquele inquérito. 

 

67 Processo nº 2006.70.00.018662-8, fls. 05 (autos juntados no Evento 02 
da Ação Penal nº 5048373.86.2014.4.04.7000). 
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Não por acaso, no curso daquele PCD o ilustre 

Delegado que o presidia ressaltou que ele “guarda correlação com os 

autos do IPL 616/04”68, e por isso determinou que a “continuidade das 

investigações” se desse “em paralelo aos autos de IPL 616/2004”69. 

 
Ora, saltava à vista a conexão -– ou, mais ainda, a 

continência -– entre os fatos tratados no preexistente IPL nº 616/04 

e no procedimento recém-iniciado, do que decorria a necessidade de 

reunião dos feitos ou, quando não, a distribuição por dependência do 

novo procedimento ao antigo inquérito. 

  
Todavia, um dia antes de prolatar a decisão em que 

reconheceu o “possível envolvimento (...) de Alberto Youssef” nos 

fatos esquadrinhados no IPL 616, Vossa Excelência determinou, de 

forma manuscrita, a distribuição da representação por dependência 

não ao Inquérito 616, mas ao processo 2004.7000002414-0 – aquele em 

que Youssef havia celebrado o acordo de delação70: 

 
 

Apesar de estar diante de suspeita reconhecidamente 

vinculada aos fatos esquadrinhados no IPL nº 616/04, a decisão 

preteriu a clamorosa continência em favor de inédita e ilegal 

prevenção por quebra de acordo de delação premiada. 

 
Tão ilegal era a dependência em relação ao 

procedimento da delação de Youssef que esse Juízo acabou por 

rechaçá-la em 2009. É dizer, em despacho exarado nos autos da 

interceptação telefônica nº 2009.7000003250-0, deflagrada no bojo da 

68 Processo nº 2006.70.00.018662-8, fls. 37 (autos juntado Evento 02 da 
Ação Penal nº 5048373.86.2014.4.04.7000). 

 
69 Processo nº 2006.70.00.018662-8, fls. 42 (autos juntado Evento 02 da 

Ação Penal nº 5048373.86.2014.4.04.7000). 
 
70 Processo nº 2006.70.00.018662-8, fls. 05 (autos juntado Evento 02 da 

Ação Penal nº 5048373.86.2014.4.04.7000). 
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investigação sobre a participação de Youssef na lavagem de dinheiro 

supostamente praticada por Janene, asseverou então que “o 

posicionamento do MPF no acordo de colaboração firmado por Alberto 

Youssef no processo 2003.7000056661-8 e no processo 

2004.700000242414-0 não depende do resultado desta investigação, que 

evidentemente demorarão [sic]”. 

 
Isto é: em 2006, Vossa Excelência atrelou a nova 

investigação ao procedimento do acordo quebrado, como se daquela 

dependesse a avaliação da quebra deste. Posteriormente, desdisse com 

todas as letras essa dependência, mas manteve a investigação 

artificialmente distribuída para si!  

 
A consequência de tão flagrante ilegalidade ocorreu 

já a partir do dia seguinte, 19 de julho de 2006, quando publicada a 

Resolução nº 42 da Presidência do eg. Tribunal Regional Federal da 

4ª Região. Além de estender para a 3ª Vara Federal Criminal de 

Curitiba a mesma especialização já desfrutada pela 2ª Vara, a 

Resolução determinou que “no âmbito da Subseção Judiciária de 

Curitiba, haverá redistribuição processual no prazo de 30 (trinta) 

dias: a) de 50% (cinqüenta por cento) dos inquéritos policiais, e 

procedimentos conexos, em trâmite na 2ª Vara Federal Criminal para a 

3ª Vara Federal Criminal”. Ressalvou, entretanto, que “não serão 

redistribuídos as ações penais e os inquéritos distribuídos por 

dependência a estas, em trâmite na 2ª Vara Federal Criminal”. 

 
Ou seja: a incompreensível distribuição do PCD 

2006.70.00.018662-8 por dependência ao processo 2004.7000002414-0 

garantiu que o novo feito ficasse excluído daqueles 50% de 

inquéritos da 2ª Vara que seriam redistribuídos à 3ª Vara. 

 
A situação torna-se ainda mais clamorosmante grave 

quando se vê que, caso não houvesse sido burlada a conexão entre o 

PCD nº 2006.70.00.018662-8 e o IPL nº 616/04 -– apesar de 

reconhecida, recorde-se, tanto pela Polícia Federal quanto por Vossa 

Excelência -–, a Operação Lava Jato nunca teria ficado sob a 

jurisdição desse douto Juízo.   
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Nada mais simples: precisamente em virtude daquela 

Resolução nº 42, o IPL nº 616/04 e todos os feitos (processos e 

procedimentos) a ele dependentes -– inclusive o mencionado PCD de 

interceptação telefônica nº 2006.7000012177-4, no qual surgiram os 

indícios de que o investigado/acusado ALBERTO YOUSSEF teria quebrado 

o acordo de delação -– foram distribuídos para a 3ª Vara Federal 

Criminal (atual 14ª Vara Federal), onde lá até hoje tramitam! 

Saliente-se ainda que, nesse mesmo contexto, quando 

delimitou que o escopo da investigação na Representação nº 

2006.70.00.018662-8 era perquirir a participação de Alberto Youssef 

na lavagem de dinheiro do referido Deputado Federal (JOSÉ JANENE), o 

Delegado Gerson Machado usurpou a competência privativa do Pretório 

Excelso para iniciar apuração de crime em tese atribuível a 

autoridade com prerrogativa de foro naquele colendo Tribunal. 

 
É que, ao dar início a procedimento formal de 

investigação voltado a esquadrinhar conduta delitiva imputada não só 

a terceiros mas também a Deputado Federal em pleno exercício do 

mandato, contrariou a sedimentada jurisprudência da Suprema Corte 

segundo a qual “a polícia judiciária não está autorizada a 

instaurar, de ofício, inquérito policial para apurar a conduta de 

parlamentares federais (PET nº 3.825/MT-QO, Tribunal Pleno, Relator 

para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 4/4/08)”71. 

 
De outro lado, ainda que se pudesse fechar os olhos 

para o fato do então Deputado JANENE ser um dos investigados no PCD 

nº 2006.70.00.018662-8, a simples circunstância de se apurar lavagem 

de dinheiro de sua proveniência e em seu benefício -– mesmo que 

fosse sem sua participação –- já impediria a instauração do feito em 

primeira instância. 

 
Afinal, entre o crime antecedente à lavagem e o 

branqueamento em si existe inegável conexão, de modo que 

necessariamente competia ao col. Supremo Tribunal Federal examinar 

71 Rcl nº 12.484, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 
29.04.2014. 
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se a lavagem poderia ou não ser investigada em apartado da apuração 

do delito antecedente em tese perpetrado pelo Deputado Federal.  

 
Ressalte-se que aqui não houve desmembramento de 

peças para o Supremo Tribunal Federal, ou mesmo uma reles 

comunicação de que se estava a investigar crime intrinsecamente 

vinculado a parlamentar federal. Ao reverso, diante da notícia da 

lavagem de dinheiro de Deputado Federal, instaurou-se e conduziu-se 

a investigação como se a prerrogativa de foro estatuída no art. 102, 

I, b, da Carta Magna não existisse. 

 
Também por isso, o PCD nº 2006.70.00.018662-8 nem 

sequer poderia ter sido instaurado, e as decisões nele proferidas 

enquanto JOSÉ JANENE era Deputado Federal em exercício (até dezembro 

de 2006) -– inclusive a que determinou a distribuição do feito para 

si próprio -– são manifestamente nulas. 

 
Mas, por incrível que possa parecer, a flagrante 

situação de incompetência de Vossa Excelência não para por ai. 

 
 

IV.3. Incompetência desse Juízo para apurar lavagem de dinheiro 
relacionada à empresa Dunel Testing  

 
 

O PCD nº 2006.70.00.018662-8 ficou, por mais de dois 

anos, sem apurar nada de relevante, até que, em novembro de 2008, 

aportou aos autos e-mail anônimo que alterou o objeto da 

investigação72. Tal mensagem relatava que os empresários Hermes 

Magnus e Maria Theodora, sócios da empresa Dunel Testing Ltda., 

precisavam de investidores para capitalizá-la, e “foram apresentados 

à empresa CSA-Project Finance com sede na Rua Pedroso Alvarenga no 

bairro paulistano do Itaim”, onde funcionaria “o quartel general dos 

mensaleiros e seus funcionários”. 

 
JOSÉ JANENE, agora já aposentado pelo Congresso 

Nacional, teria orquestrado um plano pelo qual a CSA disponibilizou 

72 Processo nº 2006.70.00.018662-8, fls. 55 (autos juntados no Evento 02 
da Ação Penal nº 5048373.86.2014.4.04.7000). 
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para a Dunel a quantia de dois milhões de reais para compra de 

máquinas, e convidou Hermes Magnus e Maria Theodora a ocupar uma 

unidade fabril na cidade de Londrina e a apresentar lista de 

investimentos com nomes de quem receberia os valores a serem 

investidos. 

 
Mais uma vez, estava-se diante de notícia sobre 

fatos que guardavam nítida pertinência com aqueles investigados no 

IPL nº 616/04 –- lavagem de dinheiro de JOSÉ JANENE com a 

participação de membros da sua família. Nada obstante, a mensagem 

anônima foi parar nas mãos do Delegado Gerson Machado, que presidia 

o PCD nº 2006.70.00.018662-8 e que, sem qualquer explicação, ordenou 

sua juntada a esses autos73. A partir daí o referido PCD tornou-se o 

Inquérito Policial nº 714/09, que usualmente -– e incorretamente -– 

é mencionado como origem primeira da Operação Lava Jato. 

 
Nesse ponto, até o Ministério Público Federal 

admitiu a existência do vício. Em sua manifestação na Exceção de 

Incompetência nº 5040093-92.2015.4.04.700074, o órgão acusatório 

afirmou categoricamente que “a operação lava jato se iniciou no IPL 

714/2009, a partir de notícia de crime absolutamente independente da 

investigação até então realizada nos autos 2006.70.00.018662-8”. 

 
Consumou-se, então, outro direcionamento arbitrário 

da investigação para essa 13ª Vara Federal: nela foi enxertada 

notícia de novo fato que, na dicção do próprio Parquet Federal, era 

“absolutamente independente” do objeto do PCD nº 2006.70.00.018662-

8!  

 
A ilegalidade, no entanto, foi muito além. 

 
A notícia da alegada lavagem envolvendo a Dunel 

Testing provocou uma reviravolta na investigação, que abandonou seu 

objeto para se concentrar na específica hipótese de que a Dunel 

teria servido para o agora ex-Deputado JANENE ocultar seus ativos, 

73 Processo nº 2006.70.00.018662-8, fls. 54 (autos juntados no Evento 02 
da Ação Penal nº 5048373.86.2014.4.04.7000). 

 
74 Evento 11, Parecer1. 
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embora o próprio relatório parcial houvesse indicado que seria 

necessário “a investigação e prova do crime antecedente”. Em outras 

palavras: confessadamente, não se sabia de qual crime teriam 

provindo os recursos atribuídos a JOSÉ JANENE que teriam sido 

posteriormente lavados. 

 
Essa conclusão foi também expressa por Vossa 

Excelência: um mês depois do PCD ter se tornado o Inquérito Policial 

nº 714/09, esse douto Juiz pontuou a “necessidade de exame, pela 

autoridade policial, dos documentos bancários já obtidos, a fim de 

identificar a origem dos recursos utilizados para os empreendimentos 

aparentemente conduzidos por José Janene e os demais investigados, 

se necessário com provocação deste Juízo para novas quebras”75. 

 
Ora, uma vez que, àquele tempo, reconhecidamente não 

se sabia qual seria o delito antecedente que teria originado a 

lavagem de dinheiro investigada no inquérito, nenhuma justificativa 

havia para o IPL 714/09 tramitar na Justiça Federal. Se desconhecido 

o crime antecedente, e se não aventada específica lesão ao sistema 

financeiro, à ordem econômico-financeira ou a bens, direitos ou 

interesses da União, fica desde logo afastada a jurisdição federal. 

 
Em vista disso, a incompetência material -– e, 

portanto, absoluta -– da Justiça Federal para investigar o fato, já 

no momento em que o respectivo inquérito teve início, constitui mais 

um motivo para a declaração de nulidade de todos os atos decisórios 

que a partir de então foram praticados.  

 
Por derradeiro, mesmo que assim não fosse, a Justiça 

Federal do Paraná permaneceria incompetente para conduzir o IPL nº 

714/09. Nada mais claro: apesar da fábrica da Dunel ter sido 

instalada em Londrina, a alegada lavagem de capitais a ela referente 

não se consumou naquele ou em qualquer outro município paranaense. 

 
Em primeiro lugar, os supostos autores do alegado 

crime operariam na cidade de São Paulo, onde, na dicção da própria 

mensagem anônima e conforme tela juntada aos autos do IPL pela 

75 Processo nº 2006.70.00.018662-8, fls. 912 (autos juntados no Evento 02 
da Ação Penal nº 5048373.86.2014.4.04.7000) 

77 
 

                                                           



Polícia Federal em janeiro de 200976, sabia-se estar localizada a 

sede da empresa CSA. Fácil, então, perceber que a lavagem de 

dinheiro então investigada corresponderia à ocultação e/ou 

dissimulação dos recursos atribuídos a JOSÉ JANENE, por meio de 

depósitos originados e destinados para empresas não relacionadas 

formalmente ao ex-Deputado. Ao final, depois de já escamoteada a 

natureza, origem e propriedade dos valores, eles teriam sido 

reintegrados à economia formal com a aquisição dos equipamentos a 

serem utilizados na sede industrial da Dunel. 

 
Sucede que, se a fase de integração pode ter 

ocorrido em Londrina, a ocultação ou dissimulação deram-se 

integralmente fora do Estado do Paraná. Para se chegar a essa 

conclusão, basta atentar para um fato tão singelo quanto 

indiscutível: nenhuma das contas desde sempre identificadas como 

destinatárias das transferências que configurariam a lavagem estava 

localizada em agências situadas em municípios paranaenses. 

 
E nem se alegue que, ao longo da investigação, teria 

sido desvendada alguma conta em agência bancária paranaense que haja 

pago ou recebido recursos lavados utilizados em favor da Dunel.  

 
As contas listadas na decisão judicial são 

exatamente as mesmas já informadas nos documentos anexos à mensagem 

anônima que trouxe o caso Dunel à tona (fls. 57/64); são, também, 

exatamente as mesmas que pautam a denúncia oferecida no Processo nº 

5047229-77.2014.404.7000, a qual nem sequer menciona Londrina ou 

Paraná quando trata do trânsito dos recursos em tese lavados!77  

Dessa forma, sendo inquestionável que o único 

vínculo da suposta lavagem investigada no IPL nº 714/09 com o Paraná 

sempre se resumiu ao local em que os recursos em tese branqueados 

foram reintroduzidos na economia formal, clara estava a 

incompetência da Justiça Federal paranaense para, desde então, 

investigar os fatos. 

 

76 Processo nº 2006.70.00.018662-8, fls. 294 (autos juntados no Evento 02 
da Ação Penal nº 5048373.86.2014.4.04.7000). 

 
77 Processo nº 5047229-77.2014.4.04.7000, Evento 01, itens 2.1 e 2.2. 
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Assim, na medida em que o crime de branqueamento de 

capitais se aperfeiçoa com a simples ocultação ou dissimulação, 

conforme o reconhece e proclama unissonamente a doutrina e a 

jurisprudência, é irrelevante como marco consumativo do crime a 

derradeira fase da integração -– precisamente a única que teria se 

passado em Londrina.  

 
Consequentemente, nos termos do art. 70 do Código de 

Processo Penal, nunca poderia ser da Justiça Federal paranaense a 

competência para esquadrinhar alegada lavagem de dinheiro que, desde 

sempre, soube-se consumada fora do Paraná.   

 
Por conseguinte, nem mesmo para investigar o caso 

Dunel esse MM. Juízo era competente.  

 
 

IV.4. Incompetência desse Juízo para iniciar e dar continuidade às 
interceptações telefônicas do grupo de Carlos Habib Charter e, a 
partir dele, de demais doleiros cuja base de operação estava 
sabidamentefora do Paraná. 

 

Como já demonstrado, todas as movimentações que 

consubstanciariam a lavagem de dinheiro relacionada à empresa Dunel 

ocorreram em 2008 e o dono do dinheiro e alegado artífice do 

branqueamento, o ex-Deputado JANENE, faleceu em setembro de 2010. 

 
Não por outra razão, quando Carlos Habib Chater e 

outros componentes de sua suposta quadrilha foram alvos de 

interceptação telefônica em julho de 2013, o escopo da investigação 

já não era mais a Dunel. Em outras palavras, passava-se a perscrutar 

outros hipotéticos esquemas de lavagem de dinheiro -– distintos 

daquele antigo envolvendo JOSÉ JANENE, CSA e Dunel -– que estariam 

em curso no ano de 2013.  

 
Aliás, careceria de sentido -– e seria 

manifestamente ilegal –- interceptar ligações telefônicas e 

comunicações telemáticas de investigados por conta de suspeita de 

crime cuja ocorrência cessara pelo menos quatro anos antes. 

Obviamente, a finalidade era investigar de modo geral as atividades 

do grupo de Carlos Habib Chater.  
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Nenhum problema haveria na implementação do 

monitoramento telefônico pela Justiça Federal do Paraná, não fosse o 

fato de que tanto a autoridade policial quanto esse d. Juízo já 

sabiam que o grupo de Carlos Habib Chater estava baseado e operava 

no Distrito Federal. 

 
Nesse passo, quando requereu o monitoramento de seis 

linhas telefônicas -– todas com prefixo 61, do Distrito Federal -– 

“a fim de permitir a identificação das atividades realizadas pelo 

grupo”, o Delegado tinha plena ciência de que tais “atividades” a 

serem “identificadas” ocorriam em Brasília. 

 
Desde logo, portanto, exsurgia a incompetência da 

Justiça Federal do Paraná para interceptar as comunicações 

telefônicas de Carlos Habib Chater e demais alvos a ele 

relacionados. Essa constatação foi endossada no desenrolar das 

interceptações, quando se confirmou a um só tempo que i) o grupo de 

Chater atuava em Brasília e ii) não havia qualquer indício de delito 

sendo praticado no Paraná. 

 
Como sempre, nenhum dos fatos descobertos se passou 

no Paraná. Continuava-se a investigar, de forma ampla, as atividades 

atuais de grupo de doleiros operante no Distrito Federal, sob o 

mesmo pretexto de que, cinco anos antes, integrantes desse grupo 

haviam participado de alegada lavagem de dinheiro pertinente à 

Dunel. 

Agora, porém, o absurdo se multiplicou: descobertos 

fortuitamente outros supostos doleiros que se relacionariam com 

Chater, foi estendida a (inexistente) jurisdição para também abarcá-

los, mesmo reconhecendo-se taxativamente que não havia qualquer 

indício de que atuassem no Paraná.  

 
E foi dessa forma, violando-se jurisdições e 

cumulando-se incompetências, que se chegou a ALBERTO YOUSSEF e 

instaurou-se outra investigação -– denominada “Bidone”. Mas, como se 

verá ainda a seguir, isso foi apenas parte de um incrível “processo” 

que levou Vossa Excelência a exercer uma espécie de inusitada 

“jurisdição nacional” sobre fatos e casos relacionados a outras 
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esferas de competência jurisdicional, com violação não apenas das 

normas processuais pertinentes, mas com infringência da própria 

garantia constitucional do juiz natural. 

 

 
IV.5. Incompetência desse Juízo para investigar os crimes de lavagem 
de dinheiro atribuídos a ALBERTO YOUSSEF. 

 

Nessa esteira de compreensão, cumpre demonstrar 

também que, em novembro de 2013, a Operação Lava Jato deu origem a 

três outras investigações: Dolce Vita, com foco em Nelma Mitsue 

Penasso Kodama; Casa Blanca, envolvendo Raul Henrique Srour; e 

Bidone, que teve como protagonista ALBERTO YOUSSEF. 

 
O nascimento da BIDONE ocorreu no Procedimento nº 

5048111-73.2013.404.7000, instaurado a partir de pedido de 

desmembramento das investigações formulado pela Polícia Federal em 

04 de novembro de 201378.  

 
A representação policial foi deferida no dia 08 

subsequente79. A r. decisão, depois de confirmar que “a interceptação 

telefônica” originária teve por finalidade a “apuração de supostos 

esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo Carlos Habib Chater e 

empresas controladas por ele, usualmente em nome de pessoas 

interpostas, especialmente a Angel Serviços”, consignou que “a 

partir do início da interceptação, foram colacionadas mais provas do 

envolvimento de Carlos e associados em atividades ilícitas” -– 

atividades essas, não custa frisar, ocorridas sempre fora do Paraná. 

 
Sucede que, “no curso da interceptação, surgiram, 

porém, indícios da prática de crimes por terceiros que não compõem o 

grupo criminoso dirigido por Carlos Chater, em espécie de encontro 

fortuito de provas. Embora estes terceiros tenham sido identificados 

em contatos com Carlos Chater, na prática conjunta de operações 

financeiras ilegais, de todo recomendável, na esteira do requerido 

pela autoridade policial, o desmembramento da investigação, nos 

78 Processo nº 5048111-73.2013.4.04.7000, Evento 01. 
 
79 Processo nº 5048111-73.2013.4.04.7000, Evento 03. 
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termos do art. 80 do CPP, já que desenvolvem suas atividades, 

aparentemente, criminosas de forma independente e não subordinada”. 

 
Ao final, especificou-se que “o presente feito 

desmembrado teria por objeto as atividades do suposto operador de 

câmbio negro Alberto Youssef, personagem notoriamente atuante no 

mercado paralelo de câmbio, cujas atividades ficaram conhecidas no 

assim denominado 'Caso Banestado'”. 

 
Bem se vê, assim, que a perquirição das atividades 

de Chater em Brasília levou acidentalmente à descoberta das 

“atividades” de YOUSSEF. Segundo Vossa Excelência, tais “atividades” 

seriam “independentes” das de Chater, a ponto de permitir, já na 

fase de investigação, que fossem apuradas em feitos autônomos. 

 
Nesse passo, dado o explícito propósito de se apurar 

as atividades “independentes e não subordinadas” de Youssef, fazia-

se intuitiva a indagação sobre onde deveria tramitar a investigação 

dessas atividades. Afinal, patente a ausência de conexão ou 

continência entre as atividades “independentes e não subordinadas” 

dos referidos doleiros, não se poderia impor a prorrogação da 

competência desse MM. Juízo para conduzir as investigações de todos 

os operadores que negociavam com Carlos Habib Chater.  

 
Todavia, ao deferir o desmembramento e permitir que 

as suspeitas surgidas em torno de YOUSSEF fossem esquadrinhadas sob 

o manto da 13ª Vara Federal de Curitiba, mais uma vez esse MM. Juízo 

outorgou-se competência que nitidamente não lhe pertencia. Isso 

porque, já ao tempo da cisão e consequente (re)início da apuração de 

crimes relacionados a ALBERTO YOUSSEF, era inequívoco que i) ele 

residia e operava na cidade de São Paulo e ii) não havia notícia de 

crime algum que ele, mesmo já atuando em São Paulo, teria cometido 

no Paraná. 
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Em verdade, ainda nos idos de 2009, naquele 

primogênito PCD nº 2006.70.00.018662-8, a Polícia Federal já 

apontara que Youssef estaria “em franca atividade” em São Paulo80.  

 
Sintomaticamente, tão logo identificado o endereço 

onde o escritório profissional de ALBERTO YOUSSEF se situava em São 

Paulo, as subsequentes decisões de prolongamento do grampo não mais 

se referiram a ele. Ao reverso, passaram a registrar simplesmente 

que Youssef seria “um grande operador do mercado de câmbio negro, 

diretamente envolvido no assim denominado 'Caso Banestado', com sede 

de atuação em Londrina/PR e São Paulo/SP.”81  

 
Embora fosse incontroverso que a sede de atuação de 

Youssef era São Paulo, foi mantida a apuração perante essa 13ª Vara 

Federal sob o pretexto, já peremptoriamente infirmado, de que o 

doleiro dividia então suas atividades criminosas entre Londrina e a 

capital paulista. Pior ainda, Vossa Excelência assim o fez sem 

enunciar em suas sucessivas decisões de prorrogação do grampo um só 

ato suspeito que YOUSSEF estivesse a praticar no Paraná.  

 
Em outras palavras: não só foi invertida a ordem do 

Código de Processo Penal para dar preponderância ao (antigo) local 

de domicílio do investigado sobre o local de consumação dos crimes 

apurados, como foi ignorado que nenhum dos dois critérios lhe 

permitia manter sob seus domínios a investigação de ALBERTO YOUSSEF.  

 
A essa altura, já era possível perceber que 

absolutamente nada relacionava ao Estado do Paraná os indícios que 

levaram ao requerimento das medidas coercitivas que tornaram a Lava 

Jato pública. Não foi coincidência, portanto, que dos 18 endereços 

nos quais a Polícia Federal requereu a realização de busca e 

apreensão, somente um se localizasse no Paraná. 

 
E tampouco foi coincidência que, quando se 

manifestou sobre as representações policiais de deflagração da 

80 Processo nº 2006.70.00.018662-8, fls. 150 (autos juntados no Evento 02 
da Ação Penal nº 5048373.86.2014.4.04.7000). 

 
81 Processo nº 5049597-93.2013.4.04.7000, Evento 56. 
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operação voltada aos grupos de Carlos Habib Chater e de Raul Srour, 

o Ministério Público Federal reconheceu a flagrante incompetência da 

justiça do Paraná e requereu a imediata remessa dos autos para o 

Distrito Federal, no caso de Chater, e para São Paulo, no de Srour. 

 
E foi assim que esse douto Juízo se credenciou 

ilegal e inconstitucionalmente para conduzir e construir esse 

monumental castelo de cartas que hoje é a Lava Jato. Revisitado o 

vasto panorama revelador da flagrante situação de incompetência, os 

argumentos de Vossa Excelência para tentar, ainda assim, justificar 

a competência desse Juízo são absolutamente insustentáveis. É o que 

se passa a demonstrar cumpridamente. 

 
 

IV.6. Os insustentáveis argumentos desse Juízo para tentar 
justificar uma competência inexistente. 

 
Na decisão que rejeitou a exceção de incompetência 

oposta pelo ora defendente, Vossa Excelência afirmou que “a presença 

destes feitos perante este Juízo também não é fruto de 

arbitrariedade na postulação da autoridade policial ou do Ministério 

Público”. 

 
Para tanto, assinalou que “a investigação iniciou-

se, de fato, com a apuração de crime de lavagem de produto de crimes 

contra a Administração Pública e que teria se consumado com a 

realização de investimentos industriais, com recursos criminosos 

pertencentes ao ex-Deputado Federal José Janene, na cidade de 

Londrina/PR (inquéritos 2009.7000003250-0 e 2006.7000018662-8). 

(...) Este crime de lavagem, consumado em Londrina/PR, se submete à 

competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, já que ela se expande 

para todo o território paranaense, devido à abrangência da 

competência das varas de lavagens”.  

 
Já então se verificam as primeiras impropriedades.  

 
A uma, a investigação não começou com a suspeita da 

lavagem relativa à Dunel Testing -– que só veio à tona no final de 

2008 -–, mas com os indícios de que, nos idos de 2006, ALBERTO 
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YOUSSEF estaria, em conjunto com familiares de JOSÉ JANENE, lavando 

dinheiro do então Deputado Federal.  

 
A duas, a lavagem relacionada à Dunel, como se viu 

acima, não se consumou em Londrina, mas nas cidades em que estavam 

situadas as agências bancárias nas quais transitaram os recursos em 

tese provenientes de crime, todas elas fora do Paraná, antes de 

serem reintegrados na economia formal mediante a aquisição de 

equipamentos industriais em Londrina. Além disso, em 2009 os crimes 

de lavagem já não se submetiam automaticamente à competência da 13ª 

Vara Federal de Curitiba, porquanto a 14ª (então 3ª Vara Federal) já 

detinha igual competência. 

 
Ainda sobre o caso Dunel, a r. decisão aduziu que “o 

fato deu origem à ação penal 5047229-77.2014.404.7000 acima já 

referida, na qual figuram como acusados Carlos Habib Chater, Alberto 

Youssef e subordinados. 43. Quando do julgamento da referida ação 

penal 5047229-77.2014.404.7000, foram apontados, entre a origem dos 

valores lavados, depósitos de empreiteiras que figuram na Operação 

Lavajato (itens (itens 168-172 daquela sentença)”. 

 
Entretanto, basta ler a denúncia oferecida naquela 

ação penal para constatar que nem a PETROBRAS nem o suposto cartel 

de empreiteiras foram nela mencionados.  

De todo modo, a tardia alusão, feita somente na 

sentença daquele processo, à eventual similitude da “origem dos 

valores lavados” em nada altera a incompetência desse Juízo para 

julgar os processos relacionados à PETROBRAS. 

 
Em primeiro lugar, quando repentinamente descoberto, 

nos interrogatórios da Ação Penal nº 5047229-77.2014.404.7000, 

realizados em 10 de novembro de 201482, que os valores usados na 

aquisição de equipamentos da Dunel em tese teriam origem em 

“depósitos de empreiteiras que figuram na Operação Lavajato”, Vossa 

Excelência já havia praticado diversos atos decisórios em feitos que 

tinham por objeto alegados crimes pertinentes à PETROBRAS. Por 

82 Evento 446. 

85 
 

                                                           



sinal, a decisão que deflagrou a fase denominada “Juízo Final” 

daquela operação data do mesmo dia daqueles interrogatórios. 

 
A toda evidência, não há como aproveitar achados 

supervenientes para tentar, retroativamente, legitimar competência 

que nunca foi desse Juízo. De qualquer sorte, mesmo que uma 

repentina conexão adviesse dos interrogatórios dos delatores naquele 

processo, ela novamente atrairia as regras do artigo 78, II, do 

Código de Processo Penal.  

 
Em consequência, quer porque as alegadas corrupções 

de funcionários da PETROBRAS constituem crime mais grave que as 

hipotéticas lavagens de dinheiro, quer porque o número de pretensos 

branqueamentos imputados a executivos de construtoras é 

infinitamente maior que os increpados na ação penal da Dunel, ainda 

assim não se sustentaria a alegação de competência desse douto Juízo 

para processar e julgar as ações penais posteriormente instauradas 

contra aqueles executivos. 

 
Adiante, Vossa Excelência prosseguiu asserindo que 

os processos da Lava Jato “têm por objeto, entre outros crimes, 

outros atos de lavagem praticados através do escritório de Alberto 

Youssef”, o que faria “possível o reconhecimento da prevenção deste 

Juízo nos termos expressos do art. 71 do CPP”. Em outras palavras, 

“o ato de lavagem que é objeto da ação penal 5047229-

77.2014.404.7000 e cuja investigação tornou o Juízo prevento, 

insere-se nos demais atos de lavagem praticados através do 

escritório de Alberto Youssef, aqui incluídos os realizados em 

conjunto com as empreiteiras e agentes públicos da Petrobrás”.  

 
Aqui, com a devida vênia, a decisão é nada menos que 

absurda. 

 
Talvez porque ciente de que a aludida conexão entre 

os casos Dunel e PETROBRAS está longe de justificar competência 

desse Juízo em relação ao último -– para não falar do primeiro -– a 

r. decisão agora passa a sustentar que a lavagem por meio de 

investimentos em máquinas para a Dunel tornaria esse Juízo prevento 
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para todos os “demais atos de lavagem praticados através do 

escritório de Alberto Youssef”. 

 
É de causar espécie, com a devida vênia, a assertiva 

de que haveria relação de continuidade ou permanência entre a compra 

dos equipamentos da Dunel e as operações financeiras que teriam 

ocultado ou dissimulado recursos da PETROBRAS – mormente quando se 

vê que, na própria denúncia oferecida em desfavor do defendente e 

outros, nem entre as pretensas lavagens a eles atribuídas o 

Ministério Público Federal pretende haver continuidade delitiva. 

 
De mais a mais, ALBERTO YOUSSEF já foi condenado em 

diversos processos no contexto da Operação Lava Jato, e em nenhuma 

das sentenças prolatadas por Vossa Excelência há a mais tênue alusão 

a qualquer relação de continuidade delitiva ou de permanência entre 

os fatos objeto de cada uma. Tanto assim que esse Juízo aplicou em 

ao menos duas das condenações do doleiro por lavagem83 a causa de 

aumento prevista no art. 71 do CP no máximo de 2/3, o que por óbvio 

significa que os branqueamentos tratados em processos diversos não 

foram tidos por Vossa Excelência como continuados entre si. 

 
As múltiplas condenações por lavagem, duas delas com 

o aumento de pena no patamar máximo, evidenciam que Vossa Excelência 

considerou que os branqueamentos objeto de um processo não eram 

continuidade dos irrogados nos outros. Dessa maneira, é Vossa 

Excelência mesmo quem cuida de infirmar a tese de que haveria uma 

quase infinita continuidade entre todas as lavagens de dinheiro 

imputadas a ALBERTO YOUSSEF, nos quase dez anos durante os quais ele 

voltou a delinquir depois do primeiro acordo de delação. 

 
Por sinal, quando sustentou a competência desse 

douto Juízo para a Ação Penal nº 5026212-82.2014.404.7000 -– a 

primeira a tratar da PETROBRAS -–, Vossa Excelência sublinhou que, 

“em relação aos crimes de lavagem e financeiros imputados ao grupo 

de Alberto Youssef nas cinco ações penais referidas acima (5.1, 5.2, 

5.4, 5.5 e 5.6)”, seria “possível igualmente cogitar de continuidade 

83 Ações Penais nºs 508337605.2014.4.04.7000 e 5026212-82.2014.4.04.7000. 
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delitiva, aplicando-se também no caso a regra do art. 71 do CPP, 

definindo também como competente este Juízo por prevenção. 

Certamente o reconhecimento da continuidade depende de avaliação no 

momento próprio, quando do julgamento”84.   

 
Pois o momento próprio já veio, e Vossa Excelência 

não reconheceu a continuidade em relação aos crimes imputados a 

ALBERTO YOUSSEF nas quatro ações penais em que ele já foi condenado! 

 
Há mais e mais, porém. 

 
Como se tudo isso já não bastasse, a realidade ainda 

cuidou recentemente de expor a insustentável tese da prevenção.  

 
Em 24 de julho de 2015, com autorização da 2ª Vara 

Criminal de Sorocaba (SP), foi deflagrada no Estado de São Paulo a 

“Operação Zinabre”, a qual resultou na prisão de cinco fiscais de 

renda naquela unidade federativa. Como se lê da portaria de 

instauração do procedimento, a investigação teve início a partir de 

depoimento de ALBERTO YOUSSEF prestado à Força Tarefa da Lava Jato, 

no qual o delator revelou alegado pagamento de propina a tais 

fiscais. O modus operandi seria semelhante ao que a Procuradoria 

sustenta ter ocorrido nos supostos pagamentos de vantagem indevida a 

ex-dirigentes da PETROBRAS (“os pagamentos de propina foram 

antecedidos por operações de ‘dólar cabo’”), e ainda teria contado 

com a participação do também delator Júlio Camargo.  

 
Por evidente, se fosse minimamente aceitável o 

argumento da prevenção, tal fato haveria de estar submetido a esse 

MM. Juízo. Sim, pois também ele, em tese, “insere-se nos demais atos 

de lavagem praticados através do escritório de Alberto Youssef”!  

 
Sucede que, por óbvio, não é o fato de atos terem 

sido praticados por aquele delator que atrairia a competência da 13ª 

Vara para todas as alegadas lavagens de capitais a ele atribuídas -– 

e, pior ainda, também para os respectivos crimes antecedentes. Fosse 

84 Exceções de incompetência nºs 5030868-82.2014.404.7000, 5042202-
16.2014.404.7000, 5030192-37.2014.404.7000, 5050788-42.2014.404.7000 e 
5049826-19.2014.404.7000. 
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assim, bastaria a suspeita de que YOUSSEF tivesse lavado dinheiro do 

jogo do bicho no Rio de Janeiro, de uma quadrilha de latrocidas em 

Pernambuco ou de exploradores de diamantes em Rondônia para que tudo 

fosse julgado nessa Vara! 

 
Se assim não ocorre, é por uma simples razão: nas 

palavras de Vossa Excelência, enunciadas na r. decisão que decretou 

pela primeira vez a prisão do defendente e outros, “a competência se 

estabelece sobre crimes e não sobre pessoas ou estabelecimentos”85. 

Desse modo, é de todo inaceitável construir-se uma prevenção que se 

funda não na necessária -– e aqui confessadamente inexistente –- 

relação de continuidade ou permanência entre crimes, mas no único 

fato de que eles teriam em comum a pessoa de ALBERTO YOUSSEF. 

 
Na sequência, a decisão aduziu que, entre os fatos 

que compõem a Lava Jato, “há diversos alusivos a crimes ocorridos no 

Paraná e submetidos à jurisdição desta Vara”. Asseriu então que 

“pode-se discutir onde ocorreu a maior parte dos crimes”, mas, 

“considerando todas as ações penais que envolvem a Operação 

Lavajato, essa é uma questão de difícil resposta”. 

 

Com a devida vênia, também nessa passagem a r. 

decisão ultrapassa as raias do absurdo. 

 
Imputam-se nos processos relacionados às 

construtoras centenas de pretensas lavagens de dinheiro e corrupções 

ativas e passivas, nenhuma delas ocorrida no Paraná. Como pode, 

então, Vossa Excelência afirmar que esta “é uma questão de difícil 

solução”, se a maior parte dos hipotéticos crimes não se passou 

neste Estado? Por óbvio, a pergunta é meramente retórica. 

 
Enfim, sob todos os aspectos, é indefensável a 

competência desse douto Juízo para processar e julgar o ora 

defendente, seja do ponto de vista da incompetência relativa, seja 

do ponto de vista da incompetência absoluta. 

 

85 Processo nº 502425172.2015.4.04.7000, Evento 08, p. 48. 
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V – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA A AÇÃO PENAL EM RAZÃO DE VÍCIO 
INSANÁVEL NO PROCEDIMENTO QUE GEROU A PRETENSA VINCULAÇÃO 

 

O defendente MARCELO ODEBRECHT, em sua resposta 

preliminar à acusação, a par de ter impugnado cumpridamente a 

denúncia e arguido a nulidade do processo e das investigações que o 

geraram por intolerável e persistente cerceamento do direito de 

defesa e porque decorrentes de interceptação telemática ilegal de 

mensagens do BlackBerry Messenger, em violação ao Tratado Bilateral 

de Assistência Mútua em Matéria Penal existente entre Brasil/Canadá, 

promulgado pelo Decreto nº 6.747/09, e ao art. 780 do CPP (v. Evento 

112), requereu a produção de prova testemunhal, inclusive no 

exterior, relativamente a fatos lá ocorridos e a pessoas lá 

residentes, tendo para tanto oferecido circunstanciado rol com a 

indicação dos nomes e endereços das testemunhas a serem ouvidas pela 

via processual pertinente e idônea (v. rol anexo ao aludido Evento 

112, supra). 

Ocorre que, ao apreciar e decidir as questões 

relacionadas e arguidas na defesa preliminar do ora defendente, 

Vossa Excelência consignou no “despacho/decisão” consubstanciado no 

Evento 130 que, com relação à primeira objeção (nulidade das 

investigações porque decorrentes de interceptação telemática ilegal 

do BlackBerry Messenger), deveria “a Defesa indicar objetivamente a 

prova resultante da interceptação telemática do BlackBerry e a 

decorrente para a apreciação do pedido de exclusão”, e, no tocante 

às testemunhas arroladas no exterior, “sendo uma residente na Suíça 

e cinco no Canadá, incluindo o Ministro da Justiça daquele país”, 

deveria “a Defesa atender à exigência do art. 222-A do CPP86 em cinco 

dias sob pena de indeferimento”.  

Pois bem. Rigorosamente dentro do prazo de 05 

(cinco) dias, o ora defendente dirigiu a Vossa Excelência a 

circunstanciada e documentada petição consubstanciada no Evento 355, 

cujo teor deixa evidente haver demonstrado a relevância e a 

86 Art. 222-A – As cartas rogatórias só serão expedidas se demonstrada 
previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte requerente com os 
custos de envio. 
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imprescindibilidade de oitiva das testemunhas residentes no exterior 

para o deslinde de questão relacionada à própria validade da ação 

penal: a arguida nulidade ab initio das investigações que deram 

origem à ação penal em comento, porque fundadas em interceptação 

telemática do BlackBerry Messenger, com violação do Tratado de 

Cooperação em Matéria Penal entre Brasil e Canadá.  

Em que pese o ora defendente haver cumprido a 

exigência do art. 222-A do CPP, no que pertine à demonstração da 

imprescindibilidade da oitiva das testemunhas arroladas no exterior, 

por via do tratado bilateral vigente entre Brasil e Canadá ou 

através de carta rogatória, Vossa Excelência indeferiu o pedido de 

produção da prova testemunhal, conforme se lê no “despacho/decisão” 

consubstanciado no Evento 388, em cuja linha de fundamentação, data 

venia, não conseguiu afastar a pertinência dos relevantes motivos 

daquele pedido correlacionados ao exercício da incontornável 

garantia constitucional do devido processo legal, de que a ampla 

defesa e o contraditório constituem expressões nucleares. 

No que diz respeito à arguição de nulidade das 

investigações que deram origem à ação penal de que se cuida (Ação 

Penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000/PR) e aos processos conexos, 

entre eles o Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5024251-

72.2015.4.04.7000/PR, porque decorrentes de ilegal e 

inconstitucional procedimento de interceptações de mensagens de BBM 

(BlackBerry Messenger), com violação do tratado de cooperação entre 

Brasil e Canadá (matéria suscitada pelo ora defendente como base 

para a colheita de prova no exterior, por imprescindível à efetiva 

demonstração de sua ocorrência), Vossa Excelência afastou o 

fundamento da defesa para consignar a título de indeferimento do que 

suscitado:  

 

“As Defesas de Cesar Ramos Rocha, Márcio Faria da 
Silva, Marcelo Bahia Odebrecht alegaram que as investigações 
seriam nulas porque decorrentes de interceptação telemática 
ilegal do Blackberry Messenger, em violação do tratado de 
cooperação entre Brasil e Canadá 

 
Diante do alegado, consignei ‘para apreciar o 

requerido, deve a Defesa indicar objetivamente a prova 
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resultante da interceptação telemática do Blackberry e a 
decorrente para apreciação do pedido de exclusão’. 

 
As Defesas se manifestaram, alegando em síntese que 

toda a prova da Operação Lavajato decorre (evento, 307, 344, 
346 e 352). 

 
As alegações das Defesas não são consistentes com a 

realidade dos autos. 
 
Houve, é certo, no início da investigação, interceptação 

telemática de comunicações do Blackberry de Alberto Youssef. 
 
Entretanto, para a presente ação penal, o único 

material probatório relevante resultante dessa interceptação é 
troca de algumas mensagens entre Alberto Youssef e o acusado 
Alexandrino e que, em realidade, servem apenas para provar o 
vínculo entre eles, pois não têm conteúdo criminoso. Saliente-
se que o próprio Alexandrino já admitiu, em princípio, que 
conhecia Alberto Youssef. 

 
A denúncia contra os executivos da Odebrecht funda-

se principalmente em prova documental, como os documentos que 
revelam transferências de contas por ela controladas na Suíça 
para contas controladas pelos dirigentes da Petrobrás. 

 
Também funda-se no depoimento de testemunhas e de 

acusados colaboradores. 
 
Não há como vincular essas provas com a 

interceptação telemática, faltando qualquer nexo causal entre 
elas. 

 
Todas as medidas investigatórias determinadas para a 

colheitas dessas provas tiveram múltiplos fundamentos, como se 
verifica na decisão de autorização de utilização da 
documentação das contas vindas do exterior,  de 23/07/2015 
(evento 3) do processo 5036309-10.2015.4.04.7000, e nas 
decisões de busca e apreensão nos endereços das Odebrecht e dos 
acusados, de 15/06/2015 (evento 8) do processo 5024251-
72.2015.4.04.7000 e de 10/11/20114 (evento 10) do processo 
5073475-13.2014.404.7000. Em nenhuma delas a prova decorrente 
da interceptação telemática teve papel relevante para as 
medidas investigatórias determinadas em relação a Odebrecht e 
seus executivos. Rigorosamente, nas decisões de 23/07/2015 e de 
10/11/2014, sequer foi qualquer prova decorrente mencionada, em 
relação a Odebrecht. Quanto à de 15/06/2015, somente foi 
mencionado a aludida troca de mensagens com Alexandrino 
Alencar, mas basta a leitura da decisão para evidenciar que tal 
prova foi apenas uma dentre múltiplas a justificar a busca 
então ordenada. 

 
Poderia este Juízo estabelecer a validade da 

interceptação telemática do Blackberry, como tem feito em 
outros casos nos quais a prova é de fato relevante, mas o fato 
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é que, para o presente, as alegações das Defesas contra a 
validade desta prova constituem mero diversionismo, não se 
justificando tratar aqui esta questão. De todo modo, se for o 
caso, voltarei à questão na sentença.” 

 

Nada obstante, na fase de requerimento de 

diligências a que alude o art. 402 do CPP (Evento 1.033), o ora 

defendente teve a oportunidade de demonstrar que a questão não era 

bem essa suscitada por Vossa Excelência na decisão acima transcrita. 

O que o defendente suscitou, como se pode verificar mediante simples 

leitura da petição contida no Evento 355, foi que “a arguição de 

nulidade das investigações repousa no fato de ser ilegal e 

inconstitucional todo o procedimento das interceptações de mensagens 

de BBM (BlackBerry Messenger) consubstanciadas nos ePROCs nºs 

5026387-12.2013.4.04.7000 e 5049597-93.2013.404.7000, eis que 

realizadas sem observância do Tratado Bilateral de Assistência Mútua 

em Matéria Penal existente entre Brasil/Canadá, promulgado pelo 

Decreto nº 6.747/09, incidindo em violação ao disposto no art. 5º, 

XII, da Constituição Federal”. 

Daí haver registrado o defendente que, com efeito, 

“toda a prova resultante dessas interceptações ilegais, 

inconstitucionais e abusivas qualifica-se como prova ilícita e, 

pois, inadmissível no processo, a teor dos arts. 5º, LVI, da CF, e 

157 do CPP, projetando consequências inexoráveis sobre as 

investigações e os procedimentos e processos dela decorrentes, 

mediante a aplicação do preceito consubstanciador da ilicitude por 

derivação, como vem reiteradamente proclamando o Supremo Tribunal 

Federal”. E justamente para demonstrar a ilicitude da prova 

decorrente das interceptações acima referidas, o defendente requereu 

a oitiva das testemunhas residentes no exterior e relacionadas à 

empresa canadense RESEARCH IN MOTION (RIM/BLACKBERRY), além do 

Ministro da Justiça do Canadá, na qualidade de autoridade central 

responsável pelo cumprimento do Tratado Bilateral de Assistência 

Mútua em Matéria Penal existente entre Brasil/Canadá. 

Para tanto, ainda explicitou o defendente que Vossa 

Excelência sempre afirmou, até para estabelecer a competência desse 
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Juízo sobre atos e fatos que não ocorreram no âmbito territorial de 

sua jurisdição, a relação de conexidade genética entre os processos 

e procedimentos em que verificada a ilicitude nas interceptações de 

mensagens de BBM e a ação penal de que se cuida (Ação Penal nº 

5036528-23.2015.4.04.7000/PR) e processos conexos, entre eles o 

Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5024251-

72.2015.4.04.7000/PR, que seriam decorrentes daqueles. No ponto, 

relembre-se o que, a propósito, consignou o defendente na petição do 

Evento 355:  

 
“Voltando ao caso concreto, destaque-se que a 

ilicitude e a consequente inadmissibilidade da prova aqui 
impugnada se verifica porque a hoje genericamente referida 
‘Operação Lava Jato’ foi deflagrada ainda sob a denominação de 
‘Operação Bidone’ no dia 17/03/2014 (autos do ePROC nº. 
5001446-62.2014.404.7000) a partir de elementos de prova que 
foram obtidos com a interceptação dos dados telemáticos de 
BlackBerry Messenger do agora corréu ALBERTO YOUSSEF (autos do 
ePROC nº. 5049597-93.2013.404.7000): 

 
‘Diante desses indícios de crimes de lavagem, com a 

utilização das duas empresas para essa finalidade, foi 
autorizada, a pedido da autoridade policial e para 
aprofundar as investigações, por decisão judicial de 
11/07/2013, no processo 5026387-13.2013.404.7000 (evento 
9), a interceptação telefônica e telemática de Carlos 
Habib Chater e seus subordinados e associados. 

 
A interceptação foi prorrogada sucessivamente até 

18/12/2013 (v.g.: eventos 22, 39, 53, 71, 102, 125, 138, 
154, 175 e 190 do processo 5026387-13.2013.404.7000). 

 
Em seu transcorrer, foram identificados indícios da 

prática sucessiva por Carlos Habib Chater de crimes 
financeiros e de lavagem de dinheiro. 

 
Concomitantemente, foram identificados outros 

operadores do mercado de câmbio negro que teriam 
realizado transações com Carlos Habib Chater. 

 
Para evitar o agigantamento dos autos, foram, ainda 

no decorrer da interceptação, instaurados processos 
paralelos para apurar a conduta de terceiros que teriam 
realizado transações criminosas com Carlos Habib Chater. 
São eles: (...) 

 
Alberto Youssef (processo 5001446-62.2014.404.7000 e 

5049597-93.2013.404.7000); (...) 
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A representação policial por prisões provisórias e 
buscas é resultado dessas investigações’ (Processo 
5001446-62.2014.404.7000/PR, Evento 22). 

 
Por sua vez, tanto a ‘Operação Lava Jato 7 - O Juízo 

Final’ (autos 5073475-13.2014.404.7000), na qual foram 
realizadas as primeiras medidas de busca e apreensão na sede da 
Construtora Norberto Odebrecht, como a ‘Operação Lava Jato 14 - 
Erga Omnes’ (autos 5024251-72.2015.404.7000), que deu origem à 
presente ação penal, decorreram dos elementos de prova 
coligidos nos autos do Inquérito Policial nº. 5049557-
14.2013.404.7000 (Operação Bidone, fase embrionária da Operação 
Lava Jato, consubstanciada no IPL nº. 1.041/2013) a partir das 
interceptações telemáticas e medidas de busca e apreensão acima 
referidas: 

 
(...) 
 
Portanto, atendendo à determinação desse douto 

Juízo, o peticionário indica que, além da integralidade dos 
próprios procedimentos de interceptação telemática nºs 5026387-
12.2013.4.04.7000 e 5049597-93.2013.404.7000, deve ser 
declarada a nulidade de toda a prova decorrente da medida de 
Busca e Apreensão autuada sob o nº 5001446-62.2014.404.7000, 
bem como daquelas que dela decorreram, notadamente as Buscas e 
Apreensões nºs 5073475-13.2014.404.7000 e 5024251-
72.2015.404.7000, e as provas nelas obtidas que instruem os 
autos do Inquérito Policial nº 5049557-14.2013.404.7000 
(Operação Lava Jato – Núcleo BIDONE – IPL 1.041/2013) e ações 
penais decorrentes, assim como os acordos de colaboração 
premiada firmados a partir das apurações realizadas nos autos 
aqui referidos.” 

 

Não há dúvida possível quanto a isso: ao receber a 

denúncia que deu origem à presente ação penal (Ação Penal nº 

5036528-23.2015.4.04.7000/PR), Vossa Excelência reconheceu e 

declarou que a iniciativa do MPF teve “por base os inquéritos 

5049557-14.2013.404.7000 e 5071379-25.2014.404.7000 e processos 

conexos, especialmente o processo de busca e apreensão 5024251-

72.2015.4.04.7000” (Evento 05). 

Na decisão que indeferiu o pedido de oitiva das 

testemunhas no exterior (Evento 388), Vossa Excelência identifica o 

Processo nº 5049557-14.2013.404.7000 (inquérito policial Operação 

Lava Jato – Núcleo BIDONE)-- em que realizadas as interceptações de 

mensagens de BBM que teriam dado origem a todos os outros 

desdobramentos da referida operação, inclusive a presente ação penal 
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(Ação Penal nº 5036528-23.2015.4.04.7000/PR) e os processos conexos 

nºs 5071379-25.2014.404.7000 (inquérito policial) e Pedido de Busca 

e Apreensão Criminal nº 5024251-72.2015.4.04.7000/PR) -- como 

“inquérito-mãe”. 

Como se vê, a arguição de nulidade da presente ação 

penal e dos processos conexos em razão de ilicitude das 

investigações que os geraram assume grande relevância e justifica, 

continua a justificar, como cumpridamente demonstrado, a oitiva das 

testemunhas arroladas no exterior para a apuração dos vícios 

apontados nas interceptações de mensagens BBM com a violação do 

tratado bilateral de cooperação Brasil/Canadá. Não se trata de 

discutir validade das interceptações, mas de apurar fatos relevantes 

que podem levar àquela consequência processual.  

Demais disso, o defendente teve o cuidado de 

demonstrar analiticamente a imprescindibilidade dos depoimentos das 

testemunhas residentes no exterior para o desfecho dessa relevante 

questão, como se verifica da transcrição da petição consubstanciada 

no Evento 355, de cujo contexto explicitado nos autos se extrai: 

 
- A testemunha ANDREW MA atuou junto ao órgão 

denominado Public Safety Operations (PSO) da empresa Research 
in Motion (RIM) no Canadá, sendo signatário do e-mail 
pso.br@blackberry.com, endereço para o qual foram enviadas as 
ordens de monitoramento de BlackBerry Messenger nas 
investigações em questão, através do e-mail 
rim.dicor@dpf.gov.br da Polícia Federal (conforme reproduzido 
no Evento 171, Anexo 07, página 05, dos autos eletrônicos de 
Interceptação Telefônica e Telemática nº 5026387-
13.2013.404.7000). 

  
Assim, a produção da prova testemunhal em relação a 

ANDREW MA é imprescindível para esclarecer os termos em que foi 
realizada a interceptação telemática que deu origem à 
cognominada “Operação Lava Jato”, confirmando que o 
monitoramento foi realmente realizado por canais diretos entre 
a Polícia Federal, no Brasil, e a RIM (Research In Motion), no 
Canadá, sem observância do Tratado Bilateral de Assistência 
Mútua em Matéria Penal existente entre Brasil/Canadá, 
promulgado pelo Decreto nº. 6.747/09, e em violação ao disposto 
no art. 5º, XII, da Constituição Federal. 

 
- A testemunha JOHN MCNEELY foi apontada como chefe 

do Public Safety Operations (PSO), órgão responsável por 
realizar as interceptações telemáticas de BlackBerry Messenger 
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na investigação, e que teria firmado “acordo” para a tramitação 
direta dos monitoramentos com a Polícia Federal, conforme o 
depoimento do representante da BlackBerry na América Latina, 
Sr. João Stricker, e de policiais federais da Diretoria de 
Combate ao Crime Organizado (DCOR) ouvidos em processos 
conexos.  

 
Assim, a produção da prova testemunhal em relação a 

JOHN MCNEELY é imprescindível para esclarecer os termos em que 
foram realizadas as interceptações telemáticas que deram origem 
à cognominada “Operação Lava Jato”, bem como a própria 
existência de “acordo” firmado entre a empresa canadense e a 
Polícia Federal, em ordem a confirmar se os monitoramentos 
foram realmente realizados sem a devida observância do Tratado 
Bilateral de Assistência Mútua em Matéria Penal existente entre 
Brasil/Canadá (Decreto nº. 6.747/09), em violação ao disposto 
no art. 5º, XII, da CF. 

 
- A testemunha JOHN S. CHEN é o CEO da empresa 

canadense BlackBerry Limited, e, nessa condição, poderá 
confirmar a existência  do “acordo” firmado com a Polícia 
Federal brasileira para o monitoramento de BlackBerry 
Messenger, já referido pelo Delegado de Polícia Federal Márcio 
Adriano Anselmo e pelo representante da BlackBerry na América 
Latina, Sr. João Stricker, em processo conexo, documento ao 
qual os investigados não tiveram nem têm acesso -- e que a 
Polícia Federal e o Ministério da Justiça afirmam não existir 
(evento 942, OUT2, autos nº. 5083401-18.2014.404.7000/PR).  

 
Assim, a produção da prova testemunhal em relação a 

JOHN S. CHEN é imprescindível para esclarecer os termos em que 
foram realizadas as interceptações telemáticas que 
desencadearam a cognominada “Operação Lava Jato”, bem como a 
própria existência do “acordo/convênio” assinado entre a 
empresa privada canadense e a Polícia Federal, em ordem a 
confirmar se os monitoramentos foram realmente realizados sem a 
devida observância do Tratado Bilateral de Assistência Mútua em 
Matéria Penal existente entre Brasil/Canadá (Decreto nº. 
6.747/09), em violação ao disposto no art. 5º, XII, da 
Constituição Federal. 

 
- A oitiva de PETER GORDON MACKAY, Ministro da 

Justiça do Canadá, é imprescindível porque em outros processos 
conexos nos quais foi arguida a nulidade das interceptações 
telemáticas de BlackBerry Messenger, o Ministério Público 
Federal aduziu que se trata de “país que em momento algum 
manifestou sentimento de ter sido ferido em sua soberania 
(Canadá)”, conforme evento 928 da Ação Penal nº 5083401-
18.2014.404.7000, mesmo sem se ter qualquer notícia de que o 
Estado Canadense tenha tomado conhecimento dessa ilicitude 
transnacional. 

 
Assim, a produção da prova testemunhal em questão 

poderá esclarecer se o Canadá sabe da existência do 
“acordo/convênio” da empresa BlackBerry com a Polícia Federal 
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(o que pode comprovar inclusive que a prova foi obtida com a 
utilização de mecanismos destinados a atividades de segurança e 
defesa nacional), bem como se o Ministério da Justiça canadense 
(na condição de autoridade central) tomou conhecimento dos 
termos em que foram realizadas as interceptações telemáticas 
que desencadearam a cognominada “Operação Lava Jato”, em ordem 
a confirmar se os monitoramentos foram realmente realizados sem 
a devida observância do Tratado Bilateral de Assistência Mútua 
em Matéria Penal existente entre Brasil/Canadá (Decreto nº. 
6.747/09), em violação ao disposto no art. 5º, XII, da 
Constituição Federal. 

 

Nada obstante tudo isso, veja-se o que Vossa 

Excelência deduziu na decisão com que indeferiu o pedido 

fundamentado de oitiva das testemunhas residentes no exterior, 

arroladas para esclarecer de que forma foram obtidos no exterior os 

dados sigilosos indispensáveis às interceptações telefônicas e 

telemáticas do sistema BBM que desencadearam a cognominada “Operação 

Lava Jato”, em ordem a confirmar se os monitoramentos foram 

realmente realizados sem a devida observância do Tratado Bilateral 

de Assistência Mútua em Matéria Penal existente entre Brasil/Canadá 

(Decreto nº. 6.747/09 ou sem a utilização de carta rogatória (art. 

780 do CPP), em violação ao disposto no art. 5º, XII, da 

Constituição Federal: 

 
“A Defesa de Marcelo Odebrecht arrolou uma residente 

na Suíça e cinco no Canadá, incluindo o Ministro da Justiça 
daquele país. 

 
Foram as Defesas intimadas para ‘atender à exigência 

do art. 222-A do CPP’. 
 
Necessário, para justificar a oitiva de testemunha 

residente no exterior, demonstrar previamente a 
‘imprescindibilidade’ nos termos expressos do art. 222-A do 
CPP. 

 
O cerne da imputação na presente ação penal reside 

nos pagamentos, amparados, em princípio, em prova documental, 
de que os acusados, dirigentes da Odebrecht, efetuaram 
pagamentos milionários em causa a dirigentes da Petrobrás. 

 
Nenhuma palavra a esse respeito foi até o momento 

dita a esse respeito pelas Defesas dos executivos da Odebrecht. 
 
Não é evidentemente necessário que as Defesas 

adiantem suas alegações de mérito. 
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Mas para justificar a oitiva demorada e custosa de 
testemunhas no exterior, máxime em processo com acusados 
presos, no mínimo é necessário um esclarecimento objetivo do 
que a testemunha sabe dos fatos da imputação. 

 
Nenhuma das Defesas cumpriu minimamente o ônus que 

lhe cabia mesmo tendo sido intimada expressamente”. 
 

Instado a rever essa decisão por ocasião do pedido 

de diligência a que alude o art. 402 do CPP (Evento 1.033), sob pena 

de nulidade do processo por cerceamento de defesa, Vossa Excelência 

indeferiu o pedido mediante a transcrição da decisão anterior com o 

seguinte acréscimo: 

 
“Não tendo a interceptação do Blackberry produzido 

material probatório relevante para o presente feito e não tendo 
as demais provas, incluindo a documentação sobre as contas no 
exterior (item 1, retro), qualquer relação de dependência com a 
interceptação do Blackberry, as provas colocadas pela Defesa 
constituem puro diversionismo sem o menor sentido, o que é 
ilustrado pela insistência – com todo o respeito, extravagante 
– em ouvir o Ministro da Justiça do Canadá como testemunha 
sobre interceptação que instrui processo criminal no Brasil. 

 
Indefiro portanto essas provas requeridas em relação 

a interceptação do Blackberry por serem manifestamente 
irrelevantes, impertinentes e protelatórias” (Evento 1047). 

 
 
Concessa maxima venia, a impressão que se tem é que 

Vossa Excelência fez uma leitura equivocada do processo, pois o 

defendente demonstrou à exaustão a imprescindibilidade da oitiva 

daquelas testemunhas residentes no exterior. De outra parte, dizer 

que a pretensão do peticionário não guardaria relação de pertinência 

com o cerne da imputação na ação penal de que se cuida, que 

residiria “nos pagamentos, amparados, em princípio, em prova 

documental, de que os acusados, dirigentes da Odebrecht efetuaram 

pagamentos milionários em causa a dirigentes da Petrobras”, não 

passa de outro equívoco.  

 
As testemunhas residentes no exterior, arroladas 

para versar a matéria vinculada às interceptações de mensagens BBM, 

relacionam-se à arguição de ilicitude da prova produzida no 

denominado “inquérito-mãe”, cujo reconhecimento e declaração, como 

demonstrado na petição consubstanciada no Evento 355 e 
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posteriormente na petição do Evento 1.033, poderá projetar 

consequências para todos os processos e procedimentos conexos dele 

decorrentes, na linha da jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal (HC nº. 75.545, DJ de 09.04.99; HC nº. 69.912, RTJ 

155/508; HC nº. 70.277, RTJ 154/58; HC nº. 73.351, DJ de 19.03.99; 

HC nº. 72.588, DJ de 18/06/96, HC nº. 73.510, DJ de 12.12.97, e HC 

nº. 80.949/RJ, DJ de 14.12.2001). Logo, a questão suscitada tem 

caráter prejudicial, porquanto a ilicitude originária infirmaria a 

materialidade de tudo quanto se houvesse produzido na cadeia 

processual afetada pelo vício de nulidade absoluta arguido. Nada 

mais óbvio!  

Pois bem. Indeferida a inquirição das testemunhas 

residentes no exterior, nas circunstâncias acima expostas, realizou-

se a instrução criminal em que foram ouvidas diversas testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, entre elas um representante 

da RIM/BlackBerry no Brasil (JOÃO STRICKER), Delegados Federais 

(MÁRCIO ADRIANO ANSELMO e RICARDO HIROSHI ISHIDA), um Agente de 

Polícia Federal (ALONSO VINÍCIUS CALDAS SOUTO) e um Perito Criminal 

Federal (MARCELO DE AZAMBUJA FORTES) –- os três primeiros, agentes 

públicos, diretamente vinculados às operações de obtenção de dados 

sigilosos no exterior e de interceptações telefônicas e telemáticas 

do sistema BBM de investigados no Brasil, e o último, Coordenador da 

CGTI – Coordenação de Tecnologia da Informação da Polícia Federal.  

 
A leitura desses depoimentos colhidos na instrução 

criminal deixa evidente ser imperiosa e imprescindível a oitiva das 

testemunhas residentes no exterior, arroladas pelo ora defendente, 

pois o representante da RIM/BlackBerry afirmou que a empresa 

estrangeira possui apenas uma representação comercial no Brasil, não 

tendo condições técnicas-operacionais nem elementos (dados sigilosos 

só contidos no banco de dados da RIM/BlackBerry Canadá) para 

implementar a determinação judicial interna de interceptações 

telefônicas e telemáticas de investigados no Brasil (Evento 744). 

Por isso mesmo, asseverou que a decisão judicial de interceptação 

telefônica e telemática do sistema BBM não foi implementada através 

da representação brasileira da RIM/BlackBerry. 
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Já os agentes públicos diretamente envolvidos na 

operação de obtenção dos dados sigilosos no exterior e de 

interceptação telefônica e telemática do sistema BBM (Delegados 

Federais MÁRCIO ADRIANO ANSELMO e RICARDO HIROSHI ISHIDA e Agente de 

Polícia Federal ALONSO VINÍCIUS CALDAS SOUTO), com muita relutância, 

em depoimentos evasivos e muitas vezes contraditórios, terminaram 

por admitir que a obtenção das informações sigilosas contidas no 

banco de dados da RIM/BlackBerry sediada no Canadá se deu de forma 

direta entre a Polícia Federal e a RIM/BlackBerry no Canadá, sem a 

utilização do Tratado Internacional de Assistência Mútua em Matéria 

Penal entre o Brasil e o Canadá e sem a expedição de carta rogatória 

para tal fim (Eventos 795, 864 e 972). 

A propósito, impende destacar que a existência de 

uma ordem judicial de interceptação telefônica e telemática do 

sistema BBM utilizado por usuários no Brasil não dispensava a 

utilização do tratado internacional de cooperação entre Brasil e 

Canadá ou a expedição de carta rogatória se os dados sigilosos 

indispensáveis à sua implementação estivessem, como estavam, no 

banco de dados da empresa estrangeira de telefonia (no caso, 

RIM/BlackBerry) no exterior. Afinal, como é ressabido, a validade e 

a autenticidade dos elementos de prova coligidos no exterior 

dependem necessariamente da utilização de uma dessas vias legais.  

 
Há mais. Não só os depoimentos contraditórios e 

evasivos dos aludidos agentes públicos na instrução criminal 

justificam a oitiva das testemunhas residentes no exterior e 

vinculadas à RIM/BlackBerry no Canadá para completa elucidação das 

circunstâncias em que se violou a lei, a Constituição e o tratado 

internacional na obtenção da prova (elementos sigilosos contidos em 

banco de dados de empresa estrangeira no exterior). Os aludidos 

depoimentos associados aos e-mails anexos, redigidos em língua 

portuguesa e em língua inglesa revelam muito mais.  

 
De feito. A Polícia Federal brasileira não apenas 

obteve diretamente dados sigilosos junto a empresa estrangeira no 

exterior para operacionalizar as interceptações telefônicas e 

telemáticas do sistema BBM no Brasil, mas realizou diretamente essas 

interceptações com a RIM/BlackBerry Canadá dispondo sobre alvos e 
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extensão de alvos das interceptações e negociando extensão de prazos 

de validade das interceptações –- tudo à margem da lei, da 

Constituição e do tratado internacional (Evento 1.033-OUT3). 

 
Exemplificativamente, cotejem-se os e-mails 

rim.dicor@dpf.gov.br, de 02 de abril de 2014, dirigido ao e-mail 

pso.br@blackberry.com, e o e-mail pso.br@blackberry.com, de 02 de 

abril de 2014, dirigido ao e-mail rim.dicor@dpf.gov.br, redigidos em 

língua inglesa (Evento 1.033-OUT3), mediante os quais a Polícia 

Federal brasileira e a RIM/BlackBerry Canadá discutem e deliberam 

diretamente sobre a mudança e extensão de alvos das interceptações e 

a extensão de prazos de interceptações telefônicas e telemáticas do 

sistema BBM. Os textos são autoexplicativos da gravidade que o 

quadro encerra. 

 
Nesse contexto, não há negar, afigura-se irrecusável 

a oitiva das testemunhas residentes no exterior e vinculadas à 

RIM/BlackBerrry Canadá, bem como a oitiva do Ministro da Justiça do 

Canadá, na qualidade de autoridade central pelo Canadá no tratado de 

assistência mútua em matéria penal firmado entre o Brasil e aquele 

país, pelas razões já expostas por ocasião da apresentação da 

justificativa do rol de testemunhas estrangeiras (Evento 355), pois 

a gravidade do que apurado na instrução criminal reclama uma 

apuração profunda de todas as circunstâncias da atuação ilegal da 

Polícia Federal na produção da prova ora impugnada.  

 
Mas não é só. Ouvido na instrução, o Perito Criminal 

Federal MARCELO DE AZAMBUJA FORTES, Coordenador do CGTI – 

Coordenação de Tecnologia da Informação da Polícia Federal, informou 

que tomou conhecimento dessas interceptações e que uma auditoria nos 

dados interceptados pode determinar a sua origem (Evento 792), pois 

todos os dados decorrentes de um processo de interceptação 

telefônica e telemática, como o envolvendo o sistema BBM, ficam 

guardados na CGTI. Com efeito, o acesso a esses dados contidos na 

CGTI podem contribuir de forma decisiva para a determinação da 

ilegalidade aqui suscitada no que pertine à validade das 

interceptações realizadas no denominado “inquérito-mãe”.  
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Avulta em importância o pedido em referência quando 

se verifica pelos documentos anexos, trocados entre o ilustre 

Delegado de Polícia Federal Dr. MÁRCIO ADRIANO ANSELMO e Vossa 

Excelência, que realmente as interceptações telefônicas e 

telemáticas dos aparelhos telefônicos Blackberry por determinação de 

Vossa Excelência foram implementadas diretamente junto à empresa 

canadense RIM(RESEARCH IN MOTION) sem a utilização do tratado 

internacional existente entre Brasil e Canadá e sem a expedição de 

carta rogatória para esse específico fim, já que todos os dados 

sigilosos indispensáveis à execução da ordem judicial de 

interceptação estavam armazenados em banco de dados da empresa 

RIM(RESEARCH IN MOTION) no Canadá. 

Não há dúvida possível: pela decisão de 21 de agosto 

de 2013 (v. Anexo), Vossa Excelência registrou que a autoridade 

policial pleiteou a interceptação de diálogos e mensagens 

relacionados a aparelho telefônico Blackberry que seria utilizado 

por alvo das investigações que deram origem à Operação Lava Jato. 

Acrescentou, então, que a autoridade policial pediu que fosse 

“expedido ofício à empresa canadense RIM, responsável pela marca 

Blackberry”. A propósito, ponderou Vossa Excelência que, antes de 

apreciar o requerido, a referida autoridade deveria ser intimada 

“para esclarecer o pedido, melhor especificando o destinatário da 

ordem judicial, que, em princípio, deve ser uma empresa no Brasil, 

ainda que representante de outra no exterior”. 

 
Em resposta à intimação expedida por Vossa 

Excelência, o ilustre Delegado de Polícia Federal Dr. MÁRCIO ADRIANO 

ANSELMO respondeu, mediante o Ofício nº 5199/2013-IPL 0714/2009-4-

SR/DPF/PR, datado de 21/08/2013 (v. Anexo), que “Em atenção ao 

despacho datado de 21/08/2013 (Evento 34), esclareço que trata-se de 

pedido de monitoramento de dados, (interceptação telemática), cuja 

ordem deve ser encaminhada à empresa RIM (Research in Motion), com 

sede no Canadá e responsável pela marca Blackberry”, pois “tal ordem 

para monitoramento, uma vez expedida, é centralizada em Brasília e 

transmitida por canais diretos entre o Departamento de Polícia 

Federal e a referida empresa”.  
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E assim ocorreu, consoante se colhe da decisão de 

Vossa Excelência, datada de 21 de agosto de 2013, mediante a qual 

deferiu o pedido da autoridade policial e determinou a expedição de 

ofício “à empresa RIM (Research in Motion) para atendimento”, 

consignando que o ofício respectivo deveria ser entregue “à 

autoridade policial para entrega à destinatária”. Com efeito, como 

se colhe do Ofício nº 7539277, datado de 21/08/2013, o referido 

ofício foi dirigido à autoridade policial para entrega à 

destinatária com a qual deveria acertar “com ela detalhes sobre a 

diligência” (v. Anexo).  

 

Não há negar, as interceptações que deram origem ao 

“inquérito-mãe” que foi invocado para desencadear, por conexão, a 

Operação Lava Jato foram realizadas de forma manifestamente ilegal, 

pois, embora relacionadas a obtenção de dados sigilosos no exterior 

e a implementação de interceptações diretamente entre a Polícia 

Federal e a empresa estrangeira, isso tudo ocorreu sem a observância 

do tratado internacional existente entre Brasil e Canadá e sem a 

expedição de carta rogatória. Mais claro do que isso, impossível.  

  
Nesse contexto, requer o defendente o reconhecimento 

da ilicitude das interceptações telefônicas e telemáticas realizadas 

no “inquérito-mãe” que determinou, por conexão, a competência de 

Vossa Excelência para processar e julgar a ação penal de que se 

cuida, como demonstrado supra, com repercussão, obviamente, sobre 

esta, que não pode subsistir sob a jurisdição desse douto Juízo. 

Esta é a relevante razão de ser do pedido, pois ele nada tem a ver 

com a alegação de que, em razão das interceptações realizadas no 

denominado “inquérito-mãe”, nada se teria produzido para o processo 

penal ora em curso. O vício grave e insanável está na origem da 

cadeia que determinou, por conexão, a competência de Vossa 

Excelência para este processo. 

 
Em conclusão, a par da negativa de oitiva das 

testemunhas residentes no exterior representar inequívoco 

cerceamento do direito de defesa, diante da prova documental acima 

referida é de se ponderar que agora não há dúvida quanto a 

incompetência desse douto Juízo para processar e julgar a presente 
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ação penal, pois o elo competencial invocado está indiscutivelmente 

comprometido pela eiva de nulidade em razão da manifesta e 

incontornável ilegalidade na implementação das interceptações 

telefônicas e telemáticas de alvos de investigações que foram 

invocadas como móvel da competência para a ação de que se cuida. 

 
Assim, reitera o pedido de oitiva das testemunhas 

residentes no exterior para comprovar de forma definitiva a 

ilicitude da implementação das interceptações telefônicas e 

telemáticas realizadas diretamente junto à RIM(RESEARCH IN MOTION) 

no Canadá, sob pena de nulidade do processo, ou, quando não, requer 

desde logo que, nos termos dos documentos aqui acostados, seja 

reconhecida e declarada a ilicitude das interceptações telefônicas e 

telemáticas realizadas no “inquérito-mãe” que determinou, por 

conexão, a competência de Vossa Excelência para processar e julgar a 

ação penal de que se cuida. 

  

VI – NULIDADE DAS BUSCAS E APREENSÕES REALIZADAS EM EMPRESAS DO 
GRUPO ODEBRECHT COM CONSEQUENTE ILICITUDE DAS PROVAS DELAS 
DECORRENTES 

 
   A partir das investigações realizadas nos autos dos 

Inquéritos Policiais nºs 5049557-14.2013.404.7000 e 5071379-

25.2014.4.04.7000, bem como no Pedido de Busca e Apreensão Criminal 

nº 5024251-72.2015.404.7000, todos relacionados à denominada 

“Operação Lava Jato”, no dia 24/07/2015 MARCELO ODEBRECHT e outros 

foram denunciados pelo Ministério Público Federal pela suposta 

prática dos delitos de organização criminosa, corrupção ativa e 

lavagem de dinheiro. 

Consoante se verá a seguir, as buscas e apreensões 

realizadas nos autos acima referidos foram determinadas de forma 

ilegal e inconstitucional, como se devassa fosse, por decisões 

desprovidas de fundamentação para afastar a garantia constitucional 

da inviolabilidade domiciliar, compreensiva de estabelecimentos 

empresariais e de locais em que advogados das empresas encontravam-

se estabelecidos, que estão sujeitos à proteção contra o ingresso 

não consentido, na linha de numerosos precedentes do STJ e do STF. 
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À época das buscas e apreensões relacionadas ao 

processo identificado no primeiro parágrafo deste capítulo, o 

defendente era Presidente da ODEBRECHT S/A, holding do Grupo 

Odebrecht, empresa que não exerce funções operacionais, atuando 

apenas como gestora de investimentos, incumbindo às numerosas 

empresas independentes e autônomas que compõem o Grupo Odebrecht as 

funções operacionais. 

 
Impende salientar que, no contexto das investigações 

da já referida “Operação Lava Jato”, as empresas do Grupo Odebrecht 

alcançadas pela decisão com que, em data de 15/06/2015, Vossa 

Excelência decretou a realização de buscas e apreensões foram 

ODEBRECHT ÓLEO E GÁS S/A, ODEBRECHT PLANTAS INDUSTRIAIS 

PARTICIPAÇÕES S/A, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, ODEBRECHT 

PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA S/A e BRASKEM S/A. Nenhuma outra empresa 

do Grupo foi abrangida pela decisão de afastamento da garantia da 

inviolabilidade domiciliar, como se pode colher da simples leitura 

da decisão então proferida. 

 
O pressuposto da aludida decisão proferida em 

15/06/2015 foi o de que as empresas atingidas pela medida extrema se 

relacionariam aos executivos do Grupo Odebrecht investigados pelo 

suposto cometimento de crimes mediante a utilização da estrutura 

organizacional daquelas pessoas jurídicas. Ocorre que, a par dos 

graves equívocos cometidos com relação ao envolvimento daquelas 

empresas e de seus executivos com as investigações, as demais 

empresas do Grupo, pessoas jurídicas independentes e autônomas como 

a ODEBRECHT S/A, por exemplo, não foram nem estão relacionadas às 

investigações, por isso que a decisão em comento não encontrou 

“causa provável”, na expressão do direito norte-americano, nem 

“fundadas razões”, na expressão do direito brasileiro, que 

justificassem a sua inclusão no rol das empresas que deveriam ser 

submetidas às medidas extraordinárias de busca e apreensão 

domiciliar.   

Pois bem. Os mandados de busca e apreensão, então, 

foram expedidos em desfavor das cinco empresas do grupo Odebrecht 

acima referidas e expressamente relacionadas na decisão sub examine 
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com que Vossa Excelência estimou imprescindível a adoção de medidas 

extraordinárias de investigação de afastamento da garantia da 

inviolabilidade domiciliar de pessoas jurídicas diretamente 

relacionadas a supostas infrações penais cometidas por executivos 

investigados no âmbito da multicitada “Operação Lava Jato”. Por 

óbvio, os nomes das demais empresas do Grupo Odebrecht não constaram 

dos aludidos mandados que, aliás, foram expedidos com inaceitável 

amplitude e abrangência quanto ao objeto das diligências 

restritivas, em decorrência de comando ilegal emanado da decisão 

judicial em comento. 

 
Ocorre que, consoante o Evento 11 do anexo 02 dos 

autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº. 5024251-

72.2015.4.04.7000 (Processo Eletrônico – E-Proc V2-PR), o Delegado 

Federal incumbido da execução das buscas e apreensões requereu a 

extensão das buscas e apreensões para a empresa ODEBRECHT LATIN 

FINANCE e para todos os locais do prédio onde fossem localizadas 

evidências relevantes da operação, mormente porque no complexo 

situado na Rua Lemos Monteiro, 120, Butantã, São Paulo/SP 

funcionariam dezoito empresas do grupo Odebrecht “sendo que, 

malgrado nem todas sejam objeto de busca nominalmente, os 

respectivos andares podem guardar informações conexas a 

investigação”. Entre essas empresas que não estavam sendo objeto de 

busca, encontrava-se a ODEBRECHT S/A localizada, no 15º andar. 

 

Com efeito, na decisão consubstanciada no Evento 51 

dos autos do Pedido de Busca e Apreensão nº 50242517220154047000, 

Vossa Excelência deferiu o pedido, mesmo ciente de que as dezoito 

empresas relacionadas pela Polícia Federal, embora integrantes do 

Grupo Odebrecht, não eram alvos das buscas e apreensões porque 

também não foram alcançadas pela decisão de 15/06/2015 que as 

determinara. E por isso mesmo também não constaram dos mandados de 

busca e apreensão. Nada obstante tudo isso, e a despeito da 

gravidade do ato, Vossa Excelência proclamou:  

 

“Observo ainda que as divisões corporativas do Grupo 
Odebrecht não são relevantes para oposição ao cumprimento do 
mandado, devendo ser colhidos os elementos probatórios que 
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constituem o objeto dos mandados em qualquer local em que for 
encontrados no prédio do grupo na Rua Lemos Monteiro, 120, em 
São Paulo/SP, como já constou no mandado”. 

 
Nos mandados específicos para as empresas contra as 

quais Vossa Excelência decretou buscas e apreensões consignou-se que 

havia “autorização para a busca e apreensão em qualquer andar ou 

sala do estabelecimento predial”, nos termos da decisão contida no 

Evento 08 do anexo 02 do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 

5024251-72.2015.404.7000. Vale dizer, com o esclarecimento feito 

acima, Vossa Excelência pareceu ter autorizado a Polícia Federal a 

realizar buscas e apreensões em qualquer andar ou sala do edifício 

em relação a todas as dezoito empresas indicadas pela Polícia 

Federal no pedido contido no Evento 11 do anexo 02 daquele Pedido de 

Busca e Apreensão Criminal nº 5024251-72.2015.404.7000, a pretexto 

de cumprir os mandados expedidos especificamente contra outras cinco 

empresas do Grupo Odebrecht. 

 
Enquanto o Delegado de Polícia Federal alertava para 

a existência de outras dezoito empresas no prédio do Edifício 

Odebrecht na Rua Lemos Monteiro, 120, Butantã, São Paulo/SP, 

distintas das cinco empresas que não eram alvo das buscas e 

apreensões, Vossa Excelência ignorou essa realidade e, reduzindo 

dezoito pessoas jurídicas autônomas à condição de “meras divisões 

corporativas do grupo Odebrecht”, autorizou sem qualquer linha de 

fundamentação que pudesse justificar a medida extrema adotada s 

graves medidas restritivas fossem a elas estendidas.    

A partir daí, como se pode verificar da leitura do 

amplo e espantoso relatório feito pelo ilustre Delegado incumbido da 

execução das buscas e apreensões (Evento 93 do anexo 02), ocorreu 

verdadeira devassa nas dependências de todas as empresas 

estabelecidas no Edifício Odebrecht, localizado na Rua Lemos 

Monteiro, 120, Butantã, São Paulo/SP, com a apreensão generalizada e 

indiscriminada de documentos, mídias, equipamentos e extração de 

dados de computadores, abrangendo, inclusive, mensagens eletrônicas, 

encontrados nos escritórios das empresas, nas estações de trabalho 

de funcionários, além da base de dados contidas em servidores 

localizados no exterior (v. Parecer do Instituto Brasileiro de 
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Peritos – Parecer IBP15101 – Evento 01-PAR171 do Mandado de 

Segurança nº 5040126-33.2015.4.04.0000). 

     

E mais: nem os advogados das empresas do grupo 

Odebrecht como EDUARDO DE OLIVEIRA GEDEON, MARTA PINTO LIMA PACHECO 

e GUILHERME PACHECO DE BRITTO foram poupados da devassa que então se 

empreendeu, à guisa de mera extensão, por conveniência das 

diligências, das buscas e apreensões que se realizavam com relação a 

cinco empresas específicas relacionadas na decisão de 15/06/2015 e 

nominadas nos específicos mandados que se expediram a respeito. E 

com base nesses cinco mandados, a Polícia Federal, cumprindo 

determinação de Vossa Excelência, realizou verdadeiro arrastão 

cautelar nos dezesseis andares localizados no Edifício Odebrecht e 

nas dezoito empresas mencionadas na informação policial contida no 

Evento 18, pág. 48, do anexo 02 do Pedido de Busca e Apreensão 

Criminal nº 5024251-72.2015.404.7000, entre elas a ODEBRECHT S/A. 

 
A propósito, é muito importante destacar que, com 

relação a violação das prerrogativas dos advogados, já que 

documentos físicos, e-mails e arquivos digitais de suas estações de 

trabalho profissional-advocatício foram ilegalmente apreendidos, a 

Ordem dos Advogados do Brasil, através da Seccional da OAB/SP, 

manifestou-se nos autos protestando contra a iniquidade do ato e se 

insurgindo contra a iminente violação do sigilo profissional 

daqueles advogados, na incindível relação juridicamente protegida 

“cliente/advogado” (Attorney/Client Privilege), caso as informações 

sigilosas fossem abertas ou acessadas pelos investigadores. 

  
Por curioso que pareça, esse quadro de violência 

está muito bem registrado e documentado pelo ilustre Delegado 

Federal incumbido da execução dos mandados na representação 

consubstanciada no Evento 93 do anexo 02 do Pedido de Busca e 

Apreensão Criminal nº. 5024251-72.2015.4.04.7000, em que ele relata 

como conseguiu junto a Vossa Excelência a façanha de obter 

autorização judicial para realizar a devassa aqui noticiada e 

denunciada. É conferir: 

 

“Senhor Juiz,  
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O Delegado de Polícia Federal que esta representação 

subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, 
comparece perante esse r. Juízo a fim de promover a juntada da 
documentação referente as buscas e prisões efetuadas em data de 
19/06/2015 e com base nas decisões proferidas por esse r. Juízo 
e apresentar novos requerimentos.  

 
I) Do cumprimento dos mandados de busca  
 
Foram inicialmente expedidos mandados de busca por 

esse Juízo para os seguintes locais:  
 
1. Sede da empresa ODEBRECHT ÓLEO E GÁS S/A;  
2. Sede da empresa ODEBRECHT PLANTAS INDUSTRIAIS E 

PARTICIPAÇÕES S.A.;  
3. Sede da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SI A;  
4. Sede da ODEBRECHT PARTICIPACOES E ENGENHARIA S.A;  
5. Sede da empresa BRASKEM S/ A; 
6. Sede da empresa ANDRADE GUTIERREZ;  
7. Sede da HAYLEY DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E  
PARTICIPAÇÕES LTDA;  
8. Sede da J R F CONSULTORIA EMPRESARIAL LIDA- EPP 

(escritório Filpi);  
9. Sede da JAB CONSULTORIA & PARTICIPAÇÕES LIDA- EPP 

(end comercial declarado de JOÃO ANTONIO BERNARD I FILHO);  
10. Sede da SAIPEM DO BRASIL SERVIÇOS DE PETROLEO  
LTDA (apenas a sala de JOÃO ANTONIO BERNARD! FILHO);  
11. Sede da E&P SERVIÇOS DE ENGENHARIA;  
12. Sede da FREITAS FILHO CONSTRUÇÕES LIDA;  
13. Sede da HOCHTIEF DO BRASIL S.A (apenas nas salas 

de EDUARDO KANZIAN e MARIA CRISTINA PONCHON DA SILVA);  
14. ROGERIO SANTOS DE ARAUJO;  
15. ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR;  
16. MARCIO FARIA DA SILVA;  
17. CESAR RAMOS ROCHA;  
18. MARCELO BAHIA ODEBRECHT;  
19. JOÃO ANTONIO BERNARD! FILHO;  
20. ANTONIO CARLOS BRIGANTI BERNARD!;  
21. JOSE REGINALDO DA COSTA FILPI;  
22. CHRISTINA MARIA DA SILVA JORGE;  
23. MARL Y ESTEVES;  
24. ROBERTO GARCIA DE CARVALHO;  
25. FLAVIO LUCI O MAGALHAES;  
26. ANTONIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA;  
27. PAULO ROBERTO DALMAZZO;  
28. ELTON NEGRAO DE AZEVEDO JUNIOR;  
29. OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO;  
30. ROGERIO NORA DE SA;  
31. EDUARDO DE OLIVEIRA FREITAS FILHO;  
32. PAULO KAZUO TAMURA AMEMIY A;  
33. EDUARDO KANZIAN;  
34. MARIA CRISTINA PONCHON DA SILVA; e  
35. CELSO ARARIPE DE OLIVEIRA.  
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Conforme constou do EV11, pleiteamos a extensão do 
mandado para a empresa ODEBRECHT LATIN FINANCE e para todos os 
locais do prédio onde fossem localizadas evidências relevantes 
a operação, mormente porque no complexo situado a Rua Lemos 
Monteiro, 120, Butantã, São Paulo/SP funcionariam 18 empresas 
do Grupo ODEBRECHT “sendo que, malgrado nem todas sejam objeto 
de busca nominalmente, os respectivos andares podem guardar 
informações conexas a investigação”.  

 
Na mesma peça, pleiteamos a decretação da prisão 

temporária e pela expedição de MBA para a residência de BEATRIZ 
GEMMA GEIGER SARMENTO PIMENTEL, bem assim pela reconsideração 
do Juízo quanto a prisão preventiva do executivo ALEXANDRINO 
ALENCAR, eis que em oitiva realizada em 12/05/2015 perante a 
Equipe Lavajato/STF (ANEXO I) o mesmo não apenas referiu ser 
executivo do GRUPO ODEBRECHT, como também reconheceu ter 
mantido encontros com JOSE JANENE, PAULO ROBERTO COSTA e 
ALBERTO YOUSSEF, bem assim ter recebido visitas de RAFAEL 
ÂNGULO LOPES na sede da multinacional, embora sob 
circunstancias diversas do que se infere a partir das apurações 
realizadas.  

 
Em decisão carreada ao EV13 este Juízo assim 

manifestou-se:  
 
Deferi, na decisão de 15/06/2015, a pedido da 

autoridade policial e do MPF prisões cautelares, buscas e 
apreensões e sequestros (evento 8).  

 
Realiza a autoridade policial pleitos complementares 

(evento 11).  
 
Deferi na busca e apreensão que ela tivesse por 

objeto inclusive arquivos eletrônicos relevantes para a 
investigação.  

 
Defiro o requerido pela autoridade policial, para 

tornar explícito que a autorização abrange:  
 
- mensagens ou arquivos eletrônicos armazenados em 

computadores pessoais ou nos servidores de mensagens (emails) 
das próprias empresas, especialmente mensagens eletrônicas 
enviadas ou recebidas pelos investigados ou mensagens 
eletrônicas dos empregados envolvidos nas equipes de custo e 
orçamentação (Odebrecht e Andrade Gutierrez);  

 
- documentos ou arquivos eletrônicos relacionados a 

custos e orçamentação de obras e projetos de obras junto à 
Petrobrás ou outras entidades públicas ou estatais.  

 
Consigne-se nos mandados que essa apreensão pode ser 

feita no próprio local por extração eletrônica e, se não for 
possível, pela apreensão física do dispositivo.  
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A providência justifica-se diante das provas, em 
cognição sumária, da prática de crimes conforme exposto na 
decisão referida.  

 
O sigilo sobre comunicações eletrônicas armazenadas 

cede diante de causa provável para as buscas.  
 
Inclua a Secretaria os dois itens de acréscimo nos 

mandados de busca relativos às empreiteiras e seus dirigentes. 
Autorizo ainda a busca e apreensão no endereço da Odebrecht 
Latin Finance. Expeça-se mandado, nele também consignando os 
acréscimos acima referidos.  

 
Considerando a indicação de que Beatriz Gemma Geiger 

Sarmento Pimentel seria secretária de confiança de Rogério 
Santos de Araújo, um dos principais executivos da Odebrecht 
envolvidos nos crimes, defiro a realização da diligência de 
busca e apreensão em sua residência nos mesmos termos da 
decisão do evento. 

 
Expeça-se mandado, nele também consignando os 

acréscimos acima referidos. Indefiro a decretação da prisão 
temporária dela, ausentes provas mais claras de sua 
participação consciente nos crimes.  

 
Relativamente ao requerimento de reconsideração para 

prisão preventiva de Alexandrino de Salles Ramos de Alencar, 
observo que este Juízo indeferiu a preventiva, mas decretou a 
prisão temporária dele. Em vista da atualidade do vínculo dele 
com a Odebrecht, decidirei novamente a questão após a oitiva do 
MPF.  

 
Durante o cumprimento das buscas na sede do complexo 

da ODEBRECHT na Rua Lemos Monteiro, 120, constatamos a 
existência de equivoco quanto ao endereço da empresa ODEBRECHT 
PLANTAS INDUSTRIAIS E PARTICIPAÇOES, bem assim presentes 
divergências acerca da extensão do mandado de busca e quanto a 
diretores das empresas investigadas que exercessem a advocacia. 
Peticionou-se ao Juízo nesses termos:  

 
A partir das investigações realizadas foi solicitada 

a expedição de mandados de buscas para as sedes das seguintes 
empresas do Grupo Odebrecht: ODEBRECHT PARTICIPACOES E 
ENGENHARIA, ODEBRECHT PLANTAS INDUSTRIAIS E PARTICIPACOES, 
BRASKEM e ODEBRECHT LATIN FINANCE, as quais estariam sediadas 
na Rua Lemos Monteiro, 120, Sao Paulo, com exceção da ODEBRECHT 
PLANTAS IND E PARTICIPACOES.  

 
Durante as buscas, todavia, apurou-se que a 

ODEBRECHT PLANTAS IND E PARTICIPACOES teria mudado para o mesmo 
endereço das demais, motivo pelo qual solicita-se a retificação 
quanto ao ponto. Ainda durante os trabalhos, decidiu a equipe 
por proceder a extração de dados junto ao servidor da empresa 
com relação a determinados dirigentes e funcionários os quais 
poderiam estar conectados a atividades ilícitas imputadas ao 
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GRUPO ODEBRECHT. Todavia a medida passou a ser alvo de 
questionamento por parte dos advogados presentes.  

 
O primeiro aspecto prende-se ao fato de que alguns 

dados considerados de interesse a investigação poderiam estar 
ligados a outras empresas que funcionam nas mesmas instalações 
e em relação as quais não haveria mandado explícito. O segundo 
ponto seria que os sócios ou representantes GUILHERME PACHECO 
DE BRITO (ODEBRECHT PLANTAS IND E PART), MARTA PACHECO KRAMER 
(ODEBRECHT PARTICIPACOES E ENGENHARIA) e EDUARDO GEDEON 
OLIVEIRA (ODEBRECHT LATIN FINANCE) também atuariam como 
advogados da empresa, motivo pelo qual não poderiam tanto os 
emails como os dados relacionados aos mesmos serem extraídos ou 
copiados do servidor da ODEBRECHT.  

 
No tocante ao primeiro aspecto, entende-se 

relevante, a fim de evitar a protelação da diligencia, que 
ocorra a extensão do mandado a toda e qualquer empresa sediada 
no endereço da Rua Lemos Monteiro, 120. Em relação ao segundo 
aspecto, ponderou-se não ser possível neste momento realizar o 
exame minucioso do que seriam contatos entre cliente/advogado 
ou estratégias processuais, de eventuais atos de gestão dos 
sócios ou representantes, sendo certo que isso seria feito 
durante a análise do material, o que todavia não foi aceito.  

 
Nessa linha submete-se a questão ao r. Juízo com a 

nossa solicitação de que:  
 
a) proceda-se a retificação quanto ao endereço da 

empresa ODEBRECHT PLANTAS INDUSTRIAIS E PARTICIPACOES; 
 
b) proceda-se a extensão do mandado para as demais 

empresas do Grupo ODEBRECHT sediadas no mesmo complexo, vez que 
(há) casos de um mesmo funcionário podem conter alusão a 
diversas empresas;  

 
c) manifeste-se o juízo quanto a apreensão de dados 

de sócios ou representantes de empresas do grupo ODEBRECHT que 
tenham porventura atuado também como advogados.  

 
Os defensores da empresa peticionaram (EV47) 

alegando que MARTA PINTO LIMA PACHECO e EDUARDO OLIVEIRA GEDEON 
seriam advogados devidamente inscritos na OAB e que seriam os 
advogados do Grupo ODEBRECHT com quem os subscritores da 
petição (AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO, RAFAEL TUCHERMAN e AIRTON 
MARTINS DA COSTA) tratariam dos interesses da empresa na 
Operação Lava Jato e em outros procedimentos de caráter penal. 
Alegaram ainda que este Delegado teria sido alertado dessa 
circunstancia e que ainda sim teria decidido por violar as 
prerrogativas dos mencionados profissionais.  

 
Por outro lado, ainda segundo os peticionantes, o 

fato de MARTA PINTO LIMA PACHECO e EDUARDO OLIVEIRA GEDEON 
figurarem como diretores de empresas nominadas nos mandados de 
busca não os tornaria investigados.  
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Em resposta esse Juízo assim manifestou-se (EV51):  
 
Deferi, na decisão de 15/06/2015, a pedido da 

autoridade policial e do MPF, prisões cautelares, buscas e 
apreensões e sequestros (eventos 8 e 13).  

 
Informa a autoridade policial no evento 46 que a 

empresa Odebrecht Plantas Ind e Participações estaria, assim 
como as demais do Grupo Odebrecht, sediada na Rua Lemos 
Monteiro, 120, em São Paulo/SP, e não no endereço apontado no 
mandado.  

 
Pleiteia autorização para cumprir o mandado 

pertinente no endereço certo.  
 
Tratando-se apenas de retificação do endereço, 

remanescendo a causa provável e objeto do mandado, defiro 
autorizando que o cumprimento do mandado relativo à empresa 
Odebrecht Plantas Ind e Participações ocorra na Rua Lemos 
Monteiro, 120, em São Paulo.  

 
Observo ainda que as divisões corporativas do Grupo 

Odebrecht não são relevantes para oposição ao cumprimento do 
mandado, devendo ser colhidos os elementos probatórios que 
constituem o objeto dos mandados em qualquer local que forem 
encontrados no prédio do grupo na Rua Lemos Monteiro, 120, em 
São Paulo/SP, como já constou no mandado.  

 
Relata a autoridade policial dificuldades para o 

cumprimento da busca e apreensão pois alguns sócios das 
empresas investigadas seriam também investigados e estariam 
opondo o sigilo profissional.  

  
Petição nesse sentido foi também apresentada a este 

Juízo (evento 47), com afirmação de que Marta Pinto Lima e 
Eduardo Oliveira Gedeon seriam sócios, mas também advogados, 
que tratariam da defesa da empresa junto aos advogados 
constituídos.  

 
Ora, autorizei na busca e apreensões que fossem 

igualmente colhidos em dispositivos eletrônicos:  
 
- mensagens ou arquivos eletrônicos armazenados em 

computadores pessoais ou nos servidores de mensagens (emails) 
das próprias empresas, especialmente mensagens eletrônicas 
enviadas ou recebidas pelos investigados ou mensagens 
eletrônicas dos empregados envolvidos nas equipes de custo e 
orçamentação (Odebrecht e Andrade Gutierrez);  

 
- documentos ou arquivos eletrônicos relacionados a 

custos e orçamentação de obras e projetos de obras junto à 
Petrobrás ou outras entidades públicas ou estatais.  
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Evidentemente a ordem abrange os representantes e 
sócios das empresas, já que há causa provável de que as 
empresas adotavam políticas corporativas corrompidas.  

 
Consignei nos mandados que essa apreensão pode ser 

feita no próprio local por extração eletrônica e, se não for 
possível, pela apreensão física do dispositivo.  

 
Relativamente aos sócios ou representantes que são 

também advogados, supostamente Marta Pinto Lima Pacheco e 
Eduardo Oliveira Gedeon (a autoridade também mencionou 
Guilherme Pacheco de Brito), é evidente que a busca e apreensão 
tem por objeto a colheita de provas relativas à prática de 
crimes de cartel, ajuste, corrupção e lavagem praticados na 
gestão da empresa e não pela atuação dos sócios como advogados. 
Não pode o gestor/sócio pretender imunidade à busca só porque, 
além da referida condição, é também advogado.  

 
A prerrogativa profissional dirige-se à proteção do 

sigilo na relação cliente/advogado e não a atos estranhos à 
advocacia como a prática de crimes na gestão de empresas.  

 
Então fica também autorizada a colheita de mensagens 

e arquivos dos investigados ou dos aludidos representantes das 
empresas investigadas, inclusive dos especificamente nominados 
no evento 46, desde que relativas à prática de crimes de 
cartel, ajuste, corrupção e lavagem praticados na gestão da 
empresa ou relacionados a custos e orçamentação de obras e 
projetos de obras junto à Petrobrás ou outras entidades 
públicas ou estatais.  

 
Desautorizo a apreensão de eventuais mensagens e 

arquivos dos gestores advogados quando pertinentes à relação 
cliente/advogado, no âmbito do direito de defesa. Para realizar 
essa tarefa, deve a autoridade policial realizar a extração dos 
dados no local, com o filtro necessário.  

 
Observo que para evitar a apreensão de material 

protegido pelo sigilo podem ser excluídos, na extração, 
mensagens direcionadas pelos investigados aos advogados 
constituídos pela Odebrecht, cabendo a esta fazer a 
discriminação.  

 
Caso filtro nesse sentido seja impossível, deverá o 

Juízo ser informado para nova deliberação.  
 
Em todo e qualquer caso, se, inadvertidamente, no 

procedimento, forem extraídos arquivos ou mensagens estranhas 
ao objeto da investigação e dos mandados, esse material será 
devolvido e não será utilizado ou valorado de qualquer forma no 
processo, inclusive o que eventualmente envolva algum sigilo 
profissional relativo ao direito de defesa. O que não é viável 
é inviabilizar a diligência por dificuldades com o filtro ou 
por motivos técnicos.  
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Então defiro nos termos ora exposto o requerido no 
evento 46. Se necessário, aguardei nova provocação da 
autoridade policial.  

 
Desnecessários novos mandados, servindo esta decisão 

como tal.  
 
Derradeira manifestação quanto ao ponto por parte 

desta Policia Federal, EV67:  
 
Considerando os parâmetros da determinação 

estabelecida por Vossa Excelência na manifestação contida no 
Evento 51, a equipe de policiais federais que cumpre o mandado 
de busca e apreensão emitido para o endereço situado a Rua 
Lemos Monteiro, 120, Butantã, São Paulo/SP se deparou com 
dificuldades para cumprimento da medida nos termos propostos.  

 
Na oportunidade Vossa Excelência estabeleceu que em 

não sendo possível a extração de dados com os filtros 
necessários para se evitar o acesso a eventuais comunicações 
eletrônicas oriundas da atividade de advocacia de alguns dos 
investigados com seus clientes, este juízo deveria ser 
informado para nova deliberação.  

 
Em que pese a busca na sede da empresa tenha se 

iniciado na manhã de hoje (06:00 horas) e todos os esforços 
tenham sido no sentido de dar cumprimento à ordem judicial nos 
termos estabelecido, a medida se tornou tecnicamente inviável 
na medida em que se deparou com uma quantidade incalculável de 
mensagens e correspondências eletrônicas, não sendo possível 
estabelecer filtros automáticos e muito menos uma análise 
manual e individualizada dos arquivos a serem selecionado para 
extração.  

 
Vale ressaltar que não se trata de uma solicitação 

que inclua todos os emails da empresa e seus funcionários, mas 
tão somente dos investigados e empresas relacionadas nos termos 
da manifestação desta autoridade nestes autos.  

 
A partir do que restou consignado na decisão 

constante do evento 51, informamos que o volume aproximado de 
dados de e-mail de GUILHERME PACHECO DE BRITO (ODEBRECHT 
PLANTAS IND E PART), MARTA PACHECO KRAMER (ODEBRECHT 
PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA) e EDUARDO GEDEON OLIVEIRA 
(ODEBRECHT LATIN FINANCE) foi de cerca de 6,4 GB, o que torna 
inviável o seu exame neste local.  

 
Sugere-se seja aplicado o procedimento já adotado 

por diversas vezes, com o exame do material pelos analistas da 
Operação Lava Jato, desprezando-se como de praxe, quaisquer 
referências a mensagens envolvendo a atuação profissional de 
advogados, em sendo o caso.  
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Assevera-se ainda que a equipe irá aguardar na sede 
da ODEBRECHT, onde se encontra desde as 06:00 horas da manhã, a 
decisão desse r. Juízo.  

 
Ato continuo, foi lançada a seguinte decisão (EV69):  
 
Informa a autoridade policial que a equipe policial 

está ainda realizando a extração de dados e pleiteia que a 
seleção, com o descarte de eventual conteúdo protegido, seja 
feito na Polícia Federal. Aqui, deve-se ser razoável, já que a 
equipe policial está realizando a diligência desde as 0600 
horas da manhã, sendo agora 20:00, restando óbvia a 
impossibilidade de selecionar ou filtrar as mensagens no local. 
Além disso, não se pode afirmar de antemão, em relação aos 
gestores/advogados Marta Pinto Lima Pacheco, Eduardo Oliveira 
Gedeon e Guilherme Pacheco de Brito que todo o material ou a 
maior parte dele ou alguma parte dele é de fato protegida, já 
que para tanto necessário o exame.  

 
Assim, determino a autoridade policial:  
 
- manter as mensagens e arquivos de Rogério Santos 

de Araújo, Márcio Faria da Silva, Cesar Ramos Rocha, Marcelo 
Bahia Odebrecht e Alexandrino de Salles Ramos de Alencar, já 
extraídas e em relação aos quais o problema do sigilo legal não 
se coloca, copiadas em separado das dos demais;  

 
- manter as mensagens e arquivos dos empregados 

envolvidos nas equipes de custo e orçamentação, já extraídas e 
em relação aos quais o problema do sigilo legal não se coloca 
em separado das dos demais;  

 
- copiar as mensagens e arquivos dos 

gestores/advogados Marta Pinto Lima Pacheco, Eduardo Oliveira 
Gedeon e Guilherme Pacheco de Brito, mantendo o material 
lacrado até nova deliberação do Juízo quanto a melhor forma de 
seleção das mensagens relevantes e não protegidas pelo sigilo 
legal.  

Em nenhuma hipótese, eventuais mensagens protegidas 
pelo sigilo profissional poderão ser utilizadas no processo.  

 
Ciência com urgência à autoridade policial.  
Curitiba, 19 de junho de 2015, as 20:00’.  
 
Os demais mandados de busca foram cumpridos sem 

maiores percalços, salvo alteração pontual de endereço.  
 
Observamos que sempre nos pareceu obvio que o 

mandado contemplava as empresas investigadas e seus diretores, 
sendo certo que a decisão lançada no EV51 deixa claro que o 
mandado tanto seria extensível a todo o complexo da Rua Lemos 
Monteiro, 120, como abrangeria os respectivos dirigentes.  

 
Malgrado se reconheça o esforço e a competência dos 

ilustres advogados que oficiam nos autos, bem como não seja em 
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absoluto intenção da Policia Federal violar prerrogativas de 
quaisquer profissionais ou mesmo devassar o sigilo advogado-
cliente, temos por dever de oficio de considerar o que existe 
de fato e o que existe apenas no plano retórico.  

 
Inicialmente verifica-se que as buscas abrangeram 

diretores das empresas investigadas, dentre eles GUILHERME 
PACHECO DE BRITO, da ODEBRECHT PLANTAS IND E PARTICIPAÇÕES, 
MARTA PACHECO KRAMER, da ODEBRECHT PARTICIPACOES E ENGENHARIA e 
EDUARDO GEDEON OLIVEIRA, da ODEBRECHT LATIN FINANCE. Durante as 
diligências surgiu a alegação de que seriam os principais 
interlocutores com os advogados que peticionam junto aos 
processos criminais envolvendo a ODEBRECHT e seus dirigentes, 
todavia a única evidencia nesse sentido é a palavra dos 
ilustres advogados que não querem que sequer se examine o 
conteúdo das mensagens.  

 
Um breve parêntese. Durante as buscas na sala da 

MARTA PACHECO KREMER havia gavetas que estavam fechadas (não 
trancadas). Caso a diretora dissesse aos policiais que ali 
havia apenas documentos relacionados a contatos com outros 
advogados a gaveta não deveria ser aberta? Ou deveria ser 
aberta e examinados os documentos? Justamente a segunda linha 
foi adotada, sendo que – saindo de nosso exemplo hipotético - 
de vários documentos selecionados pelos agentes apenas alguns 
poucos foram considerados de cunho advocatício, ainda que de 
forma indireta, e devolvidos a Dra. MARTA PACHECO KREMER. 
Buscam agora os advogados que gavetas - ou caixas de e-mail em 
analogia - de diretores da empresa que alegadamente teriam 
atuado como interlocutores de advogados permaneçam fechadas sem 
que se possa examinar o seu conteúdo e realizar o filtro 
adequado. O exame criterioso e reservado de tais mensagens, 
como de praxe vem ocorrendo e como já exposto anteriormente, 
iria salvaguardar tanto o interesse público na apuração da 
verdade como dos advogados em terem as suas comunicações 
reservadas protegidas, em sendo o caso”.  

 
 
Não há duvida possível: a autorização para a 

realização de devassa na empresa ODEBRECHT S/A e nas outras 

dezessete empresas integrantes do grupo Odebrecht caracteriza 

inequivocamente manifesta ilegalidade e inconstitucionalidade, 

concessa maxima venia, comprometendo a validade não só do que 

coligido ilegitimamente nos escritórios das empresas varejadas sem 

justa causa, mas a própria higidez da busca e apreensão que se 

realizou em todo o complexo do Edifício Odebrecht, localizado na Rua 

Lemos Monteiro, 120, Butantã, São Paulo/SP, abrangendo obviamente a 

apreensão do material protegido por sigilo em posse dos advogados 

EDUARDO DE OLIVEIRA GEDEON, MARTA PINTO LIMA PACHECO e GUILHERME 

PACHECO DE BRITTO.  
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Como então se conceber pudessem todas aquelas 

empresas, pessoas jurídicas autônomas e independentes na estrutura 

do Grupo Odebrecht, estranhas à investigação, sofrer buscas e 

apreensões, com o afastamento da garantia constitucional da 

inviolabilidade domiciliar? A pergunta é, obviamente, retórica, 

porquanto o que aí se tem é ilegalidade e inconstitucionalidade 

manifestas, consubstanciadoras de verdadeira e inaceitável devassa 

ou mesmo de incrível arrastão cautelar. 

 
Afinal, as buscas e apreensões foram determinadas no 

âmbito de investigação criminal e sob a alegação da existência de 

“causa provável” (probable cause), ou seja, de “fundadas razões” 

para o afastamento da garantia constitucional da inviolabilidade 

domiciliar das empresas atingidas mediante o estabelecimento de 

correlação entre prováveis condutas delituosas praticadas por 

representantes seus através das mesmas. Mas ocorre que, pelos 

próprios termos da decisão de 15/06/2015, isso só se aplicaria às 

cinco empresas mencionadas nos mandados de busca e apreensão 

(ODEBRECHT ÓLEO E GÁS S/A, sede da ODEBRECHT PLANTAS INDUSTRIAIS 

PARTICIPAÇÕES S/A, sede da CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, sede 

da ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA S/A e sede da BRASKEM S/A).  

 
Não é demais lembrar que, na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, mesmo quando presentes razões que 

justifiquem uma investigação criminal, a adoção de medidas 

extraordinárias de investigação, como, v.g., buscas e apreensões, 

não é admissível nos casos de suspeita de cometimento de crimes, 

vale dizer, nos casos em que não se vislumbra a existência de causa 

provável ou de fundadas razões para tanto. Vale dizer, para a adoção 

de medidas extraordinárias de investigação exige-se a observância do 

concurso de vários requisitos assim resumidos em um dos mais 

importantes precedentes da Suprema Corte envolvendo caso de 

afastamento de direito fundamental:  

 

“(...) o princípio da objetividade material (que 
exige o início de prova quanto à existência de um delito e de 
sua autoria); o princípio da pertinente adequação (que supõe 
relação lógica entre o objeto penal investigado e os documentos 
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pretendidos); o princípio da proibição de excesso (que exige a 
demonstração da imprescindibilidade da prova para o êxito da 
investigação e a inexistência de outros meios menos danosos ou 
limitativos)” -- Questão de Ordem na Petição nº 577-5/170-DF, 
de que foi relator o Min. CARLOS VELLOSO (RTJ 148/366). 

 
 
Como é do nosso sistema, a pessoa jurídica não 

delinque (societas delinquere non potest87), salvo nos casos de 

crimes ambientais, sendo certo que somente os seus integrantes 

(gerentes, administradores, diretores ou funcionários) podem ser 

responsabilizados se a utilizam como instrumento para a prática de 

crimes. Neste caso, demonstrando-se que integrante de uma empresa 

utilizou-se da estrutura organizacional da mesma para a prática da 

infração, realizadas as medidas ordinárias de investigação sem 

sucesso para a elucidação dos fatos apurados, só então se viabiliza 

a eventual adoção de certas medidas constritivas com relação à 

pessoa física investigada e/ou à pessoa jurídica correlacionada à 

investigação. Mas sempre mediante decisão cumpridamente 

fundamentada. 

 
Fora disso, atingir-se a esfera dos direitos e 

garantias de uma empresa sem decisão fundamentada e por conta de 

supostas infrações cometidas por quem com ela não se relaciona 

constitui rematada arbitrariedade. E desenganadamente este é o caso 

da ODEBRECHT S/A e das dezessete outras empresas, que sequer foram 

87 A respeito de tal princípio cfr. Bitencourt, Reflexões sobre a 
responsabilidade penal da pessoa jurídica in Gomes (coord.), 
Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, São Paulo, 1999, págs. 51 e ss.; 
Luisi, Notas sobre a responsabilidade penal das pessoas jurídicas in Regis 
Prado (coord.), Responsabilidade penal da pessoa jurídica. Em defesa do 
princípio da imputação penal subjetiva, São Paulo, 2001, págs. 79 e ss.; 
Prado, Responsabilidade penal da pessoa jurídica: fundamentos e implicações 
in Responsabilidade penal da pessoa jurídica, págs. 101 e ss.; Dotti, A 
incapacidade criminal da pessoa jurídica (uma perspectiva do Direito 
brasileiro) in Responsabilidade penal da pessoa jurídica, págs. 141 e ss.; 
Cirino dos Santos, Direito Penal. Parte Geral, 3ª ed., Curitiba, 2008, 
págs. 432 e ss. Também na Alemanha, por exemplo, vige a máxima Societas 
delinquere non potest. Cfr., Achenbach, Ahndende Sanktionen gegen 
Unternehmen und die für sie handelnden Personen im deutschen Recht in 
Schünemann/Figueiredo Dias, Bausteine des europäischen Strafrechts: 
Coimbra-Symposium für Claus Roxin, Köln, 1995, págs. 283 e ss. Mais 
recentemente, Kelker, Die Strafbarkeit juristischer Personen unter 
europäischem Konvergenzdruck in Amelung/Günther/Kühne, Festschrift für 
Volker Krey, Stuttgart, 2010, págs. 221 e ss.; Schünemann, Die aktuelle 
Forderung eines Verbandsstrafrechts – Ein kriminalpolitischer Zombie in ZIS 
1, 2014, págs 1 e ss.  
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mencionadas nas investigações e na decisão com que se decretaram as 

buscas e apreensões. Não houve expedição de mandados de busca e 

apreensão contra elas nem antes nem depois da autorização para que 

pudessem ser varejadas no curso das investigações, a critério da 

autoridade policial. 

 
Sobremais, mesmo com relação às empresas ODEBRECHT 

ÓLEO E GÁS S/A, ODEBRECHT PLANTAS INDUSTRIAIS PARTICIPAÇÕES S/A, 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E 

ENGENHARIA S/A e BRASKEM S/A, únicas empresas apontadas na decisão 

de 15/06/2015 como relacionadas às investigações, as buscas e 

apreensões foram determinadas e realizadas fora dos limites 

estabelecidos pela lei e pela Constituição já que os mandados foram 

expedidos com amplitude e generalidade inadmissíveis. 

 
A leitura desses mandados impressiona pela incrível 

abrangência e indefinição do objeto das buscas e apreensões. Só para 

ter uma ideia dessa ilegalidade incontornável, veja-se o item em que 

se determinou a apreensão de “documentos ou arquivos eletrônicos 

relacionados a custos e orçamentos de obras e projetos de obras 

junto à Petrobras ou outras entidades públicas ou estatais”. E mais, 

relembre-se: na sede de qualquer empresa estabelecida no mesmo 

endereço, não importando se abrangida ou não pelas buscas e 

apreensões. Dictu mirabile! Afinal, essa orientação constituiu 

inadmissível “ampliação irrestrita da constrição”, para usar a 

expressão com que a eg. 8ª Turma do TRF/4ª Região repeliu decisão 

idêntica à impugnada nesta impetração. 

 
A propósito, colhe-se da decisão que determinou as 

medidas constritivas e que gerou os referidos mandados a existência 

de “autorização para a busca em qualquer andar ou sala do 

estabelecimento predial”, o que foi entendido pela autoridade 

policial executora da decisão como inclusiva do espaço de qualquer 

empresa do Grupo Odebrecht contida no mesmo edifício, abrangida ou 

não pelas investigações e pelas próprias medidas constritivas 

(Evento 93 dos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº. 

5024251-72.2015.4.04.7000/PR). E isto veio a ser confirmado por 
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Vossa Excelência na decisão com que mandou ignorar “as divisões 

corporativas do grupo Odebrecht”. 

 
Como se vê, sem margem a dúvida, as buscas e 

apreensões realizadas nos escritórios da ODEBRECHT S/A e das demais 

dezessete outras empresas atingidas pela extensão em data de 

19/06/2015 foram determinadas por decisões judiciais desprovidas de 

fundamentação pertinente (“probable cause”, na expressão do direito 

norte americano, e “fundadas razões”, na expressão do direito 

brasileiro) para afastar a garantia constitucional da 

inviolabilidade domiciliar, compreensiva de estabelecimentos 

empresariais, na linha de numerosos precedentes do STJ e do STF, e 

sem a expedição dos competentes mandados. 

  
Esse mesmo vício se estendeu para a ODEBRECHT LATIN 

FINANCE S. à r.l., pessoa jurídica estrangeira sediada no exterior e 

sem filial, sucursal ou agência no Brasil, cujos diretores estavam 

estabelecidos na Rua Lemos Monteiro, 120, 11º andar, Edifício 

Odebrecht, Butantã, São Paulo/SP, e custodiavam documentos da 

empresa impetrante naquele local de trabalho. Com relação a essa 

empresa, a busca e apreensão originariamente decretada com relação 

às cinco empresas relacionadas no introito foi-lhe estendida sem 

qualquer fundamentação diante de um requerimento vazio assim 

deduzido pela autoridade policial: “melhor examinando a estrutura do 

GRUPO ODEBRECHT, mister se faz a ampliação da busca para as 

instalações da empresa ODEBRECHT LATIN FINANCE, a fim de que se 

verifique a lisura das transações internacionais realizadas, 

arrecadando-se tanto material em papel como em mídia, com a 

possibilidade de extração de dados de servidores”. A propósito, não 

se estabeleceu nenhuma correlação entre essa empresa e as 

investigações ou entre qualquer de seus representantes legais e 

essas mesmas investigações. 

 
Com relação às empresas contra as quais foram 

expedidos mandados de busca e apreensão, tem-se que as decisões que 

os determinaram ou foram expedidas por decisões judiciais 

desprovidas de fundamentação pertinente (“probable cause”, na 

expressão do direito norte americano, e “fundadas razões”, na 
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expressão do direito brasileiro) para afastar a garantia 

constitucional da inviolabilidade domiciliar, como no caso das 

impetrantes BRASKEM S/A e ODEBRECHT ÓLEO E GÁS S/A, ou foram 

determinadas sem qualquer fundamentação, como no caso das 

impetrantes ODEBRECHT PLANTAS INDUSTRIAIS E PARTICIPAÇÕES S/A. e 

ODEBRECHT PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA S/A, ou ainda com inadmissível 

generalidade, por não estabelecer os limites objetivos da medida 

constritiva, como no caso da impetrante CONSTRUTORA NORBERTO 

ODEBRECHT S/A. A propósito, ressalte-se que a ODEBRECHT 

PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA S/A nunca teve contrato com a Petrobrás 

S.A, tendo sido constituída em 2013 como holding.  

 
Já com relação às demais empresas contra as quais 

não foram expedidos mandados de busca e apreensão, até porque elas 

não foram sequer mencionadas na decisão proferida no Pedido de Busca 

e Apreensão Criminal nº 5024251-72.2015.404.7000, verificou-se grave 

violação dos arts. 5º, XI, da CF, 240, § 1º e 243, I e II, do CPP, 

porquanto as buscas e apreensões foram determinadas por extensão e 

executadas sem mandados judiciais específicos contra pessoas 

jurídicas e pessoas físicas (seus respectivos dirigentes) não 

relacionados às investigações e com inadmissível generalidade e 

abrangência, incidindo na censura veiculada pelos notáveis 

precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF, MS nº. 23.454/DF) e da 

8ª Turma do TRF/4ª Região (Apelação Criminal nº 5081686-

38.2014.04.7000/PR). 

 Afinal, a orientação que presidiu a decisão e a 

execução dessas buscas e apreensões equivale a “delegar a extensão 

[da busca e apreensão] à autoridade policial”, o que discrepa, “a 

mais não poder, da ordem jurídica em vigor” (STF, MS nº. 23.454/DF) 

ou constituiu inadmissível “ampliação irrestrita da constrição”, 

para usar a expressão com que a eg. 8ª Turma do TRF/4ª Região 

repeliu decisão idêntica à impugnada nesta impetração (Apelação 

Criminal nº 5081686-38.2014.04.7000/PR). 

 
Ante todo o exposto, espera o defendente que seja 

reconhecida e declarada a ilegalidade e a inconstitucionalidade das 

buscas e apreensões aqui impugnadas para o efeito de também 

reconhecer-se e declarar-se a ilicitude e consequente 
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inadmissibilidade de toda e qualquer prova delas decorrente, a teor 

dos arts. 5º, LVI, da CF e 157 do CPP. 

 

 
                   VII. “PREMISSAS TEÓRICAS RELEVANTES” 

 

O Ministério Público Federal, antes de abordar o 

mérito da presente ação penal em suas alegações finais, tenta 

construir uma curiosa introdução para “tratar de premissas teóricas 

relevantes”. No tópico em questão, em suma, o MPF divaga sobre a 

complexidade dos crimes imputados no presente caso penal e apregoa 

que tais delitos seriam de difícil prova, pelo que, em nome da 

importância da repressão desses supostos ilícitos, propõem um 

rebaixamento dos padrões probatórios.  

 
Fala o Parquet em “medir adequadamente o ônus da 

acusação”, na valoração das provas “em conformidade com o moderno 

entendimento da prova indiciária” e até mesmo no emprego de 

“modernas técnicas de análise de evidências” (“probabilismo, na 

vertente do bayesianismo, e explanacionismo”), tudo isso, 

obviamente, a pretexto de permitir a relativização do seu 

incontornável ônus probatório e conduzir a um resultado condenatório 

mesmo sem que exista a devida base empírica, apta a sustentar as 

acusações deduzidas. 

          
O que se constata, na fala do Ministério Público, é 

uma narrativa completamente divorciada do robusto acervo probatório 

coligido aos autos (o que, aliás, já se tornou lugar comum no caso 

em tela), além da pretensa utilização de teorias, teses jurídicas e 

julgados que, para além de não guardarem qualquer pertinência 

temática com o presente caso, não encontram correspondência e 

compatibilidade com a Constituição da República. 

 
Com efeito, o que se verifica é a clara utilização 

de um discurso pseudo-teórico, que é baseado em falsas premissas e 

que não é aplicável ao processo penal, com vistas a fazer valer a 

sua pretensão acusatória a qualquer custo, ainda que o caminho a 

percorrer seja flagrantemente inconstitucional, por violar as mais 

elementares e caras garantias de um Estado Democrático de Direito. 
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A bem da verdade, esse modus procedendi só serve 

para revelar a efetiva temeridade de suas acusações, mormente quando 

se verifica que, para sustentá-las, o MPF se utiliza de constantes 

saltos lógicos e argumentativos. É o que se verá a seguir. 

 
Inicialmente, cumpre frisar que a instrução 

processual comprovou, a não mais poder, que o defendente MARCELO 

ODEBRECHT não praticou nenhuma das condutas ilícitas que lhe foram 

imputadas. MARCELO ODEBRECHT, insista-se, não foi incriminado por 

nenhum dos 9 (nove) delatores inquiridos neste feito, tampouco 

apareceu na condição autor ou partícipe de crime nas falas dos mais 

de 40 (quarenta) delatores desta Operação Lava Jato. Nem mesmo dos 

mais de 90 (noventa) depoimentos colhidos, ao longo de 35 (trinta e 

cinco horas), surgiu qualquer declaração que pudesse indicar o 

envolvimento de MARCELO ODEBRECHT nos crimes relatados na denúncia. 

E mais: mesmo com toda a devassa feita em sua vida pessoal e 

profissional, por meio das buscas e apreensões, culminando com a 

composição de um acervo de mais de 01 (um) terabyte, dentre 

documentos, emails, notas e arquivos eletrônicos, nada, 

absolutamente nada foi encontrado que o ligasse a quaisquer ilícitos 

relacionados a contratos, licitações ou obras na PETROBRAS.  

 
Daí se vê que, mesmo que fosse aceitável ou possível 

(o que aqui se admite apenas para argumentar) obter um decreto 

condenatório baseado única e exclusivamente em indícios, não poderia 

ser este o resultado no caso dos autos, sobretudo em relação ao 

defendente MARCELO ODEBRECHT: é que em desfavor dele nem indícios 

há, existindo, ao revés, como já se viu, prova que atesta a sua 

inocência e deve conduzir inapelavelmente à sua absolvição.    

 
Para além das infundadas alegações do Parquet, que 

só servem para demonstrar o quanto se encontram verdadeiramente 

infirmadas pelo farto conjunto probatório, o que causa mais espécie 

é o reconhecimento pelo próprio órgão acusatório da completa 

ausência de provas contra o ora defendente e, ainda assim, a sua 

obsessão pela condenação. 
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Prova disso é a espantosa pergunta (por óbvio, de 

caráter retórico, pois já se sabe a resposta que será dada) 

elaborada pelo MPF: “se é extremamente importante a repressão aos 

chamados delitos de poder e se, simultaneamente, constituem crimes 

de difícil prova, o que se deve fazer?”. Ora, num Estado Democrático 

de Direito, a única resposta possível para a mencionada indagação 

seria: absolver! Mas o órgão Ministerial insiste na busca de um 

decreto condenatório, ainda que para isso faça uso de certos 

“entendimentos jurisprudenciais e doutrinários” que não encontram 

qualquer respaldo na Constituição da República. 

 
Ora, em sua peça acusatória, o Ministério Público 

Federal colaciona jurisprudência do STF, da relatoria da eminente 

Ministra ROSA WEBER -- cuja assessoria à época era protagonizada por 

Vossa Excelência -- que relaciona o crime de estupro com os 

denominados “delitos de poder”. De acordo com o julgado, tal como 

ocorre com o mencionado crime contra a dignidade sexual, em que 

existe um especial valor probatório da palavra da vítima, nos 

“delitos de poder” deve-se conferir “maior elasticidade na admissão 

da prova de acusação, o que em absoluto se confunde com 

flexibilização das garantias legais”. E prossegue o MPF: “A ministra 

bem diagnosticou a situação: em crimes graves e que não deixam 

provas diretas, ou se confere elasticidade à admissão das provas da 

acusação e se confere o devido valor à prova indiciária, ou tais 

crimes, de alta lesividade não serão jamais punidos e a sociedade é 

que sofrerá as consequências”.  

 
Diante de tantas afirmações e ilusórias relações 

casuísticas que não guardam qualquer pertinência constitucional nem 

relação com o caso dos autos, torna-se imperioso apresentar algumas 

relevantes considerações. 

 
Com efeito, os isolados julgados selecionados pelo 

Parquet não refletem, em absoluto, a jurisprudência e doutrina 

absolutamente majoritárias sobre o tema. Em um Estado Democrático de 

Direito que elege como norma constitucional a presunção de não-

culpabilidade, toda e qualquer condenação criminal deve -– quase 
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como um imperativo categórico kantiano -– estar suficientemente 

lastreada em provas, assim obtidas durante um devido processo legal. 

 
Nessa perspectiva, “o relaxamento de padrões 

probatórios” sustentado pelo MPF, além de não encontrar lugar na 

Constituição, só serve para demonstrar a essencial fragilidade de 

suas acusações, daí porque se observa a ocorrência de diversas 

alterações de argumentos para tentar comprovar algo que a própria 

instrução desautoriza por completo. Sobre o tema, FERNANDO DÍAZ 

CANTÓN88 afirma que: 

 
“(...) Sin embargo, la postura aqui criticada, que acepta 

el relajamiento de los patrones probatórios en casos de delitos 
intolerables de prueba dificultosa, no parece partir de una 
impugnación plena al cognoscitivismo dado que reconoce, junto a la 
necesidad de condenar por um imperativo político-criminal, la 
imposibilidad de comprovar los hechos en el caso y pese a ello 
assumir el riesgo (permitido) de punir sin prueba suficiente (...)”  

 

Não é demais notar que a pretensão acusatória do 

MPF, aliada à maneira como a aludida ação penal tem se desenvolvido 

(com flagrante cerceamento de defesa, o que impossibilitou a 

realização do devido contraditório como meio para confrontar a prova 

produzida pela acusação -– prova sobre prova -- e atestar a sua 

fiabilidade) revelam a equivocada opção pela busca de um decreto 

condenatório carente de qualquer elemento probatório idôneo. 

 
Ainda nesse contexto, não custa lembrar que toda a 

“prova” da denominada Operação Lava Jato é oriunda de 40 (quarenta) 

acordos de delação premiada, sendo que nenhum desses delatores cita 

a participação de MARCELO ODEBRECHT em qualquer atividade criminosa. 

Muito pelo contrário: vários delatores, incluindo-se aí PAULO 

ROBERTO COSTA, tratam de inocentar expressamente MARCELO ODEBRECHT. 

Mas, curiosamente, tudo isso parece ser ignorado pelo MPF. Ora, se 

as delações servem para condenar, é lógico que também devem servir 

para absolver! 

 

88 Canton, Vicisitudes de la cuestión de la autonomia o dependência entre 
el Derecho Penal y el Derecho procesal penal in Estudios sobre Justicia 
Penal Homenaje al professor Julio B. J. Maier, Buenos Aires, 2005, pág. 
840. 
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Como se vê, o robusto acervo probatório obtido 

durante toda a instrução criminal comprovou definitivamente a 

absoluta inocência de MARCELO ODEBRECHT. Como, então, nesse cenário, 

pode o MPF pretender falar em relaxamento dos padrões probatórios? 

Como pode comparar o tratamento dado à prova na APn 470/STF com o 

que se tem na Operação Lava Jato? Como pode querer comparar o 

cenário probatório que se tem nesta causa com a situação de crimes 

praticados entre quatro paredes, com certa superestimação da palavra 

da vítima? Alguns pontos precisam ser esclarecidos.  

 
Há, no campo probatório, uma diferença fundamental 

entre a APn 470/STF e os processos relacionados com a Operação Lava 

Jato. E isto, obviamente, salta aos olhos! É que na Lava Jato 

abundam as delações premiadas! O cerne da operação está vinculado a 

isto. Mas se há tantas delações premiadas -– já são mais de 40 -– 

como então falar em prova difícil e argumentar no sentido do 

relaxamento dos padrões probatórios? De fato, isto é, por tudo, 

injustificável. Se o Estado está se valendo deste instrumento e está 

abrindo mão da imposição e do cumprimento de pena por pessoas que 

confessaram seus crimes, é de todo inadmissível que se cogite de 

relativização de exigências probatórias. Ao contrário, onde há 

delação premiada, com toda razão, as exigências probatórias devem 

ser reforçadas e não relaxadas ou diminuídas. É dizer: se mesmo com 

tantas delações, a prova produzida é no sentido de não permitir a 

condenação do defendente MARCELO ODEBRECHT, seria uma inaceitável 

contradição caso fossem relativizados os padrões de exigência 

probatória e flexibilizar os ônus probatórios atribuídos à acusação.  

 
E mais: se a intenção do Ministério Público, quando 

da comparação com o cenário probatório nos crimes sexuais, fosse 

mesmo a de valorizar a palavra da vítima, como explicar o fato do 

MPF não dar credibilidade à palavra dos delatores quando estes 

isentaram integralmente MARCELO ODEBRECHT de envolvimento nos 

crimes, bem assim em relação à palavra da PETROBRAS (aqui sempre 

tratada como vítima), quando reconheceu, por exemplo, não ter havido 

qualquer irregularidade na celebração do contrato de fornecimento de 

nafta firmado entre a própria PETROBRAS e a BRASKEM, como apurado em 

específica e profunda investigação interna realizada pela empresa 
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estatal e conforme demonstrado documentalmente nestas razões de 

defesa?  

 
Mas as afrontas ao Estado Democrático de Direito não 

param por aí. 

 
O Parquet destina um tópico das suas alegações para 

tratar de “modernas técnicas de análise de evidências”, utilizando-

se, para tanto, do probabilismo, na vertente do bayesianismo89, e do 

explanacionismo. 

 
Ao que parece, o Ministério Público se deixou 

seduzir -- com um atraso de mais de 40 anos, é bem verdade –- por um 

modismo que, em certa época, tomou conta das discussões relacionadas 

à teoria da prova. A questão é inteiramente desvelada por MICHELE 

TARUFFO, na sua obra “La Prueba de los Hechos” (a mesma, aliás, que 

fora citada pelo MPF, fora de contexto, em suas alegações finais, 

para pretensamente suportar uma das teses ali defendida):  

“Esto es lo que ha ocurrido, sobre todo, en los 
Estados Unidos, sobre la base de la versión subjetiva de la 
probabilidad cuantitativa que desemboca en el teorema de Bayes 
y en sus múltiples desarrollos. Después de algunos estudios 
iniciales muy importantes aparecidos en los años setenta, la 
teoría bayesiana aplicada a la valoración de las pruebas y a la 
determinación de los hechos se ha convertido en la base para 
una suerte de ortodoxia teórica, según la cual ser «bayesiano» 
significa ser up to date y estar en posesión de una teoría no 
sólo «verdadera» sino capaz de resolver casi todos los 
problemas de valoración de la prueba”90. 

 

O Ministério Público Federal, entretanto, parece 

esquecer ou ignorar deliberadamente que a teoria bayesiana tem 

sofrido duras críticas quanto à sua idoneidade para construções 

89 Sobre o tema, explica Michele Taruffo: “La teoría bayesiana no es, en 
realidad, una doctrina de la prueba; es un método de cálculo sobre la base 
del cual, frente a la necesidad de valorar la aceptabilidad de la hipótesis 
sobre el hecho X, se establece la probable frecuencia de X dentro de una 
clase determinada de eventos teniendo en cuenta la distribución precedente 
de los X en esa clase. El teorema de Bayes permite atribuir a esa 
frecuencia probable un valor numérico fraccionario comprendido entre O y 1: 
este valor representa el grado de convencimiento racional sobre X.” (La 
Prueba de Los Hechos, 2ª ed. Madrid: Trotta, 2005, pág. 195). 

 
90 TARUFFO, Michele. La Prueba de Los Hechos, 2ª ed. Madrid: Trotta, 

2005, págs. 194-195. 
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racionais de valoração da prova e, consequentemente, quanto à sua 

capacidade de oferecer respostas suficientemente válidas para casos 

complexos. 

 
É essa a lição do insigne jurista italiano MICHELE 

TARUFFO, que observa: 

 

“En los últimos años esta teoría ha sido objeto de 
críticas mucho más radicales, que ponen en discusión su fundamento, 
es decir, el principio de la aplicabilidad del teorema de Bayes al 
problema de la prueba judicial de los hechos. En efecto, estas 
críticas no ponen siempre en discusión ese teorema o los principios 
referentes al cálculo de la probabilidad cuantitativa, sino su 
idoneidad para constituir racionalizaciones válidas del problema de 
la valoración de las pruebas y, por tanto, para ofrecer respuestas 
válidas en las distintas situaciones en las que este problema se 
presenta(...)Un primer orden de observaciones se refiere al hecho de 
que el teorema de Bayes, si se entiende correctamente, no es idóneo 
para cuantificar la aceptabilidad de la hipótesis fáctica sobre la 
base de los elementos de prueba que se refieren a la misma. Ese 
teorema explica, en efecto, cómo combinar dos ingredientes: la 
distribución precedente de un cierto fenómeno en una determinada 
clase (la denominada prior probability o base rate information) y 
algo denominada «función de probabilidad», para llegar a determinar 
la probable densidad o frecuencia de un evento dentro de una muestra 
determinada. Resulta entonces evidente que ese teorema pretende 
calcular la probabilidad estadística de un evento dentro de un cierto 
campo de fenómenos, pero no dice nada acerca del caso concreto: en 
especial, no toma en cuenta la base probatoria específica del 
razonamiento que se refiere, en el caso particular, a la hipótesis 
sobre el hecho. En efecto, no toma en consideración la posibilidad de 
pruebas que contradigan la prior probability y tampoco de fenómenos 
esenciales para valorar la fundamentación de esa hipótesis, como por 
ejemplo la amplitud y la naturaleza del material probatorio, la 
falsedad de las pruebas o la superveniencia de otros elementos de 
prueba”91.  

 

Não é preciso muito esforço para concluir que a 

mencionada teoria bayesiana do cálculo das probabilidades não 

oferece uma técnica de racionalidade aceitável e eficiente às 

questões atinentes à confirmação probatória de determinadas 

hipóteses sobre fatos. A aplicação de tal método é, nas palavras de 

Taruffo, “por un lado contraproducente y peligrosa ya que implica 

riesgos elevados de errores y de malentendidos, y, por otro, 

escasamente funcional en el contexto procesal porque tiene la 

peculiar característica de descuidar el dato que en ese contexto es 

91 TARUFFO, Michele. La Prueba de Los Hechos, 2ª ed. Madrid: Trotta, 
2005, pgs. 198-199. 
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el más importante, esto es, el peso y el signiftcado de los 

elementos de prueba disponibles en el caso concreto”92. 

 
Se a crítica ao bayesianismo já é severa no âmbito 

do processo civil, forçoso é concluir, ademais, por sua absoluta 

incompatibilidade com o ambiente do processo penal, onde o princípio 

constitucional da presunção de inocência disciplina a distribuição 

do ônus da prova e impede que se atribua, ex ante, uma probabilidade 

positiva à hipótese de culpabilidade. A questão é muito bem posta 

por JORDI FERRER BELTRAN: 

 
“En el cálculo matemático de probabilidades, com ya 

he señalado anteriormente la probabilidad inicial de una 
hipótesis, antes de tomar en cuenta ningún elemento de juicio, 
debe ser 0,5 para ser neutral entre la hipótesis y su negación. 
Ahora bien, ¿resulta admisible en el proceso penal atribuir una 
probabilidad positiva a la hipótesis de la culpabilidad antes 
del análisis de la prueba? ¿Es esto compatible con la 
presunción de inocencia? (Laudan, 2006: 100-106). A primera 
vista, una solución podría ser atribuir a la hipótesis de la 
culpabilidad una probabilidad inicial cero, pero la fatal 
consecuencia sería entonces que la probabilidad final de la 
hipótesis, dados los elementos de juicio, sería también 
necesariamente cero, por cuanto en la aplicación del método 
bayesiano debe multiplicarse la probabilidad condicionada 
inversa – P(E/H)- por la probabilidad inicial de H, y cualquier 
número multiplicado por cero da, obviamente, cero. Pero, por 
otra parte, la asignación de una probabilidad positiva, mayor 
que cero, a la hipótesis de la culpabilidad antes de tomar en 
cuenta las pruebas parece manifiestamente incompatible con la 
presunción de inocencia.”93  

 

O tema, como relata FERRER BELTRAN94, já foi abordado 

em concreto num julgamento realizado pela Suprema Corte do Estado de 

Connecticut, nos Estados Unidos, em 1994 (State v. Skipper, 637 A.2d 

1101). No caso, o réu foi acusado de estupro e a vítima havia 

engravidado em decorrência da relação não consentida. Depois de 

extraídas amostras de DNA da vítima, do acusado e do feto, um perito 

determinou -- aplicando o teorema de Bayes e partindo de uma 

probabilidade inicial de 0,5 para a hipótese de que o acusado fosse 

92 Ob. Cit., pgs. 205-206. 
93 FERRER BELTRÁN. Jordi. La valoración racional de la prueba. Madrid: 

Marcial Pons, 2007, p. 118/119. 
 
94 Ob. Cit., p. 119. 
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o pai e, portanto, fosse culpado pelo crime -- que a probabilidade 

de que o réu fosse o pai do feto dada a prova do DNA seria de 

0,9997, tendo a Corte declarado esta análise como incompatível com a 

presunção de inocência que vigia em favor do acusado, conquanto 

tivesse sido atribuída uma probabilidade inicial positiva (maior que 

zero) à hipótese de culpabilidade. A decisão é citada por FERRER 

BELTRAN95: 

 
“Si assumimos que el estándar de la presunción de 

inocencia requiere que la probabilidad inicial de la 
culpabilidad sea cero, entonces la probailidad de la paternidad 
en un caso penal será siempre cero porque el Teorema de Bayes 
requiere que el índice de paternidad se multiplique por una 
probabilidad inicial positiva para tener alguna utilidad. En 
otras palabras, el Teorema de Bayes sólo puede funcionar si no 
tomamos en cuenta la presunción de inocencia” (State v. 
Skipper, 637 A.2d 1101, en 1107 [Conn., 1994]. 

 
 
Daí ser inevitável acompanhar a conclusão de Ferrer 

Beltrán, quando aduz que a sua absoluta incompatibilidade com o 

princípio da presunção de inocência acarreta um “problema imposible 

de salvar para la concepción subjetivista bayesiana de la 

probabilidad”96.       

Não é menos absurda, por seu turno, a proposta do 

Ministério Público Federal de basear a análise probatória numa 

lógica explanacionista, no bojo de um processo criminal. Como diz o 

próprio MPF, no explanacionismo, relacionado com a ideia de 

inferência para a melhor explicação (IME), uma determinada hipótese 

será dada como verdadeira se for considerada como sendo a que melhor 

explica uma determinada evidência. De fato, já se usou isso para 

determinar a valoração das provas num processo criminal e o 

resultado foi catastrófico. Quem relata isto com precisão ímpar é 

ALBERTO BOVINO97 (escrevendo, ironicamente, sob o pseudônimo de John 

95 FERRER BELTRÁN. Jordi. La valoración racional de la prueba. Madrid: 
Marcial Pons, 2007, pg. 119.  

96 Ob. Cit., pg. 120. 
  
97 BOVINO, Alberto. Sobre los motivos para ser abogado. Disponível em: < 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2006/10/doctrina30934.pdf>. 
Acesso em 20/02/2016.  
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Doe), num texto em que relata incidentalmente um caso ocorrido nos 

EUA, em que se apurava o homicídio de um policial.  

 
Explica BOVINO que a polícia fora chamada a intervir 

numa briga generalizada que ocorria num bar e quando lá chegou 

ocorreu uma troca de tiros, tendo uma das balas atingido mortalmente 

um dos policiais. Ninguém sabia ao certo quem havia disparado o tiro 

que vitimou o policial, mas se sabia que o tira, antes de morrer, 

também havia disparado e atingido uma das 50 ou 60 pessoas 

presentes. Literalmente, descreve Bovino: 

 
“En el caso del homicidio de un policía, en un 

confuso episodio en un bar, donde varias personas atacaron a la 
policía cuando pretendía detener a alguien, la situación 
terminó con un intercambio de balazos en aras de detener ya no 
se sabe a quién. Tampoco nadie supo quién había disparado el 
tiro que finalmente mató al policía, pero el muerto, antes de 
morir, disparó a una de las cincuenta o sesenta personas 
presentes. Ergo, aquel a quien el muerto disparó antes de morir 
debía ser quien lo había matado. Gran conclusión policial gran. 
Sólo que dejó de lado la pequeña presunción policial de que 
todos somos culpables, probablemente porque en este caso 
resultaba inadecuada.”98 

 

A solução dada, no caso concreto, é um exemplo 

clássico do que pode resultar do explanacionismo. É dizer: dentre as 

hipóteses existentes e no afã de encontrar um culpado, a acusação 

elegeu aquela que lhe parecia como sendo a que melhor explicava os 

fatos. Ou seja: o culpado pela morte do policial há de ser também 

aquele que fora atingido por um tiro disparado pelo oficial 

posteriormente morto. Simples assim! Se o policial, antes de morrer, 

atirou em alguém, a melhor explicação para isso seria, a juízo da 

acusação, que ele tivesse atirado em quem também houvera disparado 

contra ele. Não é, porém, preciso grande imaginação para antecipar a 

tragédia que decorreu disso. É o que se vê da narrativa de Bovino: 

 
“… la persona que efectivamente había disparado 

contra el policía y, por lo tanto, haba causado su muerte, se 
mudó a otro estado. Al tiempo volvió y firmó una confesión, 
afirmando que él había sido quien lo había matado. Además, al 
día siguiente al episodio, le contó a tres amigos distintos que 
había sido él quien matara al policía.  

 

98 Idem. 
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(…) 
 
Mientras tanto, la persecución contra el “principal 

sospechoso” seguía su curso, aunque éste negaba toda 
responsabilidad en el hecho. Y se llegó, finalmente, al juicio.  

 
(…) 
 
…, el fiscal no sólo no decidió iniciar una 

investigación para determinar la eventual responsabilidad del 
culpable confeso, sino que, además, se opuso, en el juicio, a 
la introducción de todas las pruebas que hubieran permitido 
demostrar la absoluta inocencia del acusado.  

 
(…)  
 
…, es importante señalar que, por lo general, en un 

juicio estadounidense, entre testimonios contradictorios de la 
policía y el acusado, el jurado sabe a quién elegir. Y el 
jurado, sin defraudar las expectativas de ningún sociólogo, 
salió de la sala de deliberación con un veredicto de 
culpabilidad. 

 
El acusado, ahora condenado, recurre, y el tribunal 

de alzada no hace lugar al recurso. La corte suprema del estado 
tampoco, a pesar de que ambos tribunales pudieron apreciar 
directamente las pruebas que no pudieron ser vistas por el 
jurado.99  

(…) 
 
Finalmente, el caso llegó a la Corte Suprema 

Federal. Este tribunal, por diversas consideraciones 
relacionadas con lo que debe ser un juicio justo acorde con la 
Constitución, invalidó la condena y obligó al estado a realizar 
un nuevo juicio, en el que se permitiera la introducción de los 
testigos de la defensa.”100  

  

O que se vê, pois, de todo o exposto, é que, aquilo 

que o Ministério Público Federal chamou de “modernas técnicas de 

99 Segundo Bovino, essas provas consistiam em: “a) la confesión del 
verdadero culpable, bajo la forma de una declaración jurada, en la cual 
admitía haber matado al policía; 2) las declaraciones de tres testigos, 
amigos íntimos del confeso, en las que admitían que el culpable había 
reconocido frente a ellos haber matado al policía; 3) la declaración de uno 
de los testigos anteriores en la que manifestaba que el culpable le había 
informado que se había deshecho del arma con la cual había matado al 
policía y que, por ese motivo, se había comprado otra arma; y 4) la 
declaración de otro de los testigos anteriores, en la que contradecía la 
versión del culpable, vertida en el juicio, en la que afirmaba haber estado 
con el testigo bebiendo en otro bar en el momento de los hechos.” 

 
100 BOVINO, Alberto. Sobre los motivos para ser abogado. Disponível em: < 

http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2006/10/doctrina30934.pdf>. 
Acesso em 20/02/2016. 
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análise de evidências” não passam de um artifício, um pretexto para 

tentar dar pseudo-cientificidade ao seu intento de obter a 

condenação mesmo sem lastro probatório ou base empírica que sustente 

isto.   

Mas as conjecturas ministeriais, por incrível que 

possa parecer, ainda vão além. 

 
O Ministério Público Federal tenta sustentar, 

novamente ao arrepio da Constituição da República, que “O melhor 

standard de prova que existe foi desenvolvido no direito anglo-

saxão, e é o “para além da dúvida razoável”. Ora, há até quem de 

fato diga isto em relação ao processo civil! Mas isso de modo algum 

significa, como quer fazer crer o Ministério Público Federal, que 

esse critério seja adequado para a realidade de um processo penal e 

que se possa condenar alguém sem a certeza de sua culpabilidade. A 

máxima beyond a reasonable doubt de forma alguma autoriza que alguém 

seja condenado criminalmente considerando apenas a probabilidade 

dessa hipótese! É preciso compreender o referido critério em sua 

exata acepção!   

 
 Quanto ao tema, esclarecedora é a lição de MICHELLE 

TARUFFO: 

 
“La situación es notablemente diferente cuando 

existen estándares normativos que se refieren a la elección del 
juez en torno a lo que se considera verdadero en cuanto 
probado. El ejemplo principal es constituido por las hipótesis 
en las que se piensa que en el proceso penal se puede extender 
la condena sólo cuando la culpabilidad del imputado resulte 
probada más allá de toda duda razonable. Se trata del criterio 
de la proof beyond any reasonable doubt que se ha afirmado hace 
tiempo en la jurisprudencia de las cortes norteamericanas y que 
es seguido también en distintos ordenamientos de la civil law. 

 
Se trata, evidentemente, de la consecuencia de una 

elección fundamental de tipo ético, aun antes que jurídico, 
según la cual es preferible que muchos culpables sean absueltos 
a que un inocente sea condenado. Esta opción ética conlleva 
varias consecuencias, una de las cuales concierne precisamente 
al grado de confirmación probatoria que la hipótesis relativa a 
la culpabilidad del imputado debe conseguir para que pueda 
considerarse como verdadera y pueda, entonces, fundamentar la 
condena.  Tal grado no es precisamente determinable, pero es 
claro que tiene que ser particularmente elevado; se trata de un 
grado de confirmación mucho más elevado que el de la 
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probabilidad prevalente, y que tiene que ser prácticamente 
equivalente a la certidumbre de la veracidad del enunciado de 
hecho.”101 

 
 

Aliás, a Suprema Corte de Nevada já se pronunciou no 

sentido de que a noção de beyond a reasonable doubt é inerentemente 

qualitativa. Ademais, advertindo que qualquer tentativa de 

quantificá-la pode implicar numa indevida diminuição da carga 

probatória da acusação. É conferir: 

 

“The idea of reasonable doubt is inherently 
qualitative. Any attempt to quantify it may impermissible lower 
the prosecution´s burden of proof, and is likely to confuse 
rather than clarify”102.    

  

Constata-se, nessa perspectiva, que no Estado 

Democrático de Direito existe uma escolha ética intrínseca ao 

processo penal, no sentido de que na hipótese de qualquer dúvida 

sobre a autoria do fato, o indivíduo seja absolvido. Não se pode, 

portanto, cogitar da relativização desta regra, sob pena de 

flagrante e inaceitável ofensa às garantias fundamentais do acusado. 

 
Não é demais registrar que se por um lado no âmbito 

do processo civil anglo-americano, o magistrado pode decidir com 

base em juízos de probabilidade, mesmo na sentença final, fundando-

se em preponderância probatória, ainda que frágil, por outro lado, o 

tratamento sobre o tema dispensado ao processo penal é, por razões 

óbvias, absolutamente distinto. Nesse sentido, vale conferir ANTÔNIO 

PASSO CABRAL: 

 
“No primeiro extremo desta gradação está a convicção 

necessária para uma condenação cível, onde se adota o critério do 
“mais provável que não” (more abable than not), ou seja, uma 
preponderância mínima que indique que os fatos tenham ocorrido e que 
assegura que o juiz possa decidir sem ter que recorrer as regras de 
distribuição de ônus. Trata-se de uma baixa probabilidade que, mesmo 
assim, permite a tomada de decisão em favor de uma das teses. Por 
outro lado, o mesmo não se observa no processo penal. Com efeito, no 

101 Taruffo, Verdad, prueba y motivación en la decisión sobre los hechos, 
México, 2013, pág. 48. 

102 McCulloch v. State, 99 Nev. 72, at 75 (1983). Sobre tal decisão cfr. 
Laudan, Truth, Error and Criminal Law. An Essay in Legal Epistemology, New 
York, 2006, pág. 45. 

   

136 
 

                                                           



processo penal, algumas decisões (as condenatórias) pedem uma 
convicção lastreada em um maior grau de probabilidade: o juiz deve 
estar convido “além da dúvida razoável” (beyond the reasonable 
doubt)...)103”. 

      

De qualquer sorte, é interessante ainda observar 

que, mesmo que se adotasse o absurdo standard probatório 

probabilístico utilizado pelo Ministério Público Federal, o que se 

admite apenas para argumentar, o certo é que mesmo assim MARCELO 

ODEBRECHT deveria ser considerado inocente, pois é altamente 

improvável que, num universo de dezenas de delatores, alguém pudesse 

ter participado de atividades ilícitas e, assim, não ser mencionado 

por nenhum deles. Pode-se dizer, com absoluta segurança, que a 

probabilidade disso acontecer é zero! Sem contar que, após uma 

verdadeira devassa em sua vida pessoal e profissional, não se 

produziu nenhum documento, e-mail ou sequer anotação104 no sentido de 

evidenciar que Marcelo Odebrecht tenha tido conhecimento ou 

participado dos alegados fatos descritos na Denúncia.  

 
Para além de tudo isso, esse modus operandi do 

Ministério Público Federal parece revelar tão somente a necessidade 

de estabilização das expectativas sociais, transformando o Direito 

Penal em instrumento meramente simbólico. 

 
Na atualidade, verifica-se um verdadeiro clamor por 

uma expansão desenfreada do Direito Penal. Tal fenômeno, 

diagnosticado pelo insigne professor italiano SERGIO MOCCIA como a 

“perene emergência” (perenne emergenza)105, repercute numa odiosa 

103 CABRAL, Antônio do Passo. Questões processuais no julgamento do 
mensalão: valoração da prova indiciária e preclusão para o juiz de matérias 
de ordem pública. Revista dos Tribunais. Ano 102. – Julho de 2013 – 
Vol.933.   

104 Não é demais lembrar que todas as notas encontradas no celular de 
Marcelo Odebrecht, que deram origem a inúmeras ilações do MPF, foram feitas 
depois de publicizadas as investigações da operação lava jato, sendo todas 
sobre temas de conhecimento público, veiculados na mídia e demonstram que o 
defendente estava acompanhando, promovendo apurações e especialmente 
preocupado com os impactos que poderiam haver no Grupo Odebrecht. 

105 Moccia, La perenne emergenza: tendenze autoritarie nel sistema 
penale, Napoli, 2011, passim. Sica, Direito penal de emergência e 
alternativas à prisão, São Paulo, 2002, passim. Sobre a problemática do 
“processo penal emergencial” cfr. Chouckr, Processo Penal de Emergência, 
Rio de janeiro, 2002. 
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tendência de flexibilizações ou, até mesmo, porque não dizer, 

verdadeiro aniquilamento das garantias constitucionais. 

 
A maneira como a presente ação penal tem sido 

conduzida demonstra claramente a substituição do paradigma do 

Direito Penal do cidadão (Bürgerstrafrecht), preocupado com a 

otimização de esferas de liberdade, pelo odioso modelo do Direito 

Penal do inimigo (Feindstrafrecht)106, caracterizado pela 

relativização das garantias materiais e processuais.   

106 Sobre o tema cfr. Cfr. Jakobs, Kriminalisierung im Vorfeld einer 
Rechtsgutsverletzung in ZStW 97, 1985, págs. 753 e ss. (em sentido crítico). 
Posteriormente, numa linha descritiva, Jakobs, Das Selbstverständnis der 
Strafrechtswissenschaft vor den Herausforderungen der Gegenwart (Kommentar) in 
Eser/Hassemer/Burkhardt (edts.), Die Deutsche Strafrechtswissenschaft vor der 
Jahrtausendwende, München, 2000, pág. 52; o mesmo, Personalität und Exklusion im 
Strafrecht in Spinellis-FS, Athen, 2001, págs. 447 e ss.; o mesmo, Derecho penal del 
ciudadano y Derecho penal del enemigo in Jakobs/Cancio Meliá, Derecho penal del enemigo, 
Madrid, 2003, págs. 19 e ss.; o mesmo, Terroristen als Personen im Recht? in ZStW 117, 
2005, págs. 838 e ss.; o mesmo, Feindstrafrecht? Eine Untersuchung zu den Bedingungen von 
Rechtlichkeit in HRRS 2006, págs. 289 e ss.; o mesmo, La Pena Estatal: Significado y 
Finalidad, Navarra, 2006, págs. 167 e ss.;  Da (já) extensa bibliografia sobre o tema cfr. 
as seguintes coletâneas de artigos: Cancio Meliá/Gómez-Jara Díez (edts.), Derecho Penal 
del Enemigo. El Discurso Penal de la Exclusión, vols. I e II, Buenos Aires, 2006; Vormbaum 
(edt.), Kritik des Feindstrafrechts, Berlin, 2009. Cfr., ademais, os trabalhos de Pérez 
del Valle, Zur rechtsphilosophischen Begründung des Feindstrafrechts in Jakobs-FS, págs. 
515 e ss.; Polaino Navarrete, Die Funktion der Strafe beim Feindstrafrecht in Jakobs-FS, 
págs. 529 e ss.; Polaino-Orts, Derecho Penal del Enemigo. Fundamentos, Potencial de 
Sentido y Límites de Vigencia, Barcelona, 2009; o mesmo, La legitimación constitucional de 
un Derecho penal sui generis del enemigo frente a la agresión a la mujer in InDret 3, 
2008, págs. 1 e ss.; González Cussac, El renacimiento del pensamiento totalitario en el 
seno del Estado de derecho: la doctrina del Derecho penal del enemigo in RP 19, 2007, 
págs. 52 e ss.; Gracia Martín, Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado 
“Derecho penal del enemigo” in RECPC 7, 2005, págs. 1 e ss.; Cancio Meliá, ¿«Derecho 
penal» del enemigo? in Derecho penal del enemigo, págs. 57 e ss.; Muñoz Conde, De la 
tolerancia cero al Derecho penal del enemigo, Managua, 2005; Demetrio Crespo, Del «Derecho 
penal liberal» al «Derecho penal del enemigo» in Serta: In memoriam Alexandri Baratta, 
págs. 1.027 e ss.; Sousa e Brito, O inimigo em Direito Penal in RLD 2007, págs. 77 e ss.; 
Portilla Contreras, El Derecho penal y procesal del “enemigo”. Las viejas y nuevas 
polítias de seguridad frente a los peligros internos-externos in Bacigalupo-LH , Tomo I, 
págs. 693 e ss.; Zaffaroni, El enemigo en el Derecho penal, Buenos Aires, 2006; Jiménez 
Redondo, El diablo como persona en derecho. Sobre la idea de Günther Jakobs de “Derecho 
penal del enemigo” in Vives Antón-LH, Tomo II, Valencia, 2009, págs. 1.061 y ss.; Pawlik, 
Der Terrorist und sein Recht. Zur rechtstheoretischen Einordnung des modernen Terrorismus, 
München, 2008; Aponte, Krieg und Feindstrafrecht, Baden-Baden, 2002; o mesmo, Krieg und 
Politik – Das Politische Feindstrafrecht im Alltag in HRRS 2006, págs. 297 e ss.; Greco, 
Feindstrafrecht, Zürich, 2010; Bung, Feindstrafrecht als Theorie der Normgeltung und der 
Person in HRRS 2006, págs. 63 e ss.; o mesmo, Zurechnen-Können, Erwarten-Dürfen und 
Vorsorgen-Müssen. Eine Erwiderung auf Günther Jakobs in HRRS 2006, pp. 317 y ss.; Arnold, 
Entwicklungslinien des Feindstrafrechts in 5 Thesen in HRRS 2006, págs. 303 e ss.; Malek, 
Feindstrafrecht – Einige Anmerkungen zur Arbeitsgruppe “Feindstrafrecht – Ein Gespenst 
geht um im Rechtsstaat” auf dem 30. Strafverteidigertag 2006 in HRRS 2006, págs. 316 e ss. 
Também Silva Sánchez, em 2001, apontava para a presença nos sistemas jurídicos de todo o 
mundo de um “Direito Penal de Terceira Velocidade”, cuja característica marcante 
consistiria na relativização das garantias processuais e na flexibilização das regras de 
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A propósito, tenha-se bem presente que a doutrina e 

a jurisprudência brasileiras são uníssonas no sentido de que não é 

possível fundar sentença condenatória em prova que não conduza à 

certeza, consoante anota HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, em Jurisprudência 

Criminal, José Bushatsky Editor, 3ª ed., Vol. 2, 1979, págs. 806 e 

808: 

 
“Não é possível fundar sentença condenatória em 

prova que não conduza à certeza. 

É este um dos princípios basilares do processo penal 
em todos os países democráticos. Como ensina o grande mestre 
Eberhardt Schmidt (Deutsches Strafprozessrecht, 1967, 48), 
‘constitui princípio fundamental do Processo Penal o de que o 
acusado somente deve ser condenado, quando o juízo, na forma 
legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua 
autoria e culpabilidade, com completa certeza (mit voller 
Gewissheit)’. Se subsistir ainda a menor dúvida, deve o acusado 
ser absolvido (Bleiben auch nur die geringsten Zweifel, so muss 
der Beschuldigte freigesprochen werden). 

 
A condenação exige a certeza e não basta, sequer, a 

alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa 
mente em torno à existência de certa realidade. Que a alta 
probabilidade não basta é o que ensina Walter Stree, em sua 
notável monografia In dúbio pro reo, 1962, 19 (Eine noch só 
grosse Wahrscheinlichkeit genügt nicht). 

 
A certeza é aqui a conscientia dubitandi secura, de 

que falava Vico, e não admite graus. Tem de fundar-se em dados 
objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o 
delito e a autoria (Sauer, Grundlagem des Prozessrechts, 1929, 
75), sob pena de conduzir tão somente à íntima convicção, 
insuficiente. 

 
Afirma Sabatini (Teoria delle prove nel Diritto 

Giudiziario Penale, 1911, II, 33), que “a íntima convicção, 
como sentimento da certeza, sem o concurso de dados objetivos 
de justificação, não é verdadeira e própria certeza, porque, 
faltando aqueles dados objetivos de justificação, faltam em 
nosso espírito as forças que o induzem a ser certo. No lugar da 
certeza, temos a simples crença”. 

 
O princípio do livre convencimento do juiz, como 

ensina Umberto Del Pozzo (Appunti preliminari per uma teoria 
della probabilità nel processo penale, no volume Studi 
Antolisei, I, 445), não pode conduzir à arbitrária substituição 
da acurada busca da certeza, em termos objetivos e gerais, por 

imputação. Cfr. Silva Sánchez, La Expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política 
criminal en las sociedades postindustriales, 2ª ed., Madrid, 2001, págs. 163 e ss.     
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uma apodítica afirmação de “convencimento”. Impõe-se sempre uma 
verificação histórica do thema probandum, de forma a excluir 
qualquer possibilidade de dúvida. 

 
Como ensina Giovani Leone (Spunti sul problema della 

prova nel processo penale, in Studi in memória di F. Grispigni, 
324), o princípio do livre convencimento do juiz, que é 
certamente uma conquista é também um perigo. É perigo “perchè 
il principio del libero convincimento può transformarsi in 
arbítrio”, confundindo o juiz a certeza de que todos devem 
participar, com a certeza subjetiva do julgador.” 

 
“Nesse sentido, não há qualquer discrepância entre 

os autores: a dúvida nessa matéria, é sinônimo de ausência de 
prova (cf. Nelson Hungria, Prova Penal, RF 138/338). Remo 
Pannain (Lá certeza della prova, in Scritti giuridici in onore 
di A. de Marsico, 1960, II, 267) afirma que “ognum compreende 
che, per pronunziare um giudizio positivo, non basta il bubbio 
in quale viene proclamato con insufficenza di prove”. Isso 
porque, se há dúvida, é porque a prova não está feita: “s’il 
subsiste um doute, c’est que lá preuve n’est pas faite” 
(Gorphe). 

 
É o princípio que vigora no direito anglo-americano, 

incluído entre as regras do devido processo legal (due process 
of law). Não se pode aplicar a pena sem que a prova exclua 
qualquer dúvida razoável (any reasonable doubt). Aqui não basta 
estabelecer sequer uma alta probabilidade (it is not sufficient 
to establish a probability, even a strong one): é necessário 
que o fato fique demonstrado de modo a conduzir à certeza 
moral, que convença ao entendimento, satisfaça à razão e dirija 
o raciocínio, sem qualquer possibilidade de dúvida (cf. Kenny’s 
Outlines of Criminal Law, 1958, 480). 

Com fundamento nessa doutrina, os tribunais do país 
têm proclamado que é necessário para impor a pena que o exame 
sereno da prova conduza à exclusão de todo motivo sério para 
duvidar. E que a prova deficiente, incompleta e contraditória, 
deixando margem à dúvida, impõe a absolvição (RF 160/348), 
porque milita em favor do acusado a presunção de sua inocência 
(RF 186/316).” 

  
De feito, princípio magno dos sistemas jurídicos das 

nações verdadeiramente civilizadas é o da presunção de inocência do 

imputado, ou da necessidade de prova suficiente para produzir a 

certeza imprescindível à sentença condenatória. 

 
Dele não descurou o nosso direito positivo (art. 5º, 

inciso LVII, da Constituição Federal, e art. 386, II, V e VII, do 

CPP), como dele tem sido ciosa a Suprema Corte (Recurso Criminal nº. 
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1.202/MG, relator o em. Min. ALIOMAR BALEEIRO, RTJ 70/640 e Recurso 

Criminal nº. 1283/RJ, relator o em. Min. XAVIER DE ALBUQUERQUE, RTJ 

81/337). 

 
Essa firme orientação foi reiterada pelo Supremo 

Tribunal Federal, ao dar pela improcedência de acusação dirigida 

contra os acusados pelo suposto cometimento de vários crimes, entre 

eles o de corrupção passiva, no julgamento da histórica Ação Penal 

nº. 307-3/DF. Sintetiza o entendimento da Corte, sobre o tema da 

inexistência ou insuficiência de prova para a condenação criminal, a 

manifestação do em. Min. CELSO DE MELLO em seu voto: 

 
“A persecução penal, cuja instauração é justificada 

pela suposta prática de um ato criminoso, não se projeta e nem 
se exterioriza como uma manifestação de absolutismo estatal. De 
exercício indeclinável, a persecutio criminis sofre os 
condicionamentos que lhe impõe o ordenamento jurídico. A tutela 
da liberdade representa, desse modo, uma insuperável limitação 
constitucional ao poder persecutório do Estado. 

 
A própria exigência de processo judicial já 

representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de 
restrição ao poder de coerção do Estado. A claúsula nulla poena 
sine judicio exprime, no plano do processo penal condenatório, 
a fórmula de salvaguarda da liberdade individual. 

 
Com a prática do ilícito penal, acentua a doutrina, 

‘a reação da sociedade não é instintiva, arbitrária e 
irrefletida; ela é ponderada, regulamentada, essencialmente 
judiciária’ (GASTON STEFANI e GEORGES LEVASSEUR, Droit Penal 
General et Procédure Penal’, tomo II/1, 9ª ed., 1975, Paris; 
JOSÉ FREDERICO MARQUES, ‘Elementos de Direito Processual 
Penal’, vol.1/11-13, itens 2/3, Forense). 

 
Dentro desse contexto, assume relevo indiscutível o 

encargo processual que, ao incidir sobre o Ministério Público, 
impõe-lhe o ônus de comprovar os fatos constitutivos sobre os 
quais assentasse a pretensão punitiva do Estado. 

 
A exigência de comprovação plena dos elementos que 

dão suporte à acusação penal recai por inteiro, e com 
exclusividade, sobre o Ministério Público. Essa imposição do 
ônus processual concernente à demonstração da ocorrência do 
ilícito penal reflete, na realidade, e dentro de nosso sistema 
positivo, uma expressiva garantia jurídica que tutela e protege 
o próprio estado de liberdade que se reconhece às pessoas em 
geral. 
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Somente a prova penal produzida em juízo, sob a 
égide da garantia constitucional do contraditório, pode 
revestir-se de eficácia jurídica bastante para legitimar a 
prolação de um decreto condenatório. 

 
Disso decorre que os subsídios ministrados pelas 

investigações policiais ou pelos inquéritos parlamentares - 
dado o caráter inquisitivo e unilateral que qualifica esses 
procedimentos -, muito embora suficientes para viabilizarem o 
oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, não bastam, 
enquanto isoladamente considerados, para justificar a prolação, 
pelo Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. 

(...) 

 
Nenhuma acusação penal se presume provada. Esta 

afirmação, que decorre do consenso doutrinário e 
jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua inteira 
sujeição do Ministério Público ao ônus de provar a imputação 
penal consubstanciada na denúncia. 

 
Com a superveniência da nova Constituição do Brasil, 

proclamou-se, explicitamente (art. 5º, LVII), um princípio que 
sempre existira, de modo imanente, em nosso ordenamento 
positivo: o princípio da não-culpabilidade das pessoas sujeitas 
a procedimentos persecutórios (DALMO DE ABREU DALLARI, ‘O 
renascer do direito’, p. 94/103, 1976, Bushatsky; WEBER MARTINS 
BATISTA, ‘Liberdade Provisória’, p. 34, 1981, Forense). 

 
Esse postulado - cujo domínio de incidência mais 

expressivo é o da disciplina da prova - impede que se atribuam 
à denúncia penal conseqüências jurídicas apenas compatíveis com 
decretos judiciais de condenação definitiva. Esse princípio 
tutelar da liberdade individual repudia presunções contrárias 
ao imputado, que não deverá sofrer punições antecipadas e nem 
ser reduzido, em sua pessoal dimensão jurídica, ao status 
poenalis do condenado. De outro lado, faz recair sobre o órgão 
da acusação, agora de modo muito mais intenso, o ônus 
substancial da prova, fixando diretriz a ser indeclinavelmente 
observada pelo magistrado e pelo lesgilador. 

 
É preciso relembrar, Sr. Presidente, que não compete 

ao réu demonstrar a sua inocência. Antes, cabe ao Ministério 
Público demonstrar, de forma inequívoca a culpabilidade do 
acusado” (RTJ 162/270-272). 

 
 

VIII – CONSIDERAÇÕES SOBRE A INSUBSISTÊNCIA DOS TIPOS  
PENAIS IMPUTADOS 

 

VIII.1. Do suposto delito de associação criminosa (art. 288 do CP) 
ou de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/13). 
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Narra a exordial acusatória que: 
 

“MARCELO ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO, 
CÉSAR ROCHA, ALEXANDRINO ALENCAR e PAULO BOGHOSSIAN, na 
condição de gestores e agentes de empresas integrantes do Grupo 
ODEBRECHT, bem como de Consórcios de que suas empresas 
participaram, conjunta ou isoladamente, violaram o disposto no 
art. 2º, caput e § 4º, II, III, IV e V c/c art. 1º, §1º, ambos 
da Lei 12.850/13, pois, no período compreendido entre, ao 
menos, os anos de 2004 e 2014 (A) promoveram, constituíram e 
integraram, pessoalmente e por meio de terceiros, organização 
criminosa, associando-se entre si e com os administradores das 
empreiteiras OAS, MENDES JÚNIOR, SOG/SETAL, UTC, CAMARGO 
CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, PROMON, SKANSKA, QUEIROZ 
GALVÃO, IESA, ENGEVIX, GDK, MPE e GALVÃO ENGENHARIA, de forma 
estruturalmente ordenada, de modo permanente e com divisão de 
tarefas, no objetivo de praticar todos os crimes descritos 
nesta denúncia e de obter, direta e indiretamente, vantagens 
ilícitas mediante: 

(B) a prática do crime de cartel em âmbito nacional, 
previsto no art. 4º, II, ‘a’ e ‘b’, da Lei 8.137/90, tendo para 
tanto formado acordos, ajustes e alianças entre ofertantes, com 
o objetivo de fixarem artificialmente preços e obterem o 
controle do mercado de fornecedores da Petróleo Brasileiro S.A. 
- PETROBRAS; e 

(C) a prática de crimes contra as licitações, 
previsto no art. 90, da Lei 8.666/96, uma vez que, mediante 
tais condutas, frustraram e fraudaram, por intermédio de 
ajustes e combinações, o caráter competitivo de diversos 
procedimentos licitatórios daquela Estatal, com o intuito de 
obter, para si e para outrem, vantagens decorrentes da 
adjudicação do objeto da licitação. 

Embora seja objeto desta acusação o crime de 
formação de organização criminosa e outros crimes abaixo 
descritos, não estão ainda sendo imputados, nesta denúncia, os 
crimes de cartel e contra as licitações. 

Para facilitar a prática dos crimes 
supramencionados, no período compreendido entre os anos de 2004 
e 2014, MARCELO ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO, CÉSAR 
ROCHA, ALEXANDRINO ALENCAR e PAULO BOGHOSSIAN, na condição de 
gestores e agentes de empresas integrantes do Grupo ODEBRECHT, 
juntamente com administradores das demais empreiteiras 
cartelizadas, e com o operador financeiro BERNARDO FREIBURHAUS, 
praticaram o delito de corrupção ativa, previsto no art. 333, 
caput e parágrafo único, do Código Penal, pois (D) ofereceram e 
prometeram vantagens indevidas a empregados públicos da 
PETROBRAS, notadamente aos seus então Diretores de 
Abastecimento e de Serviços, PAULO ROBERTO COSTA, diretamente e 
por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, e RENATO DUQUE, ao então 
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Gerente Executivo de Engenharia, PEDRO BARUSCO, e ao 
funcionário CELSO ARARIPE, para determiná-los a praticar e a 
omitir atos de ofício, sendo que tais empregados incorreram na 
prática do delito de corrupção passiva, previsto no art. 317, 
caput e §1º, c/c art. 327, §2º, todos do Código Penal, pois (E) 
não só aceitaram tais promessas de vantagens indevidas, em 
razão da função, como efetivamente deixaram de praticar atos de 
ofício com infração de deveres funcionais e praticaram atos de 
ofício nas mesmas circunstâncias, tendo recebido as vantagens 
indevidas prometidas para tanto. 

Também no período compreendido entre os anos de 2004 
e 2014, ao ocultarem e dissimularem a origem, disposição, 
movimentação, localização e propriedade dos valores 
provenientes, direta e indiretamente, dos delitos de 
organização criminosa (A), formação de cartel (B), fraude à 
licitação (C), corrupção (D e E), MARCELO ODEBRECHT, MÁRCIO 
FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO, CÉSAR ROCHA, ALEXANDRINO ALENCAR e PAULO 
BOGHOSSIAN, na condição de gestores e agentes de empresas 
integrantes do Grupo ODEBRECHT, violaram o disposto no art. 1º 
da Lei 9613/98 e incorreram na prática do crime de lavagem de 
capitais. Para tanto, valeram-se dos serviços dos operadores 
ALBERTO YOUSSEF e BERNARDO FREIBURGHAUS, nos casos em que os 
valores dissimulados foram repassados a PEDRO JOSÉ BARUSCO 
FILHO e RENATO DUQUE (Diretoria de Serviços), dos serviços de 
ALBERTO YOUSSEF, quando destinados a PAULO ROBERTO COSTA 
(Diretor de Abastecimento da PETROBRAS), agentes indicados por 
este ou o Partido Progressista – PP os destinatários finais dos 
valores, e EDUARDO FREITAS FILHO, no tocante a CELSO ARARIPE 
(F)” (págs. 03/05 do evento 01) 

 

De plano, espanta a alegação do MPF de que MARCELO 

ODEBRECHT e outros teriam violado o art. 1º, § 1º, c/c o art. 2º, 

caput, e § 4º, II, III, IV e V, ambos da Lei nº. 12.850/13, já que, 

supostamente, teriam promovido, constituído ou integrado organização 

criminosa “no período compreendido entre, ao menos, os anos de 2004 

e 2014” (pág. 03 do Evento 01). 

Note-se que vários delatores, em seus 

respectivos depoimentos, afirmaram terminantemente que o 

suposto conluio entre as empresas para fraudar contratos da 

Petrobrás (leia-se: organização criminosa/cartel) teriam 

ocorrido até o final de 2011 ou começo de 2012, o que 

impediria a aplicação da Lei nº.12.850/13 que tipifica o 

delito de Organização Criminosa. 
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Nesse sentido, confira-se trecho do depoimento 

do Delator Pedro Barusco (Evento 1108, fls. 05): 

"Interrogado: Das empresas do cartel, eu comecei na 
engenharia executiva, na gerência executiva da engenharia em 
2003. Em 2003 não houve quase nada, mas em 2004 começou. Eu já 
tinha assim um relacionamento mais estreito com o diretor 
Renato Duque, já tinha mais relacionamento com os 
representantes das empresas... 

Juiz Federal: E foi até 2011, até a sua saída? 

Interrogado: Foi."  
 

 
Na mesmíssima linha, veja-se trecho do depoimento do 

Delator Alberto Youssef (Evento 1046, fls.11): 

"Juiz Federal: E até quando mais ou menos a Braskem 
efetuou esses pagamentos? 

Interrogado: Eu acho que o último pagamento deve ter 
acontecido em 2011, começo de 2012, pode ser." 

 
             

Essa mesma versão dos fatos é ratificada por 
Marcos Berti (Evento 654, fls. 54/55), testemunha arrolada 
pela acusação: 

"Ministério Público Federal: Vou perguntar 
especificamente, então, em relação à Odebrecht, eu peço que o 
senhor diga desde quando o senhor se recorda de ter... 

Depoente: A Odebrecht participava. 

Ministério Público Federal: Desde quando, o senhor 
se recorda? 

Depoente: Oi? 

Ministério Público Federal: Desde quando, o senhor 
se recorda?  Do tempo que eu entrei a Odebrecht participava. 

Ministério Público Federal: Só para fixar o período. 

Depoente: Desde o fim de 2005... 

Ministério Público Federal: Até o final, até quando? 

Depoente: Até 2011, 2011 acabaram as coisas. 
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Ministério Público Federal: Entendi. Então nesse 
período o senhor participou dessas reuniões juntamente com a 
Odebrecht e outras empresas, é isso? 

Depoente: Outras empresas, sim."  
 
 
Por fim, mas não em menor medida, confira-se 

trecho do depoimento do delator Ricardo Pessoa, a corroborar 
(Evento 654, fls.16) que o suposto conluio entre as empresas 
teria ocorrido até final de 2011 ou, no máximo, início de 
2012: 

Juiz Federal: Qual foi o período aproximadamente de 
duração dessas definições de prioridade entre as empreiteiras? 

Depoente: De 2006 a 2012, 2011. 

E nem se argumente que, antes mesmo da Lei nº 

12.850/13, o delito de organização criminosa já existia em nosso 

sistema jurídico em razão de compromisso assumido pelo Brasil na 

Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Transnacional de 2000 

(UN-Convention against Transnational Organized Crime), mais 

conhecida como Convenção de Palermo. Como sabido e ressabido, para 

que um delito exista em nosso ordenamento, não basta que esteja 

previsto em convenção internacional ratificada pelo país; é preciso 

que tenha sido definido por Lei que emana do Congresso Nacional. 

Trata-se, mais uma vez, de uma questão de legalidade (art. 5º, 

inciso XXXIX, da Constituição Federal [“não há crime sem lei 

anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal”] c/c 

art. 22, inciso I, também da Constituição Federal [“compete 

privativamente à União legislar sobre... direito penal”]). 

Aliás, não foi por outro motivo que, no julgamento 

do HC nº 96.007/SP, em 12 de junho de 2012, a 1ª Turma do Supremo 

Tribunal Federal concedeu ordem de habeas corpus, determinando o 

trancamento de ação penal por lavagem de dinheiro proveniente de 

hipotética organização criminosa. Tratava-se de pacientes que foram 

denunciados como incursos no então vigente art. 1º, VII, da Lei nº. 

9.613/98, tendo-se considerado, equivocadamente, que o nosso 

ordenamento jurídico já continha um tipo penal de organização 

criminosa, em razão de compromisso assumido pelo Brasil ao firmar a 

Convenção de Palermo. Entendeu o em. Ministro MARCO AURÉLIO, com 
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inteira razão, no voto condutor do aresto unânime então proferido, 

que a denúncia afrontava o princípio da legalidade, que atribui a 

definição ou tipificação de um delito à Lei Nacional. No mesmo 

sentido o aresto proferido na ADI nº. 4.414/AL, Rel. Min. LUIZ FUX, 

DJ de 17/06/2013, e o aresto proferido na APn nº. 470/MG, Rel. Min. 

JOAQUIM BARBOSA, ambas julgadas pelo Plenário da Suprema Corte.   

Mas não é só. Note-se que nem mesmo seria possível 

atribuir-se a MARCELO ODEBRECHT e outros a prática do delito de 

associação criminosa (art. 288 do CP). Isso pela própria descrição 

do tipo penal: “Associarem-se três ou mais pessoas para o fim 

específico de cometer crimes”. Ora, como é possível verificar-se in 

ictu oculi, ainda que se admitisse, ad argumentandum tantum, que 

MARCELO ODEBRECHT, juntamente com outros, teriam praticado os 

pretensos crimes descritos na denúncia, por óbvio a associação entre 

eles não se teria estabelecido para o específico fim de cometimento 

de uma série indeterminada de crimes, mas teria se estabelecido, em 

simples concurso de agentes, para a prática dos crimes específicos 

relacionados pelo MPF na acusação.  

Sintetizando, estar-se-ia diante de um simples 

concurso de agentes, jamais de uma associação criminosa, que por sua 

natureza consubstancia crime contra a paz pública! É claro que 

executivos que trabalham para uma empresa de origem lícita e que se 

dedica a atividades reconhecidamente lícitas, como é o caso das 

empresas do Grupo Odebrecht, ainda que praticassem certos ilícitos 

no transcorrer da atividade empresarial, o que se admite apenas para 

argumentar, não se teriam associado de forma estável e permanente 

para o fim específico de praticar uma série indeterminada de crimes, 

como já foi dito! Considerar que aí haveria uma associação criminosa 

seria violar, a mais não poder, o princípio da legalidade (art. 5º, 

XXXIX, da CF) na modalidade taxatividade (nullum crimen nulla poena 

sine lege certa).   

Aliás, nessa mesmíssima linha, o eminente Ministro 

CEZAR PELUSO, em seu voto no HC nº. 84.223/RS, considerou 

intolerável o hábito de se imputar o crime tipificado no art. 288 do 

CP sempre que se está diante de supostos delitos cometidos mediante 
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o concurso de agentes no exercício da atividade empresarial. Isso 

porque, como destacou Sua Excelência, em tais casos a associação não 

se dá com a finalidade de se praticar atos ilícitos, mas tão somente 

como atuação circunstancial no exercício das atividades negociais. É 

conferir os seguintes excertos de seu irreprochável voto: 

“De regra, as pessoas físicas associam-se para a 
prática de atos lícitos, não para o cometimento de delitos. E, 
igualmente de regra, os crimes econômicos praticados no 
exercício de atividade lícita, são-no, se não sempre, pelo 
menos em boa parte dos casos, por grupo de pessoas responsáveis 
pelo gerenciamento e direção da empresa, não porque acordaram 
associar-se para prática de delitos, mas por necessidade 
orgânica e jurídica da administração de atividades negociais. 

O que me preocupa na postura teórica de cúmulo 
automático ou sistêmico da acusação de formação de quadrilha ou 
bando, nas denúncias de crimes econômicos, é que se subvertam o 
alcance do tipo e o escopo da norma, tanto penal, como 
daqueloutras predestinadas à disciplina das empresas e das 
atividades empresariais. Não precisaria lembrar que é a própria 
Constituição que reconhece e estimula a associação de pessoas 
para o exercício de atividades econômicas (v. g., arts. 176, 
inc. IX, e 174, § 2º). 

Isto implica reconhecer como intolerável, enquanto 
degrada a ordem jurídica, a imputação automática do crime 
descrito no art. 288 do Código Penal, sempre que se cuide de 
suposto delito praticado no exercício de atividade empresarial 
por mais de três pessoas, ou à vista dos termos do contrato 
social, ou de documento equivalente, que envolva mais de três 
sócios ou associados. Neste sentido, lamenta a doutrina: 

‘Não se pode deixar de deplorar, na verdade, o uso 
abusivo, indevido e reprovável que se tem feito no 
quotidiano forense, a partir do episódio Collor de Mello 
denunciando-se, indiscriminadamente, por formação de 
quadrilha, qualquer concurso de mais de três pessoas, 
especialmente nos chamados crimes societários, em 
autêntico louvor à responsabilidade penal objetiva, 
câncer tirânico já extirpado do ordenamento jurídico 
brasileiro. Essa prática odiosa beira o abuso de 
autoridade (abuso do poder de denunciar)’. 

É, escusaria insistir, necessária a presença de 
indícios suficientes da prática do crime previsto no art. 288, 
cujo tipo não se confunde com a figura do concurso eventual de 
agentes, objeto do art. 29 do Código Penal 

(...) 
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E o acerto dessa interpretação demonstra, a 
contrario sensu, toda a inconsistência teórica da atribuição 
mecânica do crime a membros de sociedade empresarial organizada 
para o exercício de atividades lícitas, pelo só fato de serem 
membros da pessoa jurídica. Se tal delito subsiste ainda quando 
nenhum crime projetado seja cometido, a razão é porque a 
criação da respectiva sociedade preordenou à prática de 
delitos, à moda de velado objeto social, estando nisso o cerne 
do tipo, o desvalor da conduta, como sucede em todo crime 
formal. Na associação de pessoas para exercício de atividades 
lícitas, lucrativas ou não, não se encontra nem descobre igual 
desvalor, porque nela há, antes, por presunção, valor 
específico, tutelado e incentivado pela ordem jurídica. 

Em síntese, penso que, como tese, a suposta prática 
de delitos econômicos por pessoas que se associaram, nos termos 
da lei, para exercício de atividades lícitas, não lhes pode 
justificar nem legitimar, por si só, imputação do crime 
previsto no art. 288 do Código Penal. 

Quando a constituição da sociedade se tenha dado 
para fins lícitos, enquanto objeto permanente da atuação 
social, não se pode ver ipso facto, em eventuais atos 
criminosos praticados sob pretexto ou por ocasião de seu 
exercício, a formação de quadrilha ou bando. 

É o que discerniu e advertiu o Min. SEPÚLVEDA 
PERTENCE, no julgamento do HC n. 84.453: 

(...) 

Daí, só encontrar adequação típica a constituição de 
sociedades criadas com propósito específico de práticas 
delituosas, como aconteceu no caso agora citado, onde se provou 
a existência de empresa de aparência falsamente lícita, tomada 
com escopo único de sonegar tributos, que foi a razão por que 
acompanhei o voto do Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. O mesmo deu-se no 
caso, também já referido, do HC nº 81.260, em que transpareceu 
a constituição de ‘empresas de fachada’ para legalizar a venda 
de produtos furtados ou roubados, com emissão de notas fiscais 
‘frias’”.  

 

Outra não é a posição do STJ, que no julgamento do 

HC nº 6.215/MA, rel. para o acórdão Min. CID SCARTEZZINI, assentou: 

“HC – PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO 
DA PUNIBILIDADE – CRIME DE QUADRILHA – INSUBSISTÊNCIA 

O parcelamento do débito tributário antes do 
oferecimento da denúncia enseja a extinção da punibilidade 
(precedentes do STJ). 
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A finalidade lícita de exercer a atividade 
comercial, bem como a extinção da punibilidade pelo 
parcelamento do débito fiscal regularmente acordado e cumprido, 
tornam insubsistente a imputação do delito de quadrilha.Ordem 
concedida”. 

 

No caso concreto, não há negar, revela-se 

incongitável falar-se em associação criminosa, pois a denúncia do 

MPF encontra-se, neste particular, absolutamente desprovida de 

descrição idônea e de base empírica, como se verifica do cotejo de 

caso análogo consubstanciado no acórdão unânime com que a Suprema 

Corte julgou o HC nº 70.763/DF, de que foi Relator o em. Ministro 

CELSO DE MELLO, mediante o qual se extrai o que seria uma verdadeira 

e apta imputação de formação de quadrilha, hoje sob o nomen juris de 

associação criminosa: 

 
“Impende observar, Sr. Presidente, que o Plenário do 

Supremo Tribunal Federal, ao rejeitar parcialmente a denúncia 
oferecida pelo Procurador-Geral da República no ‘Caso Collor’ 
quanto ao crime de quadrilha - muito embora aquela peça 
acusatória fosse mais minuciosa, mais detalhada na exposição 
fática e contivesse mais elementos que os veiculados na 
acusação penal deduzida contra a ora paciente -, entendeu, 
ainda assim, configurada a inobservância, pelo em. Chefe do 
Ministério Público da União, ‘da norma do art. 41 do Código de 
Processo Penal’ (Inq 705-6-DF, DJ de 28/5/93). 

 
A corrente vencedora naquele julgamento deixou 

explicitada, nos diversos votos que concorreram para a sua 
formação, a inépcia da denúncia pela prática do crime de 
quadrilha, quer pela ausência de descrição dos elementos 
típicos que compõem essa figura penal, quer pela falta de 
demonstração de permanência e estabilidade da societas 
sceleris, quer, ainda, pela mera referência genérica e 
insuficiente à existência de vínculo associativo. 

 
(...) 
 
Mais do que isso, o Pleno desta Corte, ao rejeitar a 

denúncia formulada no Inq 705-6-DF, no que se refere ao crime 
de quadrilha, salientou a imprescindibilidade de a peça 
acusatória referir-se à concreta existência do ajuste de 
vontades entre os agentes - trata-se de crime necessariamente 
plurissubjetivo -, para efeito das práticas delituosas, devendo 
descrever, ainda, de modo circunstanciado, o momento em que se 
deu a associação em quadrilha, o local em que esta se formou, a 
maneira como ela se estabeleceu e as condições em que o bando 
se efetivou”.  
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Saliente-se, por sua expressividade, que no 

Inquérito nº 705-6/DF a Suprema Corte rejeitou a denúncia oferecida 

quanto ao crime de quadrilha porque, conforme afirmou o relator, 

Ministro ILMAR GALVÃO, padecia “do duplo vício, fatal, de não 

descrever o fato criminoso e de não descrever as suas 

circunstâncias”. Ele explicitou ainda: 

 
“De efeito, limita-se ela, ao longo de seu texto, a 

fazer referência a concertos de vontades, para efeito da 
prática de crimes, como se já houvesse libelado a respeito, 
deixando de descrever, como se fazia mister, entre outras 
circunstâncias, o vínculo associativo, o modo, o momento e o 
lugar em que se teria ele estabelecido” (RTJ 150/425, 436). 

 
 

No caso presente, como se demonstrou, o Ministério 

Público não indicou -- não apenas na denúncia, mas em todo o 

processo -- qualquer fato a caracterizar conduta assimilável ao tipo 

do art. 288-CP. A suposta associação criminosa aparece sob a 

denominação de organização criminosa, não passando uma ou outra, 

portanto, de mera criação mental da acusação -- para repetir a 

expressão cunhada pelo saudoso Ministro OROZIMBO NONATO para 

significar o exercício abusivo do poder de denunciação. 

 
Tanto mais se chega a essa conclusão quando se 

verifica, como se verá a seguir, que o entendimento veiculado pelo 

MPF na denúncia e em suas alegações finais conflita com a mais 

recente orientação estabelecida pela Suprema Corte sobre a matéria, 

por ocasião do julgamento da histórica APn nº 470-DF/STF. 

 
De feito. Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal 

Federal julgou embargos infringentes na APn nº 470-DF/STF, traçando 

os contornos para tipificação do crime de quadrilha, mediante 

acórdão ainda pendente de publicação, mas cujos fundamentos 

proclamados publicamente na respectiva sessão de julgamento e 

consubstanciados no voto prevalecente do eminente Ministro RICARDO 

LEWANDOWSKI, Revisor, deixam ainda mais evidente a impossibilidade 

cogitar-se, no caso concreto, do delito de associação criminosa, 

antiga formação de quadrilha.  
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Saliente-se que, inicialmente vencido no julgamento 

da referida APn nº 470-DF/STF, o voto a seguir transcrito, proferido 

pelo eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, terminou prevalecendo no 

julgamento dos subsequentes embargos infringentes (Sétimos Embargos 

Infringentes na Ação Penal nº 470 Minas Gerais), admitidos e 

providos pela maioria do Plenário da Suprema Corte, com a adesão dos 

eminentes Ministros TEORI ZAVASCKI e ROBERTO BARROSO. A propósito, 

muito embora o acórdão respectivo ainda não haja sido publicado, 

pode-se afirmar que o entendimento prevalecente encontra-se bem 

traduzido pelo voto do Ministro Revisor -– contendo o seguinte teor: 

 

”18/10/2012 PLENÁRIO 
AÇÃO PENAL 470 MINAS GERAIS 
 
V O T O 
 
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (REVISOR): 
 
ITEM II – FORMAÇÃO DE QUADRILHA 
 
Senhor Presidente, muito obrigado pela concessão da 

palavra. Aproveito para cumprimentar meus eminentes Pares, os 
nobres Advogados, estudantes presentes e demais pessoas que se 
encontram aqui assistindo a esta sessão de julgamento. 

 
Senhor Presidente, eu queria dizer a Vossa 

Excelência e aos eminentes Pares que me impressionei vivamente, 
com os argumentos da eminente Ministra Rosa Weber e da não 
menos eminente Ministra Cármen Lúcia, com os argumentos que 
proferiram quando do julgamento do item VI da denúncia. 

Eu tive o cuidado, embora eu não tenha recebido o 
voto, de assistir, várias vezes, ao vídeo do julgamento, não só 
logo depois da sessão, mas ao longo das últimas semanas, e pude 
transcrever aquilo que, ao meu ver, parece essencial das doutas 
ponderações que foram veiculadas por essas duas eminentes 
Juízas. A experimentadíssima Ministra Rosa Weber, juíza há mais 
de três décadas, a nossa professora publicista Cármen Lúcia, 
que, a meu ver, contribuíram de forma muito significativa para 
o debate teórico – e nós estamos muitos preocupados com as 
balizas teóricas, no que tange à configuração precisa, do ponto 
de vista jurídico, dos tipos penais que estamos analisando no 
julgamento da Ação Penal 470, sobretudo quanto à repercussão 
dele em outras esferas do Poder Judiciário. 

 
Daí porque o cuidado com o que nós estamos 

analisando, por exemplo, a questão da lavagem de dinheiro, essa 
figura típica penal que, hoje, no mundo globalizado, é 
extremamente importante, muito impactante, que pode levar a 
consequências graves no que toca a higidez do sistema 
financeiro, do sistema econômico. 
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Então, dos argumentos de Suas Excelências eu pincei 

o seguinte: primeiro, o que diz a Ministra Rosa Weber: 
 

‘o tipo penal do artigo 288 do Código Penal, que é o 
delito de formação de quadrilha ou bando, tem como bem 
jurídico tutelado a paz pública. E digo, ainda, da ótica 
enfatizada por Hungria, que não é a paz pública no sentido 
material - vale dizer -, a perturbação da paz pública em si, 
mas a situação de alarma no seio da coletividade, isto é, a 
quebra do sentimento geral de tranquilidade e de sossego, de 
paz, que corresponde à confiança na continuidade normal da 
ordem jurídico-constitucional.’ 

 
E diz mais Sua Excelência, na sequência: 

 
‘O que pretende a regra de proibição, na minha 

compreensão, é evitar a conduta que viabiliza sociedades 
montadas para o crime, e é o caso de grupos reunidos para 
assaltar, furtar, falsificar, sequestrar e extorquir. Pelo 
modo mais diverso e imprevisto, a decisão dos que se reúnem 
em bando ou quadrilha, na minha compreensão, é sobreviver à 
base dos produtos auferidos com ações criminosas 
indistintas.’ 

 
Então, diz a Ministra Rosa Weber, que o escopo, o 

objetivo fundamental da quadrilha que se forma nos termos do 
artigo 288, é – pelo menos, segundo compreendi - sobreviver à 
base dos produtos auferidos com ações criminosas indistintas. 

 
Continua Sua Excelência: 
 
‘Organizada essa sociedade criminosa, já estará 

consumado o delito de bando, porque afetado o bem jurídico 
tutelado pela norma, que é a paz pública. Pode não haver 
sequer início de uma outra ação delituosa e já estará 
consumado o delito. Essa previsão legal, todavia, Senhor 
Presidente - diz ela ou disse ela na ocasião -, entendo, não 
se ajusta às hipóteses de coautoria.’ 

 
Essa é uma questão teórica da mais alta 

significância, Senhor Presidente. A convivência da quadrilha 
com a coautoria não é automática. 

 
É preciso que se façam as distinções, de maneira 

tecnicamente apurada, para que se possa ir além de uma série de 
crimes cometidos em coautoria, na forma do artigo 29 do Código 
Penal, para ingressarmos numa figura mais grave, ou conjugada 
àquela primeira, que é justamente a formação de quadrilha ou 
bando a que alude o artigo 288 do Código Penal. 

 
E prossegue: 

 
‘Essa previsão legal não se ajusta às hipóteses de 

coautoria com mais de três agentes para a prática de crimes 
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previamente combinados. Nesse âmbito de decisão plural, 
inclusive identifica-se uma agravante genérica, conforme o 
artigo 62, I, do Código Penal, ou até mesmo uma 
qualificadora, como acontece no furto, no artigo 155, § 4º, 
IV, do Código Penal. 

Quadrilha, na minha compreensão, observado o tipo 
penal do artigo 288, é a estrutura da societas sceleris que 
causa perigo por si mesma para a sociedade. Nada tem a ver 
com concurso de agentes que irão responder pelos crimes 
visados, eventualmente com a pena agravada pela simples 
convenção plural de criminosos, e ficando os agentes na mera 
fase de preparação, sequer crime haverá nesse caso. 

 
Portanto, a indeterminação da prática de crimes na 

ação final é, a meu juízo, a diferenciação de bando e 
concurso de agentes pura e simples.’ 

 
Portanto, é a indeterminação da prática de crimes na 

ação final que diferencia a quadrilha do concurso de agentes. 
 
É dizer, não é a prática de dois ou mais crimes 

praticados em coautoria, que vai caracterizar o bando ou 
quadrilha. É preciso que haja uma conjunção permanente com um 
acordo subjetivo de vontades para praticar uma série 
indeterminada de crimes, como diz a Ministra, numa tese que é - 
já vou adiantar - muito pacífica na doutrina e até na 
jurisprudência. 

 
Continua Sua Excelência: 
‘Só concluindo que os fatos, as condutas, a situação 

e a organização imputados na denúncia como identificadora do 
crime ou quadrilha, a meu juízo, assim não se qualifica. Não 
vislumbro prova sequer da prática desse crime; digo, por 
outras palavras, que não vislumbro associação dos acusados 
para delinquir, como disse, para praticar indeterminadamente 
crimes. Entendo que houve aqui mera coautoria, ainda que 
envolvendo a prática de vários crimes. 

Por isso, eu absolvo todos os acusados da imputação 
no item VI do crime de quadrilha, sem prejuízo da condenação 
pelos demais crimes praticados’. 

 
Na sequência, a nossa Ministra e doutrinadora, 

professora Cármen Lúcia, ao acompanhar a divergência iniciada 
pela Ministra Rosa Weber, asseverou o seguinte - no meu ponto 
de vista, de forma tecnicamente impecável: 

 
‘O que caracteriza o crime de quadrilha é o 

estabelecimento com liame permanente voltado à prática de 
crimes em geral e nem se precisaria cometer algum crime para 
se ter, eventualmente, o cometimento do crime de quadrilha. 

 
O que houve aqui foi a reunião de pessoas para 

práticas criminosas, mas essas práticas eram diferenciadas e 
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não tinham como objetivo senão a busca de vantagens 
indevidas, para suprir interesses específicos dos 
respectivos réus e não colocarem em risco a incolumidade 
pública ou a paz social, que é exatamente o objeto, é o bem 
tutelado pelo artigo 288 do Código Penal, é a incolumidade 
pública ou a paz social.’ 

 
Então, nós precisamos verificar se essa quadrilha 

que o Ministério Público imputa aos réus tinha ou não este 
escopo: colocar em risco a incolumidade pública ou a paz 
social; ou se, simplesmente, houve um concurso de agentes, 
conforme o art. 29 do Código Penal, para praticar alguns crimes 
pelos quais, aliás, estão respondendo e muitos estão sendo 
condenados. 

 
Hoje, Senhor Presidente, 18 de outubro, quinta-

feira, eu, que sou um assinante há décadas do prestigioso 
jornal ‘O Estado de São Paulo’, deparei-me com um artigo muito 
interessante de um professor da Faculdade de Direito da 
Fundação Getúlio Vargas, cujo nome é Rafael Mafei Rabelo 
Queiroz e que faz parte da equipe de juristas que está 
acompanhando o julgamento desta Ação Penal 470. E esse eminente 
mestre da Fundação Getúlio Vargas diz o seguinte: 

 
‘A imputação de quadrilha visa a apenar membros de 

uma organização que se associam para cometer crimes, e tal 
juízo fica facilitado pelo fato de o tribunal já ter 
reconhecido que foram cometidos, em associação, muitos dos 
crimes atribuídos a seus membros.’ 

 
Nós veremos, Senhor Presidente, que esse jurista vai 

desenvolver o seu raciocínio na mesma linha das duas eminentes 
Ministras da Casa. É um problema teórico importantíssimo que a 
Corte tem de enfrentar e, eventualmente, superar, se for o 
caso. 

 
Mas continua o Professor Rafael Mafei Rabelo Queiroz 

dizendo o seguinte: 
 

‘Entretanto, a condenação por esses crimes não leva, 
por si só, ao reconhecimento penal de uma quadrilha, um 
crime autônomo e que só se configura mediante circunstâncias 
específicas, que não se confundem com o fato de uma infração 
ter sido cometida em 'concurso de agentes' - isto é, por 
vários autores, conjuntamente.’ 

 
Vejam, Vossas Excelências, que este professor, tal 

qual as duas eminentes Ministras fazem uma distinção muito 
clara: uma coisa é concurso de agentes, um plus é a quadrilha, 
que precisa ser muito bem caracterizado. 

 
Ainda nas palavras do Professor Rafael Mafei: 
 
‘Para a configuração de uma quadrilha, exige-se a 

associação de quatro ou mais pessoas em caráter estável e 
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permanente, com o fim de cometer crimes. A quadrilha pode 
ser dada por existente sem que seus membros tenham sido 
condenados por qualquer crime por ela cometido: sua 
consumação só exige reunião perene, aliada ao fim 
precipuamente criminoso do grupo, que deve objetivar a 
prática de sucessivos e incontáveis delitos.’ 

 
Portanto, é uma organização permanente para a 

prática de sucessivos, incontáveis – também eu infiro isto do 
que disseram a Ministra Cármen Lúcia e a Ministra Rosa Weber – 
delitos indeterminados. Ou seja, a prática de crimes, é o modus 
vivendi dos quadrilheiros. 

 
Diz, então, o professor: 

 
‘O Código Penal diz que uma quadrilha formada é, por 

si, uma ameaça à paz pública, independentemente de outros 
danos que possam causar os delitos por ela praticados.’ 

 
Note-se que há mais uma característica – também 

aventada pelas duas ilustres Ministras: o fulcro, o objeto, o 
bem jurídico tutelado pelo artigo 288 do Código Penal é 
justamente a paz pública. Para se ter como configurado esse 
tipo penal, é preciso verificar, assim, se a conduta dos réus 
que foram incluídos nesta Ação Penal 470 teve estas 
características: a prática de uma série de crimes 
indeterminados; uma conjunção de pessoas interligadas por um 
mesmo interesse, portanto, subjetivamente; e se realmente - a 
menos que se entenda de forma muito lata – houve uma ameaça à 
paz pública. 

 
Continua esse Professor: 

 
‘A quadrilha, como crime autônomo, não se confunde 

com os delitos que por intermédio dela se praticam. 
 

O STF vai avaliar se as provas permitem dizer que, 
para além de um concurso de agentes voltado a um ou poucos 
crimes específicos, a ação conjunta dos réus dos núcleos 
político, operacional e financeiro configurou um grupo 
estável e permanentemente organizado, com fins ilícitos que 
iam além de um ou outro delito episódico. A falta de provas 
dessa estabilidade e permanência, bem como desse propósito 
criminoso que se perde no tempo futuro, descaracteriza a 
quadrilha. Isso já aconteceu no próprio julgamento do 
mensalão: Pedro Henry e Breno Fischberg, mesmo condenados 
por outros crimes, foram absolvidos da imputação de formação 
de quadrilha.’ 

 
Vejam, Vossas Excelências, estou trazendo aqui um 

artigo do ‘O Estado de São Paulo’ publicado hoje e subscrito 
por um jurista da afamada Escola de Direito da Fundação Getúlio 
Vargas, que traz, em pleno julgamento deste tópico, uma opinião 
abalizada, convergente com a das Ministras. 
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Eu gostaria, Senhor Presidente, em rápidas palavras, 
recuperar aquilo que eu assentei, com uma tintura levemente 
diferenciada, quando do recebimento da denúncia. 

 
No âmbito penal vigora o princípio da estrita 

legalidade, assim como do Direito Administrativo. Vossa 
Excelência, Senhor Presidente, que é um administrativista de 
escol, também sabe que, no Direito Penal, tal como no Direito 
Administrativo, rege o princípio não da legalidade, mas da 
estrita legalidade ou da taxatividade, que ultrapassa o 
conceito da mera legalidade, que vigora em outros campos do 
Direito, em que não se coloca em jogo o maior bem do ser humano 
após a vida, que é exatamente a liberdade, Senhor Presidente. 
Isso significa que o comportamento apenável deve ser típico, ou 
seja, deve estar prévia e minuciosamente descrito na lei, em 
consonância com o conhecido brocardo nullum crimen, nulla poena 
sine lege, segundo o qual não há crime nem pena, sem expressa 
previsão legal, segundo, aliás, consigna o artigo 5º, inciso 
XXXIV, da nossa Constituição Federal. 

 
Nas palavras lapidares do grande jurista Luigi 

Ferrajoli: 
 

‘o tipo penal deve ser previsto expressamente em lei 
mediante fórmulas precisas e unívocas e devem consistir não 
em qualidades ou condições pessoais do agente, mas em fatos 
ou comportamentos exteriores empiricamente relevantes e 
prováveis.’ 

 
Então, não é a condição do agente que vai determinar 

a sua inclusão num determinado tipo penal, mas é o plexo de 
atos ocorrentes no mundo fenomenológico que vai permitir a 
subsunção desses fatos à norma, sempre taxativa, que é a norma 
penal. 

 
No campo criminal, pois, tendo em conta a gravidade 

das sanções que alberga, não se admitem generalizações nem 
aproximações para enquadrar determinado comportamento na norma 
definidora de um ilícito, como também não se aceita a chamada 
analogia in malam partem, ficando, neste campo, vedada qualquer 
adequação típica por semelhança. É dizer, ou o comportamento é 
típico, ou não é típico; ou se enquadra nos estritos termos da 
lei, ou não se enquadra. 

 
O nosso eminente decano Ministro Celso de Mello já 

advertiu, a propósito, no HC 70.763/DF, o seguinte: 
 

‘O processo penal de tipo acusatório repele, por 
ofensivas a garantia da plenitude de defesa, quaisquer 
imputações que se mostrem indeterminadas, vagas, 
contraditórias, omissas ou ambíguas. 

 
(...) 
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A imputação penal omissa ou deficiente, além de 
constituir transgressão do dever jurídico que se impõe ao 
Estado, qualifica-se como causa de nulidade processual 
absoluta.’ 

 
Na esfera criminal, convém insistir, ou o 

comportamento é típico, ou não é; ou se enquadra estritamente 
no figurino legal, ou não pode ser havido como ilícito, 
inexistindo meio-termo nesse delicado campo do mundo jurídico. 

 
A imputação constante do item II da denúncia refere-

se ao delito de formação de quadrilha ou bando, cujo tipo 
encontra-se descrito no art. 288 do Código Penal, a saber: 

 
‘Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou 

bando, para o fim e cometer crimes.’ 
Prossigo para anotar que, na lição de Nelson 

Hungria: 
 

‘Associar-se é reunir-se, aliar-se ou congregar-se 
estável ou permanentemente, para a consecução de um fim 
comum [no caso para o fim de perpetração de uma 
indeterminada série de crimes]’.[1]1 

 
Desse modo, tal figura típica não se confunde com o 

concurso de agentes, nem mesmo quando os delitos são praticados 
reiteradamente, em continuidade delitiva, como, a propósito, já 
advertia o próprio Hungria, para o qual:  

 
‘Não é de confundir-se uma coisa com outra ainda no 

caso em que a coparticipação ocorra em crime continuado, 
pois, mesmo em tal hipótese, inexiste organização estável 
entre os coautores.’[2] 

 
Sendo crime complexo, plurissubjetivo, perpetrado 

necessariamente por vários autores, assemelha-se aos delitos 
societários, para cuja persecução penal se exige a descrição da 
conduta, penalmente relevante, de cada um dos autores, não 
bastando, para caracterizá-lo, mera narrativa genérica. 

 
Porque, quando se trata de um crime societário, é 

mais difícil individualizar as condutas, mas não é impossível, 
sob pena de se imputar aos que integram uma sociedade uma 
responsabilidade penal objetiva, que o nosso ordenamento 
criminal pátrio veda totalmente. Então, não basta para 
caracterizar essa conduta uma mera narrativa genérica. 

 
A existência, na denúncia, de indícios, ou mesmo de 

provas reveladoras da prática de diversos delitos, à evidência, 

[1] HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 2ª ed. vol. IX. Rio de 
Janeiro: Forense, 1959, p. 178, grifos no original. 

 
[2] Idem, ibidem. 
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não pode ser suficiente para a tipificação do crime de formação 
de quadrilha em todas as imputações. 

 
Delito autônomo que é, o crime de formação de 

quadrilha possui contornos próprios, tais como, estabilidade, 
permanência, número mínimo de participantes, liame subjetivo 
entre os membros, o desejo de praticar uma série indeterminada 
de crimes, etc. 

 
Com efeito, não basta, para a caracterização do 

delito de quadrilha, a simples coautoria em diversos crimes, de 
forma continuada ou em concurso material, se não ficar 
evidenciado que os coautores se associaram, de forma estável e 
permanente, para o fim de praticá-los. 

 
A expressão ‘quadrilha’, empregada no sentido comum, 

popular, leigo, da palavra – e não em sua acepção técnico-
jurídica – e veiculada à exaustão na denúncia e nas alegações 
finais da acusação, e, consequentemente, pelos meios de 
comunicação, não pode, data venia, impor-se a esta Suprema 
Corte, de forma indiscriminada, para todas as imputações que 
foram assacadas pelo Ministério Público contra os réus. 

 
Na condição de guardiã máxima da Constituição, que 

tem como vértice axiológico a dignidade da pessoa humana, 
incumbe a esta Suprema Corte zelar para que qualquer pessoa 
possa exercer o seu direito de defesa em toda a plenitude, 
repelindo as acusações que não contenham uma imputação clara e 
inequívoca de um fato típico imponível a alguém. 

 
Bem examinadas a exordial acusatória e as alegações 

finais, verifico que elas, de forma pouca técnica, data venia, 
ora mencionam a formação de quadrilha, ora aludem à existência 
de uma organização criminosa, chegando inclusive a falar em 
associação criminosa, que são figuras tecnicamente distintas. 

 
Eu tive o cuidado, Senhor Presidente, de fazer um 

levantamento de quantas vezes essas expressões foram utilizadas 
pelo Ministério Público. Na denúncia, falou-se cinquenta e 
quatro vezes em quadrilha; consignou-se quarenta e uma vezes a 
expressão organização criminosa e aludiu-se inclusive à 
associação criminosa. Nas alegações finais, o Ministério 
Público falou em quadrilha quarenta e duas vezes; em 
organização criminosa quatorze vezes. Enfim, no total de 
noventa e seis vezes em quadrilha; cinquenta e cinco vezes em 
organização criminosa. Ou seja, o valoroso, combativo, 
cuidadoso - porque não dizer - e louvado pelos seus méritos o 
Ministério Público não conseguiu decidir, com clareza, se 
estava imputando aos réus o delito de quadrilha ou de 
organização criminosa ou de associação, figuras penais, como 
demonstrarei, totalmente distintas, totalmente diversas. 

 
Com a nova redação dada aos arts. 1º e 2º da Lei 

9.034/1995 pela Lei 10.217/2001, o ordenamento legal pátrio 
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passou a ser integrado por três institutos penais assemelhados, 
porém juridicamente distintos, a saber: 

 
(i) a quadrilha, definida no art. 288 do Código 

Penal; 
 
(ii) a associação criminosa, referida no art. 35 da 

Lei 11.343/2006, que “estabelece normas para a repressão à 
produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas”, a qual 
revogou a Lei 6.368/1976, que tratava do tema; e no art. 2º da 
Lei 2.889/1956, que define e pune o crime de genocídio; e, 
finalmente, 

 
 
(iii) a organização criminosa mencionada na Lei 

9.613/1998, que trata da lavagem de capitais, também nas Leis 
10.217/2001 e 11.343/2006, e, ainda, no Decreto 5.015/2004, que 
internalizou a Convenção das Nações Unidas contra o Crime 
Organizado, denominada ‘Convenção de Palermo’, dentre outros 
diplomas legais. 

 
Há, então, uma clara distinção legal, doutrinária e 

jurisprudencial, entre as três figuras: quadrilha, associação 
criminosa e organização criminosa. 

 
No tocante a essa última figura, porém, os 

especialistas, de longa data, entendem que, embora mencionada 
em diversos textos normativos, de modo especial na Convenção de 
Palermo, o legislador não lhe conferiu qualquer adequação 
típica, atribuindo-lhe apenas um nomem iuris.[3] 

 
Por pertinente, trago à colação, a recentíssima 

decisão proferida pela Primeira Turma desta Corte no HC 
96.007/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, que assim se 
manifestou: 

 
‘(...) a melhor doutrina sustenta que, no Brasil, 

ainda não compõe a ordem jurídica previsão normativa 
suficiente a concluir-se pela existência do crime de 
organização criminosa. Vale frisar que, no rol exaustivo do 
artigo 1º da Lei nº 9.613/98, não consta sequer menção ao de 
quadrilha, muito menos ao de estelionato, cuja base é a 
fraude. Em síntese, potencializa-se, a mais não poder, a 
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado para 
pretender-se a persecução criminal no tocante à lavagem ou 
ocultação de bens sem ter-se o crime antecedente passível de 
vir a ser empolgado para tal fim (...) 
 

(...) 
 

[3] V. Luiz Flávio Gomes, “Crime Organizado: que se entende por isso depois da Lei 
10.217/01”, http://jus2.vol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2919, acesso em 24/07/2012. 
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Não é demasia salientar que, mesmo versasse a 
Convenção as balizas referentes à pena, não se poderia, 
repito, sem lei em sentido formal e material como exigido 
pela Constituição Federal, cogitar-se de tipologia a ser 
observada no Brasil. A introdução da Convenção ocorreu por 
meio de simples decreto!’ (grifei). 

 
 

Essa verdadeira miscelânea conceitual, com o devido 
respeito, em que incorreu o Ministério Público na exordial 
acusatória, a meu ver, enfraqueceu sobremaneira as imputações 
assacadas contra os réus, em especial contra JOSÉ DIRCEU, 
acusados que foram ora de constituírem uma quadrilha, ora de 
uma organização criminosa, ora ainda uma associação criminosa, 
todas elas, como disse, figuras jurídicas com contornos 
claramente diversos. 

 
Quando eu falo do Ministério Público, eu falo sempre 

com o devido respeito, mas nós, que trabalhamos na área penal, 
verificamos que, ultimamente, o Ministério Público, toda vez 
que apresenta uma denúncia em que crimes são praticados por 
mais de quatro agentes, automaticamente imputa aos acusados a 
formação de quadrilha. Talvez o órgão acusatório muitas vezes 
entenda que as penas resultantes de um determinado julgamento 
venham a ser tênues ou insatisfatórias para a resposta penal 
que o Estado deve dar aos ilícitos, então agrega à imputação o 
delito de formação de quadrilha visando ao aumento da sanção. 
Contudo, nós juízes, que trabalhamos no plano técnico, 
precisamos separar o joio do trigo. 

 
Ademais, Senhor Presidente, foi dito da tribuna - e 

isto é algo que me sensibilizou muito - alguns advogados, 
naquele espaço privilegiado, sagrado até, porque é o local onde 
a cidadania exerce a sua derradeira defesa - há, claramente, um 
excesso de imputação contra os réus. Ou seja, imputou-se a 
alguns réus uma série de crimes, alguns dos quais, talvez, 
pudessem ser dispensados; ou, talvez, não estivessem ou não 
estejam efetivamente caracterizados com aquela precisão técnica 
que se exige de uma denúncia. 

 
Então, por todas essas ponderações que faço com toda 

a humildade, como um aprendiz permanente do Direito – porque 
ninguém jamais domina inteiramente este imenso domínio do saber 
humano e da técnica de convivência que é o Direito – concluo 
julgando improcedente a acusação de formação de quadrilha com 
relação a todos os réus desse item II e também dos réus 
constantes no item VI, com fundamento no artigo 386, III, do 
Código de Processo Penal.” 

 

No plano internacional, doutrina e jurisprudência 

são uníssonas no sentido de que sociedade empresarial organizada 

para o exercício de atividades lícitas não pode ser tachada de 
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associação criminosa, ainda que eventuais crimes tenham sido 

praticados por seus integrantes. Confira-se a primorosa exposição 

que faz sobre o tema a notável professora espanhola PATRICIA FARALDO 

CABANA, seguramente uma das maiores especialistas em matéria de 

criminalidade organizada. De acordo com a mencionada professora, uma 

empresa somente pode ser considerada uma associação ou organização 

criminosa nas seguintes circunstâncias: 

“Cuando el volumen de esfuerzo y de dedicación en 
medios materiales y/o personal a la actividad ilícita es 
claramente superior al de las actividades lícitas que sirven de 
cobertura o amparo. 

(…) 

Esto supone probar que la actividad ilícita no es un 
aspecto menor dentro del conjunto de actividades que el ente 
lleva a cabo (…) 

En la jurisprudencia se observa una fuerte 
resistencia a aplicar los delitos de asociación ilícita en caso 
de entidades de origen lícito, hasta el punto de que (…) se 
llega a decir que «el delito de asociación no se consuma cuando 
en ese desenvolvimiento societario se cometen determinadas 
infracciones, sino desde que se busca una finalidad ya 
inicialmente delictiva» (…).   

Fuera de estos casos no es posible afirmar la 
ilicitud del ente colectivo (…)”107. 

Apesar de aqui se rechaçar peremptoriamente qualquer 

imputação contida na denúncia, não custa lembrar que os contratos 

com a PETROBRAS questionados pela Lava Jato representaram somente 

1,37% do faturamento bruto do Grupo Odebrecht entre 2008 e 2014, um 

percentual absolutamente insignificante (v. anexo). Confira-se a 

tabela abaixo108: 

107 Faraldo Cabana, Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en 
el Código Penal Español, Valencia, 2012, págs. 135-136.  

 
108 Metodologia utilizada no levantamento da Receita Bruta dos contratos 

mencionados na denúncia dos autos nº. 5049557-14.2013.404.7000 (IPL 
originário), 5071379-25.2014.4.04.7000 (IPL referente à Odebrecht), 
5024251-72.2015.404.7000 (Busca e Apreensão Odebrecht) e conexos 
(“Denúncia”), datado de 24 de julho de 2015, bem como Receita Bruta do 
Grupo Odebrecht (tabela). 1) Período de levantamento: Exercícios findos em 
31 de dezembro de 2008 à 2014. 2) Obras mencionadas na denúncia: i. 
Consórcio CONPAR para obras de “ISBL da Carteira de Gasolina e UGHE HDT de 
instáveis da Carteira de Coque” da Refinaria Presidente Vargas (“REPAR”); 
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 Portanto, ainda que se admitisse, apenas para 

argumentar, que os crimes narrados na denúncia ocorreram, não seria 

possível considerar-se a existência do delito de associação 

criminosa (art. 288 do CP), já que as empresas pertencentes ao Grupo 

Odebrecht foram organizadas para o exercício de atividades lícitas e 

desenvolvem atividades lícitas. 

As absurdidades da denúncia não param por aí. Pela 

narrativa nela contida, a pretensa organização criminosa teria sido 

composta por “MARCELO ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO, CÉSAR 

ROCHA, ALEXANDRINO ALENCAR e PAULO BOGHOSSIAN, na condição de 

gestores e agentes de empresas integrantes do Grupo ODEBRECHT”, 

pelos administradores das empreiteiras OAS, MENDES JÚNIOR, 

TOYO/SETAL, UTC, CAMARGO CORRÊA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, PROMON, 

SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX, GDK, MPE e GALVÃO 

ENGENHARIA, por funcionários do alto escalão da PETROBRAS, quais 

ii. Consórcio RNEST-CONEST para obras de “implantação das UDA’S” e a 
“implantação das UHDT’s e UGH’s na Refinaria Abreu Lima (“RNEST”); iii. 
Consórcio PIPE RACK na execuão do EPC do PIPERACK do Complexo Petroquímico 
do Rio de Janeiro (“COMPERJ PIPE RACK”); iv. Consórcio TUC construção das 
Unidades de Geração de Vapor e Energia, Tratamento de Água e Efluentes do 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. (“COMPERJ TUC”); e v. Consórcio 
OCCH para a execuão das obras da sede Administrativa de Utilidades da 
Petrobrás em Vitória/ES. (“EDIFÍCIO SEDE VITÓRIA”). 3) Os valores foram 
extraídos dos registros contábeis da Pessoa Jurídica Construtora Norberto 
Odebrecht S.A. auditados pela PricewaterhouseCoopers (“PWC”) e corresponde 
à parcela da Construtora Norberto Odebrecht de participação nos referidos 
consórcios. 4)O Reconhecimento de receita bruta no segmento de E&C é 
realizado no método de porcentagem de conclusão (“POC”) para contabilizar 
seus contratos de construção. O uso do método POC requer que a Companhia 
estime o estágio de execução de cada contrato até a database do balanço 
como uma proporção entre os custos incorridos com os serviços até então 
executados e o total dos custos orçados de cada contrato. 5) A receita 
bruta auditada do Grupo Odebrecht foi extraída das demonstrações 
financeiras da Odebrecht S.A. e suas controladas auditadas pela 
PricewaterhouseCoopers (“PWC”). 
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sejam, RENADO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA, e ainda 

pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF.  

Entretanto, na própria instrução demonstrou-se a 

falsidade de tal hipótese, pois muitos deles foram arrolados pela 

acusação como testemunhas e em seus respectivos depoimentos não 

fizeram nenhuma menção a MARCELO ODEBRECHT ou até mesmo negaram 

expressamente ter ele participado dos crimes investigados. Entre os 

depoimentos que não fazem qualquer menção a MARCELO ODEBRECHT estão 

os dos delatores DALTON DOS SANTOS AVANCINI, executivo da Camargo 

Corrêa, e JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO, executivo da Toyo/Setal. 

Entre os depoimentos que negam expressa e peremptoriamente qualquer 

participação de MARCELO ODEBRECHT na prática de crimes estão os dos 

delatores RICARDO PESSOA, executivo da UTC, AUGUSTO RIBEIRO DE 

MENDONÇA NETO, executivo da Toyo/Setal, ALBERTO YOUSSEF, doleiro, 

PAULO ROBERTO COSTA, ex-diretor de abastecimento da Petrobrás, e 

PEDRO BARUSCO, ex-gerente de serviços da PETROBRAS. Veja-se cada um 

deles. 

Em seu depoimento, RICARDO PESSOA, representante da 

UTC e suposto chefe do “clube”, asseverou o seguinte: 

 

“Juiz Federal:- O senhor Marcelo Bahia Odebrecht, o 
senhor conhece? 

Depoente:- Conheço. 

Juiz Federal:- Chegou a conversar com ele sobre 
esses assuntos? 

Depoente:- Não. Só estive com o Marcelo duas vezes 
nesse período todo. 

Juiz Federal:- E chegou a tratar com ele alguns 
desses assuntos? 

Depoente:- Não, não, absolutamente.” (evento 654) 

 

Também AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, executivo 

da Toyo/Setal, afirmou em seu depoimento: 

“Juiz Federal: O senhor teve contato com algum outro 
executivo da Odebrecht a respeito desse assunto, de ajustes de 
licitação?  
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Depoente: Não, particularmente não.  
 
Juiz Federal: Algum outro executivo da Odebrecht o 

senhor teve contato para tratar ou conversar, ou foi mencionado 
questões de pagamento de propina aos dirigentes da Petrobras?  

 
Depoente: Não senhor, não.” (Evento 553) 

 

Da mesma forma, o doleiro ALBERTO YOUSSEF, em seu 

depoimento, ao ser perguntado se conhecia MARCELO ODEBRECHT, afirmou 

categoricamente que não. É conferir: 

“Juiz Federal: - O senhor Marcelo Odebrecht, o 
senhor chegou a conhecer? 

 
Interrogado: - Não, não conheço o senhor Marcelo 

Odebrecht (...)” (Evento 1046). 

 

Por sua vez, PAULO ROBERTO COSTA, ex-diretor de 

abastecimento da PETROBRAS, afirmou em seu depoimento que tinha 

bastante contato com MARCELO ODEBRECHT quando eram, respectivamente, 

vice-presidente e presidente do Conselho de Administração da 

Braskem, mas que nunca tratou com ele sobre supostos pagamentos 

ilícitos. É ler-se o seguinte trecho do depoimento:  

 

“Juiz Federal:- O senhor teve contato com o senhor 
Marcelo Odebrecht? 

 
Interrogado:- Tive vários contatos, eu participei do 

conselho de administração da Braskem, ele era o presidente do 
conselho, eu era o vice-presidente do conselho, então tínhamos 
bastante contato, principalmente em relação à Braskem nessas 
reuniões de conselho de administração, mas nunca cheguei a 
conversar nada com ele em relação a dinheiro desviado ou 
dinheiro ilícito, nunca tive nenhuma conversa com Marcelo 
Odebrecht sobre esse tema.” (evento 1.046). 

 
 

Abra-se aqui um parêntese para registrar a gravíssima 

omissão ocorrida no momento da transcrição das declarações de PAULO 

ROBERTO COSTA. Com efeito, os advogados do defendente tiveram acesso 

casualmente a um dos vídeos de declarações prestadas à Força Tarefa 

da Operação Lava Jato em 03/09/2014 por PAULO ROBERTO COSTA, no 

âmbito do Acordo de Colaboração Premiada homologado pelo col. 
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Supremo Tribunal Federal, tendo verificado, com enorme perplexidade, 

a existência de uma gravíssima divergência entre o que efetivamente 

fora dito pelo referido delator (registrado por filmagem que não se 

encontra anexada aos autos) e o que foi reproduzido no 

correspondente termo de transcrição trazido aos mesmos autos pela 

acusação (Termo de Colaboração nº. 35 – Evento 03, Anexo 67).  

 
Conforme se pode verificar mediante simples acesso ao 

link https://vid.me/MPbP, no caso, chama atenção o fato de ter sido 

omitido da transcrição das declarações do réu-colaborador PAULO 

ROBERTO COSTA um trecho em que ele, quando perguntado 

especificamente sobre seu contato com o defendente MARCELO 

ODEBRECHT, afirmou categoricamente que ele “não participava disso”, 

referindo-se ao pagamento de propinas e outras irregularidades 

relacionadas a contratos celebrados com a PETROBRAS, asseverando, de 

maneira enfática, que o defendente não teve qualquer participação 

nos crimes investigados. Literalmente, disse PAULO ROBERTO COSTA, em 

trecho que foi omitido na transcrição: “nem põe o nome dele aí 

porque com ele não, ele não participava disso...”. 

 
Do exame comparativo entre o teor da transcrição e o 

verdadeiro conteúdo das declarações registradas em vídeo, vê-se que 

o expressivo trecho não degravado corresponde a aspecto 

relevantíssimo da manifestação daquele depoente, no que diz respeito 

ao não envolvimento do ora defendente MARCELO ODEBRECHT nas 

infrações penais relacionadas aos contratos da PETROBRAS. E nada 

obstante isso, essa marcante revelação do delator foi omitida do 

termo de colaboração premiada e, portanto, subtraída do conhecimento 

desse Juízo e da defesa. É conferir em que consistiu a divergência 

ora denunciada: 

 

 
Trecho do Termo de Colaboração nº 
35 de Paulo Roberto Costa: 
  

“Que confirma que as empresas que 
faziam parte do processo de 
cartelização eram CAMARGO CORREA, 
OAS, UTC, ODEBRECHT, QUEIROZ GALVAO, 
TOYO SETAL, TECHINT, GALVAO 
ENGENHARIA, ANDRADE GUTIERREZ, IESA, 

 
Trecho do vídeo (omitido na 
transcrição do termo): 

 
“Procurador: Com a Odebrecht tinha 

contato com... 
PRC: Marcio Faria e Roberto 

Araújo... 
Procurador: Mas e o Marcelo 

Odebrecht? 
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ENGEVIX, dentre outras que não se 
recorda; Que ALBERTO YOUSSEF tinha 
contato com todas estas empresas, 
pois era ele quem era o responsável 
por captar, a partir de 2008, os 
valores ilícitos junto às empresas; 
Que questionado quem eram os contatos 
do declarante em relação a cada uma 
das empresas, informou que em geral 
tinha contato apenas com o Presidente 
ou Diretores das empresas, não tendo 
contato com pessoas de menor escalão; 
Que com a ODEBRECHT tinha contato com 
MARCIO FARIA e ROGERIO ARAUJO;” 

PRC: Uai, eu conhecia ele, tive 
algum contato com ele, mas nunca 
tratamos de nenhum assunto desses 
diretamente com ele...[balança a cabeça 
em sinal de negativo] 

Procurador: Não? 
PRC: Eu conheço ele porque fui do 

conselho da Braskem que é uma empresa 
da Petrobrás e da Odebrecht, ele era o 
presidente e eu o vice-presidente do 
conselho... então assim, eu conheço 
ele, mas nunca tratei de nenhum assunto 
desses [refere-se a propina] com ele, 
nem põe o nome dele aí porque com ele 
não, ele não participava disso... 

Procurador: Uhum, tá.. Que com a 
Queiróz Galvão...” 

 Feche-se o parêntese. 

 

Por fim, PEDRO BARUSCO, ex-gerente de serviços da 

Petrobrás, também asseverou em seu depoimento que nunca teve 

qualquer contato com MARCELO ODEBRECHT. Confira-se o seguinte 

excerto de seu depoimento: 

“Juiz: O Sr. Marcelo Bahia Odebrecht, o senhor teve 
contato com ele? 

 
Interrogado: Não, eu não tive o prazer de ser 

apresentado a ele” (Evento 1.108). 
 
 
Ora, numa investigação que teve por base a palavra 

de inúmeros delatores, parece bastante significativo que nenhum 

deles, em qualquer momento, tenha incriminado MARCELO ODEBRECHT! Por 

isso mesmo, indaga-se: como é possível imputar-se a MARCELO 

ODEBRECHT o delito tipificado no art. 288 do CPP (ou até mesmo o 

crime tipificado no art. 2º, caput, da Lei 12.850/13), sem a 

comprovação de qualquer liame entre ele e os mencionados delatores, 

considerados pela denúncia como componentes da hipotética associação 

criminosa ou organização criminosa? Por óbvio, a pergunta tem 

caráter meramente retórico, pois não é possível a configuração do 

crime em questão sem a existência de um vínculo associativo ou 
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acordo de vontades (para além, por óbvio, dos requisitos da 

estabilidade e da permanência)109. 

Mas ainda que se pudesse superar todos os argumentos 

aqui expendidos para se imputar a MARCELO ODEBRECHT e outros o 

pretenso delito de associação criminosa ou de organização criminosa, 

o que se admite apenas para argumentar, é preciso notar que a 

própria denúncia, ao descrever os fatos hipoteticamente ocorridos 

entre 2004 e 2014, faz uma indevida superposição de dois tipos 

penais: organização criminosa e formação de cartel. É ler-se 

novamente o seguinte trecho da peça ministerial: 

“MARCELO ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO, 
CÉSAR ROCHA, ALEXANDRINO ALENCAR e PAULO BOGHOSSIAN, na 
condição de gestores e agentes de empresas integrantes do Grupo 
ODEBRECHT, bem como de Consórcios de que suas empresas 
participaram, conjunta ou isoladamente, violaram o disposto no 
art. 2º, caput e § 4º, II, III, IV e V c/c art. 1º, §1º, ambos 
da Lei 12.850/13, pois, no período compreendido entre, ao 
menos, os anos de 2004 e 2014 (A) promoveram, constituíram e 
integraram, pessoalmente e por meio de terceiros, organização 
criminosa, associando-se entre si e com os administradores das 
empreiteiras OAS, MENDES JÚNIOR, SOG/SETAL, UTC, CAMARGO 
CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, PROMON, SKANSKA, QUEIROZ 
GALVÃO, IESA, ENGEVIX, GDK, MPE e GALVÃO ENGENHARIA4, de forma 
estruturalmente ordenada, de modo permanente e com divisão de 
tarefas, no objetivo de praticar todos os crimes descritos 
nesta denúncia e de obter, direta e indiretamente, vantagens 
ilícitas mediante: 

(B) a prática do crime de cartel em âmbito nacional, 
previsto no art. 4º, II, “a” e “b”, da Lei 8.137/90, tendo para 
tanto formado acordos, ajustes e alianças entre ofertantes, com 
o objetivo de fixarem artificialmente preços e obterem o 
controle do mercado de fornecedores da Petróleo Brasileiro S.A. 
– PETROBRAS” - (Evento 01) 

 

109 Cfr. Hungria, Comentários ao Código Penal, vol. IX, Rio de Janeiro, 
1958, págs. 177 e ss.; Costa Jr., Comentários ao Código Penal, vol. 3, 2ª 
ed., São Paulo, 1990, págs. 322 e ss.; Delmanto, Código Penal Comentado, 6ª 
ed., São Paulo, pág. 569; Bitencourt, Código Penal Comentado, 9ª ed., São 
Paulo, 2015, pág. 1.240. No plano internacional cfr., por exemplo, 
Antolisei, Manuale di Diritto Penale. Parte Speciale, vol. II, 11ª ed., 
Milano, 1995, págs. 225/226; Muñoz Conde, Derecho Penal. Parte Especial, 
15ª ed., Valencia, 2004, pág. 832; Figueiredo Dias, Comentário 
Conimbricense do Código Penal. Parte Especial, Tomo II, Coimbra, 1999, 
págs. 1.160 e ss. 
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Não é preciso nenhum tour de force para perceber-se 

que é absolutamente impossível a coexistência de tais tipos penais 

diante do mesmo substrato fático, sob pena de bis in idem. Trata-se, 

claramente, da hipótese de concurso aparente de normas, em que há um 

solapamento entre dois tipos penais, um principal (cartel) e outro 

subsidiário (organização criminosa). O tipo principal (cartel) 

exclui o tipo subsidiário (organização) por uma relação de 

interferência lógica ou de entrecruzamento estrutural (lex primaria 

derogat legi subsidiariae). Nesse caso, fala-se em subsidiariedade 

material, pois a organização criminosa seria um tipo de passagem, 

que constitui um estágio preliminar necessário da realização do 

delito de cartel110. 

Na mesma linha, MIGUEL REALE JUNIOR entende que:  
 

“(...) os elementos constitutivos do tipo penal do 
cartel incluem a conduta do crime de quadrilha ou bando como 
forma e meio obrigatórios da conduta entre empresas, com vistas 
a dar efetividade a comportamentos combinados com relação a 
preço, quantidade, mercado, em busca do domínio do mercado ou 
da eliminação da concorrência, em ofensa aos princípios da 
ordem econômica”111. 

 

Muito embora o Professor Emérito da Universidade de 

São Paulo considere que o crime de bando ou quadrilha (por óbvio, o 

argumento também é válido para o delito de organização criminosa) 

constitui um estágio preliminar necessário para a prática do crime 

de cartel, entende que não há entre tais tipos penais uma relação de 

subsidiariedade, mas uma relação entre continente e conteúdo, razão 

pela qual dever-se-ia aplicar o princípio da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali). Em suas palavras: 

110 Sobre o tema cfr. Roxin, Strafrecht. Allgemeiner Teil, vol. II 
(Besondere Erscheinungsformen der Straftat), München, 2003, § 33/190 e ss. 
Jescheck/Weigend, Lehrbuch des Strafrechts. Allgemeiner Teil, 5ª ed., 
Berlin, 1996, págs. 734-735; Cirino dos Santos, Direito Penal. Parte Geral, 
3ª ed., Curitiba, 2008, págs. 427-428. 

 
111 Reale Junior, Cartel e Quadrilha ou Bando: Bis In Idem, em 

Prado/Dotti (Orgs.), Doutrinas essenciais: Direito penal econômico e da 
empresa, Vol. 2, São Paulo, 2011, pág. 1.105. 
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“Na hipótese em análise não sucede subsidiariedade 
ou consunção. Não há uma relação de mais e menos, malgrado a 
associação para cometer crimes, no cartel, constitua uma fase 
obrigatória para se alcançar a comissão deste crime de cartel. 

Apesar de ser um momento a ser ultrapassado, não se 
dá a incidência do princípio da consunção, por ausência da 
relação de mais e menos. Incide, sim, o princípio da 
especialidade, por via do qual a norma especial contém todos os 
elementos de outra norma, com a soma de dados particulares, 
prevalecendo aquela a esta: lex specialis derogat legi 
generali. 

(...) 

Conforme examinei, a incidência das qualificações 
típicas do cartel e da quadrilha ou bando atinge a proibição de 
dupla incriminação, pois é a mesma situação de fato, sendo o 
concurso necessário de forma estável dado elementar essencial 
próprio de ambas as figuras. Dá-se um conflito aparente de 
normas a ser resolvido pelo critério da especialidade, com 
prevalência da norma penal especial do art. 4º da Lei 
8.137/90”112. 

De qualquer sorte, quer se reconheça uma relação de 

subsidiariedade, quer se aceite uma relação de especialidade entre 

organização criminosa e cartel, o certo e induvidoso é que o 

primeiro crime constitui uma fase necessária para a realização do 

segundo. Daí porque, caso fosse possível falar-se na presença in 

casu dos tipos de organização criminosa e formação de cartel, o que 

se admite apenas para argumentar, somente a norma do art. 4º da Lei 

nº. 8.137/90 poderia, do ponto de vista lógico, subsistir, sob pena 

de grave violação ao princípio ne bis in idem. 

 
    

VIII.2. Do suposto delito de corrupção ativa (art. 317, caput e § 
1º, c/c art. 327, § 2º do Código Penal. 
 

Narra a exordial acusatória que MARCELO ODEBRECHT, 

juntamente com outros executivos do grupo que leva o seu sobrenome, 

teriam praticado o delito de corrupção ativa (art. 333, caput e 

parágrafo único do CP), pois, hipoteticamente, teriam, direta ou 

indiretamente (através de ALBERTO YOUSSEF), oferecido ou prometido 

vantagens indevidas a empregados públicos da PETROBRAS, a saber, 

112 Reale Junior, Cartel e Quadrilha ou Bando, págs. 1.108/1.110. 
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PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e CELSO ARARIPE, 

para que estes, supostamente, praticassem ou omitissem atos de 

ofício. É conferir o seguinte trecho da denúncia: 

 

“(...) no período compreendido entre os anos de 2004 
e 2014, MARCELO ODEBRECHT, MÁRCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO, CÉSAR 
ROCHA, ALEXANDRINO ALENCAR e PAULO BOGHOSSIAN, na condição de 
gestores e agentes de empresas integrantes do Grupo ODEBRECHT, 
juntamente com administradores das demais empreiteiras 
cartelizadas, e com o operador financeiro BERNARDO FREIBURHAUS, 
praticaram o delito de corrupção ativa, previsto no art. 333, 
caput e parágrafo único, do Código Penal, pois (D) ofereceram e 
prometeram vantagens indevidas a empregados públicos da 
PETROBRAS, notadamente aos seus então Diretores de 
Abastecimento e de Serviços, PAULO ROBERTO COSTA, diretamente e 
por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, e RENATO DUQUE, ao então 
Gerente Executivo de Engenharia, PEDRO BARUSCO, e ao 
funcionário CELSO ARARIPE, para determiná-los a praticar e a 
omitir atos de ofício, sendo que tais empregados incorreram na 
prática do delito de corrupção passiva, previsto no art. 317, 
caput e §1º, c/c art. 327, §2º, todos do Código Penal, pois (E) 
não só aceitaram tais promessas de vantagens indevidas, em 
razão da função, como efetivamente deixaram de praticar atos de 
ofício com infração de deveres funcionais e praticaram atos de 
ofício nas mesmas circunstâncias, tendo recebido as vantagens 
indevidas prometidas para tanto”. 

 
 
A mencionada imputação apresenta-se como 

verdadeiramente absurda! Isso por diversos motivos. Em primeiro 

lugar, porque os delatores ALBERTO YOUSSEF e PEDRO BARUSCO afirmaram 

peremptoriamente que sequer conheciam MARCELO ODEBRECHT, e, ao 

depois, porque também o delator PAULO ROBERTO COSTA negou 

categoricamente qualquer tipo de envolvimento dele com a prática de 

crimes. 

 
Confira-se, em primeiro lugar, o seguinte trecho do 

depoimento de ALBERTO YOUSSEF, onde este deixa absolutamente claro 

que não conhece MARCELO ODEBRECHT e que nenhum pagamento que fez 

contou com a autorização ou mesmo orientação dele: 

 
“Juiz Federal:- O senhor Marcelo Odebrecht, o senhor 

chegou a conhecer? 
 
Interrogado:- Não, não conheço o senhor Marcelo 

Odebrecht, em nenhum momento foi mencionado que alguém tinha 
que pedir autorização ao senhor Marcelo Odebrecht ou alguma 
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coisa nesse sentido para que pudesse efetuar pagamentos ou que 
pudesse fazer acordos”113. 

 
 
Também PEDRO BARUSCO foi bastante enfático ao 

afirmar, em seu depoimento, que nunca teve qualquer contato com 

MARCELO ODEBRECHT: 

 
“Juiz: O Sr. Marcelo Bahia Odebrecht, o senhor teve 

contato com ele? 
 
Interrogado: Não, eu não tive o prazer de ser 

apresentado a ele”. 
 
 

Last but not least, confira-se o expressivo excerto 

do depoimento de PAULO ROBERTO COSTA, onde este nega definitivamente 

(a golpes de martelo!) qualquer tratativa com ele a respeito de 

pretensos pagamentos ilícitos: 

“Juiz Federal:- O senhor teve contato com o senhor 
Marcelo Odebrecht? 

 
Interrogado:- Tive vários contatos, eu participei do 

conselho de administração da Braskem, ele era o presidente do 
conselho, eu era o vice-presidente do conselho, então tínhamos 
bastante contato, principalmente em relação à Braskem nessas 
reuniões de conselho de administração, mas nunca cheguei a 
conversar nada com ele em relação a dinheiro desviado ou 
dinheiro ilícito, nunca tive nenhuma conversa com Marcelo 
Odebrecht sobre esse tema.”114 

 
 

É preciso, aqui, mais uma vez ressaltar que nenhum 

delator acusou MARCELO ODEBRECHT por qualquer crime! Seria 

impensável, para não dizer profundamente injusto e ignominioso, que, 

num universo de dezenas e dezenas de delatores, alguém não fosse 

implicado em qualquer espécie de atividade ilícita e, ainda assim, 

pudesse ser condenado! Aliás, o que se demonstrou cabalmente na 

instrução criminal é que alguns desses delatores chegaram mesmo a 

inocentar MARCELO ODEBRECHT de qualquer participação em supostas 

atividades ilícitas. E, como se viu, o exemplo mais eloquente é o do 

113 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 1.046, fls. 21/22 - 
Interrogatório de Alberto Youssef. 

 
114 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 1046, fls. 28 - 

Interrogatório de Paulo Roberto Costa. 
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próprio PAULO ROBERTO COSTA, que afirma enfática e peremptoriamente 

que nunca teve nenhuma conversa com MARCELO ODEBRECHT sobre 

“dinheiro desviado e dinheiro ilícito”. E mais: diante da 

insistência dos Procuradores que o inquiriam, afirmou que o nome do 

defendente MARCELO ODEBRECHT não deveria constar da relação dos 

investigados porque ele não tinha nada a ver com os crimes 

imputados. 

 
Aqui é preciso ser coerente: se, no bojo da Operação 

Lava Jato, tem-se dado extrema relevância às acusações feitas pelos 

diversos delatores, tendo as mesmas um peso decisivo na decretação 

de prisões cautelares de terceiros e, inclusive, no pronunciamento 

de sentenças condenatórias, é impositivo que se dê a consequência 

lógica inversa quando tais delatores inocentem expressamente uma 

determinada pessoa (como é o caso de MARCELO ODEBRECHT). Brevemente: 

se as palavras dos delatores têm servido para condenar determinadas 

pessoas, elas também devem necessariamente se prestar a absolver 

outras! Como “A e ~A”. Tertium non datur! Muito embora MICHEL DE 

MONTAIGNE acreditasse que a coerência é a qualidade mais difícil de 

ser encontrada no ser humano, alguma esperança ainda resta. 

 
É de se notar ainda que, em perfeita e absoluta 

consonância com as declarações dos mencionados delatores, o próprio 

MARCELO ODEBRECHT, por ocasião do seu interrogatório, afirmou: 1) 

nunca ter tratado de assuntos operacionais (de contratos) relativos 

à PETROBRAS com qualquer executivo dessa empresa; 2) nunca ter 

ordenado ou orientado executivos do Grupo Odebrecht a prometer ou 

oferecer supostas vantagens ilícitas a funcionários da PETROBRAS; 3) 

não conhecer ALBERTO YOUSSEF. É conferir: 

“(...) 

21. O senhor já se reuniu para tratar, ordenou ou 
orientou os senhores Marcio Faria, Rogério Araújo ou Cesar 
Rocha acerca de licitações e concorrências de obras na 
Petrobras?  

Resposta de Marcelo Odebrecht:  

Não. Nunca me envolvi em questões específicas de 
licitações, tampouco participei de negociações de contratos com 
qualquer cliente, nem com a Petrobras. Essas reuniões, 
orientações e ordens a que a denúncia se refere, sem nenhum 
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compromisso com a verdade, nunca existiram. Aliás, a prova dos 
autos confirma essa minha afirmação"  

 
(...) 

 
30. O senhor conhece Alberto Youssef? Já tratou de 

qualquer assunto com ele? 

Resposta de Marcelo Odebrecht:  

Mais um que não conheço, que confirma em seus vários 
depoimentos não me conhecer, e que o Ministério Público insiste 
em dizer que conheço. Só ouvi falar nele pela mídia, após o 
surgimento da Lava Jato. 

32. O senhor já efetuou pagamentos de propina ou 
orientou que fossem feitos pagamentos de propina? O senhor tem 
conhecimento de pagamento de propina pela Odebrecht?  

Resposta de Marcelo Odebrecht:  

Não e não. Jamais orientaria esse tipo de conduta 
ilegal. Esta acusação é profundamente injusta. Aliás, isso 
também está comprovado nos. autos, que não apontam nenhuma 
conduta minha nesse sentido" (fls. 04/07 do Evento 1.015). 

 

Em resumo: MARCELO ODEBRECHT nunca se envolveu nem 

teve qualquer conhecimento de assuntos relativos às licitações e aos 

contratos da PETROBRAS referidos na denúncia. É preciso, no âmbito 

da responsabilidade criminal, separar claramente pessoa física e 

pessoa jurídica. MARCELO ODEBRECHT não pode ser responsabilizado, 

enquanto presidente de uma holding de investimentos, pela celebração 

e execução de contratos por empresas integrantes do Grupo Odebrecht.  

 
Mas não é só. Como se sabe, o art. 333 do CP 

descreve a conduta de “Oferecer ou prometer vantagem indevida a 

funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou 

retardar ato de ofício” (grifo nosso). A denúncia tenta descrever 

quais seriam estes supostos atos de ofício. É conferir: 

 

“A título de exemplificação é possível apontar que 
RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA tomavam as 
providências necessárias, por si próprios ou influenciando os 
seus subordinados, para promover: i) a aceleração dos 
procedimentos licitatórios e de contratação de grandes obras, 
sobretudo refinarias, dispensando etapas necessárias à correta 
avaliação da obra, inclusive o projeto básico; ii) a aprovação 
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de comissões de licitações com funcionários inexperientes; iii) 
o compartilhamento de informações sigilosas ou restritas com as 
empresas integrantes do Cartel; iv) a inclusão ou exclusão de 
empresas cartelizadas dos certames, direcionando-os em favor 
da(s) empreiteira(s) ou consórcio de empreiteiras selecionado 
pelo “CLUBE”; v) a inobservância de normas internas de controle 
e avaliação das obras executadas pelas empreiteiras 
cartelizadas; vi) a sonegação de determinados assuntos da 
avaliação que deveria ser feita por parte do Departamento 
Jurídico ou Conselho Executivo; vii) contratações diretas de 
forma injustificada; viii) a facilitação da aprovação de 
aditivos em favor das empresas, muitas vezes desnecessariamente 
ou mediante preços excessivos”. 

 
 

Entretanto, ao contrário do que afirma o Ministério 

Público Federal em sua enxundiosa e mistificadora denúncia, tais 

fatos nunca ocorreram ou, quando não, encontram-se absolutamente 

dissociados de qualquer pretensa oferta de vantagem ilícita. É o que 

se passa a demonstrar cumpridamente, desconstruindo-se cada um dos 

itens mencionados da exordial acusatória. 

 
(i) Não houve qualquer dispensa maliciosa de etapas 

necessárias à correta avaliação das obras, mas apenas falhas no 

projeto básico. 

 
Explica-se: como restou cabalmente demonstrado na 

instrução criminal, o Plano de Negócios e Gestão da PETROBRAS 

referente ao período entre 2006-2010 revelava-se sumamente 

audacioso, pois a ampliação do parque de refino existente no país 

pretendida por aquela empresa, como já se sabia à época, 

dificilmente poderia ser realizada num espaço de tempo de 05 (cinco) 

anos. Isso porque, à época, contava-se mais de 30 (trinta) anos 

desde que o último parque de refino fora construído no país, o que 

gerou um grande déficit de mão-de-obra qualificada. Ainda assim, num 

ímpeto superlativo, a PETROBRAS resolveu construir, simultaneamente, 

05 (cinco) refinarias, valendo-se para tanto de empresas nacionais 

de engenharia, infraestrutura e montagem eletromecânica. 

 
Isso teve um impacto direto na qualidade dos 

projetos básicos, que foram concebidos com diversas imprecisões. 

Além disso, tais projetos não abrangiam todo o aparato e expertise 

tecnológicos necessários ao fiel cumprimento do contrato. 
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Consequentemente, várias demandas que deveriam ser precisadas ou 

cumpridas pela contratante foram repassadas às construtoras, 

elevando o grau de risco do investimento e, por óbvio, os custos de 

construção. 

 
Como se vê, não houve, insista-se, dispensa de 

etapas necessárias à correta avaliação da obra, mas sim falhas nos 

projetos básicos elaborados pela própria PETROBRAS. É justamente o 

que se extrai, com clareza meridiana, do depoimento da testemunha 

(arrolada pela acusação!) GERSON LUIZ GONÇALVES, coordenador da 

Comissão Interna de Apuração da Petrobrás da Rnest: 

 

“Defesa: Bem, eu agradeço com relação a esse 
primeiro grupo. Vou para o segundo grupo, que me parece que, 
pela experiência que o senhor tem, o senhor vai poder 
esclarecer a nós aqui, ao juízo, algumas questões importantes 
com relação ao desenvolvimento da Rnest. Se eu não me engano, 
saiu isso na imprensa, as obras do Rnest foram projetadas 
originalmente, inclusive anunciadas pelo governo federal, como 
algo em torno de 4 bilhões de reais, só que depois se verificou 
que tiveram grandes aumentos. O senhor sabe me dizer se o 
início do lançamento pelo governo federal do empreendimento do 
Rnest teve falhas na sua idealização, no seu projeto de 
engenharia? 

 
Depoente: Bom, eu vou tentar, pelo que eu tenho 

conhecimento, ou seja, até o projeto conceitual, que era a 
ideia de se fazer a coisa, a coisa estava caminhando, depois 
quando houve a decisão realmente de se fazer uma refinaria, 
entregar o primeiro trem que se chama, ou seja, a primeira UDA, 
em agosto de 2010, então os prazos seriam muito exíguos, então 
tiveram que ser repassados uma série de procedimentos que em 
situação normal não seriam, então houve muita correria pra que 
esse processo, essa refinaria fosse entregue em agosto de 2010, 
principalmente o primeiro trem, e o final seria em dezembro de 
2010. Consequentemente, muitas contratações e compras de 
equipamentos considerados estratégicos ocorreram de forma muito 
simultânea e muito acelerada, e sem a definição ainda de 
projeto básico e pré-detalhamento, consequentemente muita coisa 
foi contratada com um grau de incerteza muito grande. E isso 
gerou esse efeito cascata que permitiu o atraso do 
empreendimento por 4 anos praticamente 

 
(...) 
 
“Defesa: E o senhor pode dizer que num passo 

anterior, que é o desenvolvimento dos projetos de engenharia 
que pautavam essa base inicial para os convites e propostas, 
esses projetos, em razão da pressa que o senhor mesmo informou 
e que é fato notório, esses projetos tinham confiabilidade 
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suficiente pra que as empresas pudessem ali ter segurança do 
que viria efetivamente a ocorrer? 

 
Depoente: Não. 
 
Defesa: Não tinham? 
 
Depoente: Não. As contratações foram executadas num 

nível de incerteza muito grande, os projetos básicos e pré-
detalhamento estavam ainda incipientes, não tinham sido 
concluídos ainda. Muita contratação foi feita em 2008 
basicamente e o projeto, salvo-erro, terminou em 2009, depois 
de terem sido contratadas várias empresas. 

 
Defesa: Entendi. Essas incertezas de projeto, eu vi 

até num relatório da Petrobras, gerou inúmeros aditivos em 
todas as obras desse esforço que a Petrobras fez de realizar 
tantas obras concomitantemente, como o senhor disse. Muitas 
empresas não conseguiram cumprir os seus contratos e ficaram 
insolventes, o senhor confirma isso? 

 
Depoente: Sim. 
 
Defesa: Inclusive algumas quebraram. 
Depoente: Algumas quebraram sim”.115 
 
“Defesa: Sim. Quando do lançamento desses convites 

que o senhor avaliou, senhor Wilson, toda a estrutura do 
contrato pautava-se a partir de um projeto, um projeto básico, 
ou quase um básico, parece que era um FEED que é o nome que se 
utiliza, o FE¬1, o FE¬2, o senhor poderia me explicar? 

 
Depoente: Não, esse contrato, a licitação dessa obra 

e outros contratos lá, eles partiam de um projeto básico, o 
feed ele é chamado, chamasse feed, é um prédetalhamento, é uma 
definição de quantitativos, que ele é utilizado junto com o 
básico para que no objeto específico desse contrato fosse feito 
o detalhamento propriamente dito e seguida da construção, 
montagem, comissionamento, etc. 

 
Defesa: O senhor tem conhecimento se a qualidade 

desse projeto dava segurança a ambas as partes no momento da 
definição dos preços a serem contratados? 

 
Depoente: A comissão verificou e ouviu, e viu os 

registros de que esse projeto básico ele sofreu diversas 
alterações, então ele foi considerado um projeto que não era 
totalmente maduro, teve alterações”.116 

 

115 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 639, fls. 14/18 – 
Depoimento de Gerson Luiz Gonçalves. 

 
116 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 639, fls. 28/29 – 

Wilson Carvalho Macedo. 
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“Defesa:- Você se lembra se essa obra sofreu muitas 

alterações? 
 
Depoente:- Muitas alterações. Tivemos muitos 

impactos devido a alterações de projetos, até porque os 
projetos eram incompletos e muitas dessas alterações 
aconteceram durante a execução da obra. 

 
Defesa:- Essas alterações implicam em alterações do 

custo para o consórcio nessa obra? 
 
Depoente:- Na maioria das vezes todas as alterações 

implicam em revisão de custos, com acréscimo e crédito, com 
créditos e débitos, créditos para a Petrobras e custos para o 
consórcio. 

 
Defesa:- Esse projeto para a obra da sede 

administrativa de Vitória era detalhado? 
 
Depoente:- Ele presumia ser detalhado na assinatura 

do contrato. Havia, na verdade a obra foi contratada, ela não 
era só exclusivamente a construção e montagem, então o contrato 
previa análise de consistência nos projetos, seria feito por um 
período determinado de 2 meses, após essa análise de 
consciência dos projetos seriam gerados uns questionamentos 
pertinentes ao projeto e então respondidos pela Petrobras. 
Teoricamente, esses projetos deveriam estar detalhados para que 
você pudesse executá-los, para ele se chamasse de projeto 
executivo. O projeto executivo é executivo quando ele é 
completamente detalhado. No nosso caso não acontecia isso, não 
aconteceu, durante muito tempo nós tivemos impactos por falta 
de detalhamento de projeto”117. 

 
 

(ii) No que diz respeito à afirmação contida na 

denúncia de que as supostas vantagens ilícitas pagas serviam para 

que RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA buscassem “a 

aprovação de comissões de licitações com funcionários 

inexperientes”, pode-se dizer, com absoluta segurança, que se trata, 

data venia, de puro devaneio do órgão ministerial, pois o que se 

demonstrou ao longo da instrução criminal foi justamente o 

contrário. De fato, demonstrou-se, a mais não poder, que todas as 

comissões da PETROBRAS são formadas por funcionários altamente 

competentes e experientes, que pautam suas atividades na busca pela 

melhor negociação e pelas melhores condições possíveis para a 

PETROBRAS. 

117 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 795, fls. 03 – Flavio 
Passolo Goulart. 
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Nesse exato sentido, confiram-se os lúcidos 

depoimentos de JOSÉ PAULO DE ASSIS, ALEXANDRE CARVALHO BRITO e 

FRANCISCO PAIS, prestados perante Vossa Excelência na instrução 

criminal, na ordemq que se segue: 

  

- JOSÉ PAULO DE ASSIS (engenheiro mecânico da 

PETROBRAS, à época dos fatos exercente da função de Gerente de 

Empreendimentos da REPAR): 

  
“Defesa de Márcio Faria:- Ótimo, muito bom. E essas 

comissões, os membros eram competentes, eram pessoas que o 
senhor respeitava tecnicamente? Como o senhor? 

 
Testemunha:- Sim, pessoas de vários graus de 

maturidade, de competência, nós tivemos uma fase de bastante 
gente nova na Petrobras, mas pessoas que saíram muito 
qualificadas dos cursos, a Petrobras sempre tem um treinamento 
muito intensivo de seus funcionários. E também com pessoas, 
muitos experientes de várias áreas, porque uma licitação de um 
empreendimento desse é uma coisa muito complexa, 
multidisciplinar”.118 

 
   - ALEXANDRE CARVALHO BRITO (engenheiro da 

Construtora Norberto Odebrecht, responsável pela elaboração da 

proposta comercial da RNEST): 

 
“Defesa de Márcio Faria e Rogério Araújo:- E essas 

pessoas, senhor Alexandre, elas eram competentes, esses 
técnicos da Petrobras, esses técnicos das comissões, eram 
técnicos competentes que exerciam o papel sempre em prol dos 
interesses da Petrobras? 

 
Testemunha: Sem dúvida alguma, profissionais 

experientes, profissionais de carreira da Petrobras, 
conhecedores do assunto de refinaria, de indústria de petróleo, 
conhecedores de todo o processo Petrobras de licitação e 
defensores férreos dos interesses da Petrobras. Fomos muito 
sabatinados e arguidos pra esclarecer detalhes de como chegamos 
a uma determinada composição de um preço, como nós chegamos a 
fazer um levantamento de uma determinada quantidade dentro da 
nossa formação de preços, porque nessa fase de esclarecimento, 
a Petrobras dispunha do nosso preço e da nossa composição do 
preço através do DFP entregue”119. 

118 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 744, fls. 68 – 
Depoimento de José Paulo de Assis. 

 
119 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 865, fls. 52 – 

Depoimento de Alexandre Carvalho Brito. 
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   - FRANCISCO PAIS (engenheiro, à época dos fatos 

exercente da função de assistente do Diretor PAULO ROBERTO COSTA 

durante o processo de renovação do contrato de nafta entre a 

PETROBRAS e a Braskem S/A): 

   
“Defesa de Rogério: E os engenheiros da Petrobrás, 

incluindo o senhor, o senhor os reputava engenheiros altamente 
qualificados, preparados para exercer a missão de cuidar dos 
interesses da Petrobras? 

 
Depoente: Sim”120. 
 
 
Veja-se que, durante a instrução, Vossa Excelência 

também reconheceu o alto grau de competência dos engenheiros da 

PETROBRAS envolvidos nos procedimentos licitatórios. De fato, num 

determinado momento do depoimento de ALEXANDRE CARVALHO FILHO 

(engenheiro da Construtora Norberto Odebrecht, responsável pela 

elaboração da proposta comercial da RNEST), Vossa Excelência 

interrompe uma pergunta formulada pela defesa de MÁRCIO FARIA e 

ROGÉRIO ARAÚJO, referente à qualificação técnica dos engenheiros da 

PETROBRAS, para assinalar que tal indagação é desnecessária, pois 

até mesmo Vossa Excelência já estava convencido da qualidade técnica 

dos mesmos. É conferir: 

 

"Defesa de Márcio Faria e Rogério Araújo: E essas 
pessoas que a Petrobras tinha para realizar essa fiscalização, 
acompanhamento e auditorias desses contratos, eram pessoas 
qualificadas tecnicamente... 

 
Juiz Federal: Doutor, sobre essa questão também, a 

pergunta é recorrente, o juízo tem por pressuposto que são 
qualificados, pode ir para a próxima"121. 

 
 

 
120 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 794, fls. 25 – 

Depoimento de Francisco Pais. 
 
121 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 865, fls. 56 – 

Depoimento de Alexandre Carvalho Brito. 
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(iii) Ao contrário do que diz a denúncia, a 

PETROBRAS não compartilhou quaisquer informações sigilosas ou 

restritas com empresas supostamente integrantes de um cartel. 

 
Com efeito, a instrução criminal foi capaz de 

mostrar e demonstrar a seriedade e lisura com que a PETROBRAS 

conduzia os seus processos licitatórios. É o que se pode constatar 

dos depoimentos de JOSÉ PAULO DE ASSIS, LUIZ FELIPE MORAES D´ÁVILA, 

ALEXANDRE CARVALHO BRITO, FRANCISCO PAIS, FERNANDO COUTO MARQUES 

LISBOA e JORGE LUIZ UCHOA MITIDIERI: 

 
- JOSÉ PAULO DE ASSIS (engenheiro mecânico da 

PETROBRAS, à época dos fatos exercente da função de Gerente de 

Empreendimentos da REPAR): 

 
“Defesa de Márcio Faria: Feitos os convites, as 

empresas apresentaram as propostas e no caso específico do 
consórcio Conpar, eu não sei se o senhor se lembra, foram 
apresentadas… eu não sei agora se duas ou três propostas e com 
apresentação dessas propostas identificou-se que elas estavam 
acima parece que o orçamento da Petrobras. 

 
Testemunha: Sim. 
 
Defesa de Márcio Faria: Esse orçamento é sigiloso, 

correto? 
 
Testemunha: Sigiloso. 
 
Defesa de Márcio Faria: Então, a comissão 

individualmente identificou esse fato e determinou… como que 
ela procedeu a partir desse momento, como que ela enxergou esse 
cenário e como que o senhor percebeu as necessidades para a 
realização dos contratos? 

 
Testemunha: Bem, vamos ver se eu consigo responder 

mais ou menos por partes o que o senhor me perguntou. Foram 
duas proponentes se não me engano no Conpar, duas proponentes, 
dois consórcios e o orçamento, a estimativa da Petrobras no 
momento do recebimento da proposta ele é sigiloso, a comissão 
também não conhece esse orçamento. Então, posteriormente ao 
recebimento das propostas, a qualificação e aceitação dos 
preços foi aberto o orçamento e se verificou, a comissão 
verificou que estava acima da nossa estimativa, o proponente de 
menor valor estava acima da nossa estimativa. E aí o 
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procedimento prevê que seja desqualificada, a licitação seja 
cancelada, então isso foi feito, foi cancelada a licitação.122 

 
 
- LUIZ FELIPE MORAES D’AVILA (Gerente Setorial de 

Planejamento e Controle na Petrobras e presidente da Comissão de 

Licitação do Pipe Rack.): 

 
“Depoente: Bem, eu acredito que, pelo motivo aí do 

processo, pelo que eu tenha participado eu acredito que seja do 
PIPE RACK que eu fui coordenador da licitação.  

  
Defesa: O senhor foi coordenador da licitação?  
  
Depoente: Coordenador da licitação.  
  
Defesa: O senhor saberia me dizer quantas empresas 

foram convidadas para participar dessa licitação?  
  
Depoente: Olha, se eu não me engano 15 ou 16, 

desculpa se eu não souber o número exato, mas eu acredito que 
15 ou 16.   

Defesa: Sim. Quando o senhor fez o convite, o senhor 
tinha conhecimento do orçamento da PETROBRAS?  

  
Depoente: Não, não funciona dessa forma. O orçamento 

é elaborado durante a licitação. 
   
Defesa: Durante a licitação. E quando que o senhor 

teve acesso ao orçamento da PETROBRAS?  
  
Depoente: A comissão teve acesso ao orçamento da 

PETROBRAS depois do recebimento das propostas.   
 
Defesa: Que é o procedimento comum. Ele vem lacrado. 

Pelo que o senhor informou ele vem lacrado esse orçamento.  
  
Depoente: Ele vem em um envelope lacrado e é datado 

com máquina lá, eu esqueci o nome dela, mas enfim, o envelope é 
lacrado e ele vem com data e hora lá do momento que ele saiu do 
setor de estimativas”123. 

 
- ALEXANDRE CARVALHO BRITO (engenheiro da 

Construtora Norberto Odebrecht, responsável pela elaboração da 

proposta comercial da RNEST): 

 

122 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 744, fls. 72 – 
Depoimento de José Paulo de Assis. 

 
123 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 774, fls. 15/16 – 

Depoimento de Luiz Felipe Moraes D’Avila.  
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“Defesa de Márcio Faria e Rogério Araújo:- É 
interessante isso, eu gostaria, eu tenho uma questão 
importante, eu gostaria de conhecer (ininteligível) uma 
pergunta que eu deveria ter feito antes. A comissão de 
licitação ou a Petrobras em algum momento divulgou o preço da 
Petrobras pra vocês, vocês sabiam o preço da Petrobras? 

 
Testemunha:- Jamais, em momento nenhum. 
 
Defesa de Márcio Faria e Rogério Araújo:- Em algum 

momento o senhor sabia esse preço, seja antes do processo 
licitatório, durante o processo licitatório, depois do processo 
licitatório? 

 
Testemunha:- Não. Os preços da Petrobras só se 

tornaram conhecidos quando houve uma publicação na internet 
esse ano, final do ano passado, de um relatório interno de uma 
comissão de apuração, que analisou os processos de licitação de 
diversas obras, inclusive os da Rnest, em que essa informação 
dos valores do orçamento da Petrobras estão nesses documentos 
que estão públicos na internet. 

 
Defesa de Márcio Faria e Rogério Araújo:- Ou seja, 

então o senhor só teve conhecimento de preço do mercado, só tem 
conhecimento de preço, pelo que o senhor sabe, agora no ano 
passado, esse ano? 

Testemunha:- Sim.”124 
 
 
- FRANCISCO PAIS (engenheiro, à época dos fatos 

exercente da função de assistente do Diretor PAULO ROBERTO COSTA 

durante o processo de renovação do contrato de nafta entre a 

PETROBRAS e a Braskem S/A): 

 
“Defesa de Rogério: E também existia um departamento 

próprio, autônomo, independente, que cuidava da parte de 
orçamentação e de projeto? 

 
Depoente: Cada área tinha a sua... Por exemplo, a 

orçamentação, a estimativa da Petrobrás, que é grande, assim 
vamos dizer, conhecimento que a Petrobrás tem, estava dentro da 
engenharia e continua até hoje, dentro da engenharia. E as 
áreas de negócios tinham as suas especializações, 
especialidades que apoiavam esse cadastro e apoiavam essa área 
de estimativa, com os conhecimentos que se tinha. Então, as 
áreas de negócio tinham orçamentação, até para poder fazer os 
planos de negócio e na hora que você ia para a licitação aí sim 
que você utilizava como estimativa a área da engenharia. 

 

124 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 865, fls. 52 – 
Depoimento de Alexandre Carvalho Brito. 
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Defesa de Rogério: E esse orçamento, ele era 
público, ele era divulgado ao mercado? 

 
Depoente: Nunca. ”125 
 
 
- FERNANDO COUTO MARQUES LISBOA (ex-funcionário da 

Odebrecht): 

 
“Defesa: Pois não, Excelência. São necessárias 

visitas, no plano de negócio da Petrobras, são necessárias 
visitas à Petrobras para que uma pessoa encarregada de esmiuçar 
esse plano consiga fazê-lo? 

 
Testemunha: Sem dúvida, você tem que esclarecer com 

o seu cliente todas as dúvidas técnicas ou comerciais que você 
tem. Sem dúvida, é realmente necessário o contato com o 
cliente. 

 
Defesa: E o senhor sabe se Rogério, se na engenharia 

industrial, era o Rogério que fazia isso? 
 
Testemunha: Era uma das pessoas que fazia isso. 
Defesa: E essas informações trazidas pelo Rogério 

nessas visitas são públicas ou elas são sigilosas? 
 
Testemunha: O que você chama de públicas? 
 
Defesa: Qualquer pessoa de qualquer empresa que faça 

a mesma visita consegue a mesma informação? 
 
Testemunha: Consegue informações similares. Se são 

iguais, eu não sei, porque aí depende da interpretação de cada 
um e da capacidade técnica de cada um. 

 
Defesa: Elas são acessíveis? 
 
Testemunha: São. 
 
Defesa: São acessíveis? 
 
Testemunha: Claro.”126 
 
- JORGE LUIZ UCHOA MITIDIERI (diretor 

superintendente da Odebrecht Óleo e Gás): 

 

125 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 794, fls. 25 – 
Depoimento de Francisco Pais. 

 
126 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 911, fls. 06 – 

Depoimento de Fernando Couto Marques Lisboa. 
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“Defesa de Rogério Araújo:- O senhor acompanhou ele 
em algumas visitas à Petrobrás? 

 
Depoente:- Em algumas vezes acompanhei, com certeza. 
 
(...) 
 
Defesa de Rogério Araújo:- As informações passadas 

eram sempre públicas? 
 
Depoente:- De toda maneira, todas as informações que 

passavam por nós eram informações que tinham, só que nós 
estávamos coletando o máximo de informações (ininteligível), 
para poder servir melhor”127. 

 
 

(iv) Diferentemente do que diz a exordial 

acusatória, não houve qualquer inclusão ou exclusão irregular de 

empresas nos certames da PETROBRAS. 

 
Inicialmente, é preciso esclarecer que o formato do 

procedimento licitatório adotado pela PETROBRAS (até hoje) não 

permite a inclusão de qualquer empresa que não esteja previamente 

cadastrada e apta à realização de uma obra. Explica-se: a lista de 

empresas que são convidadas a participar de um certame é definida 

pelo Programa de Gestão de Fornecedores da Engenharia (PROGEFE), o 

qual permite a avaliação antecipada das empresas que pretendem 

participar dos processos de licitação da PETROBRAS, formando-se um 

Cadastro de Licitantes da Companhia. Dessa forma, as empresas 

interessadas em contratar com a PETROBRAS devem se cadastrar 

previamente no PROGEFE para que sejam avaliadas técnica, econômica e 

legalmente, atribuindo-se, em seguida, notas a todas elas de acordo 

com os desempenhos apresentados. 

Note-se que, além de não ser factível que empresas 

possam participar de licitações na PETROBRAS sem que estejam 

devidamente cadastradas para tanto, todas as empresas supostamente 

cartelizadas obtiveram notas máximas no PROGEFE e, portanto, 

dificilmente não seriam convidadas para uma licitação de grande 

porte. Aliás, em seu interrogatório, o delator PEDRO BARUSCO deixou 

muito claro que nunca existiu qualquer pedido de inclusão ou 

127 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 1.009, fls. 02 – 
Depoimento de Jorge Luiz Uchoa Mitidieri. 
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exclusão de empresas em processos licitatórios da PETROBRAS. 

Confira-se: 

 

“Juiz Federal:- Mas o senhor, por exemplo, também 
poderia determinar a inclusão de alguma empresa, a comissão não 
aceitou e isso ser encaminhado para o senhor para encaminhar à 
comissão? 

 
Interrogado:- Isso aí causaria um mal estar muito 

grande porque não era o comum da Petrobras, “Ah, pede pra 
incluir” ou “Pede pra colocar”. Pra mim, por exemplo, nunca me 
pediram e eu nunca pedi pra comissão.(...) Nunca houve isso 
assim “Olha, inclui a empresa tal”. Às vezes tinha dúvida, 
inclui ou não inclui, ficava aquela coisa, mas é porque havia 
uma dúvida. Aí nesses casos de dúvida a gente sempre incluía 
porque, porque incluir uma empresa significa mais 
competitividade, não significa que ele vai ganhar a 
licitação”128. 

 

Nessa mesma linha, a testemunha JOSÉ PAULO DE ASSIS, 

engenheiro mecânico da PETROBRAS, à época dos fatos exercente da 

função de Gerente de Empreendimentos da REPAR, afirmou não ser 

possível que empresas não cadastradas participassem de certames da 

PETROBRAS:  

 
“Defesa de Márcio Faria: Haveria risco eventualmente 

de contratar empresas que não tinham esse nível bom de cadastro 
para execução desse empreendimento? 

 
Testemunha: O risco como assim? 
 
Defesa de Márcio Faria: Contratar empresas que não 

tinham capacidade, isso poderia gerar risco para o 
desenvolvimento das obras? 

 
Testemunha: Não, porque o cadastro é confiável e as 

empresas do cadastro são empresas também… 
 
Defesa de Márcio Faria:- E empresas eventualmente 

não cadastradas… 
 
Testemunha: Bom, empresas não cadastradas... 

normalmente você usa o cadastro, você não pode pegar empresas 
que não estão no cadastro para incluir no convite… 

 

128 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 1.108, fls. 04 – 
Interrogatório de Pedro Barusco. 
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Defesa de Márcio Faria: Porque isso tem 
consequências, né? 

 
Testemunha: Ao menos que se justifique, mas 

normalmente isso não está no nível de fazer esse tipo de… você 
pega o cadastro e se seguiu o cadastro da Petrobras. E são 
empresas cadastradas então para prestar aquele serviço para 
aquele tipo de obra”129. 

 

Nesse contexto, é preciso aqui ressaltar a absoluta 

regularidade da inclusão da Odebrecht Participações e Plantas 

Industriais S/A - OPIP na licitação para as obras do COMPERJ. Note-

se bem: naquele momento, a Construtora Norberto Odebrecht tinha 

acabado de alterar a sua razão social para “OPIP”, o que gerou uma 

falha no cadastro da PETROBRAS: nem a Construtora Norberto Odebrecht 

- CNO nem a OPIP foram incluídas no rol de empresas aptas a realizar 

o empreendimento. Isso, aliás, foi esclarecido pelo próprio delator 

PEDRO BARUSCO em seu interrogatório: 

 
“Juiz Federal: O senhor pode explicar então? 
Interrogado: Não... a CNO, ela seria automaticamente 

qualificada por uma obra civil de acesso ao Comperj. Só que o 
que estava acontecendo naquele momento, por algum motivo 
empresarial do grupo, eles estavam mudando a razão social da 
empresa de CNO para Opip, isso causou um problema no cadastro 
porque, vamos dizer assim, todo o manancial técnico, todo o 
espólio técnico da CNO estava sendo migrado para a Opip, então 
aquilo deu um problema no cadastro. Nem a CNO, nem a Opip foi 
convidada, porque a CNO tinha, vamos assim dizer, estava 
cancelando o CNPJ, estava abrindo o da Opip, mas a Opip ainda 
não estava qualificada. Foi só uma questão de momento. 

 
Juiz Federal: Não tinha nada de ilegal nesse... 
 
Interrogado: Não, nada de ilegal, absolutamente nada 

de ilegal aqui”130. 
 
 
 

(v) Ao contrário do que narra a denúncia, houve, 

sim, uma rigorosa observância das normas internas de controle e 

avaliação das obras referidas nos autos. 

129 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 744, fls. 70/71 – 
Depoimento de José Paulo de Assis. 

 
130 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 1.108, fls. 18 – 

Interrogatório de Pedro Barusco. 
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A Construtora Norberto Odebrecht executou suas obras 

de forma plenamente regular, respeitando as normas internas da 

PETROBRAS e atentando sempre para a necessidade de rigorosas 

avaliações dos engenheiros nelas envolvidos. É nesse sentido o 

depoimento de dois engenheiros da Petrobrás ouvidos na instrução 

processual. Veja-se: 

 

- FLÁVIO FERNANDO CASA NOVA DA MOTTA (engenheiro da 

Petrobrás, atuou como gerente-geral de implantação do COMPERJ e ex-

gerente de empreendimentos da RNEST) 

 

“Defesa de Rogério Araújo: Senhor Flávio... 
Obrigada, Excelência. Senhor Flávio, o senhor já explicou que 
com o Rogério Araújo, com o Márcio Faria o senhor tratou de 
conversas para entender melhor as propostas do contrato. É só 
uma única pergunta, se o senhor recebeu algum pedido para 
favorecer o consórcio ou algum pedido que contrariasse as 
normas da PETROBRAS. 

Depoente: Não. 

Defesa de Rogério Araújo: De Rogério Araújo, de 
Márcio... 

Depoente: Não”131. 

 

- FERNANDO ALMEIDA BIATO (Gerente-geral aposentado 

de implementação de empreendimentos para Abastecimento na Petrobras) 

 

“Defesa: Certo. O senhor tem conhecimento se, seja 
vindo do senhor ou de qualquer estrutura abaixo do senhor que 
tenha agido, em algum momento, de modo a violar as normas da 
PETROBRAS para favorecer alguma das empresas?   

Depoente: Não, nunca tive esse conhecimento nem meu, 
nem de meus subordinados da estrutura abaixo”132. 

 

131 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 774, fls. 14/15 – 
Depoimento de Flávio Fernando Casa Nova Da Motta. 

 
132 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 774, fls. 22 – 

Fernando Almeida Biato. 
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Veja-se que o delator AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA 

NETO, em seu depoimento, assegurou que as obras eram analisadas pela 

PETROBRAS com absoluto rigor: 

“Defesa de Rogério Santos de Araújo: Perfeito. O 
senhor sabe dizer se a Petrobras era rigorosa na avaliação da 
execução dos contratos? 

Depoente: Sim é muito rigorosa”133. 

 

(vi) Ao contrário do que diz a denúncia, não houve 

“sonegação de determinados assuntos da avaliação que deveria ser 

feita por parte do Departamento Jurídico ou Conselho Executivo” da 

PETROBRAS.  

O setor jurídico tinha papel ativo em todos os 

processos licitatórios -- sendo consultado sempre que se fazia 

necessário -- e sempre emitiu parecer que embasou decisões 

posteriormente tomadas. Leia-se, a respeito, o que disse PEDRO 

BARUSCO em seu interrogatório: 

“Ministério Público Federal:- Mas a advertência do 
setor jurídico da Petrobras não era levada em conta ou foi 
desprezada? 

 
Interrogado:- Mas o jurídico, pelo que eu me 

recordo, ele sempre fazia advertências, mas no final ele dava, 
a gente até pressionava porque o jurídico queria só fazer 
advertências e não assumir nenhum risco, aí falava “Não, pode 
botar as advertências lá, mas me diga se a gente pode ou não 
pode contratar”. Normalmente os pareceres jurídicos eram assim, 
pra gente tomar cuidado com isso, com aquilo, com aquilo, que o 
TCU poderia vir questionar isso, aquilo, aquilo outro, mas que 
achava que estava correto e que poderia ser feito, porque senão 
não passava na Diretoria Executiva. Uma coisa é uma 
advertência, outra coisa é um parecer negativo, eu não conheço 
nenhum contrato da Petrobras que eu tenha feito que tenha sido 
assinado com parecer jurídico negativo, vários com 
advertência”134. 

 
 

133 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 553, fls. 25 – 
Depoimento de Augusto Ribeiro de Mendonça Neto. 

 
134 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 1108, fls. 23/24 – 

Interrogatório de Pedro Barusco. 
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Os depoimentos das testemunhas FLÁVIO FERNANDO CASA 

NOVA DA MOTTA, engenheiro da Petrobrás, atuou como gerente-geral de 

implantação do COMPERJ e ex-gerente de empreendimentos da RNEST, e 

ALEXANDRE CARVALHO BRITO, engenheiro da Construtora Norberto 

Odebrecht, responsável pela elaboração da proposta comercial da 

RNEST, confirmam o que aqui se sustenta. Confira-se: 

 

“Defesa: Sim. E sempre havia análise jurídica? 
 
Depoente: Sempre tinha que ser submetido à diretoria 

executiva, ao gerente executivo e tem que ter o parecer 
jurídico sim.”135 

 
 
“Defesa de Márcio Faria e Rogério Araújo:- Houve 

algumas vezes, por conta de interferência do jurídico, redução 
de valor de aditivo? 

 
Testemunha:- Houve. Algumas vezes, durante o 

processo de consolidação das atas, em que se encaminhava o 
parecer do jurídico, o parecer do tributário, todo o 
procedimento da Petrobras, se identificavam às vezes por outros 
membros da Petrobras, algum ponto que a comissão, não 
concordava com o parecer da comissão, e a comissão nos chamava 
novamente pra fazer uma revisão desse preço sempre para menos, 
nunca aconteceu de uma majoração de algum valor que tinha sido 
previamente negociado”136. 

 
 

(vii) Ao contrário do que narra a denúncia, todas as 

contratações que ocorreram na modalidade direta foram perfeitamente 

lícitas e devidamente justificadas, como se colhe do depoimento de 

FERNANDO ALMEIDA BIATO, Gerente-geral aposentado de implementação de 

empreendimentos para Abastecimento na Petrobras: 

 

“Defesa: Na visão da PETROBRAS, era justificável que 
iniciasse contratações diretas com àqueles que ofertassem o 
menor preço nessas licitações, para tentar reduzir os preços?  

  
Depoente: É, foi um procedimento que nós usamos mais 

de uma vez foi esse. Fazer uma negociação direta com uma 
empresa ou consórcio de empresas que apresentasse o menor 

135 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 774, fls. 07 – 
Depoimento de Flávio Fernando Casa Nova Da Motta. 

 
136 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 865, fls. 57 – 

Depoimento de Alexandre Carvalho Brito. 
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preço, porque de forma contrária nós despenderíamos muito 
tempo, tempo que nós não tínhamos na época em função das 
necessidades ambientais. Então, a forma que a gente encontrou 
para prosseguir com o investimento foi a negociação direta e em 
coisa de 01, 02 meses a gente conseguiria resolver. E em 
contrapartida um novo processo levaria aí de 02 a 
(ininteligível) meses pelo menos. 

   
Defesa: O senhor entende que a decisão para essa 

contratação direta ela advinha de um diretor de abastecimento, 
como o Paulo Roberto ou de um diretor de serviços como Renato 
Duque ou era um entendimento de diversos departamentos, equipes 
e técnicos da Petrobrás. 

  
Depoente: Com certeza era um processo, não foi 

mandado fazer isso, não foi pedido para fazer isso, foi um 
caminho que a equipe na época encontrou para poder acelerar o 
processo. 

   
Defesa: E o senhor sabe me dizer qual seria o 

prejuízo anual da PETROBRAS ou pela perda da capacidade de 
modernização dessa... 

   
Depoente: Não, não saberia dizer isso 

(ininteligível) porque talvez não seja tangível porque é uma 
questão de atendimento a uma regra ambiental, então nós 
deixaríamos de atender a uma regra ambiental e isso traria um 
prejuízo, além do prejuízo financeiro acho que um prejuízo 
político vamos falar assim.   

 
Defesa: Prejuízo ambiental?   
Depoente: É, prejuízo ambiental que seria causado 

pela PETROBRAS”137. 
 
 

(viii) É absolutamente equivocada a afirmação 

contida na denúncia de que houve “a facilitação da aprovação de 

aditivos em favor das empresas, muitas vezes desnecessariamente ou 

mediante preços excessivos”. 

 
A instrução criminal demonstrou, a mais não poder, a 

perfeita regularidade dos aditivos de cada obra, tendo-se provado 

que todos eles foram o produto de longas e acirradas discussões 

técnicas, em que os funcionários da PETROBRAS defendiam 

ferrenhamente os interesses da companhia, buscando sempre e sempre 

os menores preços. 

137 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 774, fls. 21/22 – 
Depoimento de Fernando Almeida Biato. 
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Nesse sentido, confira-se o depoimento do delator 

AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO: 

 

“Defesa de Marcio Faria: Certo. Com relação aos 
aditivos das obras, o senhor já mencionou em outros 
depoimentos, eu quero que o senhor confirme, que os aditivos, 
de fato havia uma necessidade real desses aditivos nessas 
obras, o senhor confirma isso? 

 
Depoente: Sim, o que eu disse e confirmo é que eu 

não conheço, nunca ouvi nenhum aditivo na Petrobras que não 
tenha fundamento”138. 

 

Confiram-se ainda os depoimentos de CARLOS ALBERTO 

CHARLETTO, FLÁVIO FERNANDO CASA NOVA DA MOTTA e FLÁVIO POSSOLO 

GOULART: 

 
- CARLOS ALBERTO CHARLETTO (engenheiro, ex-gerente 

da PETROBRAS na RNEST): 

 

 
“Defesa de Rogério Araújo: E o senhor, senhor 

Carlos, participou também ativamente dos aditivos, dando 
suporte, como o senhor disse, aos engenheiros da Petrobras? 

 
Depoente: Sim. 
 
Defesa de Rogério Araújo: Esses aditivos eram 

fortemente discutidos entre as partes, entre a Petrobras, os 
engenheiros da Petrobras, os engenheiros das empresas, em 
especial no nosso caso aqui, da UDA e do HDT? 

 
Depoente: É uma parada, porque é uma discussão 

medonha. Porque para cada aditivo você tinha uma comissão 
específica, onde participava o pessoal da engenharia, 
(ininteligível) e nosso cliente. Então toda comissão ...  não 
era comissão específica ... pra cada pedido ou aditivo ou  que 
fosse a maior, era uma comissão específica pra aquilo, e as 
vezes demorava 6 meses, 8 meses, pra discutir um aditivo; às 
vezes tinha outros que eram mais, por exemplo, quando era 
quantidade de serviços, uma certa quantidade, por exemplo, 
(ininteligível), era um troço um pouco mais fácil de 
(incompreensível), era mais fácil você fazer a negociação. 
Agora, quando era serviço, era mais complicado, porque demorava 
realmente, (incompreensível), porque, quando entrava o pedido 

138 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 553, fls. 21 – 
Depoimento de Augusto Ribeiro De Mendonça Neto. 
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pra discussão, você pegava lá dentro a matéria, você vê o tempo 
que se passou para chegar às conclusões”139. 

 

- FLÁVIO FERNANDO CASA NOVA DA MOTTA (engenheiro da 

PETROBRAS, atuou como gerente-geral de implantação do COMPERJ e ex-

gerente de empreendimentos da RNEST) 

 

“Defesa: Nessas alterações, Senhor Flávio, formavam-
se ocasionalmente termos aditivos com acréscimos de serviços ou 
decréscimos de serviços. E daí formavam-se então comissões 
técnicas que faziam, como o senhor indicou no início muito 
didaticamente, uma equipe fiscalizando e acompanhando esses 
processos, correto? 

 
Depoente: Sim. Para cada aditivo, necessário 

anteriormente que tenha havido uma comissão de negociação, que 
eles realizam essa negociação, elaboram relatórios, submete a 
parecer jurídico, uma vez aprovado, assina o relatório e 
submete à autoridade superior e a autoridade superior submete 
àquela autoridade que tem limite de competência em termos de 
dinheiro, de valor para aprovar. 

 
Defesa: Dessas... Essas negociações (Ininteligível) 

com significativo, com aumento de valor médio de serviço em 
especial, elas demoravam a acontecer essas negociações, eram 
negociações custosas, técnicas com muitos engenheiros debatendo 
a respeito das questões técnicas? 

 
Depoente: Não são (Ininteligível) negociações 

complexas, que envolvem recursos substanciais que são feitas 
com muito cuidado pelas equipes envolvidas. 

 
Defesa: E quantos meses costumava levar? 
 
Depoente: Depende da complexidade, pode demorar 03 

meses, pode demorar 04, pode demorar 06, a negociação, depois 
da negociação ainda tem outras etapas que devem ser vencidas. 

 
(...) 
 
Defesa: Certo. Em algum momento, Senhor Flávio, o 

senhor ou alguém determinou aumento de valor de aditivo 
posterior àquele valor estabelecido por essas fiscalizações da 
petrobrás. 

Depoente: Não. 
 
Defesa: Alguém determinou para o senhor... 
 
Depoente: Não. 
 

139 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 639, fls. 07/08 – 
Depoimento de Carlos Alberto Charletto. 
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Defesa: Sempre os aditivos dos contratos que o 
senhor acompanhava, quando aprovados pela diretoria executiva, 
eles foram aprovados pelos valores tratados, negociados, 
discutidos lá na obra. 

 
Depoente: Sim”140. 
 
- FLÁVIO POSSOLO GOULART (engenheiro da Odebrecht, 

responsável pelos orçamentos de preços e de serviços adicionais na 

obra da OCCH): 

 
“Defesa: O que a testemunha está dizendo é que era 

impossível você ter um sobrepreço num aditivo? 
 
Depoente: Era totalmente fora de propósito pensar em 

sobrepreço, até porque as condições nossas de aprovação de 
preços com a Petrobras era muito difíceis, muito complicadas. A 
Petrobras é extremamente bem preparada para receber esses 
serviços adicionais orçados, eles têm uma equipe de estimativas 
muito grande, multidisciplinar, e era uma briga de foice para 
aprovar um preço desses. 

 
Defesa: Alguma vez na elaboração você identificou 

alguma alteração de preço, alguma cobrança indevida? 
Depoente: Desculpa, pode repetir a pergunta, não 

entendi.  
 
Defesa: Na elaboração desses pleitos, dessa Paes, 

alguma vez você detectou alguma cobrança indevida? 
 
Depoente: Não, jamais, cobrança por parte do 

consórcio jamais, sempre motivada por alterações de 
especificações, por algum impacto em projeto ou algum impacto 
geralmente justificável”141. 

 

Há mais e mais, porém! É de se notar que se algum 

pagamento houve por empresários a funcionários da PETROBRAS -- o que 

se admite apenas para argumentar e que mesmo assim, nesse cenário 

hipotético, só poderia ter se dado à completa revelia de MARCELO 

ODEBRECHT -- jamais seria possível puni-los por tal fato, pois 

estar-se-ia diante da prática por parte dos empregados da estatal do 

crime de concussão, é dizer, da conduta ilícita de “exigir, para si 

ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou 

140 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 774, fls. 07 – 
Depoimento de Flávio Fernando Casa Nova Da Motta. 

 
141 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 795, fls. 04 – 

Depoimento de Flávio Possolo Goulart. 
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antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida” (art. 316 

do CP). E doutrina e jurisprudência são absolutamente uníssonas no 

sentido de que o particular que adere à exigência é simples vítima 

do delito praticado pelo funcionário público. 

 
Aliás, esse quadro é descrito por muitos delatores, 

a exemplo de RICARDO PESSOA, AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, 

DALTON DOS SANTOS AVANCINI e JÚLIO CAMARGO. 

 
Em seu depoimento, RICARDO RIBEIRO PESSOA foi 

contundente ao descrever o achaque que sofreu: 

 

“Ministério Público Federal: certo. Bom, agora 
retomando essa questão do pagamento de propina, eu queria saber 
do senhor, o senhor usou um termo, não me recordo qual, mas 
como se o senhor já soubesse que teria que procurar, era 
procurado, isso era regra geral, isso abrangia todas as 
empresas, pelo menos essas que o senhor mantinha contato, todo 
mundo sabia disso, como é que era essa regra geral que o senhor 
mencionou? 

Depoente: - Doutora, a regra geral eu não posso 
dizer se todas as empresas eram solicitadas ou admoestadas para 
isso, mas eu sempre fui solicitado e sempre tive que comparecer 
firmemente com esses pagamentos. Pergunte porque eu tinha que 
pagar, eu vou lhe dizer, porque precisava dar continuidade, 
tivesse arranjo, pacto de não agressão ou o que a senhora 
quiser dizer, a senhora tinha que pagar porque senão não teria 
continuidade dentro da empresa da maneira mais normal possível. 
Você fazia um aditivo lá dentro, você passa 1 ano tecnicamente 
aprovando esse aditivo, para chegar lá em cima e você também 
não receber é melhor você pagar do que isso. 

(...) 

Ministério Público Federal:- Entendi. Então o 
pagamento era a opção que o senhor achava mais... 

Depoente:- Não era minha opção, era a regra do jogo 
como eu já ouvi aqui alguém falar” (Evento 654). 

 

Note-se que o delator RICARDO PESSOA deixa muito 

claro que ele não tinha opção, pois o pagamento era, como ele mesmo 

define tal exigência, “a regra do jogo”. 

 
Nesse mesmíssimo sentido, confira-se o depoimento do 

delator AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO: 
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 “Juiz Federal: O senhor, como empresário, recebeu 
alguma ameaça explícita para efetuar esse pagamento de propina? 

Depoente: Eu recebi sim, senhor, recebi do José 
Janene, muito explícita e posso dizer que pelo lado da 
diretoria de serviços também. 

Juiz Federal: O senhor pode me descrever esses dois 
fatos? 

Depoente: No caso do José Janene, ele era uma pessoa 
assim muito truculenta, muito agressiva, as conversas com ele 
sempre foram difíceis, ele efetivamente ameaçava as empresas de 
que teriam problemas para executar os seus contratos com a 
Petrobras ou nem contratariam. E no caso da diretoria de 
serviços, tanto com Pedro Barusco quanto com Renato Duque, a 
conversa não era tão truculenta nem dura, porém se sabia que se 
teria muita dificuldade na realização dos contratos, até porque 
a principal diretoria de fiscalização dos contratos, 
acompanhamento dos contratos, era da diretoria de serviços. 

Juiz Federal: Mas se sabia por qual motivo? 

Depoente: Que eles atrapalhariam? 

Juiz Federal: Isso. 

Depoente: É porque é uma coisa um pouco assim clara, 
eu acho que são coisas que são ditas sem precisar usar 
palavras, porque nenhuma pessoa pediria alguma retribuição se 
não tivesse nada de ameaça em troca. 

Juiz Federal: Mas pelo que entendi então, eles nunca 
ameaçaram o senhor explicitamente, a diretoria de serviços? 

Depoente: Não, ameaçaram no sentido de dizer assim 
‘Se vocês não colaborarem, não vai passar na reunião de 
diretoria, esse contrato vai acabar não saindo’, coisas desse 
tipo. 

Juiz Federal: Mas eles falaram expressamente isso? 

Depoente: Sim...” (Evento 553). 

 

Também sustentou tal versão em seu depoimento o 

delator DALTON DOS SANTOS AVANCINI:  

“Ministério Público Federal: E como era a relação do 
grupo com os diretores de abastecimento e de serviços, havia 
pagamento de vantagens indevidas, havia um relacionamento 
direto, como era feito? 

Depoente: Sim, as empresas tinham, por parte da 
Camargo a gente fazia esses pagamentos indevidamente, eu posso 
falar pela Camargo que era a empresa que eu representava, nós 
fazíamos pagamentos pra diretoria de abastecimento e para a 
diretoria de serviços. 
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Ministério Público Federal: E como era acertado esse 
pagamento? 

Depoente: Esse pagamento, quando eu assumi esta 
área, quer dizer, me foi passado que já era um combinado 
aquilo, aquilo já existia, já tinha sido devidamente acertado e 
a partir daí a gente teve que cumprir isso... 

Ministério Público Federal: Havia alguma ameaça, 
alguma (...) 

Depoente: Assim, existia, quer dizer, nunca uma 
ameaça (...) 

Ministério Público Federal: Efetiva? 

(...) 

Ministério Público Federal: Não, mas houve alguma 
ameaça? 

Depoente: Não, diretamente não. Mas, assim, o não 
assinar o contrato pra nós era uma ameaça, mas não diretamente. 

Ministério Público Federal: Em algum momento foi 
dito que o pagamento estava condicionado, o pagamento de 
propinas à assinatura? 

Depoente: Não, “É difícil, esse contrato é difícil 
(...), então teve um, assim, era nítido que aquilo era uma 
medida no sentido de causar algum, criar dificuldade pra que as 
coisas não seguissem”. 

A propósito, é digno de nota que, em trecho omitido 

da delação de ALBERTO YOUSSEF (Termo de Colaboração nº 01), este 

afirmou categoricamente que: 

“AY: (...)sem defender as empreiteiras, não estou 
aqui defendendo empreiteiro nenhum, porque, mas é o seguinte, 
se não pagasse não entrava no game, eles eram empurrados guela 
abaixo, diretor chamava e falava: tem que pagar. 

DPF – mas para eles atendia né? Tinham sobrelucro, 
um sobrepreço (...) 

AY- não sei se eles tinham sobrepreço ou se tinham 
sobrelucro, ou se tinham obra para fazer entendeu? O que eu 
quero dizer é o seguinte: esse comissionamento era empurrado 
guela abaixo.  Tanto é que quando as empresas furavam e não 
pagavam, não eram mais convidadas, não tinha mais o mesmo 
tratamento que as outras tinham. 

DPF – o sr. sabe citar algum exemplo de retaliação 
direta, assim? Que o sr. se recorde, assim: empresa tal furou e 
foi retaliada nesse contrato assim, assado? 

AY – A Delta foi uma delas, furou, não pagou, mesmo 
com os escândalos acabou perdendo todos os contratos. A Jaraguá 
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foi outra e, enfim, pagou parte, e não pagou o restante e ficou 
lá. 

DPF – Sem aditivo 

AY – Ficou lá roendo o aditivo, não sei se até hoje 
resolveu. Existia retaliação para quem não pagava sim”. 
Confira-se o link com o trecho omitido em: https://vid.me/j2ev. 

 

Veja-se que para a configuração do crime de 

concussão (art. 316 do CP):  

“A exigência pode ser formulada diretamente, a viso 
aperto ou facie ad faciem, sob a ameaça explícita de 
represálias (imediatas ou futuras), ou indiretamente, servindo-
se o agente de interposta pessoa, ou de velada pressão, ou 
fazendo supor, com maliciosas ou falsas interpretações, ou 
capciosas sugestões, a legitimidade da exigência. Não se faz 
mister a promessa de infligir um mal determinado: basta o temor 
genérico que a autoridade inspira”142. 

 
Portanto, ao contrário do que indica o senso comum, 

para que haja concussão não é preciso, por assim dizer, e 

metaforicamente falando, que o funcionário público “aponte uma arma 

para a cabeça do particular”. A realidade é e costuma ser bem mais 

sutil. Como já dizia FRANCESCO CARRARA, il sommo maestro di Pisa: 

“nem sempre o oficial se dirige a face descoberta 
contra o particular, dizendo-lhe: dá-me cem ou te ponho no 
cárcere, ou dá-me cem ou te dito uma sentença condenatória. 
Essas maneiras são demasiadamente grosseiras e, por isso mesmo, 
são justamente as mais raras. O empregado venal não pede, mas 
faz compreender que receberia; não ameaça, mas faz nascer o 
temor de seu poder”143. 

 
Não impressiona, data maxima venia, o argumento 

expendido em decisões condenatórias já proferidas por esse Juízo, no 

sentido de que “quem é vítima de concussão busca a polícia e não as 

sombras”. Ora, se sempre que fosse possível procurar a polícia 

inexistisse o crime de concussão, na prática essa figura típica 

nunca ocorreria. Deixar-se-iam ao desamparo as vítimas desse delito. 

142 Hungria, Comentários ao Código Penal, vol. IX, Rio de Janeiro, 1958, 
pág. 359. 

 
143 Carrara, Programma del Corso di Diritto Criminale – Parte Speciale, 

vol. V, Lucca, 1868, § 2.575. 
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E, como já ensinava há décadas o notável CARLOS MAXIMILIANO, nenhuma 

interpretação pode levar a conclusões absurdas.  

À guisa de conclusão: (i) pelo arcabouço probatório 

produzido ao longo da instrução, não se pode constatar a ocorrência 

de qualquer pagamento a funcionários públicos para a prática de 

ilícitos; (ii) mas ainda que fosse possível constatar qualquer tipo 

de pagamento a funcionários da PETROBRAS, o que se admite apenas 

para argumentar, não há qualquer prova nos autos que indique 

minimamente a autoria ou participação de MARCELO ODEBRECHT em tais 

fatos; (iii) por fim, ainda que se pudesse admitir por absurdo as 

hipóteses anteriormente rechaçadas, ter-se-ia no máximo um crime de 

concussão da responsabilidade exclusiva de funcionários da referida 

estatal, sendo relevante destacar que o particular que se submete à 

exigência de pagamento de vantagem indevida por parte do funcionário 

público não responde por crime algum.   

Há mais e mais, porém! É de se notar que se algum 

pagamento houve por empresários a funcionários da PETROBRAS -- o que 

se admite apenas para argumentar e que mesmo assim, nesse cenário 

hipotético, só poderia ter se dado à completa revelia de MARCELO 

ODEBRECHT -- jamais seria possível puni-los por tal fato, pois 

estar-se-ia diante da prática por parte de funcionários da estatal 

do crime de concussão, é dizer, da conduta ilícita de “exigir, para 

si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função 

ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida” (art. 

316 do CP). E doutrina e jurisprudência são absolutamente uníssonas 

no sentido de que o particular que adere à exigência é simples 

vítima do delito praticado pelo funcionário público. 

 
 

VIII.3. Do suposto delito de lavagem de capitais (art. 1º da Lei nº 
9.613/98). 

Muito embora considere que os supostos crimes de 

formação de cartel (art. 4º, II, “a” e “b” da Lei nº. 8.137/90) e 

fraude à licitação (art. 90 da Lei nº. 8.666/93) não são objeto da 

denúncia, o MPF, logo em seguida, passa a considerá-los como crimes 

antecedentes ao pretenso delito de lavagem de capitais (art. 1º da 
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Lei nº. 9.613/98). Isso resta meridianamente claro ao se revisitar o 

seguinte trecho da exordial acusatória: 

“Embora seja objeto desta acusação o crime de 
formação de organização criminosa e outros crimes abaixo 
descritos, não estão ainda sendo imputados, nesta denúncia, os 
crimes de cartel e contra as licitações. 

(...) 

Também no período compreendido entre os anos de 2004 
e 2014, ao ocultarem e dissimularem a origem, disposição, 
movimentação, localização e propriedade dos valores 
provenientes, direta e indiretamente, dos delitos de 
organização criminosa (A), formação de cartel (B), fraude à 
licitação (C), corrupção (D e E), MARCELO ODEBRECHT, MÁRCIO 
FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO, CÉSAR ROCHA, ALEXANDRINO ALENCAR e PAULO 
BOGHOSSIAN, na condição de gestores e agentes de empresas 
integrantes do Grupo ODEBRECHT, violaram o disposto no art. 1º 
da Lei 9613/98 e incorreram na prática do crime de lavagem de 
capitais” (págs. 04/05 do Evento 01). 

 

Mas isso é um completo contrassenso. Note-se bem: o 

delito de lavagem de capitais possui natureza acessória, pois 

depende, para o seu aperfeiçoamento, de conexão causal com algum 

crime antecedente144. Por isso mesmo, o art. 2º, § 1º, da Lei nº 

9.613/98 exige, para o simples recebimento da denúncia, “indícios 

suficientes da existência da infração penal antecedente”. Ora, 

utilizando-nos de um argumento a fortiori145, pode-se concluir com 

absoluta segurança que se o art. 2º, § 1º, da Lei nº 9.613/98 

requer, para o mero recebimento da denúncia, a presença de indícios 

suficientes acerca da infração penal antecedente, com maior razão 

exige-se para a condenação por crime de lavagem de capitais a prova 

cabal do delito antecedente146. 

144 Cfr. Pitombo, Lavagem de Dinheiro, São Paulo, 2003, pág. 110; 
Badaró/Bottini, Lavagem de Dinheiro, São Paulo, 2012, pág. 89.  

 
145 Sobre a estrutura desse argumento cfr. Puppe, Kleine Schule des 

juristischen Denkens, 2ª ed., Göttingen, 2011, págs. 120 e ss.; 
Perelman/Olbrechts-Tyteca, Traitè de l’argumentation. La nouvelle 
rhétorique, 6ª ed., Bruxelles, 2008, págs. 459 e ss. 

 

146 Nesse sentido, entre outros, D´Avila, A certeza do crime antecedente 
como elementar do tipo nos crimes de lavagem de capitais em Boletim do 
IBCCrim 79, págs. 04-05; Badaró/Bottini, Lavagem de Dinheiro, págs. 89-90. 
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Aliás, o acerto desse argumento a fortiori pode ser 

evidenciado por meio de uma interpretação sistemática da própria Lei 

9.613/98. Note-se bem: o art. 2º, § 1º, da Lei nº 9.613/98, como 

visto, exige para o simples recebimento da denúncia “indícios 

suficientes da existência da infração penal antecedente”. Da mesma 

forma, o art. 4º da Lei nº 9.613/98 estabelece que “O juiz, de 

ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante 

representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público em 

24 (vinte e quatro) horas, havendo indícios suficientes de infração 

penal, poderá decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou 

valores do investigado ou acusado, ou existentes em nome de 

interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos 

crimes previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes”. 

Ora, como se vê de um simples cotejo entre os referidos dispositivos 

legais, o standard probatório exigido pelo art. 2º, § 1º, da Lei nº 

9.613/98 é exatamente o mesmo exigido pelo art. 4º dessa lei, qual 

seja, um standard probatório compatível com a concessão de medidas 

cautelares. Por óbvio, esse não pode ser um standard probatório para 

a condenação! Uma condenação exige muito mais do que meros “indícios 

suficientes de infração penal”; exige, isso sim, uma prova para além 

de qualquer dúvida razoável (beyond a reasonable doubt). 

Aliás, o Prof. Dr. JUAREZ TAVARES, com sua invulgar 

inteligência e erudição, coloca a questão em seus precisos termos, 

tomando por base o referencial jurisprudencial italiano. Diz o 

insigne Mestre: 

“De fato, o conhecimento convencional, com apoio em 
farta jurisprudência, tornou-se absolutamente pacífico no 
sentido de que a legitimidade da condenação penal, sob o prisma 
probatório, depende de um convencimento judicial motivado – a 
partir da prova produzida pela acusação – da existência do fato 
criminoso para além de qualquer dúvida razoável (ou, na fórmula 
evocativa anglo-saxã, beyond a reasonable doubt). A 
jurisprudência italiana ofereceu enorme contribuição na 
construção de um sentido mais preciso para essa formulação 
teórica ao reconhecer a impossibilidade de equiparar, sob o 
prisma do grau de exigência probatória, decisões que aplicam 
medidas cautelares e decisões de mérito: esta última, para a 
Corte de Cassação italiana, é caracterizada pela exigência de 
individuação de prova incontroversa (para além de qualquer 
dúvida razoável) acerca da subsistência do fato. A expressão al 
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di là del ragionevole dubbio passou a servir à contraposição 
argumentativa entre o standard probatório exigido para emanar 
uma medida cautelar e aquele necessário para impor uma 
condenação. Esse virtuoso movimento jurisprudencial na Itália – 
que tem resistido às tentações autoritárias até os dias de hoje 
– resultou na compreensão de que o standard probatório exigido 
pela lei para o deferimento de medidas cautelares penais não é 
suficiente para embasar, para além de qualquer dúvida razoável, 
o decreto condenatório. 

A lei brasileira pode ser corretamente interpretada 
a partir do referencial jurisprudencial italiano. O art. 2º da 
Lei 9.613 estabelece que “[o] processo e julgamento dos crimes 
previstos nesta Lei: (…) II - independem do processo e 
julgamento das infrações penais antecedentes, ainda que 
praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para os 
crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de 
processo e julgamento”. Já o § 1º do mesmo artigo fixa a 
seguinte regra: “[a] denúncia será instruída com indícios 
suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo 
puníveis os fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido 
ou isento de pena o autor, ou extinta a punibilidade da 
infração penal antecedente”. Por outro lado, o art. 4º consagra 
a regra segundo a qual “[o] juiz, de ofício, a requerimento do 
Ministério Público ou mediante representação do delegado de 
polícia, ouvido o Ministério Público em 24 (vinte e quatro) 
horas, havendo indícios suficientes de infração penal, poderá 
decretar medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores do 
investigado ou acusado, ou existentes em nome de interpostas 
pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes 
previstos nesta Lei ou das infrações penais antecedentes”. A 
interpretação sistemática desses dispositivos legais deve levar 
em consideração a baliza fundamental segundo a qual não se 
pode, evidentemente, equiparar o standard probatório exigido 
pelo legislador para deferir medidas cautelares ou para receber 
a denúncia – indícios suficientes – ao standard probatório 
requerido para impor uma condenação criminal. Se a lei autoriza 
o recebimento da denúncia ou o deferimento de medidas 
cautelares a partir da identificação de indícios suficientes da 
infração penal, é porque a condenação criminal – exigente de 
certeza probatória para além de qualquer dúvida razoável – 
requer bem mais do que meros indícios suficientes da infração 
penal. Não fosse assim, o intérprete estaria a eximir a 
acusação da produção de prova judicial, sob o crivo do 
contraditório, do cometimento do delito: bastaria, para a 
condenação, que o réu não produzisse prova em sentido contrário 
aos indícios suficientes levados em conta pelo magistrado para 
receber a denúncia. Tal proposta interpretativa representa um 
verdadeiro atentado às garantias constitucionais mais básicas 
do acusado, na medida em que, além de afrontar simultaneamente 
a presunção de inocência e o princípio acusatório, autorizaria 
a formulação de um juízo definitivo de culpa a partir de 

202 
 



elementos informativos amealhados antes mesmo da instrução 
probatória”147. 

 

Tem-se pleno conhecimento de que Vossa Excelência, 

em trabalho doutrinário publicado no CONJUR sob o título “Autonomia 

do Crime de Lavagem e Prova Indiciária”148, defende exatamente o 

contrário do aqui se sustenta, tomando por base, fundamentalmente, a 

jurisprudência espanhola sobre o tema. De fato, afirma Vossa 

Excelência:  

“A prova do crime antecedente pode ser, na esteira 
do § 1º do art. 2º, meramente indiciária. É de se questionar, 
em vista do que ele estabelece, se a prova indiciária do crime 
antecedente seria igualmente suficiente para uma condenação 
criminal pelo crime de lavagem, uma vez que o dispositivo se 
refere a uma exigência da denúncia? Além disso, se a denúncia 
pode ser instruída apenas com indícios do crime antecedente, 
qual é a exigência probatória em relação ao próprio crime de 
lavagem? 

Em realidade, tal dispositivo encerra apenas uma 
armadilha interpretativa. Afinal, qualquer crime pode ser 
provado exclusivamente por meio de prova indireta. Vale, no 
Direito brasileiro, o princípio do livre convencimento 
fundamentado do juiz, conforme o art. 157 do CPP, o que afasta 
qualquer sistema prévio de tarifação do valor probatório das 
provas. O conjunto probatório quer formado por provas diretas 
ou indiretas, ou exclusivamente por uma delas, deve ser robusto 
o suficiente para alcançar o standard de prova próprio do 
processo penal, de que a responsabilidade criminal do acusado 
deve ser provada, na feliz fórmula anglo-saxã, “acima de 
qualquer dúvida razoável”. 

Nessas condições, é certo que o termo “indícios” foi 
empregado no referido dispositivo legal não no sentido técnico, 
ou seja, como equivalente a prova indireta (art. 239 do CPP), 
mas sim no sentido de uma carga probatória que não precisa ser 
categórica ou plena, à semelhança do emprego do mesmo termo em 
dispositivos como o art. 126 e o art. 312 do CPP.(1) 

Portanto, para o recebimento da denúncia, basta 
“prova indiciária”, ou seja, ainda não categórica, do crime 

147 Tavares, Juarez. Crime de Lavagem de Dinheiro no Brasil: 
Considerações Gerais e Análise das Principais Controvérsias (PARECER), 
págs. 46-48. 

 
148 Moro, “Autonomia do Crime de Lavagem e Prova Indiciária”. Disponível em: 

<http://www.conjur.com.br/2015-jul-17/sergio-moro-expoe-opiniao-autonomia-crime-lavagem>. 
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antecedente e, a bem da verdade, do próprio crime de lavagem, 
como é a regra geral para recebimento da denúncia em qualquer 
processo criminal. Já para a condenação, será necessária prova 
categórica do crime de lavagem, o que inclui prova convincente 
de que o objeto desse delito é produto de crime antecedente. 
Tal prova categórica pode, porém, ser constituída apenas de 
prova indireta. 

No Direito comparado, tem-se entendido que a prova 
indiciária é fundamental no processo por crime de lavagem de 
dinheiro, inclusive quanto à prova de que o objeto da lavagem é 
produto de um crime antecedente. Assim, por exemplo, nos 
Estados Unidos, tal prova pode ser satisfeita com elementos 
circunstanciais, a expressão usualmente utilizada para 
representar a prova indireta. Ilustrativamente: 

(...) 

De forma semelhante, o Supremo Tribunal Espanhol – 
STE vem entendendo que a condenação pelo crime de lavagem não 
exige a condenação pelo crime antecedente, que a prova de que o 
objeto da lavagem é produto de crime antecedente pode ser 
satisfeita com prova indiciária e que esta, em geral, tem um 
papel fundamental no processo por crime de lavagem de dinheiro. 
Exemplos:(3) 

a) Na STS 392/2006 entendeu-se que a prova de que o 
acusado figurava como proprietário de embarcação de alta 
velocidade em Ceuta (do tipo comumente utilizado para 
transporte de droga na região do Estreito de Gibraltar), sem 
ter renda lícita que pudesse justificar tal propriedade, aliada 
à prova de que a embarcação, na única vez em que utilizada, 
teria sido conduzida por pessoa com antecedente de crime de 
tráfico de drogas, era suficiente para caracterizar o crime de 
lavagem de dinheiro;(4) 

b) Na STS 33/2005 decidiu-se que a aquisição de 
quatro embarcações de alta velocidade e de um veículo pelo 
acusado, sem que ele tivesse renda de fonte lícita ou fornecido 
explicações para as aquisições e para o destino dos bens, 
aliada à prévia condenação por tráfico de drogas e à prova de 
que ele seria dependente 2de drogas, era suficiente para 
caracterizar o crime de lavagem de dinheiro; 

c) Na STS 1.637/1999 entendeu-se que a realização, 
por pessoa com antecedentes por tráfico de drogas, de 
transações elevadas em dinheiro, aliada à inexistência de 
operações comerciais ou negócios que pudessem justificar a 
origem da expressiva quantidade de dinheiro, constituía prova 
indiciária suficiente de lavagem de dinheiro proveniente de 
tráfico de drogas; 

d) Na STS 1.704/2001 decidiu-se que a prova do crime 
de lavagem não depende de sentença quanto ao crime antecedente 
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e que, da realização de operações bancárias extravagantes 
envolvendo dinheiro proveniente de tráfico de drogas, pode-se 
inferir dolo do crime de lavagem.(5) 

Da referida STS 392/2006, é oportuna a transcrição, 
ainda que longa, da fundamentação que vem sendo empregada pelo 
STE quanto à avaliação da prova indiciária em geral e desta em 
relação ao crime de lavagem: 

1. Es doctrina reiterada de esta Sala la eficacia 
probatoria de la prueba de indicios y la exigencia de una serie 
de requisitos relativos a los indicios y a la inferencia. 

La prueba indiciaria, circunstancial o indirecta, es 
suficiente para justificar la participación en el hecho 
punible, siempre que reuna unos determinados requisitos, que 
esta Sala, recogiendo principios interpretativos del Tribunal 
Constitucional, ha repetido hasta la saciedad. Tales exigencias 
se pueden concretar en las siguientes: 

1) De carácter formal: a) que en la sentencia se 
expresen cuáles son los hechos base o indícios que se estimen 
plenamente acreditados y que van a servir de fundamento a la 
deducción o inferencia; b) que la sentencia haya explicitado el 
razonamiento a través del cual, partiendo de los indicios, se 
ha llegado a la convicción del acaecimento del hecho punible y 
la participación en el mismo del acusado, explicitación que, 
aún cuando pueda ser sucienta o escueta, se hace imprescindible 
en el caso de prueba indiciaria, precisamente para posibilitar 
el control casacional de la racionalidad de la inferencia. 

2) Desde el punto de vista material es preciso 
cumplir unos requisitos que se refieren tanto a los indicios en 
si mismos, como a la deducción o inferencia. 

Respecto a los indicios es necesario: 

a) que estén plenamente acreditados. 

b) de naturaleza inequívocamente acusatoria. 

c) que sean plurales o siendo único que posea uma 
singular potencia acreditativa. 

d) que sean concomitantes al hecho que se trate de 
probar. 

e) que estén interrelacionados, cuando sean varios, 
de modo que se refuerzen entre sí. 

En cuanto a la deducción o inferencia es preciso: 
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a) que sea razonable, es decir, que no solamente no 
sea arbitraria, absurda e infundada, sino que responda 
plenamente a las reglas de la lógica y la experiencia. 

b) que de los hechos base acreditados fluya, como 
conclusión natural, el dato precisado de acreditar, existiendo 
entre ambos un ‘enlace preciso y directo según las reglas del 
criterio humano.’ 

2. En el delito de blanqueo de capitales, 
provenientes de delitos de tráfico de drogas, se ha venido 
exigiendo tres elementos indiciarios, cuya concurrencia podría 
desembocar en la convicción de la existencia del delito, 
lógicamente dependiendo de la intensidad de los mismos y de las 
explicaciones o justificaciones del acusado. 

Estos indicios consisten en: 

a) el incremento inusual del patrimonio del acusado. 

b) la inexistencia de negocios lícitos que puedan 
justificar el referido incremento patrimonial así como las 
adquisiciones y gastos realizados. 

c) la constatación de un vínculo o conexión con 
actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o 
grupos relacionados con los mismos. 

Da referida STS 1.637/1999, extrai-se a seguinte 
justificativa do STE para sua jurisprudência: 

A ello debe recordarse como reflexión criminológica 
que en delitos como el enjuiciado, lo usual será contar sólo 
con pruebas indiciarias y que el cuestionamiento de su aptitud 
para provocar el decaimento de la presunción de inocencia solo 
produciría el efecto de lograr la impunidad respecto de las 
formas más graves de delincuencia entre las que debe citarse el 
narcotráfico y las enormes ganancias que de él se derivan, las 
que se encuentran en íntima unión con él como se reconoce 
expresamente en la Convención de Viena de 1988 ya citada”. 

 

E é justamente essa a posição adotada por Vossa 

Excelência em diversas sentenças condenatórias no bojo da Operação 

Lava Jato. Entretanto, com a devida vênia, é de se notar que o 

precedente mais recente que Vossa Excelência cita do Tribunal 

Supremo Espanhol data de 2006! Há julgados mais atuais que adotam 

postura mais condizente com os direitos e garantias fundamentais dos 

cidadãos, por sufragarem o entendimento de que a condenação pelo 

crime de lavagem de capitais exige tanto a prova plena desse crime 
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quanto do(s) delito(s) antecedente(s) em questão. Nesse sentido, 

confira-se, por exemplo, recentíssimo e afortunado julgado daquela 

colenda Corte, datado de 09 de abril de 2015, em que se proclamou: 

“Hay que partir de una primera afirmación básica que 
también encontramos en los escritos de recurso: el delito de 
blanqueo de capitales no es un delito de sospecha. Como 
cualquier otra condena penal exige acreditar todos y cada uno 
de los elementos del delito. No existe en nuestro derecho un 
delito de enriquecimiento ilícito que permita una inversión de 
la carga de la prueba o que obligue para salvar esa cuestión a 
fijar la atención en aspectos de transparencia o apariencia 
como objetos de la tutela penal que se busca a través de ese 
tipo de infracciones. Para la condena por un delito de blanqueo 
como por cualquier otro, es necesaria la certeza más allá de 
toda duda razonable, basada en parámetros objetivos y 
racionales, de que concurren todos y cada uno de los elementos 
del delito: una actividad delictiva previa idónea para generar 
ganancias o bienes; operaciones realizadas con esos bienes con 
la finalidad de ocultar su origen y aflorarlos en el mercado 
lícito; y, en el caso del tipo agravado, que el delito previo 
esté relacionado con el tráfico de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Ninguna de esas 
cuestiones se puede "presumir" en el sentido de que pueda 
escapar a esa certeza objetivable. No basta con una 
probabilidad o sospecha más o menos alta”149. 

 

Rigorosamente falando, Vossa Excelência sequer 

poderia ter recebido a denúncia oferecida contra MARCELO ODEBRECHT e 

outros, pois nela não há qualquer indício da prática dos crimes de 

formação de cartel e fraude à licitação, tomados pelo Ministério 

Público Federal como os supostos crimes antecedentes ao pretenso 

delito de lavagem de capitais. Na realidade, o que se contém naquela 

enxundiosa exordial acusatória é uma simples menção aos tipos penais 

consubstanciados nos arts. 4º, II, “a” e “b” da Lei nº. 8.137/90, e 

90 da Lei nº. 8.666/93. Nada mais! Note-se bem: é o próprio MPF que 

afirma que tais supostos delitos serão objeto de outra denúncia!  

Ora, se Vossa Excelência não poderia, sequer, ter 

recebido a denúncia pelo suposto crime de lavagem de capitais, por 

ela não conter verdadeiramente a indicação concreta de qualquer 

indício da prática dos hipotéticos delitos antecedentes de formação 

de cartel e fraude à licitação, com maior razão não pode proferir 

149 STS 2199 de 9 de abril de 2015. 
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uma condenação pelo mencionado crime, que exige, como visto, não só 

a prova plena de sua prática, como também a certeza da ocorrência 

daqueles supostos delitos antecedentes. Não é preciso nenhum 

sacrificium intellectus para perceber-se que isso seria um autêntico 

absurdo! 

Aliás, muito embora não caiba à defesa demonstrar a 

inocência de MARCELO ODEBRECHT, mas sim à acusação provar a sua 

culpabilidade, o que restou inequívoca e inquestionavelmente 

evidenciado na instrução criminal foi a inexistência do suposto 

delito de lavagem de capitais, bem como dos hipotéticos delitos 

antecedentes de formação de cartel e fraude à licitação. Senão, 

vejamos. Inicie-se pelos pretensos delitos antecedentes de formação 

de cartel e fraude à licitação. 

No que se refere aos hipotéticos delitos 

antecedentes de formação de cartel e fraude à licitação, os 

delatores AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, executivo da Toyo/Setal, 

e DALTON AVANCINI, executivo da Camargo Corrêa, afirmaram 

categoricamente, em seus depoimentos, que empresas que não fariam 

parte do suposto “clube” chegaram a ganhar licitações da PETROBRAS, 

o que, por óbvio, desautoriza qualquer cogitação a respeito de tais 

pretensos crimes. Confiram-se, em primeiro lugar, as palavras de 

DALTON AVANCINI: 

“Defesa:- Dr Augusto de Arruda Botelho Neto, por 
Marcio Faria, só uma pergunta, o senhor disse que vocês 
monitoravam eventuais empresas, a pergunta mais específica, 
essas empresas de fora do suposto grupo chegaram a ganhar 
alguma licitação? 

Depoente:- Sim, no caso da Camargo mesmo, existia um 
contrato no Comperj, a Camargo não teve contrato no Comperj, 
porque o contrato que, em princípio seria o dela, foi ganho 
pela Alusa que era uma empresa que estava fora do grupo que 
discutiu, todas as demais empresas apoiaram e a Alusa não 
apoiou” (Evento 553). 

 
   Da mesma forma, como já se disse, o delator AUGUSTO 

RIBEIRO DE MENDONÇA NETO afirmou, peremptoriamente, que inúmeras 

empresas que não fariam parte do pretenso “clube” ganharam 
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licitações da PETROBRAS, pontuando, ainda, que nunca participou de 

nenhum hipotético “clube”. É conferir: 

“Defesa de Marcio Faria:- Especificamente com 
relação ao Comperj, o senhor sabe se alguma empresa fora do 
suposto clube, ela foi vencedora de alguma das licitações dessa 
obra? 

Depoente:- Sim, várias empresas de fora foram 
vencedoras. 

(...) 

Ministério Público Federal:- O senhor se recorda de 
nesse período ter participado de reuniões com outras 
empreiteiras, nas quais eram discutidas a participação e o 
loteamento de obras da Petrobras? 

Depoente:- Não, eu nunca participei desse loteamento 
ou desse clube como foi chamado, a minha atividade na Toyo ela 
se compunha de assessorar a Toyo na fase de proposta e depois 
assessorar até a entrega final e complementar de toda a obra, 
com o seu respectivo pagamento. Reuniões, tive com aquelas 
empresas com as quais a Toyo foi consorciada em diversos 
empreendimentos e aí, evidentemente, uma questão simplesmente 
objetiva de uma eficiência e de um processo normal a efetivação 
de um trabalho conjunto. 

Ministério Público Federal:- Só para esclarecer, 
voltando um pouquinho no depoimento do senhor, essas 
informações sobre as deliberações de vocês, ou seja, qual seria 
a empresa que venceria, o consórcio que venceria a licitação, e 
as outras que figurariam apenas forma simulado, enfim, só para 
compor a licitação, essa decisão de vocês era repassada aos 
diretores da Petrobras, é isso? 

Depoente:- Não tenho certeza. 

Ministério Público Federal:- Mas coincidia, a 
decisão de vocês coincidia com o certame? 

Depoente:- Não, o que eu acho que era repassado aos 
diretores da Petrobras seriam quais empresas deveriam ser 
convidadas para determinado certame, agora... 

Ministério Público Federal:- E isso coincidia com o 
que vocês decidiam lá nessas reuniões? 

Depoente:- Sim, agora qual empresa seria 
vencedora... 

Ministério Público Federal:- Aí era uma decisão 
entre vocês? 
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Depoente:- Sim, eu não tenho certeza se essa 
informação era passada aos diretores. 

(...) 

Defesa de Rogério Santos de Araújo:- Pois não. Só 
mais um minutinho, excelência... O senhor mencionou numa das 
ações penais em que foi ouvido, e eu gostaria de saber se o 
senhor confirma, que nunca soube de ninguém que conhecesse o 
orçamento da Petrobras previamente às licitações, o senhor 
confirma essa informação? 

Depoente:- Sim, eu confirmo. 

(...)” (Evento 553). 
 

Note-se também que o próprio delator RICARDO PESSOA, 

apontado como chefe do suposto cartel, afirmou que o pretenso “pacto 

de não agressão” (a expressão é do próprio RICARDO PESSOA) 

estabelecido entre os membros do hipotético “clube” não garantia que 

um determinado consórcio venceria uma licitação, observando, ainda, 

que eles não tinham conhecimento de todo o universo de convidados. É 

ler-se o seguinte excerto do seu depoimento: 

“Ministério Público Federal:- E isso entrava no 
pacto de não agressão? 

Depoente:- Isso sim. A senhora está perguntando se 
esse pessoal daqui não iria propor aqui, geralmente... 

Ministério Público Federal:- Não, eu estou 
perguntando se essa sistemática, que o senhor chamou de pacto 
de não agressão, garantiria que a decisão que foi tomada, um 
consórcio ganharia o bloco A, outro consórcio bloco B, enfim, 
se essa sistemática garantiria esse resultado? 

Depoente:- Não garante 100%. 

Ministério Público Federal:- Dentro do grupo. 

Depoente:- Nós não tínhamos conhecimento de todo o 
universo de convidados” (Evento 654). 

 

Aliás, o próprio MARCELO ODEBRECHT, por ocasião do 

seu interrogatório, mostrou-se verdadeiramente estupefato com tal 

imputação, argumentando, com lógica retilínea e irrepreensível 

lucidez, que isso não faria o menor sentido, já que a PETROBRAS 
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convida os participantes de suas licitações, que são previamente 

cadastrados e qualificados. Confira-se o seguinte trecho do referido 

documento: 

“O senhor é acusado, ao lado de outros executivos do 
Grupo Odebrecht, de participar de um cartel de empresas formado 
para fixar artificialmente preços e obter o controle do mercado 
de fornecedores da Petrobras, especialmente na área de grandes 
obras de engenharia industrial. O que o senhor tem a dizer 
sobre isso? 

Resposta de Marcelo Odebrecht:  

Resposta 19: Nunca ouvi falar, nem soube desse tipo 
de atuação de qualquer empresa do Grupo. Além disso, não me 
parece sequer fazer sentido essa afirmação, considerando que a 
Petrobras convida os participantes de suas licitações, que são 
previamente cadastrados, pré-qualificados, e define os preços. 
A alegação da existência de indícios de cartel com participação 
da Odebrecht se mostra, portanto, absolutamente inconsistente e 
absurda” (Evento 1.015). 

Ora, tendo-se provado a inexistência dos crimes de 

formação de cartel e fraude à licitação, tomados pelo Ministério 

Público Federal como crimes antecedentes ao hipotético delito de 

lavagem de capitais, como é possível falar-se, ainda, neste último? 

Impossível, por óbvio! Mas, se não se quisesse falar de prova da 

inexistência daqueles crimes, fato incontroverso é que não se colheu 

provas da existência deles nos autos desta ação penal, não passando 

as considerações do Ministério Público sobre a existência de 

indícios quanto a eles de meras conjecturas e presunções. E isto, 

por óbvio, não pode justificar jamais um édito condenatório. 

Entretanto, ainda que se pudesse admitir a 

existência dos crimes antecedentes de formação de cartel e fraude à 

licitação, bem como a prática do crime de lavagem de capitais, o que 

se faz apenas para argumentar, o certo é que a denúncia descreve uma 

hipótese de autolavagem. De feito! Note-se bem: a exordial 

acusatória afirma que MARCELO ODEBRECHT e outros (supostos autores 

dos pretensos delitos antecedentes de formação de cartel e fraude à 

licitação) seriam também responsáveis pela pretensa lavagem de 

capitais, o que configuraria, claramente, uma situação de 

autolavagem.  
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Na autolavagem, está-se diante de uma hipótese de 

conflito aparente de normas. Isso porque na autolavagem há 

simplesmente um asseguramento da posição obtida com os crimes 

antecedentes, de forma que ela possui o mesmo injusto de resultado 

(Erfolgsunrecht) de tais crimes, o que significa que puni-la 

autonomamente seria violar, a mais não poder, o princípio do ne bis 

in idem. Dessa forma, em relação aos crimes antecedentes, a 

autolavagem deve ser vista como um post-factum co-punível150. 

É exatamente por essa razão que o parágrafo 9, n. 2, 

§ 261 do Código Penal Alemão, estabelece o seguinte: 

“§ 261. Lavagem de dinheiro. Ocultação de bens de 
procedência ilícita. 

Quem oculte, dissimule a origem, impeça ou ponha em 
perigo o descobrimento da procedência, localização, perdimento, 
confisco ou sequestro de objetos que tenham origem em um dos 
fatos antijurídicos mencionados na frase 2 será punido com pena 
de prisão de até cinco anos ou pena de multa. Fatos 
antijurídicos, no sentido da frase 1 são: 

(1)... 

(2)... 

(3)... 

(4)... 

(5)... 

(...) 

(9) Não será punido de acordo com os parágrafos 1 a 
5 quem: 

(1)... 

150 Nesse sentido, cfr. Schröder, Warum die Selbstgeldwäsche straffrei 
bleiben muss, Berlin, 2013, em especial, págs. 55 e ss.; Musco, Il 
riciclaggio nel Diritto Penale Italiano em Ferré Olivé (Org.), Blanqueo de 
dinero y corrupción en el sistema bancario, vol. II, Salamanca, 2002, pág. 
30; Bajo Fernández/Pérez Manzano/Suárez González, Derecho Penal. Parte 
Especial, vol. II, Madrid, 1993, pág. 566; Tórtima, Imputação do Crime de 
Lavagem de Capitais ao Autor do Crime Antecedente in Bitencourt (coord.), 
Direito Penal no Terceiro Milênio: Estudos em Homenagem ao Prof. Francisco 
Muñoz Conde, Rio de Janeiro, 2008, págs. 377 e ss. 
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(2)... 

De acordo com os parágrafos 1 a 5 também não será 
punido quem for punível em razão de participação no crime 
antecedente”. 

   

Ademais, como lembra o penalista alemão CHRISTIAN 

SCHRÖDER, a não punibilidade da autolavagem funda-se na máxima 

segundo a qual não se poderia exigir do autor do(s) crimes(s) 

antecedente(s) que revelasse(m) o produto de tais delitos, assim 

como não se poderia exigir do autor de um furto que revelasse o 

produto de seu crime. Se assim fosse, estar-se-ia violando o vetusto 

princípio segundo o qual ninguém está obrigado a produzir provas 

contra si mesmo ou ninguém está obrigado a se auto-acusar (nemo 

tenetur se detegere ou nemo tenetur se ipsum accusare)151. 

Mas não é só. Como lembra JUAREZ TAVARES em parecer 

sobre o tema, a Lei 9.613/98 foi recentemente modificada pela Lei 

12.683/12, não tendo o legislador brasileiro introduzido um tipo 

penal de autolavagem, tal como ocorreu recentemente na Itália152. 

Isso mostra, inequivocamente, a vontade do legislador pátrio em 

manter a autolavagem impune153.     

 

 
IX – A ESTRUTURA ALTAMENTE DESCENTRALIZADA DO GRUPO ODEBRECHT. 
CONFIANÇA, DELEGAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE PODER COMO PRINCÍPIOS 

FUNDANTES DO GRUPO ODEBRECHT 
 

O Grupo Odebrecht divide-se em 14 negócios, 

consolidados em 10 pessoas jurídicas distintas. Uma delas abrange os 

cinco negócios de engenharia e construção. Esses Negócios atuam nos 

151 Schröder, Warum die Selbstgeldwäsche straffrei bleiben muss, págs. 50 
e ss. 

 
152 Apesar das inúmeras críticas que os autores italianos dirigiram ao 

novel delito de autolavagem. Cfr., por exemplo, Cavallini/Troyer, 
Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli 
sentieri ermeneutici all’ombra del “vicino ingombrante” in Diritto Penale 
Contemporaneo 1/2015, págs. 95 e ss.; Sgubbi, Il nuovo delitto di 
“autoriciclaggio”: uma fonte inesauribile di “effetti perversi” dell’azione 
legislativa in Diritto Penale Contemporaneo 1/2015, págs. 137 e ss. 

 
153 Tavares, Crime de Lavagem de Dinheiro no Brasil: Considerações Gerais 

e Análise das Principais Controvérsias (PARECER), págs. 30-31. 
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mais diversos segmentos e estão subdivididos em mais de 300 

Pequenas-Empresas (cada qual uma pessoa jurídica distinta), como são 

nomeados os ativos, contratos de obras de engenharia e construção, 

rodovias concessionadas, sistemas de água e esgoto, plantas 

petroquímicas, unidades industriais, entre outros, do Grupo 

Odebrecht. Dessas mais de 300 Pequenas-Empresas, 186 correspondem 

aos 5 Negócios de Engenharia e Construção. 

 
Presente em 28 países, o Grupo Odebrecht conta com 

mais de 128 mil integrantes, dos quais 78 mil trabalham no Brasil. O 

Grupo Odebrecht exporta produtos para mais de 40 países e atende 20 

milhões de usuários por dia com serviços prestados em concessões de 

transporte urbano, saneamento e rodovias. 

 
No setor químico e petroquímico, o Grupo Odebrecht 

atua por meio da Braskem, atualmente a maior produtora de resinas 

termoplásticas nas Américas, líder mundial na produção de 

biopolímeros e maior produtora de polipropileno nos Estados Unidos. 

A empresa possui 26 unidades espalhadas pelo Brasil, Estados Unidos, 

México e Alemanha, além de 38 escritórios regionais em outros 

países. No México, a Braskem inaugurou em 2015 o complexo 

petroquímico de polietileno Etileno XXI, em joint venture com a 

Idesa. As obras envolveram mais de 17 mil integrantes no pico das 

atividades e cerca de 26 mil profissionais, de 29 diferentes 

nacionalidades, ao longo da construção, iniciada em 2012. O Etileno 

XXI tem capacidade de processamento de 66 mil barris diários de 

etano, produzindo anualmente 1,05 milhões de toneladas de etileno. 

  
Nos Estados Unidos, o Grupo Odebrecht atua desde 

1990, com foco principal nos segmentos de rodovias, pontes, 

aeroportos, portos e metrôs, reunindo Integrantes de 33 

nacionalidades nos estados da Flórida, Texas e Louisiana. Entre os 

projetos, estão a rodovia Grand Parkway, no Texas; e as obras da 

pista de pouso no Aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida. O Grupo 

Odebrecht foi a primeira empresa brasileira a realizar uma obra 

pública nos Estados Unidos ao vencer a concorrência para a ampliação 

do Metromover, em Miami. Ao longo dos anos, colecionou em seu 

portfólio obras como a implantação de um trecho da Route 56 (que 
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liga San Diego a Los Angeles), o viaduto Golden Glades, a ampliação 

dos aeroportos de Miami e Orlando, a construção do o ginásio 

American Airlines Arena e do Adrienne Arsht Center for the 

Performing Arts, em Miami. 

 
Vale destacar também a atuação do Grupo Odebrecht em 

Angola, onde está presente desde 1984. Atualmente, é responsável 

pela construção da Hidrelétrica de Laúca, com 2.057 MW de potência, 

a maior da África e o maior empreendimento já realizado pela 

Organização no país. O projeto vai garantir eletricidade para as 

casas de 8 milhões de angolanos e impulsionar o setor industrial do 

país. A barragem é construída por cerca de 4 mil integrantes – 90% 

deles, angolanos. 

 
Na América Latina, onde iniciou seu processo de 

internacionalização em 1979, o Grupo Odebrecht executa o projeto 

Gasoduto Sul Peruano, no Peru. O projeto contempla a construção, 

além da operação e manutenção posteriores do gasoduto de mais de 

1.000 km de comprimento, desde a zona de selva até a costa do Peru. 

Impacta diretamente o desenvolvimento das regiões de Cuzco, 

Arequipa, Moquegua, Puno, Apurímac e Tacna, gerando cerca de 7 mil 

postos de trabalho diretos e iniciando a industrialização do sul do 

país. Na Venezuela, é responsável pelas obras do Aeroporto 

Internacional Simón Bolívar, dos sistemas integrais da Linha 5 do 

Metrô de Caracas e do Metrô de Caracas-Guarenas-Guatire, da Central 

Hidrelétrica Manuel Piar - Projeto Tocoma e opera o Cabletren 

Bolivariano de Petare e o Sistema Expresso do Metrocable Mariche.  

 
O Grupo Odebrecht está presente ainda nos Emirados 

Árabes, onde constrói a mais profunda e complexa estação de 

bombeamento de esgoto no mundo, com o projeto Pump Station em Abu 

Dhabi. Em Portugal, tem em seu histórico desde 1988 a construção da 

Ponte Vasco da Gama e a Hidrelétrica do Baixo Sabor. 

 
Em seus 70 anos de atuação no Brasil e no exterior, 

o Grupo Odebrecht já construiu 13.563km de 313 rodovias, 5.748km de 

linhas de transmissão de energia elétrica, 369 túneis, 1.562 pontes 

e viadutos, 84 usinas hidrelétricas que somam 57.020 MW de potência 
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energética, 43 aeroportos, 53 portos, 2.856km de 35 ferrovias, 202 

estações de tratamento e bombeamento de água e elevatórias, 73 

estruturas offshore para plataformas, 23 linhas de metrôs e trens 

urbanos. 

Mas não é só. Desde 1953, a Odebrecht atua também 

como prestadora de serviços para a indústria de petróleo brasileira 

através da Odebrecht Óleo e Gás. Foi a primeira empresa privada 

nacional a atuar em perfuração offshore, a partir de 1979. Em 2006, 

a Odebrecht concentrou seus investimentos em petróleo e gás na 

Odebrecht Óleo e Gás, presente no Brasil, Angola e México. É 

considerada a empresa brasileira privada com o maior número de 

unidades de perfuração offshore para águas ultraprofundas, 

alcançando a sétima posição no ranking mundial do setor. Sua frota 

conta com 18 unidades, sendo sete sondas de perfuração, duas 

unidades de produção e três unidades de lançamento de linhas em 

operação, além de cinco unidades de perfuração e uma unidade de 

produção em construção. 

 

A Odebrecht também atua na na produção e 

comercialização de etanol e açúcar por meio da Odebrecht 

Agroindustrial, que tem nove Unidades Agroindustriais em quatro 

estados brasileiros (São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 

Goiás), além de operar a Bahiamido, empresa de produção de mandioca 

na Bahia. Atualmente, a Odebrecht Agroindustrial tem capacidade de 

moagem anual de 35,4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por 

safra e de produzir três bilhões de litros de etanol, 700 mil 

toneladas de açúcar e 3,1 mil gWh de energia elétrica. Já investiu 

mais de R$ 10 bilhões no setor, abastecendo os mercados brasileiro e 

internacional. 

 

Há também a Odebrecht Ambiental, que é o braço da 

Odebrecht para atuação nos segmentos de água e esgoto, utilities e 

resíduos, a fim de promover a preservação dos recursos naturais e a 

melhoria na qualidade de vida das pessoas, destinando corretamente 

resíduos produzidos pela população e pelas indústrias. Beneficia 

diretamente cerca de 17 milhões de pessoas em 186 municípios no 

Brasil, no México, em Angola e no Peru. Em 1995, conquistou na 
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cidade de Limeira, em São Paulo, a primeira concessão a uma empresa 

privada dos serviços de água e esgoto. No início da concessão, 

apenas 2% dos cidadãos tinham esgoto tratado, alcance que hoje é de 

100% da área urbana. Em parceria com a Sabesp, opera o Aquapolo, o 

maior empreendimento para a produção de água de reuso industrial na 

América do Sul, e quinto maior do planeta. O projeto fornece por 

contrato 650 litros/segundo de água de reuso para o Polo 

Petroquímico da Região do ABC Paulista, volume equivalente ao 

abastecimento de uma cidade de 500 mil habitantes, como Santos. 

 

Ainda há a Odebrecht Realizações Imobiliárias, que 

atua, como o próprio nome indica, no setor imobiliário, 

desenvolvendo projetos residenciais, empresariais, comerciais, 

hoteleiros e de uso misto. A Odebrecht Realizações Imobiliárias é 

membro-fundadora da Green Building Council do Brasil e desenvolve 

diversos projetos diferenciados espalhados pelo país. Entre os 

projetos em execução, vale destacar o Parque da Cidade, em São 

Paulo, complexo multiuso com 5 torres corporativas, uma torre de 

escritórios, duas torres residenciais, hotel e shopping center, 

incluindo um parque linear de 62 mil m2 de área. No Rio de Janeiro, 

executa com a Carvalho Hosken, o bairro planejado Ilha Pura, que 

servirá também como acomodação para os atletas participantes dos 

Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Na região portuária da 

capital fluminense, o projeto Porto Atlântico, complexo de salas 

comerciais e unidades hoteleiras no Porto Maravilha, contribui para 

a revitalização e desenvolvimento do local. Em Pernambuco, os 

condomínios Vila dos Corais e Acqua Marine, junto com o complexo 

multiuso Novo Mundo Empresarial, fazem parte da Reserva do Paiva, o 

primeiro bairro planejado do estado. 

 
Por fim, ressalte-se, também, a existência da 

Odebrecht Defesa e Tecnologia, que provê soluções inovadoras que 

contribuem para a autonomia tecnológica brasileira e das Forças 

Armadas por meio de projetos, tecnologias e produtos de alta 

complexidade de uso militar e civil. A Odebrecht Defesa e Tecnologia 

é a única empresa na América Latina a fabricar míssil antirradiação 

e uma das três no mundo que possui essa expertise atualmente.  

217 
 



 
Com tamanha estrutura, o Grupo Odebrecht conta com 

14 Presidentes (um para cada Negócio) que atuam com plena autonomia, 

apoiados por 470 Diretores (Finanças, Jurídico, Pessoas e 

Organização, Comercial, Mercados, Planejamento, Comunicação, entre 

outras). No total são quase 500 executivos, somente entre Diretores 

e Presidentes. Na sua governança, o Grupo Odebrecht possui mais de 

90 Conselhos de Administração (incluindo Pequenas-Empresas), dos 

quais somente 5 são presididos por MARCELO ODEBRECHT –- entre eles, 

nenhum integrante do Negócio de Engenharia e Construção. 

 
Note-se que toda a prática empresarial do Grupo 

Odebrecht está pautada nos princípios, conceitos e critérios 

estabelecidos pelo seu fundador, NORBERTO ODEBRECHT, em sua Opus 

Magnum Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO). Nesta obra pode-se 

ler que um dos pilares do Grupo Odebrecht encontra-se no princípio 

da confiança, do qual derivam duas características marcantes do 

Grupo, a saber: a total delegação e a absoluta descentralização de 

poder e de autoridade, o que permite a cada líder de uma pequena 

empresa do Grupo exercer o seu papel com autonomia, independência e 

plena responsabilidade. 

 
Na prática, a referida delegação ocorre da seguinte 

forma:  
 
O Diretor Presidente da Odebrecht S.A. é quem 

escolhe os Líderes Empresariais responsáveis pelos negócios. O 

Responsável pelo negócio escolhe os Diretores Superintendentes 

responsáveis pelos Mercados nos quais aquele Negócio atua. O 

Responsável pelo Mercado escolhe os Diretores dos Contratos, 

Empresários Parceiros que serão responsáveis por cada uma das 

Pequenas Empresas que atuam naquele âmbito. 

 
Nessa perspectiva, o Diretor Presidente da Odebrecht 

S.A. não tem competência (rectius, atribuições) para aprovar, 

reprovar ou orientar decisões de Diretores de Contrato, pois não tem 

conhecimento das variáveis, das circunstâncias e das condições 

presentes naquele ambiente contratual. O único que possui tal 
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conhecimento e portanto atribuições para tanto é o Diretor de 

Contrato.  

 
Repita-se: O Grupo Odebrecht rege-se por uma 

Tecnologia Empresarial explícita, baseada em princípios, conceitos e 

critérios superiores e nobres, que valoriza os líderes das várias 

instâncias e transfere a eles a consciência, a segurança, o direito 

e o dever de conduzirem os negócios como se proprietários plenos 

fossem. Concebendo, conquistando, realizando, compartilhando as 

riquezas geradas, são senhores de seus atos, comportamentos e 

atitudes, por cujos resultados e consequências respondem. 

 
Aliás, a respeito disso confira-se o esclarecedor 

depoimento de MÁRCIO POLIDORO, integrante do Grupo Odebrecht desde 

1988, que é atualmente o responsável por comunicação da Odebrecht na 

América Latina e Caribe: 

“(...) 
 
Depoente:- Eu integro o grupo Odebrecht desde 1988, 

durante 25 anos eu atuei como responsável por comunicação na 
Holding Odebrecht S/A e no momento eu sou responsável por 
comunicação da Odebrecht na América Latina e Caribe. 

 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Várias testemunhas que 

já passaram pelo processo referem a existência de uma 
tecnologia empresarial Odebrecht, o senhor poderia nos dizer o 
que isso significa no contexto da organização? 

 
Depoente:- Tecnologia empresarial Odebrecht, acho 

que a melhor definição é a dada pelo seu criador, nosso 
fundador doutor Norberto Odebrecht, com quem eu trabalhei 
durante 20 anos, é uma filosofia de vida aplicada ao trabalho. 
Por que é uma filosofia de vida? Porque é baseada em concepções 
filosóficas deste criador que teria como base princípios, 
conceitos e critérios, que são orientadores de toda a nossa 
prática empresarial, todo o trabalho que se faz na Odebrecht, 
todas as pessoas que a ela se integram seguem essas 
referências; essas referências são construídas basicamente 
sobre dois pilares, confiança nas pessoas e espírito de 
serviço. 

 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Na, na sua experiência 

como integrante do grupo, que impacto a TEO tem sobre a 
governança e a condução dos negócios pelos executivos do grupo? 

 
Depoente:- O impacto é absoluto, até porque a 

tecnologia empresarial Odebrecht não é uma doutrina nem é uma 
religião, mas é uma cultura empresarial, é uma forma de ser da 
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nossa organização. E, considerando que um dos seus pilares é a 
confiança nas pessoas, disso deriva dois aspectos muito 
importantes e que nos caracterizam especialmente, que é a 
descentralização das atividades e a delegação. A 
descentralização não é a descentralização dos serviços ou das 
operações, a descentralização é a descentralização de poder e 
de autoridade, de modo que cada líder de numa pequena empresa 
da organização Odebrecht possa exercer a sua responsabilidade 
com autonomia e independência; esta forma de pensar a 
organização, que o doutor Norberto concebeu lá atrás, o levou 
então a optar, do ponto de vista de governança, por constituir 
a nossa organização como um modelo federativo, ele próprio 
dizia muitas vezes ‘Nós somos uma confederação de pequenas 
empresas’, o que significa aí do ponto de vista prático, que a 
empresa é a unidade de negócios que serve a um cliente 
específico, como a unidade de negócios que serve a um conjunto 
de clientes, no caso de concessões de serviços e no caso da 
área industrial, essas pequenas empresas são chamadas assim 
porque são lideradas por um executivo ao qual denominamos 
empresário parceiro, esse empresário parceiro é tratado então e 
assume responsabilidades como dono daquele pequeno negócio. 
Hoje nós temos na organização por volta de 450 pequenas 
empresas, neste momento operando em 18 países na área de 
engenharia e prestação de serviços e servindo a clientes na 
área industrial em mais 45 ou 50 países. Esses 450 empresários 
parceiros recebem a delegação pra que conduzam os seus negócios 
de responsáveis por mercados, esses mercados são ou geográficos 
ou por especialidade, que neste momento giram por volta de 80, 
esses mercados derivam de 15 negócios principais que também são 
definidos ou por especialidade ou por área geográfica. Essa 
então é a constituição do ponto de vista de organograma de 
nossa organização, isso é horizontal, indo numa linha que vai 
do acionista ao cliente” (Evento 964). 

 
  

Como se vê, a complexidade do Grupo Odebrecht não 

deixa dúvidas de que atribuir a MARCELO ODEBRECHT a onisciência de 

tudo que nele se passava é fantasioso e verdadeiramente absurdo. Não 

apenas porque não é razoável supor que o presidente de uma holding 

de investimentos de um grupo que se constituiu baseado em modelo 

federativo possa ter conhecimento ou domínio dos atos, fatos e 

resultados de 450 operações empresarias simultâneas em 4 

continentes, como também pela própria cultura da descentralização 

praticada pela Odebrecht S.A há mais de 70 anos.  

 
Na realidade, a equivocada noção de que o presidente 

de uma holding de um grupo econômico é o responsável por tudo que se 

passa no âmbito das empresas que o integram, conhecendo cada detalhe 

do funcionamento de sua estrutura, supostamente por se encontrar no 
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cume da pirâmide organizativa, é fruto do antigo modelo de gestão 

organizacional centralizada, de acordo com o qual todas as decisões 

de um grupo devem se concentrar num único ponto. Esse modelo de 

gestão organizacional centralizada, entretanto, já foi de há muito 

superado pelo atual paradigma da gestão empresarial flexível, no 

qual há uma progressiva descentralização das decisões (dir-se-ia: 

descentralização em cascata ou em cadeia), acompanhada por uma 

cuidadosa especialização e divisão de trabalho154. E esse é, 

justamente, o modelo de gestão do Grupo Odebrecht! 

Repita-se: o Grupo Odebrecht rege-se pela cultura 

empresarial criada pelo seu fundador, NORBERTO ODEBRECHT, denominada 

Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO), que tem como principais 

pilares a confiança, a plena delegação e a descentralização de 

poder155. Assim, do ponto de vista estrutural, o Grupo Odebrecht em 

nada lembra a imagem de uma pirâmide, em cujo topo estaria o 

presidente de sua holding, MARCELO ODEBRECHT. Na realidade, a 

estrutura do Grupo Odebrecht se assemelha a uma intrincada rede de 

negócios (dir-se-ia: uma confederação de pequenos negócios), com 

múltiplos centros de poder e de decisão (organização multicêntrica), 

154 No âmbito da Ciência da Administração cfr. Drucker, The New Society 
of Organisations in Harvard Business Review 1992 (Setembro-Outubro), pág. 
98. No âmbito da Ciência do Direito Penal cfr. Heine, Die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit von Unternehmen: von individuellem Fehlverhalten zu 
kollektiven Fehlentwicklungen, insbesondere bei Grossrisiken, Baden-Baden, 
1995, pág. 36; Silva Sánchez, Bases de la responsabilidad de los 
administradores de sociedades mercantiles in Fundamentos del Derecho Penal 
de la Empresa, Madrid, 2013, pág. 59; Montaner Fernández, Gestión 
empresarial y atribución de responsabilidad penal, Barcelona, 2008, págs. 
61 e ss.; Cervini, Aspectos de la imputación de responsabilidad penal en el 
marco de la gestión organizacional flexible (FOM) em Greco/Martins (Orgs.), 
Direito Penal como crítica da pena. Estudos em homenagem a Juarez Tavares 
por seu 70º Aniversário em 2 de Setembro de 2012, Madri/Barcelona/Buenos 
Aires/São Paulo, 2012, págs. 77-78. 

   
155 Essas são características notórias do grupo, inclusive 

internacionalmente reconhecidas. Aliás, em recente artigo intitulado 
Odebrecht: principles and values – the two sides of a construction giant 
facing corruption allegations, o The Economist pontuou o seguinte: 
“Odebrecht owes its success in part to its strong internal culture. 
Employees, who are referred to as integrantes (members), are expected to 
study Norberto’s five books, and are quizzed on their teachings. In their 
first five years corporate acculturation makes up a big part of their 
annual appraisals. Targets, which constitute the rest, are set jointly by 
superiors and subordinates, who in turn are subsequently given a lot of 
freedom to meet them” 
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como Norberto Odebrecht já descrevia a organização em sua Tecnologia 

Empresarial da Odebrecht (TEO). 

 
Isso também resta meridianamente claro no depoimento 

de MÁRCIO POLIDORO, integrante do Grupo Odebrecht desde 1988, que é 

atualmente o responsável por comunicação da Odebrecht na América 

Latina e Caribe. De fato, ao ser perguntado pela defesa se a 

estrutura do Grupo Odebrecht é piramidal, respondeu categoricamente 

o depoente: 

 
“Não, a estrutura do grupo não é piramidal, a 

estrutura do grupo é horizontal, a nossa representação gráfica, 
a representação gráfica do nosso organograma parte do acionista 
numa linha que vai até o cliente. Este, essa representação 
gráfica se divide em duas partes bastante claras, uma que é 
administração dos negócios, que é a Odebrecht S/A que fica sob 
responsabilidade do seu diretor-presidente, desculpe, a 
administração dos investimentos é a Odebrecht S/A sob a 
responsabilidade do seu diretor-presidente, que está voltado 
mais para os acionistas, do outro lado fica a administração dos 
negócios que são os líderes identificados por este responsável 
da Odebrecht S/A pra conduzir todas as operações do grupo nos 
vários setores de atividades ou nos vários territórios em que 
ele está” (Evento 964). 

 

 
Realmente, basta uma análise in ictu oculi da 

configuração horizontal (e não vertical!) do organograma do Grupo 

Odebrecht para concluir-se pela complexidade, dimensão e caráter 

altamente descentralizado de suas atividades. É conferir: 
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Veja-se que as empresas investigadas no âmbito da 

Operação Lava Jato aparecem como diminutos pontos nessa complexa e 

gigantesca rede que forma o Grupo Odebrecht.  

 
Daí porque o âmbito de competência (rectius, 

atribuições) de MARCELO ODEBRECHT, enquanto presidente da holding, 

era bastante restrito. Note-se bem: o princípio da confiança e da 

delegação de poderes propicia uma estrutura rigorosamente 

descentralizada do Grupo Odebrecht, o que se traduz na absoluta 

autonomia e independência de cada um dos inúmeros negócios que o 

compõem. Como dizer, então, que MARCELO ODEBRECHT possuía 

competência para interferir na atividade desses negócios? A 

pergunta, por óbvio, tem caráter meramente retórico. 

 
Aliás, a testemunha MÁRCIO POLIDORO, integrante do 

Grupo Odebrecht desde 1988, que é atualmente o responsável por 

comunicação da Odebrecht na América Latina e Caribe, ao ser indagado 

se MARCELO ODEBRECHT, enquanto presidente da holding, interferia nos 

diversos negócios do Grupo, respondeu que “Não, Marcelo Odebrecht é 

responsável na organização pela administração dos investimentos, ele 

se reporta aos acionistas e conduz a aplicação dos investimentos dos 

acionistas, não participa das operações de nenhum dos negócios”. 

 
Também a testemunha ANDRÉ AMARO, integrante do Grupo 

Odebrecht há 28 anos e atualmente presidente da Odebrecht Defesa e 

Tecnologia, ao ser indagado a respeito da atuação concreta de 

Marcelo Odebrecht como presidente da holding, asseverou: 

 

“Bom, a atuação de Marcelo como presidente da 
holding, a grande obsessão dele era manter a cultura, ou seja, 
assegurar que ninguém tirava a responsabilidade de decisão do 
núcleo da pequena empresa, o que eu chamo de obra, o Marcelo 
sempre foi muito zeloso de que a delegação feita não pode ser 
devolvida, ele sempre falava, nós demos uma entrevista uma vez 
para o Institute IMD da Suíça e ele usou uma expressão que até 
me incomodou, ele falou assim, ‘Eu aqui sou uma rainha da 
Inglaterra’, isso foi em 2009 mais ou menos, ‘Porque eu não 
tenho a capacidade de impor a minha decisão a ninguém, eu tenho 
a capacidade, o direito e a obrigação de discutir a decisão do 
meu liderado, mas a decisão do meu liderado, ela vai valer’ e 
ele queria que isso acontecesse, como acontece, em toda a 
organização, o liderado não pode impor a sua decisão, o líder 
não pode impor a sua decisão ao liderado, ele tem que provocar 
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o liderado pra formular, o chefe tem que provocar o seu 
subordinado a formular a própria decisão e o chefe tem que 
apoiar nessa decisão, e não tomar a decisão pelo subordinado, 
isso é o modelo de gestão que a gente é, a nossa cultura 
empresarial”.  

 

Nas organizações empresariais complexas, os 

fenômenos da delegação em cascata, da progressiva descentralização 

das atividades e da compartimentação de responsabilidades faz com 

que o presidente de uma holding de um grupo econômico acabe por se 

ocupar, fundamentalmente, da representação institucional, além de 

questões relativas à cultura e comunicação156. E esse era justamente 

o papel de MARCELO ODEBRECHT enquanto presidente da holding do grupo 

econômico que leva o seu sobrenome.  

 

Aliás, no documento que traça as linhas mestras da 

governança corporativa do Grupo Odebrecht, pode-se ler no item 3 que 

“A Odebrecht S.A. (ODB) é a holding, empresa que consolida e 

representa o conjunto de Empresas da Organização, exerce o papel de 

guardiã dos Princípios e Conceitos da TEO a serem preservados em 

todos os Negócios da Organização e agrega qualidade e valor ao 

empresariamento dos Negócios”. Por isso mesmo, como presidente da 

holding, a competência (rectius, atribuições) de MARCELO ODEBRECHT 

restringia-se às seguintes tarefas: 1) manutenção da unidade 

filosófica e conceitual expressa na Tecnologia Empresarial Odebrecht 

(TEO); 2) valorização da imagem da Organização e da marca Odebrecht 

e 3) retorno do capital do acionista em taxa superior ao custo de 

oportunidade.       

 
E isso resta evidente no depoimento da testemunha 

CARLOS JORGE HUPSEL DE AZEVEDO, antigo responsável por planejamento, 

desenvolvimento de pessoas, organização e administração da 

Construtora Norberto Odebrecht, e atual consultor do Grupo 

156 Sobre este fenômeno cfr., por exemplo, Busch, Unternehmen und 
Umweltstrafrecht, Osnabrück, 1997, págs. 349 e ss.; Bosch, 
Organisationsverschulden in Unternehmen, Baden-Baden, 2002, págs. 363 e 
ss.; Schmidt-Salzer, Massenproduktion, lean production und Arbeitsteilung-
organisationssoziologisch und –rechtlich betrachtet. Haftungs- und 
Strafrecht als Mittel zur Konkretisierung und Verdeutlichung der 
Organisation von Unternehmen und Unternehmensgruppen in Betriebs-Berater 
92, págs. 1.869 e ss.   
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Odebrecht. De fato, ao ser indagado pela defesa a respeito do 

conceito, pessoal e profissional, que possui de MARCELO ODEBRECHT, 

disse: 

 
“Bom, eu posso dizer o seguinte, o papel dos líderes 

na Odebrecht, o principal papel dos líderes da Odebrecht é 
zelar pela prática da filosofia empresarial, a qual é 
registrada desde o início da década de 80. Eu convivi um pouco 
com o doutor Norberto, convivi com Emílio Odebrecht um pouco 
também e convivi com o Marcelo, e o caso do Marcelo Odebrecht, 
ele como sendo líder e com Odebrecht no nome, ele era o 
principal zelador dessa filosofia de descentralização e 
confiança nas pessoas (...)” (Evento 964). 

 

A propósito, em entrevista concedida em 2012 à 

prestigiosa revista de liderança empresarial The Focus, MARCELO 

ODEBRECHT deixa claro que sua função, enquanto presidente da 

holding, consistia em transmitir o conjunto de princípios, valores e 

conceitos expressos na Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO), muito 

embora cada líder das 450 empresas do grupo tivesse absoluta 

autonomia e liberdade para tomar decisões, justamente em razão dos 

mecanismos de delegação e descentralização. Confira-se o seguinte 

trecho da entrevista: 

 

“The Focus: Given so many different businesses and 
the independence you grant their leaders, how do you keep them 
aligned around an overarching vision and strategy? 

 
Odebrecht: Again, we do it through the effective 

communication of our values (…) 
 
(…) 

 
The Focus: How do you develop and groom leaders in 

that context? 
 
Odebrecht: Decentralization and delegation are them-

selves powerful mechanisms for grooming leaders. When you help 
make someone an entrepreneur who is responsible for running the 
business then you are creating conditions in which they can 
learn and grow and which demand the best from them. When things 
go wrong they can’t blame someone else; they can’t avoid 
responsibility (…)”157. 

 

157 The Focus, vol. XV/1, págs. 76/77. 
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Note-se que, por ocasião do seu interrogatório, 

MARCELO ODEBRECHT assinalou que: 

 
“O papel do Presidente da Odebrecht S.A. está 

descrito nas regras de Governança que regem as empresas do 
Grupo. Enquanto Presidente da holding Odebrecht S.A., eu tinha, 
principalmente, o dever de manter os princípios expressos nas 
Políticas e na Tecnologia Empresarial Odebrecht, em todo o 
Grupo, garantir a contínua evolução do Legado do Fundador, 
Norberto Odebrecht, promover continuamente a qualificação dos 
executivos do Grupo e planejar sua sucessão, promover a 
valorização da imagem e proteger a marca Odebrecht e promover a 
sinergia qualificada e o conceito de grupo econômico” (pág. 1 – 
Evento 1.015). 

 
 

Ainda em seu interrogatório, veja-se que, ao ser 

perguntado pelo Ministério Público Federal se autorizaria o Juízo a 

encaminhar um ofício às autoridades suíças, informando que abriria 

mão de qualquer questionamento em relação a supostas contas da 

Construtora Norberto Odebrecht naquele país, MARCELO ODEBRECHT foi 

categórico ao dizer: “(...) não me cabe responder pela construtora 

(...) Doutor Nabor, eu não (...) posso responder pela construtora”. 

 
Pois bem. Note-se que o argumento exposto pelo 

Ministério Público Federal em suas alegações finais de que MARCELO 

ODEBRECHT era “um líder bastante ativo no que respeita as empresas 

do grupo, gerindo-as e traçando estratégias -– lícitas e ilícitas -– 

para a consecução dos objetivos propostos no cenário nacional e 

internacional”, contém o germe de sua autodestruição.  

 A ilogicidade do argumento é gritante: na tentativa 

de destruir a decadária estrutura descentralizada do Grupo Odebrecht 

(pois, repita-se, trata-se de concepção já consolidada desde 1963 

por NORBERTO ODEBRECHT em sua obra “Tecnologia Empresarial 

Odebrecht”), e demonstrar o suposto caráter atuante de MARCELO 

ODEBRECHT, o Ministério Público Federal vale-se da troca de trechos 

de e-mails descontextualizados entre executivos do Grupo e ele, 

tratando de questões não só alheias às imputações contidas na 

denúncia, como também absolutamente lícitas. 

 Ora, indaga-se: se o órgão acusador tem tanta 
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certeza da sua afirmação, por que não demonstrou a suposta 

proatividade de MARCELO ODEBRECHT em questões que dizem respeito 

especificamente às imputações? Por que foi preciso valer-se de 

questões não relacionadas ao objeto da investigação para 

levianamente deduzir a partir daí um suposto caráter 

intervencionista por parte de MARCELO ODEBRECHT? A resposta é muito 

simples: o MPF não o fez porque não possui nenhuma, absolutamente 

nenhuma prova da participação de MARCELO ODEBRECHT em supostos atos 

ilícitos (e nem mesmo em quaisquer outros temas referentes aos 

contratos da denúncia). Por isso mesmo, tem que se valer de um 

vergonhoso estratagema consistente em colher trechos de e-mails (sem 

contextualizá-los) trocados entre MARCELO ODEBRECHT e executivos do 

Grupo sobre questões rigorosamente lícitas e sem qualquer conexão 

com o objeto da denúncia. 

Como se vê, a acusação traz aos autos e-mails e 

diálogos com outros executivos sobre temas lícitos, e que não eram 

nem são objeto da investigação, cujo conteúdo se insere na 

competência de MARCELO ODEBRECHT como presidente da holding. Ao 

fazerem isso, afirmaram, de forma leviana, que em face do defendente 

se envolver nesses assuntos, seria possível deduzir que ele seria 

responsável por negócios investigados na Operação Lava Jato, não 

inseridos nas suas atribuições. Pontue-se que essa é a razão de 

inexistirem nos autos provas que demonstrem que MARCELO ODEBRECHT 

tenha tratado de qualquer tema relacionado à Construtora Norberto 

Odebrecht, sendo certo que ele jamais interveio em qualquer dos 

contratos que são objeto da presente ação penal. Ao revés, colheu-se 

prova de que o defendente jamais participou ou interveio nesses 

assuntos relacionados ao objeto da investigação. 

 

X – ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE CRIMINAL NO ÂMBITO DE GRUPOS 
EMPRESARIAIS ALTAMENTE DESCENTRALIZADOS COMO É O GRUPO ODEBRECHT 

 
 
Ao não se conseguir atribuir a MARCELO ODEBRECHT a 

prática de qualquer ação criminosa, mesmo porque se trata de pessoa 

verdadeiramente inocente, deturpou-se, a mais não poder, a famosa 

teoria do domínio do fato, desenvolvida pelo notável penalista 
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alemão CLAUS ROXIN ao longo das oito edições do seu, já clássico, 

Täterschaft und Tatherrschaft158. Essa deturpação consiste numa 

lamentável utilização da referida teoria para responsabilizar 

criminalmente pessoas pelo simples posto ou posição que ocupam. 

 
O estratagema consiste no seguinte: identificam-se, 

em primeiro lugar, supostas condutas criminosas praticadas por 

integrantes do Grupo Odebrecht. Em seguida, afirma-se, sem qualquer 

base empírica para tanto, que tais integrantes agiam “sob o 

comando”, “sob a orientação” ou “sob a ordem” de MARCELO ODEBRECHT, 

que, por ser Presidente da holding, possuía o “domínio do fato”. Em 

outras palavras: de acordo com a fantasiosa versão criada pelo 

Ministério Público Federal e com a equivocada utilização que faz da 

teoria do domínio do fato, cada um dos integrantes do Grupo 

Odebrecht seria responsável pelos seus hipotéticos crimes e MARCELO 

ODEBRECHT seria responsável por todos! Dictu mirabile! 

 
Ora, a teoria do domínio do fato não autoriza a 

responsabilização de um sujeito pelo simples cargo ou posição que 

ocupa. Alguém somente pode ser criminalmente responsabilizado por 

uma ação ou omissão típica, não se prestando a referida teoria a 

“suprir” carências probatórias nesse sentido. A teoria do domínio do 

fato, em sua exata compreensão, serve única e exclusivamente para 

separar, nos delitos de domínio (Herrschaftsdelikte), quem é autor e 

quem é partícipe (autor é aquele que possui o domínio do fato159, 

seja o domínio da ação160, o domínio da vontade161 ou o domínio 

158 Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, 8ª ed., Berlin, 2006. Cfr., 
também, o mesmo, Strafrecht. Allgemeiner Teil, vol. II (Besondere 
Erscheinungsformen der Straftat), München, 2003, §§ 25 e 26. 

 
159 Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, pp. 107 y ss.; o mesmo em 

Jähnke/Laufhütte/Odersky (edts.), Leipziger Kommentar, Tomo I, 11ª ed., 
Berlin/New York, 1992, § 25/7 e ss.; o mesmo, Strafrecht. AT II, § 25/27 e 
ss. 

 
160 Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, págs. 127 e ss.; o mesmo, 

Strafrecht. AT II, § 25/38 e ss. 
 
161 Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, págs. 142 e ss.; o mesmo, 

Strafrecht. AT II, § 25/45 e ss. 
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funcional162). Já nos delitos de infração de dever (Pflichtdelikte), 

autor é aquele que infringe um dever de caráter extrapenal que lhe 

incumbe163. 

 
Cumpre observar que a noção de domínio da vontade 

por meio de um aparato organizado de poder (Willensherrschaft kraft 

organisatorischer Machtapparate) -- como uma das três manifestações 

concretas da ideia de domínio, desenvolvida por ROXIN em 1963164 com 

a finalidade de caracterizar como autor mediato aquele que, 

servindo-se de uma estrutura verticalizada, ordena a executores 

fungíveis a prática de determinados delitos -- não é extensível ao 

âmbito das empresas. Isso porque, como já manifestou o próprio 

Professor Emérito da Universidade de Munique, a noção de domínio da 

vontade por meio de um aparato organizado de poder somente é válida 

para organizações que se apartaram do Direito, é dizer, que se 

encontram à margem da legalidade, a exemplo do que ocorre em uma 

Ditadura ou em um grupo terrorista165.  

 
Por fim, vale lembrar também que os delitos 

comissivos por omissão não são considerados por ROXIN como delitos 

de domínio (Herrschaftsdelike), mas sim como delitos de infração de 

dever (Pflichtdelikte), razão pela qual a eles não se aplica, por 

óbvio, a noção de domínio do fato166. 

 
Assim, seria de um equívoco absoluto dizer-se que 

MARCELO ODEBRECHT, somente por ser presidente da holding do grupo 

que leva o seu sobrenome, possuía o domínio do fato, e, por isso 

mesmo, poderia ser responsabilizado por pretensos crimes praticados 

por integrantes de empresas que integram o Grupo Odebrecht. Sem 

162 Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, págs. 275 e ss.; o mesmo, 
Strafrecht. AT II, § 25/188 e ss. 

 
163 Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, págs. 352 e ss.; o mesmo, 

Leipziger Kommentar I, § 25/37 e ss.; o mesmo, Strafrecht. AT II, § 25/267 
e ss. 

 
164 Roxin, Straftaten im Rahmen organisatorischer Machtapparate em 

Goltdammer´s Archiv für Strafrecht 1963, págs. 193 e ss. 
 
165 Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, págs. 249 e ss.; o mesmo, 

Strafrecht. AT II, § 25/129 e ss.  
   
166 Roxin, Täterschaft und Tatherrschaft, págs. 458 e ss. 
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dúvida alguma, a prosperar esse esdrúxulo entendimento, ter-se-ia, 

sob o equivocado rótulo de teoria do domínio do fato, uma claríssima 

presunção. Note-se bem: à míngua de prova ou de elementos de 

informação que permitam, empiricamente, afirmar que MARCELO 

ODEBRECHT contribuiu para o suposto esquema criminoso, estar-se-ia 

presumindo que o fez simplesmente pela posição que ocupava! 

 
Veja-se que, em suas alegações finais, o Ministério 

Público Federal insiste na equivocada aplicação da teoria do domínio 

do fato ao presente caso. O argumento do MPF desenvolve-se de forma 

manifestamente falaciosa, podendo-se aqui demonstrar que cada etapa 

de seu raciocínio contém um grave erro dogmático. Confira-se. Diz o 

Parquet: 

 
“Os delitos consequentes da moderna criminalidade 

(como crimes macroeconômicos e societários) possuem algumas 
características peculiares, erigindo novas questões, inclusive 
em torno de autoria, conforme já se vem reconhecendo e 
enfrentando (v.g. as discussões acerca da “denúncia geral”, em 
contraposição à genérica, e da aplicação da teoria do domínio 
do fato em relação crimes societários). 

 
Tais delitos constituem fenômeno criminológico 

próprio a demandar arcabouço hermenêutico específico. Aliás, 
foi a tentativa de estender a dogmática tradicional, aplicável 
aos crimes “comuns”, à seara dos crimes modernos que demonstrou 
a sua insuficiência e a revisão de alguns conceitos nesse 
campo. 

 
A doutrina e a jurisprudência têm mostrado avanços 

nessa questão, interessando-nos aqui, especificadamente, a 
questão da autoria em crimes praticados no âmbito de 
organizações empresariais. 

 
Em crimes dessa modalidade, pertinente o destacado 

pelo d. juiz federal Sergio Eduardo Cardoso, em sentença nos 
autos nº 0000327-29.2002.404.7209, no sentido de que ‘ao 
contrário dos chamados crimes de sangue, cuja autoria é direta 
e imediatamente apreendida a partir da ação quase instantânea, 
os crimes de colarinho branco, dentre os quais figura o dos 
presentes autos, exigem instrumentos técnico-jurídicos 
inerentes a uma dogmática que dialogue com as características 
peculiares das organizações corporativas contemporâneas´”. 

  

Ora, em primeiro lugar, é absurdo estabelecer-se 

qualquer vínculo necessário entre teoria do domínio do fato 

(Tatherrschaftslehre) e “criminalidade moderna”. Como já se disse, a 
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teoria do domínio do fato aplica-se apenas a delitos de domínio, 

sendo perfeitamente possível que um white colar crime consista num 

delito de infração de dever (Pflichtdelikt). Ademais, quando ROXIN 

desenvolve a noção de domínio da vontade por meio de um aparato 

organizado de poder (Willensherrschaft kraft organisatorischer 

Machtapparate) não o faz, como erroneamente pensa o Ministério 

Público Federal, para “estender a dogmática tradicional, aplicável 

aos crimes ‘comuns’, à seara dos crimes modernos”, nem mesmo porque 

“os crimes de colarinho branco (...) exigem instrumentos técnico-

jurídicos inerentes a uma dogmática que dialogue com as 

características peculiares das organizações corporativas 

contemporâneas”, mas sim para enquadrar como autor (e não como 

partícipe!) aquele que, no comando de um regime totalitário, a 

exemplo da Alemanha nazista, tenha ordenado aos seus subordinados a 

execução de uma pessoa. Isso em 1963!167 Como explica o próprio 

ROXIN: 

“O domínio por organização, como forma independente 
e ‘nova’ de autoria mediata, foi desenvolvido por mim pela 
primeira vez em 1963 (...). 

 
(...) 
 
O exemplo histórico que tinha em mente no 

desenvolvimento desta forma de autoria mediata foi a ditadura 
nacional-socialista. Quando Hitler ou Himmler ou Eichmann, 
processdo em Jerusalém em 1961, davam uma ordem de matar, 
podiam estar certos de sua execução, porque – diferentemente do 
que ocorre na indução – a eventual negativa de um dos incitados 
à execução não podia produzir como efeito a não realização do 
ato ordenado. Ele seria realizado por outro. Nessa hipótese, 
segundo minha concepção, é autor mediato todo aquele que se 
senta ao lado de uma alavanca de comando de um aparato de poder 
– pouco importando em que nível de hierarquia esteja – e pode 
conseguir, mediante uma ordem ou instrução, que delitos sejam 
cometidos com independência da individualidade ou 
individualização do executor”168. 

 
 
E, linhas depois, segue o Ministério Público Federal 

com as suas disparatadas considerações a respeito da teoria do 

domínio do fato: 

167 Num famoso artigo: Roxin, Straftaten im Rahmen organisatorischer 
Machtapparate in GA 1963, pág. 193. 

 
168 Roxin, Strafrecht. AT II, § 25/105-106. 
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“Em que pese Roxin refute aplicação da teoria do 

domínio da organização no âmbito empresarial por entender que 
somente se amolda a organizações dissociadas da ordem jurídica, 
é fato que a teoria foi desenvolvida de forma autônoma tanto na 
aplicação jurisprudencial quanto na sua adaptação a outros 
países, de forma a se admitir tal possibilidade”. 

 

Note-se que, muito embora o MPF dê razão a esta 

defesa ao admitir que o próprio ROXIN considera que a noção de 

domínio da vontade por meio de um aparato organizado de poder não se 

aplica a grupos empresariais, mas somente a organizações que se 

apartaram definitivamente do Direito, como ocorre em uma Ditadura ou 

em um grupo terrorista, o órgão ministerial acaba por insistir na 

aplicação da referida teoria ao presente caso sob o argumento de que 

“a teoria foi desenvolvida de forma autônoma tanto na aplicação 

jurisprudencial quanto na sua adaptação a outros países, de forma a 

se admitir tal possibilidade”. 

 
Ora, é bem verdade que, na Alemanha, há exemplos 

isolados da aplicação da noção de domínio da vontade por meio de um 

aparato organizado de poder organizado (Willensherrschaft kraft 

organisatorischer Machtapparate) ao âmbito empresarial, mas também é 

absolutamente pacífico, como adverte o próprio ROXIN, que tal 

aplicação “recebeu um rechaço amplamente preponderante na literatura 

científica”169. 

 
Nesse vasto mar de incongruências e atecnias, poder-

se-ia ainda pensar que se trata de uma absurda aplicação, no âmbito 

penal, da doutrina civilista, de origem anglo-saxã, do respondeat 

superior (muitas vezes designada por meio da máxima “let the master 

answer”), segundo a qual o superior deve ser responsabilizado 

objetivamente por todos os atos dos seus subordinados. Entretanto, 

169 Roxin, Strafrecht. AT II, § 25/136. Rechaçam a aplicação da noção de domínio da 
vontade por meio de um aparato organizado de poder (Willensherrschaft kraft 
organisatorischer Machtapparate), entre outros, Schünemann, Unternehmenskriminalität in 
Canaris/Heldrich/Schmidt/Roxin/Widmaier (Orgs.), 50 Jahre Bundesgerichtshof, vol. IV, 
München, 2000, págs. 682-683; Ambos, Tatherrschaft durch Willensherrschaft kraft 
organisatorischer Machtapparate in GA 1998, págs. 226 e ss., Rotsch, Die Rechtsfigur des 
Täter hinter dem Täter bei der Begehung von Straftaten im Rahmen organisatorischer 
Machtapparate und ihre Übertragbarkeit auf wirtschaftliche Organisationsstrukturen in NStZ 
1998, págs. 491 e ss.  
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como já se disse, é evidente que uma teoria com tal feição jamais 

seria compatível com o princípio da culpabilidade e da 

responsabilidade penal individual170. 

 
Muito embora não caiba à defesa demonstrar a 

inocência do réu, e sim à acusação provar a sua culpabilidade, far-

se-á aqui um cotejo analítico entre os diversos trechos da denúncia 

onde se diz que integrantes do Grupo Odebrecht agiam “sob a ordem”, 

“sob o comando” ou, ainda, “sob o domínio” de MARCELO ODEBRECHT e os 

elementos probatórios produzidos ao longo da instrução criminal, 

para assim explicitar a absoluta inveracidade das afirmações ali 

contidas. Narra a denúncia que: 

 

“Das provas angariadas durante as investigações, 
verifica-se que MARCELO ODEBRECHT consiste em líder bastante 
ativo no que respeita às empresas do Grupo, gerindo-as e 
traçando estratégias – lícitas e ilícitas – para consecução dos 
objetivos propostos no cenário nacional e internacional. Forte 
atuação de MARCELO pode ser observada não apenas no período 
anterior à deflagração da Operação Lava Jato, mas também quando 
a empresa passou a ser alvo de investigações” (pág. 30 do 
Evento 01). 

 
 
Na realidade, o que restou demonstrado durante a 

investigação foi justamente o inverso: MARCELO ODEBRECHT, enquanto 

presidente da holding, possuía uma competência bastante restrita, o 

que não é nenhuma surpresa, dada a extrema descentralização do 

grupo. Aliás, isso ficou claro nos depoimentos, já mencionados, de 

MÁRCIO POLIDORO (Evento 964), ANDRÉ AMARO (Evento 964), CARLOS JORGE 

HUPSEL DE AZEVEDO (Evento 964) e ALBERTO DAYAN (Evento 909), sendo 

os três primeiros integrantes do Grupo há pelo menos 20 anos.  

 
A imagem que todas essas testemunhas traçaram de 

MARCELO ODEBRECHT não foi, como quer fazer crer o Ministério Público 

Federal, a do executivo centralizador, mas justamente a do líder 

cujo grande talento encontrava-se na preservação dos princípios, 

valores e conceitos presentes na Tecnologia Empresarial Odebrecht 

(TEO), consistentes na confiança, na total delegação e na absoluta 

170 Crítico a esse respeito, Fletcher, Rethinking Criminal Law, 
Oxford/New York, 2000 (reimpressão), § 8.5.4 c. 
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descentralização de poder e de autoridade. Assim, como poderia 

alguém que se formou sob o influxo e a inspiração da filosofia 

empresarial desenvolvida por seu avô, e que inclusive fora treinado 

ao longo de toda a vida para preservar e cultivar os valores nela 

contidos, usurpar todos os ensinamentos que ali se encontram, 

tornando-se um líder centralizador? Não faz o menor sentido! 

 
Aliás, para além das testemunhas já citadas, outras 

há que infirmam definitivamente a tentativa do Ministério Público 

Federal de caracterizar MARCELO ODEBRECHT como um líder 

centralizador, que interferia em todos os negócios do Grupo. Com 

efeito, atente-se para o seguinte trecho do depoimento de ANTONIO 

CARLOS DAHIA BLANDO, integrante do Grupo Odebrecht há mais de 03 

(três) décadas, e atualmente Diretor-Superintendente da Odebrecht 

Angola: 

 
“Depoente:- (...) a nossa filosofia empresarial é a 

descentralização e a delegação, ou seja, a decisão na ponta, é 
permitir que cada empresário seja dono do seu negócio, foi o 
que disse o avô dele há 70 anos atrás, era a única forma de 
fazer todas as coisas ao mesmo tempo, mas uma de cada vez, era 
delegando a cada empresário a decisão e a responsabilidade 
sobre o seu negócio. 

 
(...) 
 
Defesa:- E qual a relação entre ser diretor-

superintendente de país e ser presidente da holding, o senhor 
estaria submetido ao comando de Marcelo Odebrecht ou ao comando 
da holding aqui no Brasil, exercendo essa função? 

 
Depoente:- Não. Eu da mesma forma tenho um chefe, o 

meu chefe é o presidente da empresa que opera na África, 
Emirados e Portugal, e é a ele que eu me reporto e é dele que 
eu recebo orientações e alinhamentos. 

 
Defesa:- Em negócios, contratos, tudo isso fica por 

conta do senhor como diretor-superintendente de país? 
 
Depoente:- Em alinhamento com o meu chefe e aí 

termina. Eu me reporto a apenas uma pessoa, eu tenho apenas um 
chefe, o que facilita muito a gestão, que é o presidente dessa 
empresa. 

 
Defesa:- Isso significa dizer que ele jamais 

participou de contratos ou de negociações a cargo de sua 
diretoria, de superintendência? 
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Depoente:- O Marcelo? 
 
Defesa:- Sim. 
 
Depoente:- De forma nenhuma” (Evento 978). 

 
 

Na mesma linha, confira-se o seguinte trecho do 

depoimento de ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS, ex-Presidente da 

Odebrecht Óleo e Gás, em que não só se explicita a autonomia de cada 

uma das empresas e negócios do grupo, como também se sublinha o 

estilo descentralizador e não intervencionista de MARCELO ODEBRECHT: 

 
Defesa:- É certo dizer que na estrutura da 

organização Odebrecht as empresas que a integram são 
completamente independentes do ponto de vista da execução dos 
negócios, de suas atividades, do ponto de vista da autonomia 
negocial? 

Depoente:- São completamente independentes, com 
estrutura completamente autônoma e separada da estrutura da 
holding e tem basicamente como atividade a manutenção da nossa 
filosofia organizacional e a cobrança de resultados que são 
derivados do caminho das empresas. 

Defesa:- Objetivamente, no que diz respeito ao 
exercício da sua função de presidente de importante empresa da 
organização Odebrecht, em alguma oportunidade o senhor sofreu 
alguma interferência de Marcelo Odebrecht como presidente do 
conselho ou qualquer outra qualidade no âmbito da organização? 

Depoente:- Em todas eu tinha autonomia total. Como 
presidente do conselho, claro, tinha que prestar contas da 
minha atuação e apresentar resultados, mas em momento nenhum, 
nenhuma decisão minha foi contestada ou revisada por decisão de 
qualquer conselheiro, inclusive Marcelo Odebrecht. 

Defesa:- E, pelo que o senhor, que o senhor pelo 
visto está há muitos anos na estrutura da organização, ao que o 
senhor sabe, ao que o senhor está informado, isso é válido para 
toda a estrutura da organização ou só especificamente para a 
área em que o senhor atuava? 

Depoente:- Eu posso afirmar que isso é comum em 
todas as empresas da organização, porque faz parte, de novo, da 
nossa filosofia de atuação” (Evento 978). 

 

Se alguma dúvida resta a respeito das já elencadas 

características do grupo e de MARCELO ODEBRECHT, leia-se o seguinte 

excerto do depoimento de ROBERTO SIMÕES, Presidente da Odebrecht 

Óleo e Gás: 
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“Defesa:- Pois bem. O senhor poderia nos dizer 
como é que a sua diretoria opera no contexto da organização 
Odebrecht, em termos de autonomia, independência ou de 
vinculação eventualmente existente com algum outro órgão ou 
outros órgãos do grupo, como é que funciona uma empresa da 
organização Odebrecht, como a do senhor? 

Depoente:- Ok. É uma empresa que tem o controle 
acionário pela Odebrecht S/A, mas que tem outros dois sócios 
que são Gávea Investimentos e um fundo soberano, fundo de 
Singapura chamado Temasek, existe um conselho de 
administração e existe toda uma governança de independência 
total desta empresa Odebrecht Óleo e Gás em relação à 
holding, que é a Odebrecht S/A. Eu sou o presidente da 
companhia, existe o conselho de administração e eu e os meus 
colegas de diretoria nos reportamos ao conselho de 
administração da companhia, que tem membros da Odebrecht 
S/A, membros do Gávea e membros do Temasek” (Evento 978). 

 

E nem se diga, como faz o Ministério Público 

Federal, em suas enxundiosas alegações finais (p.118-119), que 

determinados trechos dos interrogatórios de Márcio Faria, Rogério 

Araújo e do depoimento de Roberto Prisco Ramos poderiam demonstrar a 

suposta intervenção por parte de Marcelo Odebrecht em vários 

negócios do Grupo. Isso porque trata-se, mais uma vez, de uma 

utilização distorcida do acervo probatório.  

 

Quando, por exemplo, Rogério Araújo diz em seu 

interrogatório que Marcelo Odebrecht “tomava conhecimento das 

coisas, porque inclusive esse negócio de sonda, para o senhor ter 

ideia, ele era... impactava muito o programa do governo, o governo 

queria muito investimento no Brasil, realmente foram feitos, nós 

estamos investindo quase 3 bilhões na Bahia, nós não, nós, quando eu 

digo...”, não se pode deduzir daí, como pretende absurdamente o MPF, 

qualquer caráter intervencionista por parte de Marcelo Odebrecht.  

 

Explica-se: Marcelo Odebrecht, enquanto Presidente 

da Holding e do Conselho de Administração de outras empresas do 

Grupo, somente tomava conhecimento de assuntos relativos a 

investimentos ou temas de caráter institucional que poderiam caber 

ao presidente da holding e, portanto, que envolvessem recursos dos 

acionistas, isso porque sua competência se restringia à aprovação e 
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ao acompanhamento desses assuntos. Assim, os casos especificamente 

relacionados à essa ação penal, que envolvem unicamente contratos 

firmados entre a Petrobrás e a Construtora Norberto Odebrecht, não 

passavam pelo crivo de Marcelo Odebrecht, por maior que fosse o 

valor, pois essas questões não eram afetas à sua competência. 

 

Não deixando dúvidas: independentemente do valor do 

contrato (i.e., o valor a ser recebido em remuneração) a ser firmado 

pela diferentes empresas do grupo como contratadas, não caberia a 

Marcelo Odebrecht, pela governança do Grupo, intervir na estratégia 

seja de formulação de proposta, nem tampouco acompanhar sua 

execução.   

  

Por outro lado, se as CNO empresas fossem realizar 

investimento relevante (i.e., demandando recursos a serem 

dispendidos pelos acionistas em novos negócios) a discussão passaria 

pela análise de Marcelo Odebrecht (ora na qualidade de presidente da 

Holding, ora na qualidade de Conselheiro), diretores da Holding e, 

inclusive, do Conselho de Administração. da Odebrecht S.A.. 

Entretanto, como sabido e ressabido, o presente caso não envolve 

demanda de participação institucional do presidente ou investimento 

de acionistas, vez que eram contratos de prestação de serviços e não 

correspondiam, dessa forma, ao âmbito de competência de Marcelo 

Odebrecht. 

E nem se diga ser verdadeira a premissa do 

Ministério Público no sentido de que “é claramente inadmissível que 

uma decisão dessa importância, que comprometa quase um terço do 

lucro, seja tomada sem o conhecimento da mais alta liderança do 

grupo, visto que impactaria, de forma direta, dada sua magnitude, os 

resultados espelhados no balanço”171. Isso porque os supostos 

pagamentos indevidos, conforme alegado pelo MPF, representariam 3% 

do valor do contrato (destaque-se, como dito, que TODOS OS CONTRATOS 

objeto da denúncia equivalem a apenas 1,37% do faturamento do Grupo 

Odebrecht). Ora, tomando-se como verdade o que alega o Parquet, 

esses supostos pagamentos indevidos teriam um impacto de tão somente 

171 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 01, fl. 37 - Denúncia. 
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0,04% no faturamento do Grupo Odebrecht, número que, por si só, 

mostra-se irrisório. Mesmo que tivessem ocorrido os fatos descritos 

na denúncia, um impacto negativo de 0,04% não seria identificado 

pela holding, tendo em vista o tipo de informação que esta recebia e 

consolidava das empresas do Grupo, sendo certo que 0,04% em desvio 

de faturamento de uma empresa é um número virtualmente inexistente. 

 
Eis o motivo pelo qual a acusação não dispõe de 

qualquer elemento, por menor que seja, que vincule Marcelo Odebrecht 

a qualquer dos fatos que são objeto da presente acusação. 

 
Feitas tais considerações, volta-se à análise da 

denúncia. Na insistência de caracterizar MARCELO ODEBRECHT como 

líder centralizador, o Ministério Público Federal faz menção à 

existência de diversos e-mails que, supostamente, demonstrariam “o 

amplo conhecimento e a atuante gestão de MARCELO ODEBRECHT nos 

negócios das principais empresas do Grupo, avaliando e contribuindo 

a propostas de projetos”, citando como exemplo “e-mail em que 

MARCELO ODEBRECHT apresenta diretrizes e ordens precisas a Diretores 

de diversas empresas do Grupo ODEBRECHT, coordenando e articulando 

as atividades por elas desempenhadas (ANEXO 34)” (pág. 31 do Evento 

01). 

 
Sem a mais mínima razão o MPF. O e-mail a que ele 

fez referência não demonstra qualquer personalidade atuante ou 

centralizadora de MARCELO ODEBRECHT, pois trata de um assunto que se 

insere no estrito âmbito de competência do presidente da holding, 

qual seja, o uso da marca “Odebrecht”. Portanto, ao contrário do que 

diz o Parquet, o e-mail somente confirma que MARCELO ODEBRECHT 

atuava rigorosamente dentro de sua esfera de atribuições. Aliás, 

isso foi desmistificado por MARCELO ODEBRECHT em suas considerações 

escritas entregues durante o seu interrogatório. É conferir: 

 
“43. A denúncia oferecida contra o senhor tenta 

demonstrar um amplo domínio seu sobre todos os negócios do 
Grupo Odebrecht, citando como exemplo o e-mail abaixo. O senhor 
pode explicar este e-mail? De que se trata, quem são os 
destinatários e qual a razão de seu envolvimento neste tema? 
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Resposta de Marcelo Odebrecht:  
 

O e-mail trata de comunicação e do uso da marca 
Odebrecht, assunto tipicamente sujeito à esfera do Presidente 
da Holding. Neste e-mail, me dirigi à área de comunicação 
corporativa e copiei os presidentes das empresas que atuam na 
engenharia e construção, deixando clara a responsabilidade de 
cada um pelo uso da marca, no âmbito de seu negócio. Imaginar 
que este e-mail representa uma evidência de “amplo conhecimento 
e atuante gestão nos negócios das principais empresas do 
Grupo”, e trazê-lo como fundamento de uma denúncia criminal 
contra mim, é de uma má-fé à toda prova, especialmente porque o 
conteúdo da mensagem denota exatamente o contrário” (Evento 
1.015). 

 

O MPF menciona também uma troca de mensagens 

eletrônicas entre MARCELO ODEBRECHT e funcionários do Grupo, entre 

eles ROBERTO PRISCO RAMOS, que supostamente demonstraria seu perfil 

centralizador. De acordo com o Parquet, tais conversas se referiam 

“(...) a estratégias a serem adotadas pela empresa, inclusive de 

conversas com outras empresas cartelizadas (OAS e UTC) e com a 

PETROBRAS, e à contratação de sondas e a possibilidade de sobrepreço 

(ANEXO 35)”. Confira-se o mencionado e-mail: 
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Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que esse 

tema já foi amplamente esclarecido e desmistificado pelo delator 

PEDRO BARUSCO, ex-gerente da PETROBRAS que á época dos fatos era 

vinculado à área de operação de sondas da PETROBRAS/Sete Brasil, que 

em seu depoimento na CGU, ao ser perguntado se houve o oferecimento 

ou pagamento de propina em algum contrato, asseverou: 

 
“Pedro: Não. Não houve nada, inclusive, vou até 

aproveitar para fazer um esclarecimento, né. Eh, saiu na mídia, 
né, e eu li várias vezes, né, inclusive naquelas trocas de e-
mails internas da (Odebrecht) com, com os elementos da (OOG), 
né, que falava sobre sobrepreço, caracterizando uma 
irregularidade... eu quero esclarecer que a forma de licitação 
que a (Sete Brasil) adotou para escolher os seus operadores, 
era um sistema chamado, em inglês, né, cost-plus, que foi 
traduzido pra sobrepreço, mas que na realidade não tinha 
nenhuma irregularidade, simplesmente a gente calculava o custo, 
né, o custo da operação e depois as empresas operadoras 
colocavam efetivamente um sobrepreço. Só que que colocasse o 
sobrepreço menor seria o vencedor, era uma forma, eh, 
absolutamente normal de, de seleção de empresa, né, quem 
botasse o menor sobrepreço levaria o contrato. E esse 
sobrepreço foi veiculado na mídia como propina, entendeu? 

Márcio: Uhum. 

Pedro: Então até aproveitando pra esclarecer, que 
não houve nenhuma irregularidade nesse sentido”). 

 

E em seu depoimento perante Vossa Excelência nesta 

ação penal, PEDRO BARUSCO confirmou o que disse na CGU: 

“Defesa de Marcelo Odebrecht:- Existe na denúncia, 
senhor Pedro, uma troca de e-mails interna entre executivos da 
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Odebrecht sobre um contrato de operações de sondas, que veio a 
ser celebrado entre a Odebrecht Óleo e Gás e a Sete Brasil. 
Neste e-mail um dos executivos fala num valor, sobrepreço ou 
cost-plus, como remuneração por sonda, isso foi muito veiculado 
na imprensa, o senhor pode esclarecer o regime cost-plus 
adotado pela Sete Brasil para a contratação dos operadores de 
sondas, por gentileza? 

 
Interrogado:- Sim. Na realidade, houve uma confusão 

na mídia porque traduziram cost-plus por sobrepreço e nesse 
caso não houve nenhuma irregularidade, simplesmente foi o 
processo que foi seguido. O que a gente fez, a gente tinha que 
selecionar 21 operadores, porque a proposta que a Sete Brasil 
tinha que fazer para a Petrobras era a plataforma operando, 
assim, entregar a plataforma com a tripulação operando pronta a 
perfurar. Então a gente tinha que não só contratar as 
plataformas com os estaleiros, aonde houve a irregularidade da 
propina, em um certo pedaço, e também nós temos associações com 
os operadores, que também eram donos da plataforma. Nesse caso 
aqui não houve propina, não houve nada. E pra fazer isso a 
gente tinha que fazer num prazo muito curto, o que nós fizemos, 
nós detalhamos todos os custos operacionais com todos os 
operadores selecionados, pré-selecionados. Aí o que nós 
fizemos, a licitação foi em cima de quem deu o menor cost-plus, 
que era o seguinte... o que era o cost-plus, o custo nós 
fechamos, aí quem desse o menor plus, e aí o plus seria o que, 
seria o lucro, custo de base, de overhead, toda aquela parte 
que compõe o, vamos dizer assim, na licitação normalmente chama 
o, a... esqueci a palavra, como é que eu vou esquecer, mas 
esqueci, que é aquele a mais que você coloca que envolve o 
lucro da empresa, toda aquela questão... 

 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- O BDI? 
 
Interrogado:- O BDI, é como se fosse o BDI, quem 

desse o menor BDI, que era o plus, ganharia. Então eu entendi, 
eu li na imprensa e tal, o e-mail era absolutamente normal, 
dizendo se a gente der o menor sobrepreço a gente ganha, qual o 
sobrepreço que vai dar, a questão era quem deu o menor 
sobrepreço” (Evento 1.108). 

 

Da mesma forma, ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS, em seu 

depoimento, deixou claro que o objeto do mencionado e-mail era 

absolutamente lícito. É ler-se o seguinte trecho do seu depoimento:  

“Defesa:- Muito bem. Eu informo ao senhor como base 
para a pergunta que eu vou formular o seguinte, nesse caso 
concreto, no processo de que nós estamos cuidando, o Ministério 
Público fez juntar aos autos e-mails que o senhor teria 
expedido e copiado, em que também teria copiado alguns 
executivos e integrantes da Odebrecht, o Ministério Público 
juntou esses e-mails para tentar demonstrar que empresas do 
grupo Odebrecht praticariam superfaturamento em contratos com 
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clientes e órgãos públicos, ou com empresas, mas 
especificamente estávamos falando de Set Brasil Petrobras. O 
que o senhor pode nos dizer sobre esses e-mails, isso foi 
objeto inclusive de matéria na imprensa, né, e concretamente 
isso consta de item específico da denúncia; repetindo, o 
Ministério Público afirma que esse e-mail revela que empresas 
do grupo Odebrecht praticariam superfaturamento, o que o senhor 
pode nos dizer objetivamente sobre esse fato? 

 
Depoente:- Aquela troca de e-mails se referia a uma 

possibilidade de apresentação à Petrobras de uma proposta que 
envolvesse a construção e a operação de sondas de perfuração 
ainda antes da criação da Set Brasil. Essa proposta não foi 
apresentada, portanto aquela troca de e-mails se revelou inócua 
porque tratava de um assunto que não chegou a ser concretizado. 
Na verdade, o que se discutia era um contrato de construção. 
Existiam dois contratos, um contrato de construção e um 
contrato de operações, se seria possível transferir resultados 
do contrato de operação para o contrato de construção tal que 
fosse possível chegar a um preço de construção mais barato, e 
eu demonstrei na sequência de e-mails que isso não era possível 
porque a margem do contrato de operação, da margem desse 
contrato de operação, que é um contrato reembolso de custo, com 
uma margem fixa, portanto, um contrato na sua expressão inglesa 
de ‘cost plus fee’ e na sua tradução brasileira um contrato de 
preço de custo majorado, eram contratos, eram remunerações de 
pouca dimensão em relação a uma eventual redução do preço da 
construção e, portanto, aquilo que se aventava como 
possibilidade numa proposta, que nunca foi apresentada, não era 
possível, não era factível, e essa é a extensão e a cadeia de 
e-mails que foram trocados naquela oportunidade. 

 
Defesa:- Então seria certo dizer que, sobrepreço 

como referido, a expressão como referida no contexto dos e-
mails, não significava, nem significa superfaturamento? 

 
Depoente:- Significa remuneração, é o plus, de cost 

plus, ou seja, remuneração fixa que se agrega ao reembolso das 
despesas em um contrato de reembolso de despesas pelo qual o 
cliente final, que acabou sendo a Set e não a Petrobras, 
reembolsa ao operador pela operação referentes à colocação e 
operação daquela sonda e paga com remuneração, única 
remuneração, uma parcela fixa por dia de trabalho da sonda. Na 
nossa proposta para a Set Brasil, portanto, a única proposta 
que nós apresentamos, repito, a proposta para Petrobras que 
estava coberta naquela sequência de e-mails jamais foi 
apresentada, foi de 25.000 doláres/dia, isso consta em e-mail 
mandado pela Odebrecht Óleo e Gás à Set Brasil e foi a base 
para um contrato que foi finalmente celebrado no ano de 2012, 
referente a essa participação da Odebrecht Óleo e Gás como 
sócia e operadora de 6 das sondas, perdão, de 5 das sondas que 
seriam de propriedade da Set Brasil” (Evento 978). 
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Como se vê, tanto PEDRO BARUSCO (Evento 1.108) 

quanto ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS (Evento 978) deixam claro que o 

referido e-mail tratava de matéria absolutamente lícita. Isso por si 

só já bastaria para desmoralizar completamente a imputação feita 

pelo Ministério Público Federal. Entretanto, quer-se aqui mostrar 

também que, para além da absoluta licitude do objeto da mencionada 

mensagem eletrônica, ela não revela, de forma alguma, qualquer traço 

centralizador por parte de MARCELO ODEBRECHT. 

 
Como manifestou em seu depoimento ROBERTO PRISCO 

PARAÍSO RAMOS, a razão pela qual MARCELO ODEBRECHT encontrava-se 

copiado no e-mail era a seguinte: a questão ali tratada envolvia 

duas áreas diversas da companhia e, algumas vezes, nessas situações, 

MARCELO ODEBRECHT era convocado na esperança de que se construísse 

uma solução consensual. Note-se bem: MARCELO ODEBRECHT não estava 

decidindo nada; ele não fora convocado para dar um “voto de minerva” 

sobre o tema. MARCELO ODEBRECHT fora convidado apenas como uma 

espécie de mediador para a obtenção de um consenso entre ambas as 

áreas do Grupo Odebrecht. Tanto é assim que as expressões utilizadas 

por MARCELO ODEBRECHT no e-mail são sempre “sugiro”, “recomendo”, 

“penso”, “creio”, jamais um impositivo “decido” ou um imperativo 

“faça-se assim”. Nas palavras do próprio ROBERTO PRISCO PARAÍSO 

RAMOS, ex-Presidente da Odebrecht Óleo e Gás: 

 
“Defesa:- Também há referência de que o senhor teria 

emitido e-mail para diversos integrantes da organização 
Odebrecht, inclusive, entre eles, consta que o senhor teria 
também dirigido ou copiado Marcelo Odebrecht, o senhor saberia 
explicar por que, porque o senhor mencionou há pouco que ele 
não interferia nas operações e nos negócios no âmbito de sua 
atuação como presidente da empresa? 

 
Depoente:- Na verdade, a cadeia de e-mails não 

começa exatamente com o meu e-mail, eu respondi a e-mails que 
já tinham sido originados, por que essa cadeia de e-mails 
envolvia tantos, tantas pessoas, a razão é porque ela envolvia 
duas áreas diferentes da organização Odebrecht, de um lado a 
área de construção de plataformas que depois vieram a tomar 
forma no estaleiro Enseada, e por outro lado a Odebrecht Óleo e 
Gás operadora das sondas. Como envolvia duas áreas diversas da 
companhia, e apenas nessas circunstâncias, Marcelo Odebrecht 
muitas vezes é consultado para construir um consenso da solução 
final, que venha a ser adotada. Como existia uma disputa em 
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relação a qual das duas áreas de negócios deveria fazer 
resultados, a atuação do Marcelo era para catalisar a obtenção 
de um consenso entre essas duas áreas. De novo, esse consenso 
não chegou a se estabelecer porque o que ele pretendia, o 
consenso pretendido era impossível, dado que não era possível 
que ele pensasse em uma eventual redução de preço de uma área 
por um aumento do preço por outra área, e mais um motivo porque 
essa proposta não foi apresentada, mas a razão pela qual ele 
foi consultado é porque existia, existiam duas empresas da 
organização trabalhando em uma mesma proposta e era necessário 
chegar-se ao consenso para que apresentássemos uma possível 
proposta conjunta. 

 
Defesa:- Seria correto dizer que aí então havia 

necessidade de uma mediação? 
 
Depoente:- É, exato, era esse o papel dele, tanto 

que os verbos que ele conjuga nos comentários que ele faz nos 
e-mails são sempre ‘sugiro’, ‘recomendo’, ‘penso’, ‘creio’ e 
nunca ‘decido’, ‘faça-se’ e ‘deve ser assim’” (Evento 978). 

 
 

Ainda em sua vã tentativa de dar a MARCELO ODEBRECHT 

os dons da ubiquidade e da onisciência, o Ministério Público Federal 

faz menção à existência de uma anotação à mão (apócrifa) na qual se 

pode ler: “Marcelo quer ajudar no projeto de subsea via infl. 

política”. De acordo com o Parquet, tal anotação evidenciaria um 

papel extremamente atuante de MARCELO ODEBRECHT no âmbito das 

empresas que compõem o grupo. Veja-se a mencionada anotação: 

 

 
 

Ora, também aqui tem-se uma atuação que em nada 

extrapola o estrito âmbito de competência do presidente do Grupo 

Odebrecht. Aliás, a respeito do tema, confiram-se as considerações 

feitas por MARCELO ODEBRECHT por ocasião do seu interrogatório: 

 
“O documento é apócrifo e não reconheço como meu, 

nem sei quem o teria feito. De toda forma, a questão do subsea 
foi tratada no Conselho de Administração da Odebrecht Óleo e 
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Gás, sob a perspectiva da importância de se preservar o 
conteúdo nacional na exploração do pré-sal, sob pena de toda a 
atividade ficar em mãos de empresas estrangeiras. Embora este 
assunto não tenha seguido adiante, sempre defendi que a 
política de Estado de conteúdo nacional fosse melhor 
qualificada, envolvendo áreas estratégicas como a de sub-sea, 
visando desenvolver a indústria no país e garantindo maior 
competitividade para as empresas nacionais” (Evento 1.015). 

 

Mas não é só. Assinala ainda o MPF em sua enxundiosa 

exordial acusatória (Evento 01) que “o réu-colaborador PAULO ROBERTO 

COSTA, quando de seu depoimento perante às autoridades policiais em 

14/07/2015, consignou que, a despeito de não ter tratado diretamente 

o pagamento de vantagens indevidas com MARCELO ODEBRECHT, acordo de 

pagamentos de propina atinentes à BRASKEM, o executivo sempre 

demonstrou ser bastante atuante e possuir domínio dos assuntos 

ligados à BRASKEM”. E na nota de rodapé nº 53 transcreve o seguinte 

trecho da delação premiada de Paulo Roberto Costa: “QUE, no tocante 

a participação de MARCELO ODEBRECHT nessa reunião, acha possível que 

isso tenha ocorrido, considerando que o mesmo era o presidente do 

Conselho; QUE, diz nunca ter tratado do assunto propina diretamente 

com MARCELO; QUE, nas reuniões das quais participou MARCELO sempre 

era bastante atuante e informado quanto aos assuntos ligados a 

BRASKEM”.  

 

Fique claro que o delator não fez nada mais que 

tecer comentários genéricos sobre a atuação de um conselheiro (não 

denotando, portanto, qualquer comportamento ilícito). Afinal, é 

certo que a atuação de MARCELO ODEBRECHT enquanto Presidente do 

Conselho de Administração sempre se pautou pelo estrito cumprimento 

de suas atribuições funcionais, não se distinguindo da atuação comum 

de qualquer conselheiro. Por óbvio, a atuação de um conselheiro 

exige conhecimento dos assuntos da companhia, afinal cabe a ele (em 

conjunto com os demais) deliberar sobre assuntos sociais, sem, 

contudo, deter poderes de execução, conforme asseverou a própria 

Braskem em Ofício (V. Anexo X). Nesse sentido, vale colacionar 

trecho de parecer de lavra de Luiz Antonio de Sampaio Campos, (V. 

Anexo X), reconhecido especialista em Direito Societário: 
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“Por sua própria natureza, o Conselho de 
Administração não atua na execução dos atos por ele 
deliberados, nem está presente no cotidiano da 
sociedade. A atuação do Conselho de Administração se dá 
na fixação dos negócios gerais da companhia, 
orientando-a em suas estratégias macro. Por 
consequência, os membros do Conselho não possuem 
poderes executivos dentro da companhia, cabendo tal 
função aos Diretores da mesma”. 

 
 
Evidencia-se que, como Presidente do Conselho de 

Administração de uma determinada empresa, MARCELO ODEBRECHT não 

figurava como gestor, administrador ou executivo daquela companhia, 

é dizer, não cuidava de questões que diziam respeito ao seu dia-a-

dia operacional. Enquanto Presidente do Conselho de Administração de 

uma empresa, MARCELO ODEBRECHT comportava-se como um representante 

do acionista, que tratava apenas de questões macro da companhia. 

Afinal, alguém exercer a função de Presidente do Conselho de 

Administração de uma companhia e ser “atuante e informado quanto aos 

assuntos ligados a ela” não o transforma em gestor, administrador ou 

executivo daquela companhia. Vale dizer, ele continua sendo o 

Presidente do Conselho de Administração “atuante e informado quanto 

aos assuntos” da companhia, no âmbito de suas atribuições 

específicas que não abrangem atividades executivas de administração 

e de gestão. 

 
A propósito, por ocasião do seu interrogatório, 

MARCELO ODEBRECHT deixou claro o seu papel como Presidente do 

Conselho de Administração de algumas empresas do grupo. É conferir: 

 
“9. O Senhor é presidente do Conselho de 

Administração de diversas empresas do Grupo Odebrecht. Qual o 
seu papel como presidente desses Conselhos? 

 
Resposta de Marcelo Odebrecht:  
 
O meu papel como Presidente é convocar e coordenar 

as reuniões de Conselho de Administração. O Presidente do 
Conselho não é um executivo da companhia, mas um representante 
do acionista que olha pelas questões macro da companhia, não 
afetas à sua gestão e ao seu dia-a-dia operacional. O Conselho 
é um órgão colegiado, que toma decisões coletivamente e em que 
o Presidente não possui voto de minerva. De minha parte, a 
minha atuação enquanto Presidente dos Conselhos sempre foi de 
estimular a discussão transparente e aberta com os demais 
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membros, representantes da Odebrecht ou de seus sócios, na 
busca de consenso, sem imposição de qualquer decisão” (págs. 
02/03 – Evento 1.015). 

 
 

Atente-se para o fato de que a descrição feita por 

MARCELO ODEBRECHT do seu papel enquanto presidente do Conselho de 

Administração de algumas empresas do Grupo é absolutamente harmônica 

com a descrição que fez a testemunha ROBERTO PRISCO PARAÍSO RAMOS, 

ex-Presidente da Odebrecht Óleo e Gás, do papel de MARCELO ODEBRECHT 

enquanto Presidente Conselho de Administração da Odebrecht Óleo e 

Gás. Leia-se o seguinte trecho do seu depoimento: 

 

“Defesa:- Pois bem, o senhor poderia me dizer algo 
sobre a postura de Marcelo Odebrecht como presidente do 
conselho em face da empresa que o senhor dirigia? 

 
Depoente:- O presidente do conselho da Odebrecht 

Óleo e Gás tem o objetivo regimental de coordenar reuniões do 
conselho e de conduzir as... os debates e as apresentações são 
feitas nas reuniões que são bimestrais. Nessa posição ele 
escuta, as apresentações são feitas e consulta os membros do 
conselho para que exprimam a sua opinião em relação a cada item 
e, basicamente, é essa a função dele, porque na reunião do 
conselho que eu participei nunca houve votação de item nenhum, 
porque todos os assuntos foram decididos por consenso, consenso 
esse obtido pelos, pelo representante da Odebrecht nesse 
conselho, mas também dos sócios das empresas que são 
participantes da composição da Odebrecht Óleo e Gás, que são a 
Temasek, empresa de Singapura, e um fundo de investimentos 
chamado Gávea” (Evento 978). 

 

As considerações acima feitas por ROBERTO PRISCO 

PARAÍSO RAMOS podem ser confirmadas pelo depoimento de MATHEUS 

MORGAN VILARES, representante da Temasek no Conselho de 

Administração da Odebrecht Óleo e Gás. Confira-se o seguinte 

excerto: 

“Defesa de Marcelo Odebrecht:- O senhor conhece 
Marcelo Odebrecht? 

 
Depoente:- Sim. 
 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- O senhor sabe se ele 

seria o presidente do conselho da Odebrecht Realizações... Óleo 
e Gás? 
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Depoente:- Afirmativo, ele é o presidente do 
conselho de administração da Odebrecht Óleo e Gás. 

 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- O senhor... 
 
Depoente:- Bom, ele foi né, durante muitos anos que 

nós estávamos... 
 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Então o senhor 

interagiu com ele? 
 
Depoente:- Sim. Nós temos reuniões do conselho de 

administração, se não me engano, a cada 2 meses e essa é a 
interação que eu tenho com ele. 

 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- E durante esse período 

que o senhor se relacionou nesse contexto institucional com 
ele, que conceito o senhor desenvolveu sobre ele? 

 
Depoente:- Olha, o Marcelo é uma pessoa muito 

dinâmica, muito rápida, muito ativa, de opiniões fortes, ele 
tem opiniões sobre os assuntos que são dele, mas não obstante 
também respeita muito a opinião dos outros, então eu diria que 
no âmbito do conselho a opinião dele sempre foi muito 
discutida, a opinião de todos sempre foi muito discutida com os 
demais conselheiros.  

 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- A condução então da 

presidência, o senhor pode afirmar, tinha um caráter 
inteiramente democrático, é isso? 

 
Depoente:- As reuniões de conselho na OOG são um 

fórum onde tipicamente a administração traz uma série de 
questões, algumas delas são pra informação, outras pra decisão, 
são matérias de decisão no âmbito do conselho, mas é um fórum 
de discussão mais do que tudo, então nesse fórum é uma 
discussão bastante democrática onde, eu acho até que pela 
característica da organização os executivos têm muita 
autonomia, então eles trazem os problemas e as soluções, na 
visão deles, e isso é discutido entre os conselheiros, e não há 
a priori, uma decisão antes da reunião, os caminhos são 
discutidos, várias visões são discutidas e aí é assim que são 
tomadas as decisões no âmbito da Odebrecht Óleo e Gás. 

 
(...) 
 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Ele tinha voto de 

minerva nas deliberações do conselho? 
 
Depoente:- Não, eu acho que, até aonde eu sei, o 

conselho da OOG os minoritários têm 3 assentos, a maioria do 
conselho é da Odebrecht, como tem que ser, eles têm na verdade 
80% é da Odebrecht, 80% é da companhia. Eu não acho que o 
Marcelo tenha voto de minerva, alguns itens onde há conflito, 
então os minoritários até votam sem o voto majoritário, assim 
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como está previsto no acordo de acionistas, mas até onde eu sei 
não há voto de minerva. 

 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Mas em alguma 

oportunidade a posição dele prevaleceu sobre os votos dos 
minoritários? 

 
Depoente:- Não, eu acho, eu creio que nunca houve 

uma decisão ali que depois dessa discussão toda não tenha sido 
consensual. Eu diria até o contrário, eu diria que a 
preocupação do Marcelo sempre foi garantir os direitos dos 
minoritários, ele sempre teve uma preocupação muito grande no 
conselho de quando um item tivesse algum tipo de conflito 
inerente, de fazer com que nós entendêssemos, que tivéssemos 
todo o conforto e as informações pra ter aquela decisão, então 
como sócio realmente a gente não tem absolutamente nenhuma 
reclamação em todos esses anos de sócio na OOG” (evento 964). 

 

O mesmíssimo papel era exercido por MARCELO 

ODEBRECHT enquanto presidente do Conselho de Administração da 

Odebrecht Realizações Imobiliárias, como se pode constatar de uma 

leitura in ictu oculi do seguinte trecho do depoimento de AMAURI 

BIER, representante do Fundo Gávea no Conselho de Administração da 

Odebrecht Realizações Imobiliárias: 

“Defesa de Marcelo Odebrecht:- E na condição de 
presidente do conselho, que conceito o senhor tem dele, quanto 
à sua atuação? 

 
Depoente: - Marcelo é um presidente muito enérgico 

no sentido, na condução das discussões do conselho. Ele vem, 
chega preparado para as reuniões com a pauta bem trabalhada, 
questiona a diretoria sobre os vários temas que compõem a 
pauta, trata os conselheiros com muito, muito respeito, muita 
deferência, pede e quase que induz os conselheiros a se 
pronunciarem sobre todos os temas, dando espaço e latitude para 
os conselheiros acessarem informações, inclusive as que não 
estão, que não constam da documentação apresentada no conselho, 
portanto há uma preocupação sim em que as decisões do conselho 
ouçam as opiniões de todos os conselheiros, inclusive dos 
minoritários, e há uma preocupação evidente com a boa, digamos, 
informação dessa decisão que cada um dos conselheiros, na 
recomendação de cada um dos conselheiros, portanto permitindo 
aos conselheiros acesso total às informações e liberdade pra 
fazer qualquer tipo de pergunta ou indagação. 

 
(...) 
 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Em alguma 

circunstância, Marcelo Odebrecht, na condição de presidente do 
conselho, quis fazer prevalecer sua posição sobre, por exemplo, 
os interesses dos minoritários? 
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Depoente:- Não, não me parece que isso possa ser 
colocado, quer dizer, nunca, não me lembro, não me recordo de 
nenhuma circunstância em que Marcelo tenha procurado fazer 
prevalecer o seu ponto de vista ou o ponto de vista do 
controlador. É evidente que há debates e há pontos de vista, e 
esses pontos de vista são expressos pelo presidente do conselho 
como por qualquer um dos outros membros do conselho, essa é a 
dinâmica normal de qualquer conselho de administração. 

 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Ele tinha voto de 

minerva nas deliberações? 
 
Depoente:- Não que eu saiba. 
 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Em síntese, doutor 

Amauri, que conceito pessoal e institucional o senhor passou a 
ter de Marcelo Odebrecht? 

 
Depoente:- Eu tenho um conceito muito positivo da 

atuação do Marcelo como presidente do conselho, acho que ele 
exerce a função com muita efetividade e com total respeito, 
digamos, aos interesses e às necessidades de sócios 
minoritários, que é o nosso caso, e também total respeito à 
cultura descentralizada que prevalece no grupo Odebrecht” 
(Evento 964). 

 

Não impressiona o argumento expendido pelo 

Ministério Público Federal em suas alegações finais no sentido de 

que, de acordo com Paulo Roberto Costa “MARCELO ODEBRECHT conhecia a 

BRASKEM com profundidade, sabendo do que se passava dentro da 

companhia, de modo que não se faz crível a alegação da defesa no 

sentido de que enquanto presidente do Conselho de Administração da 

empresa MARCELO ODEBRECHT não possuía ingerência nos negócios 

realizados”172. Isso porque se trata de uma utilização maliciosa, com 

base numa claríssima distorção, das palavras do referido delator.  

 
Explica-se: na verdade, o que PAULO ROBERTO COSTA 

esclareceu foi que MARCELO ODEBRECHT, assim como qualquer integrante 

do Conselho de Administração da Braskem, tinha conhecimento de 

questões macro da companhia com a competência e profundidade 

exigidas dos conselheiros, não cuidando de seus assuntos ordinários, 

é dizer, de questões relacionadas ao seu dia-a-dia. Enquanto 

Presidente do Conselho de Administração da Braskem, a função de 

MARCELO ODEBRECHT consistia em promover um amplo e democrático 

172 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 1.306, fl. 255. 
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debate entre os diversos conselheiros, na busca de decisões 

consensuais, atuando, por vezes, como uma espécie de mediador. E 

para tanto, por óbvio, ele precisava ter o conhecimento de tais 

temas com a profundidade exigida de qualquer conselheiro. No ponto, 

todavia, o que interessa é que PAULO ROBERTO COSTA afirmou 

peremptoriamente, em mais de uma oportunidade, inclusive perante 

esse douto Juízo, que o defendente MARCELO ODEBRECHT nunca se 

envolveu com qualquer ilicitude objeto de investigação no âmbito da 

Operação Lava Jato, como se viu retro. 

 

Ainda que o depoimento de PAULO ROBERTO COSTA não 

impute nenhuma atuação extravagante nem tampouco ilícita a MARCELO 

ODEBRECHT, é preciso lembrar que o art. 4º, § 16, da Lei nº 

12.850/13 determina que “Nenhuma sentença condenatória será 

proferida com fundamento apenas nas declarações do agente 

colaborador”. Como se vê, a própria lei exige que as palavras do 

colaborador sejam corroboradas por outras provas173. Aliás, antes 

mesmo desse dispositivo, a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal já era pacífica no sentido de que a “chamada de corréu” não 

tem valor probatório algum se isoladamente considerada174. Pois bem, 

é preciso que a declaração de PAULO ROBERTO COSTA no sentido de que 

MARCELO ODEBRECHT era “bastante atuante e informado quanto aos 

assuntos ligados a BRASKEM” seja interpretada num contexto 

probatório mais amplo. Pois bem, ao se interpretar a declaração de 

PAULO ROBERTO COSTA juntamente com suas outras declarações acima 

173 Trata-se de regra presente também em ordenamentos jurídicos 
alienígenas. Assim, nos Estados Unidos, as declarações do delator não têm 
valor probatório per se, exigindo-se uma corroborating evidence. Sobre o 
tema cfr. Frahm, Die allgemeine Kronzeugenregelung. Dogmatische Probleme 
und Rechtspraxis des § 46b StGB, Berlin, 2014, págs. 263 e ss.; Hoyer, Die 
Figur des Kronzeugen – Dogmatische, verfahrensrechtliche und 
kriminalpolitische Aspekte in JZ 1994, pág. 237. E na Itália, o art. 192 
comma 3 do Codice di Procedura Penale estabelece que “Le dichiarazioni rese 
dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento 
connesso a norma dell’art. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi 
di prova che ne confermano l’attendibilità”. Sobre o tema cfr. Sobre o tema 
cfr. Ruggiero, L´attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di 
giustizia nella chiamata in correità, Torino, 2012, págs. 45 e ss.; 
Fassone, La valutazione dela prova nei processi di criminalità organizzata 
in Grevi (Org.), Processo Penale e Criminalità Organizzata, Roma/Bari, 
1993, págs. 241 e ss. 

 
174 Sobre o tema cfr. Fragoso, Jurisprudência Criminal, vol. II, 3ª ed., 

São Paulo, 1979, págs. 804 e ss. 
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referidas e com as demais provas produzidas nos autos, extrai-se que 

aquele delator quis somente significar que, repita-se, MARCELO 

ODEBRECHT, enquanto Presidente do Conselho de Administração da 

Braskem, tinha conhecimento de questões afetas à competência de 

qualquer conselheiro de empresa, não cuidando de seus assuntos 

operacionais como se executivo fosse. 

 

Há mais e mais, porém. Narra ainda a mistificadora 

denúncia (Evento 01) que: 

 

“No celular de MARCELO ODEBRECHT, apreendido quando 
do cumprimento de mandado deferido por esse Juízo em sede dos 
Autos n. 5024251-72.2015.4.04.7000, foram identificadas 
diversas anotações, registradas no Relatório nº 417 elaborado 
pelas autoridades policiais – ANEXO 42, as quais demonstram o 
seu conhecimento e gerência em diversas questões ilícitas 
atinentes à atuação da ODEBRECHT, assim como a postura tomada 
pelo executivo frente às investigações da Operação Lava Jato. 

 
A primeira delas concerne à situação da ODEBRECHT 

perante organismos internacionais de investimentos (MIGA – 
Multilateral Investment Guarantee Agency, IFC – International 
Finance Corporation e BID – Banco Interamericano de 
Desenvolvimento, assim como do Banco Mundial) em decorrência 
das investigações em andamento. Nela, MARCELO ODEBRECHT 
demonstra a posição da empresa de não se submeter a uma 
investigação independente e de ter criticado a Operação como 
‘um complô da mídia’. Nesse sentido, afirma que, pessoalmente, 
realizará viagem para conversar com Presidentes desses 
organismos e buscar uma solução benéfica ao Grupo ODEBRECHT, 
além de outras medidas de negociação, por terem “pisado na 
bola” quanto aos possíveis efeitos da Lava Jato (‘LJ’), o que, 
novamente, demonstra o domínio e a atuação do denunciado na 
gerência de empresas do Grupo”. 

 
 
Mais uma vez, ao contrário do que sugere o MPF, as 

diversas anotações apreendidas não revelam um suposto domínio por 

parte de MARCELO ODEBRECHT de todos os assuntos do Grupo (até 

porque, pelo tamanho e complexidade do conglomerado empresarial, 

isso seria humanamente impossível!), muito menos revelam domínio 

dele sobre qualquer ato ilícito, mas sim uma atuação nos estritos 

limites do seu âmbito de competência (rectius, de suas atribuições). 

É ver-se, então. 
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Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que tais 

anotações são cópia de uma troca de e-mails ocorrida entre MARCELO 

ODEBRECHT e outros executivos do Grupo. MARCELO ODEBRECHT copiou 

esses e-mails no bloco de notas do celular como uma espécie de 

reminder, a lembrá-lo sempre de verificar o andamento de tal 

questão. Feito este aclaramento, pontue-se que tais e-mails 

referiam-se a uma questão reputacional relevante do Grupo Odebrecht, 

que poderia impactar em várias empresas deste e que, como tal, 

encontrava-se justamente no âmbito de competência de MARCELO 

ODEBRECHT enquanto Presidente da holding. 

 

Note-se bem o que se discutia nos referidos e-mails: 

o MIGA, Órgão Segurador do Banco Mundial, estava questionando a 

concessão de um seguro para um determinado projeto da Odebrecht 

África, Emirados Árabes e Portugal, justamente em razão dos efeitos 

reputacionais que a Operação Lava Jato estava gerando para o Grupo. 

MARCELO ODEBRECHT foi então alertado pelo Diretor-Presidente da 

Odebrecht África, Emirados Árabes e Portugal acerca do risco dessa 

postura do MIGA para a imagem do Grupo. Portanto, como se pode 

perceber, MARCELO ODEBRECHT, enquanto Presidente da holding, não 

tinha qualquer ingerência sobre a referida empresa (absolutamente 

autônoma, assim como todas as outras que pertencem ao Grupo), tendo 

sido convidado a se manifestar sobre a mencionada questão em razão 

dos danos que poderiam ser causados à marca Odebrecht  e dos impactos 

econômicos a várias empresas do Grupo, até mesmo as que não eram 

investigadas pela Operação Lava Jato. Não custa aqui repetir que, de 

acordo com as regras de governança do Grupo Odebrecht, compete ao 

presidente da holding valorizar a imagem da Organização e a marca 

Odebrecht. Portanto, o que se constata não é uma atuação exorbiante 

de MARCELO ODEBRECHT, mas justamente o contrário: uma conduta que se 

encaixa perfeitamente nos limites do seu âmbito de competência! 

 
No que se refere à alegação do MPF de que, nesses e-

mails, MARCELO ODEBRECHT demonstra se opor a uma investigação 

independente e à própria Operação Lava Jato, tem-se aí, mais uma 

vez, manifesta inverdade e má fé. 
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Justamente para preservar a reputação do Grupo, 

MARCELO ODEBRECHT teve um encontro com o Presidente do IFC, órgão do 

Sistema do Banco Mundial, responsável pelo desenvolvimento global do 

setor privado nos países em desenvolvimento. Nesse encontro, MARCELO 

ODEBRECHT tratou de demonstrar que, naquele momento, as 

investigações desenvolvidas na Lava Jato limitavam-se à Odebrecht 

Engenharia Industrial e Braskem S/A, e que a Odebrecht África, 

Emirados Árabes e Portugal, assim como os demais negócios do Grupo, 

não eram objeto de tal operação. Isso foi extremamente importante 

por dois motivos: 

 
- Em primeiro lugar, para que os efeitos danosos de 

uma operação dessa natureza ficassem contidos no âmbito da Odebrecht 

Engenharia Industrial e Braskem S/A, não se expandindo 

desenfreadamente para outras empresas do Grupo, o que poderia gerar 

um dano reputacional incalculável e sem precedentes, além de custos 

enormes.  

 
- Ademais, ao explicitar que a Operação Lava Jato, 

naquele momento, somente alcançava a Odebrecht Engenharia Industrial 

e Braskem S/A, MARCELO ODEBRECHT chamava a atenção para o fato de 

que não faria sentido realizar uma investigação independente no 

modelo americano em empresas do Grupo, além da Braskem S/A, que, por 

terem capital na Bolsa de Nova Iorque, submetem-se às regras de 

compliance do BASEL. De qualquer sorte, em relação à Odebrecht 

Engenharia Industrial, empresa que não possui capital internacional, 

MARCELO ODEBRECHT defendeu a realização de uma investigação interna 

de acordo com as práticas vigentes naquele momento no Brasil. Aliás, 

tudo isso foi dilucidado pelo próprio MARCELO ODEBRECHT no documento 

que entregou durante o seu interrogatório. Leia-se o seguinte 

excerto do referido documento: 

 

“Inicialmente, esclareço que essas anotações são 
cópia de uma troca de e-mails ocorrida entre mim e alguns 
executivos do Grupo. Copiei este e-mail no meu bloco de notas 
do celular para me lembrar de verificar posteriormente o 
andamento do tema. 

 
O MIGA (órgão segurador do Banco Mundial) estava 

questionando a concessão de seguro para projeto da Odebrecht 
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África, Emirados Árabes e Portugal, em razão de questões 
reputacionais decorrentes da Operação Lava Jato. 

 
Em determinado momento, como se verifica das notas, 

fui provocado pelo Diretor-Presidente da Odebrecht África, 
Emirados Árabes e Portugal acerca do risco sistêmico que essa 
postura do MIGA poderia acarretar.  Ao contrário do que diz o 
MPF, eu não tinha gerência sobre o assunto, nem sobre todas as 
empresas do Grupo, apenas fui envolvido no tema e passei a 
acompanha-lo porque existia uma preocupação reputacional 
envolvendo diversas empresas do Grupo. 

 
Este tema gerou alguns encontros com o IFC, outro 

órgão do sistema do Banco Mundial. Participei pessoalmente de 
um desses encontros, em atuação institucional com o Presidente 
do IFC no Brasil, demonstrando que as investigações da Lava 
Jato estavam restritas à Odebrecht Engenharia Industrial, e que 
a Odebrecht África, Emirados Árabes e Portugal, assim como os 
demais negócios do Grupo, não estavam no âmbito da Operação. 

 
Essa minha explanação era importante, não só pela 

questão do impacto sobre as demais empresas do Grupo, mas 
também porque as regras de compliance do Banco Mundial 
determinavam a realização de investigação independente sobre o 
tema, seguindo modelo adotado nos Estados Unidos. 

 
Quero deixar claro que, neste caso o que demonstrei 

foi que o objeto da Operação Lava Jato recaía somente sobre os 
contratos da área de Engenharia Industrial. Não faria sentido, 
em decorrência de um posicionamento do Banco Mundial, abrir 
investigações independentes no modelo americano com 
envolvimento do DOJ sobre todas as empresas do Grupo, salvo 
Braskem, até mesmo pelos custos envolvidos (de centenas de 
milhões de dólares), e pela perturbação operacional decorrentes 
de uma investigação desse tipo. Defendi, assim, que se fizesse 
uma investigação interna na Odebrecht Engenharia Industrial, 
dotada de todas as características exigidas pela legislação 
brasileira, posicionamento que, diferentemente do que afirma o 
Ministério Público, não denota qualquer posição minha de não se 
submeter a investigações, até porque elas são uma realidade nas 
empresas do Grupo” (págs. 14/15 – Evento 1.015).  

 

Ainda no que se refere às anotações de MARCELO 

ODEBRECHT, o MPF narra a suposta existência de: 

 

“nota diretamente relacionada a questões atinentes à 
Operação Lava Jato e às contas mantidas pela ODEBRECHT na Suíça 
e EUA, as quais evidenciam o conhecimento, o controle e a 
gestão de MARCELO ODEBRECHT sobre elas, bem como sobre as 
operações ilícitas as envolvendo (...) 

 
(...) 
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Merecem destaque, nesse sentido, alguns pontos da 

nota. Na anotação, há menção a ‘ações B’ e, especificamente a 
‘trabalhar para parar/anular (dissidentes PF….)’, sugerindo, 
claramente, os esforços do executivo para que as investigações 
da Operação Lava Jato não alcancem sucesso. Em realidade, seus 
comentários sugerem, fortemente, uma tentativa de interferir na 
investigação empregando o que ele chama de dissidentes da PF, 
que possivelmente se trata da Polícia Federal. 

 
Na mesma linha, tem-se o comentário ‘higienizar 

apetrechos MF e RA’, demonstrando preocupação com eventuais 
documentos e provas de posse de MARCIO FARIA e de ROGÉRIO 
ARAÚJO. Esses executivos são, por várias vezes, fruto de 
preocupação de MARCELO ODEBRECHT, questionando-se o que haveria 
de evidências contra eles e garantindo que ‘segurará até o 
fim’, garantindo-lhes reembolso e a segurança de suas famílias, 
o que demonstra não só a participação deles no esquema 
criminoso, mas também a posição de líder ocupada por MARCELO 
ODEBRECHT. 

 

Outra vez, verifica-se, aqui, uma patente distorção 

ou manipulação dos fatos, com o claro intuito de imputar a MARCELO 

ODEBRECHT participação em crimes que nunca cometeu, ou, quando não, 

de lhe atribuir um sobre-humano conhecimento e domínio de todos os 

assuntos relacionados ao Grupo Odebrecht, inclusive, por pura 

presunção, aqueles considerados como ilícitos. Tenta-se, por meio de 

interpretações disparatadas, cobrir com o véu do obscurantismo e do 

sensacionalismo uma realidade claríssima e induvidosa. Uma abordagem 

analítica dessa questão demonstrará o que se acaba de afirmar. 

 
Não é demais lembrar que todas as notas encontradas 

no celular de Marcelo Odebrecht, que deram origem a inúmeras ilações 

do MPF, foram feitas dele e para ele mesmo, depois de tornadas 

públicas as investigações da operação lava jato, sendo todas as 

notas sobre temas de conhecimento público, veiculados na mídia, 

apenas demonstrando que o defendente estava acompanhando, promovendo 

apurações e especialmente preocupado com os impactos que poderiam 

haver no Grupo Odebrecht. 

 
Comece-se pela seguinte menção: “ações B... 

trabalhar para parar/anular (dissidentes PF….)”. Ora, o que o MPF 

chama, levianamente, de “tentativa de MARCELO ODEBRECHT de 

interferir nas investigações”, é denominado, por aqueles que cultuam 
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e respeitam o Estado Democrático de Direito, de garantia da ampla 

defesa. Atente-se bem para a gravidade do que se acaba de constatar: 

por meio de uma interpretação esdrúxula, quer o Parquet transformar 

o legítimo em ilegítimo: o sagrado exercício do direito de defesa 

transmuta-se num abuso ou, até mesmo, num crime! Dictu mirabile, 

exclamariam, a propósito, os antigos romanos! Aliás, por ocasião do 

seu interrogatório, MARCELO ODEBRECHT explicou detalhadamente o real 

significado dessa anotação: 

 

“Em reunião com o Jurídico interno, foi mencionada e 
lida uma notícia da imprensa sobre grampos ilegais na Operação 
Lava Jato. A matéria falava sobre uma briga interna, 
dissidência na Polícia Federal e ilegalidades na Operação e o 
Jurídico ficou de avaliar se essas ilegalidades teriam o efeito 
jurídico de parar ou anular as investigações e se esta situação 
já estava sendo abordada juridicamente por outras defesas em 
processos que estavam em andamento. É importante destacar que 
este ponto é questionado no âmbito de várias defesas, inclusive 
por minha defesa neste processo. 

 
Esta anotação foi feita, portanto, apenas para 

acompanhar o assunto, não tendo qualquer relação com as ilações 
feitas pelo Ministério Público no sentido de que eu estaria 
manipulando investigações. A alegação de que eu poderia ter 
interesse em interferir nas investigações não é verdadeira; a 
interpretação da anotação é propositadamente deturpada, sendo 
absolutamente desarrazoada a utilização de fatos noticiados em 
reportagens de jornal para fundamentar uma acusação penal” 
(pág. 16 – Evento 1.015). 

 

E o mesmo pode-se dizer a respeito das seguintes 

notas: “MF/RA: não movimentar nada e reembolsaremos tudo e 

asseguraremos a família - Vamos segurar até o fim.”; “Higienizar 

apetrechos MF e RA”; “Afinal o que tem contra RA e MF? Risco Swiss? 

E EUA?”. Elas também dizem respeito a estratégias de defesa! Como 

disse o próprio MARCELO ODEBRECHT por ocasião do seu interrogatório: 

 

“Quanto à Nota 1, como tinha havido bloqueio de 
contas de vários empresários na Lava Jato e notícias 
relacionadas a este tema, e ainda como já tinha havido pedido 
de prisão negado na 7ª fase da Lava Jato contra Rogério Araújo 
e Marcio Faria, tive a preocupação de anotar para conversar com 
o departamento jurídico sobre se deveríamos falar com eles 
sobre a importância de não se fazer movimentação atípica em 
suas contas pessoais. Pensei nisso também, tendo em vista o que 
acontecera com Maria das Graças Foster com relação a bens 
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doados para seus filhos. Cogitei se a empresa poderia assegurar 
qualquer necessidade em caso de bloqueio, dando suporte às 
famílias durante o processo. 

 
A Nota 2 foi feita como um lembrete sobre a 

necessidade de discutir se Marcio Faria e Rogério Araújo 
estavam sendo alvos de grampos ilegais e se seria o caso de 
fazer alguma varredura, o que também acabou não acontecendo. 
Não faria sentido pensar em apagar arquivos de aparelhos que 
ficam gravados em backup no servidor da companhia. A maior 
prova de que nunca cogitei em apagar nada é que minhas próprias 
notas e mensagens foram integralmente apreendidas em meu 
próprio celular. 

 
A Nota 3 foi feita porque, diante das notícias da 

mídia, queria entender o que estava sendo alegado contra os 
dois (MF e RA). A menção a “Risco Swiss?” era uma indagação 
minha para entender porque se falava tanto em recebimento de 
valores por agentes da Petrobras na Suíça e, ainda nesta nota, 
a expressão “E EUA?”, pelo que me recordo, deveria ser um 
lembrete para verificar se havia alguma investigação envolvendo 
os Estados Unidos” (págs. 16/17 – evento 1.015). 

 

É inimaginável pensar-se que anotações (que, como já 

referido, são apenas lembretes dele para ele mesmo) contendo 

legítimas estratégias de defesa possam ser interpretadas como uma 

tentativa de indevida interferência no bojo das investigações. 

Parece mesmo que, no contexto da Operação Lava Jato, o direito de 

defesa tornou-se um autêntico insulto ou, até mesmo, um delito. O 

sagrado direito de resistir à pretensão punitiva do Estado 

transformou-se numa heresia. 

 
Ainda em seu afã de atribuir a MARCELO ODEBRECHT 

alguma ação criminosa, o Ministério Público Federal sustenta que: 

 

“ALEXANDRINO ALENCAR, enquanto diretor da BRASKEM e 
da ODEBRECHT, sob as ordens de seu presidente, MARCELO 
ODEBRECHT, reunia-se com ALBERTO YOUSSEF e José Janene para 
negociar o pagamento de propina dirigida ao grupo político que 
se beneficiava dos contratos firmados pela BRASKEM com a 
PETROBRAS, sendo que efetuava depósitos nas contas indicadas 
por ALBERTO YOUSSEF e informadas por RAFAEL ÂNGULO. RAFAEL 
ANGULO, por sua vez, retirava com ALEXANDRINO os swifts, que 
nada mais são do que documentos comprobatórios de 
transferências internacionais. 

 
É o que se extrai do depoimento de RAFAEL ANGULO, 

bem como dos documentos por ele apresentados: 
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‘[…] Que, com certeza, era um acerto de contrato de 
propina e de transferências de dinheiro no exterior; Que em 
relação a estas transferências de valores no exterior, 
YOUSSEF levava número de contas situadas no exterior para 
ALEXANDRINO e este último providenciava o depósito dos 
valores nas contas indicadas; Que o declarante apresenta 
nesta oportunidade alguns destes comprovantes para juntada, 
em anexo; Que também o declarante pessoalmente levou número 
de contas situadas no exterior para ALEXANDRINO; Que 
entregou pessoalmente tais números de contas para 
ALEXANDRINO, na própria BRASKEM; Que após a transferência 
dos valores no exterior, o declarante também ia buscar os 
comprovantes das transferências interacionais (swifts), 
tais como estes que ora junta; QUE era ALEXANDRINO quem 
entregava pessoalmente estes swifts ao declarante; [...]’” 
(pág. 47 – Evento 01). 

 

Inicialmente, é preciso ressaltar que esse trecho da 

denúncia bem demonstra o grau de deslealdade com que agiu o 

Ministério Público Federal. Note-se bem: afirma o Parquet que 

ALEXANDRINO ALENCAR, sob as ordens de MARCELO ODEBRECHT, reunia-se 

com ALBERTO YOUSSEF e JOSÉ JANENE para negociar o pagamento de 

propina, inclusive efetuando depósitos nas contas indicadas por 

ALBERTO YOUSSEF e informadas por RAFAEL ÂNGULO. E linhas depois, 

afirma o Parquet que tal fato pode ser extraído de um trecho do 

depoimento de RAFAEL ÂNGULO, que é transcrito. Ocorre que no 

referido excerto reproduzido pelo MPF não há qualquer referência a 

MARCELO ODEBRECHT! Assim, ainda que os fatos narrados pelo MPF 

fossem verdadeiros, o que se admite apenas para argumentar, de onde 

se tirou a conclusão de que ALEXANDRINO ALENCAR agia sob as ordens 

de MARCELO ODEBRECHT? Onde está a base empírica que sustenta tal 

assertiva? Não há, verdadeiramente não há nenhum elemento que possa 

conduzir a tal conclusão!  

 
Frise-se, ademais, que as referidas reuniões teriam 

ocorrido antes do defendente MARCELO ODEBRECHT assumir a Presidência 

do Conselho de Administração da Braskem. E ele jamais participou 

dessas supostas reuniões antes ou depois da assunção daquela função 

junto ao CA da Braskem, como se colheu unissonamente da prova 

testemunhal e documental dos autos, com destaque para os depoimentos 

dos delatores PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF, para não falar 

no desmentido categórico de ALEXANDRINO ALENCAR. 
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De fato. A afirmação do Ministério Público Federal 

torna-se ainda mais absurda quando se lê o depoimento de ALBERTO 

YOUSSEF (Evento 1.046). De fato, este delator, ao ser perguntado se 

conhecia MARCELO ODEBRECHT, diz peremptoriamente: “Não, não conheço 

o senhor Marcelo Odebrecht, em nenhum momento foi mencionado que 

alguém tinha que pedir autorização ao senhor Marcelo Odebrecht ou 

alguma coisa nesse sentido para que pudesse efetuar pagamentos ou 

que pudesse fazer acordos” (Evento 1.046). 

 
Também MARCELO ODEBRECHT, por ocasião do seu 

interrogatório, negou conhecer ALBERTO YOUSSEF:  

 

“Não conheço Alberto Youssef, nunca havia ouvido 
falar nele antes das notícias da Lava Jato e não conheci Jose 
Janene, portanto não poderia ter me reunido com eles. Os 
depoimentos prestados nos autos confirmam isto e desmentem a 
acusação infundada contida na denúncia” (pág. 19 – Evento 
1.015). 

 
Da mesma forma, ALEXANDRINO ALENCAR, em seu 

interrogatório, afirma que MARCELO ODEBRECHT não interferia nos 

negócios da Braskem, aduzindo ainda que somente tinha contatos 

esporádicos com ele. Confira-se: 

 

“JUIZ: O senhor Marcelo Odebrecht, ele participava 
da Braskem? 

 
RÉU: Não que eu saiba. 
 
JUIZ: Dos negócios da Braskem... 
 
RÉU: Não que eu saiba. 
 
JUIZ: Ele se referia de alguma maneira? 
 
RÉU: Não que eu saiba. 
 
JUIZ: Depois de seu período de trabalho na 

Odebrecht, o senhor tinha contato com ele? 
 
RÉU: Esporadicamente. 
 
JUIZ: Relativo ao que esses contratos, esses 

contatos, o que normalmente se tratava? 
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RÉU: A cenários políticos, exatamente isso que 
falei. 

JUIZ: Algum negócio específico? Foi objeto de 
reunião do senhor com ele ou não? 

 
RÉU: Não, não senhor” (Evento 1.079). 
  

Há outros e outros trechos da denúncia em que o 

Ministério Público Federal afirma, sem qualquer suporte fático ou 

base empírica idônea para tanto, que terceiros agiam “sob a 

orientação de MARCELO ODEBRECHT”. Assim, pode-se ler também na 

página 135 da exordial acusatória o seguinte: 

 
“No período compreendido entre 18/12/06 e 06/06/14, 

ROGÉRIO ARAÚJO e MARCIO FARIA na condição de administradores e 
gestores das empresas do Grupo ODEBRECHT, especialmente a 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT e BRASKEM, sob orientação de 
MARCELO ODEBRECHT, em unidade de desígnios e de modo consciente 
e voluntário, por intermédio do operador financeiro BERNARDO 
FREIBURGHAUS e de outros, ainda não identificados, serviram-se 
de contas abertas em instituições financeiras sediadas no 
exterior, na Suíça, Panamá, Antígua e Barbada, Andorra, Áustria 
e Mônaco, em nome das offshores SMITH & NASH ENGINNERING 
COMPANY INC., GOLAC PROJECTS AND CONSTRUCTION CORP., SHERKSON 
INTERNATIONAL SA., HAVINSUR S.A., ARCADEX CORP., CONSTRUCTORA 
INTERNACIONAL DEL SUR SA, KLIENFELD SERVICES LTD, INNOVATION 
RESEARCH ENGINEERING AND DEVELOPMENT LTD, SAGAR HOLDING S.A., 
SYGNUS ASSETS S.A., QUINUS SERVICES S.A, MILZART OVERSEAS 
HOLDINGS INC., PEXO CORPORATION, também sediadas em países 
estrangeiros, nas Ilhas Virgens, Uruguai, Belize e Panamá, 
para, por 115 (cento e quinze) vezes (número transferências 
bancárias efetuadas a partir das referidas contas), em concurso 
material, em favor das empresas do Grupo ODEBRECHT, 
especialmente a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT e BRASKEM, deles 
próprios e de terceiras pessoas, ocultar e dissimular, a 
natureza, origem, localização, disposição, movimentação e 
propriedade, de valores provenientes, direta e indiretamente, 
dos delitos antecedentes de fraude à licitações, cartel, 
organização criminosa, corrupção ativa e passiva, praticados em 
detrimento da Petrobras e em parte já descritos nesta peça nos 
itens II e III, que foram em parte destinados a PAULO ROBERTO, 
RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO. Com efeito, conforme será abaixo 
detalhado, as 115 (cento e quinze) operações de lavagem 
efetuadas pelos denunciados resultou no branqueamento de USD 
313.590.767,73 e CHF 1.925.100,00, o que no câmbio corrente 
equivale ao expressivo montante de R$ 1.038.316.718,83329, 
montante este que foi recebido apenas em parte pelos ex 
funcionários da Petrobras PAULO ROBERTO (USD 9.495.645,70 e CHF 
1.925.100,00), RENATO DUQUE (USD 2.709.875,87) e PEDRO BARUSCO 
(USD 2.181.369,34), sendo que o restante foi lavado por ROGÉRIO 
ARAÚJO, MARCIO FARIA, MARCELO ODEBRECHT e BERNARDO 
FREIBURGHAUS, em favor das empresas do Grupo ODEBRECHT, 
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especialmente a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT e BRASKEM, de si 
próprios e de outras pessoas que até o presente momento não 
foram identificadas”. 

 

A instrução criminal demonstrou, inequivocamente, 

que as imputações feitas pelo Ministério Público Federal são 

absolutamente levianas e inverídicas! Ora, o próprio PAULO ROBERTO 

COSTA, em seu interrogatório, afirmou que tinha muito contato com 

MARCELO ODEBRECHT na época em que eram, respectivamente, vice-

presidente e presidente do Conselho de Administração da Braskem, mas 

que nunca discutiu nenhuma questão ilícita com ele. Nas palavras do 

próprio delator: 

 
“Juiz Federal:- O senhor teve contato com o senhor 

Marcelo Odebrecht? 
 
Interrogado:- Tive vários contatos, eu participei do 

conselho de administração da Braskem, ele era o presidente do 
conselho, eu era o vice-presidente do conselho, então tínhamos 
bastante contato, principalmente em relação à Braskem nessas 
reuniões de conselho de administração, mas nunca cheguei a 
conversar nada com ele em relação a dinheiro desviado ou 
dinheiro ilícito, nunca tive nenhuma conversa com Marcelo 
Odebrecht sobre esse tema” (Evento 1.046). 

 

Também outro delator, PEDRO BARUSCO, em seu 

interrogatório, asseverou que BERNARDO FREIBURGHAUS era o seu agente 

bancário, mas que nunca tratou com ele de supostos pagamentos 

efetuados pela Odebrecht no exterior. Mas aqui, como a pessoa 

jurídica da Odebrecht (na realidade, da Construtora Norberto 

Odebrecht) não se confunde com as pessoas físicas que a integram, o 

importante é verificar que nada se disse a respeito do acusado 

MARCELO ODEBRECHT. É ler-se o seguinte trecho do interrogatório: 

 

“Juiz: O senhor conhece o Sr. Bernardo Freiburghaus? 
 
Interrogado: Sim, conheço.  
 
Juiz: Qual que é o seu contato com ele, o senhor 

conhece ele pelo que? 
 
Interrogado: O Sr. Bernardo durante uns... Dentro 

daquela linha também que eu falei que eu achava que estava 
muito exposto no Banco Safra e depois acabei fazendo uma quinta 
conta no banco Safra, aí eu procurei um outro agente de outros 
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bancos e aí, foi aí que eu conheci o Sr. Bernardo. Na época ele 
era agente do banco Julius Baer e aí eu abri uma conta com ele, 
e depois vim a abrir outras contas com ele em outros bancos 
também, ou seja, ele era meu agente bancário.  

 
Juiz: O senhor chegou a ele através da Odebrecht 

teve alguma relação com isso, não? 
 
Interrogado: Não, ele, quem me apresentou ele foi o 

Dr. Rogério Araújo, mas foi num evento social. 
  
Juiz: Certo. 
 
Interrogado: Não lembro que evento social foi, mas 

foi esse aqui é o Bernardo, tal. Aí falou ele é um agente 
bancário, tal. Aí eu comecei a conversar com o Bernardo e eu 
desenvolvi a relação com o Bernardo. Eu só fui apresentado pelo 
Rogério.  

 
Juiz: Essa questão dos pagamentos de, do recebimento 

de propina no exterior, os pagamentos pela Odebrecht, isso não 
foi tratado com o Sr. Bernardo? 

 
Interrogado: Não, não. 
 
Juiz: Pelo senhor não? 
 
Interrogado: Não, inclusive o Bernardo não era o 

gerente, por exemplo, da conta Pexo” (Evento 1108). 
 

Numa investigação que se desenvolveu tomando por 

base, exclusivamente, a palavra de delatores, as considerações 

(acima transcritas) de PAULO ROBERTO COSTA e PEDRO BARUSCO já seriam 

suficientes para comprometer as imputações feitas pelo Ministério 

Público Federal. Mas aqui se quer ir mais além. O próprio MARCELO 

ODEBRECHT, por ocasião do seu interrogatório (pág. 07 – Evento 

1.015), afirmou não conhecer e nunca ter ouvido falar em BERNARDO 

FREIBURGHAUS, acrescentando, ainda, que a alegação de que ele é ou 

foi ligado ao Grupo Odebrecht é falsa. 

 
Ademais, naquele documento MARCELO ODEBRECHT afirmou 

que há mais de 15 anos não assina sequer um cheque em nome das 

empresas do Grupo Odebrecht, tampouco ordena ou ordenou, controla ou 

controlou operações financeiras. MARCELO ODEBRECHT ainda enfatizou 

que como cada empresa do grupo possui autonomia absoluta, inclusive 

do ponto de vista financeiro, ele não teria sequer poderes para 

tanto. Confiram-se as palavras do próprio MARCELO ODEBRECHT: 

266 
 



 
“7. Como Presidente da Odebrecht S.A., o senhor 

movimenta contas bancárias ou faz operações financeiras em nome 
da empresa?  

 
Resposta de Marcelo Odebrecht:  
 
Não. Há mais de 15 anos não assino nem mesmo um 

cheque em nome das empresas da Organização, tampouco ordeno ou 
controlo operações financeiras. Pelo que me lembro, o último 
cheque que assinei foi quando atuei como Diretor de Contrato em 
obra. 

 
8. E com relação às outras empresas do Grupo, como a 

Construtora Norberto Odebrecht, o senhor movimenta contas 
bancárias ou faz operações financeiras? O senhor tem autonomia 
e poderes para tanto? 

 
Resposta de Marcelo Odebrecht:  
 
Também não. Cada empresa do Grupo tem sua gestão 

própria, inclusive financeira. Como disse, há pelo menos 15 
anos não assino cheques ou ordeno qualquer operação financeira 
das empresas do Grupo” (pág. 02 – Evento 1015). 

 

É nesse exato sentido que se delineiam também as 

declarações prestadas pela Construtora Norberto Odebrecht em Ofício. 

(v. Anexo X). Confira-se: 
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Por fim, ressalte-se que ROGÉRIO ARAÚJO, durante o 

seu interrogatório, deixou muito claro que: 1) tratava de assuntos 

pessoais (investimentos próprios) com BERNARDO FREIBURGHAUS, e não 

de questões do Grupo Odebrecht; 2) nunca tratou de supostos 

pagamentos no exterior do Grupo Odebrecht com BERNARDO FREIBURGHAUS; 

3) nunca participou de nenhuma reunião com PAULO ROBERTO COSTA e 

BERNARDO FREIBURGHAUS; 4) nunca orientou PAULO ROBERTO COSTA a abrir 

contas no exterior; 5) nunca recebeu de PEDRO BARUSCO qualquer 

número de conta bancária. Confira-se: 

 

“JUIZ: O senhor pode esclarecer o seu relacionamento 
com o Senhor Bernardo Freiburghaus?  

 
RÉU: Posso, perfeitamente. O Bernardo é um consultor 

financeiro que mora no Rio, é competente, ele é distribuidor 
autônomo de fundos. Então ele tem, ele representa vários fundos 
de bancos. 

 
JUIZ: Sei. 
 
RÉU: E eu investi em um dos fundos, e eu sempre 

trocava ideias com ele, porque além, eu não tinha ações com 
ele, eu tinha com outra corretora, e eu sempre conversava com 
ele sobre mercado e ele também queria me atrair mais, para mim 
investir em outros fundos que ele representava, que ele fazia 
um fundo de fundo. E ele é uma pessoa muito competente, eu 
conhecia ele.  

 
JUIZ: O senhor tinha, mantinha contato frequente com 

ele por telefone? 
 
RÉU: Matinha. Ligava para ele, ele era uma pessoa 

muito ocupava, então às vezes eu ligava não conseguia falar, 
enfim, mas ligava com ele, eu tinha contato com ele sim.  

JUIZ: Deixa eu pegar aqui o documento, só um 
minutinho. Ministério público depois de uma quebra de sigilo 
telefônico apontou aqui entre 2010 e 2015 cerca de 813 contatos 
telefônicos do senhor com o senhor Bernardo Freiburghaus.  

 
RÉU: Olha, posso responder? 
 
JUIZ: Sim.  
 
RÉU: Olha eu acho que isso não está certo, essas 

contas, você desculpa falar, tem muitas ligações que não se 
completaram, nós fizemos levantamento, isso abaixa para cento e 
trinta e poucos telefonemas.  

 
JUIZ: Centro e trinta e pouco o senhor reconhecer, 

provavelmente o senhor manteve com ele então, nesse período? 
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RÉU: Reconheço, mas nesse período eu sempre ligava 

para conversar sobre mercado, ele querendo me atrair para 
comprar outros fundos.  

 
JUIZ: E o objetivo era tratar desses investimentos? 
 
RÉU: De fundos.  
 
JUIZ: Dessas contas, desses pagamentos no exterior 

não? O senhor tem que falar está. Porque é gravado.  
 
RÉU: Desculpa, é, não, não tratava com ele.  
 
(...) 
 
DEFESA: Tenho sim Excelência, obrigada. Senhor 

Rogério, o senhor começando já pela parte final das suas 
respostas ao Doutor Moro, o senhor mencionou investimentos com 
Bernardo Freiburghaus, esses investimentos estão declarados no 
seu imposto de renda? 

 
RÉU: Estão todos, todos os investimentos estão todos 

declarados no meu imposto de renda.  
 
DEFESA: O senhor que apresentou Bernardo a Paulo 

Roberto Costa? 
 
RÉU: Não. Eu não apresentei o Bernardo ao Paulo 

Roberto Costa.  
DEFESA: Perfeito. Além dos seus investimentos o 

senhor tratava de algum outro assunto com o Bernardo 
Freuburghaus? 

 
RÉU: Não. Eu tratava dos meus investimentos com ele. 
 
DEFESA: Perfeito. 
 
RÉU: Investimentos de fundos no Brasil.  
(...) 
 
DEFESA: Perfeito. O senhor alguma vez participou de 

alguma reunião em que estivesse Paulo Roberto Costa e Bernardo 
Freiburghaus? 

 
RÉU: Nunca.  
 
DEFESA: O senhor sabia que ele era cliente ou não 

era cliente de Bernardo? 
 
RÉU: Olha o Bernardo era uma pessoa muito discreta, 

eu não sabia o quê que ele fazia.  
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DEFESA: Perfeito. O senhor alguma vez orientou, 
sugeriu a Paulo Roberto Costa que ele abrisse contas no 
exterior? 

 
RÉU: Quem sou eu, doutora, um homem que dizia que 

falava com o Presidente da República e tudo, eu ia persuadir a 
ele fazer essas coisas? 

 
DEFESA: E Pedro Barusco, ele alguma vez lhe entregou 

algum número de conta bancária, o senhor soube de algum 
recebimento que ele tenha tido, o senhor teve algum 
envolvimento nisso? Porque ele atribui ter tido.  

 
RÉU: O Barusco nunca me entregou nada nesse sentido, 

isso eu confirmo e ratifico” (Evento 1.105). 
 

Pois bem. Dando continuidade à demonstração 

analítica de que a denúncia parte sempre da inadmissível presunção 

de que MARCELO ODEBRECHT possuía amplo controle e conhecimento de 

tudo que se passava no âmbito do grupo que leva o seu sobrenome, sem 

qualquer base empírica para tanto, examine-se, agora, o seguinte 

trecho da exordial acusatória: 

 
“A posição de manifesto conhecimento, controle e 

gestão de MARCELO ODEBRECHT sobre as operações de lavagem de 
dinheiro da ODEBRECHT por intermédio de pagamentos efetuados em 
contas bancárias abertas em paraísos fiscais pôde ser 
comprovada a partir da análise das anotações por ele realizadas 
em seu celular pessoal. 

 
Com efeito, os dados extraídos da memória deste 

aparelho de celular, pertencente e utilizado por MARCELO 
ODEBRECHT, revelam a sua total responsabilidade sobre as 
operações de lavagem ora descritas, assim como de ROGÉRIO 
ARAÚJO e MARCIO FARIA: 

 
 

Celular de MARCELO ODEBRECHT (anotação sob o nº 
10048) 

 
Assunto: LJ: ação JES/JW? MRF vs agenda 

BSB/Beto. 
 
[...] 
 
CMP e MG? Defesa RA? Conv. Curitiba. Sw (CNO vs 

Pessoal vs RA vs as dos BOs? PKB?)... 
 
[...] 
 
Swiss: Pic (declarar ctas já) RA, PKB...). Eu 
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[…] 
 
Afinal o que tem contra RA e MF? Risco Swiss? E 

EUA? 
 
[…] 
 
MF/RA: não movimentar nada e reimbolsaremos 

tudo e asseguraremos a familia. 
 
Vamos segurar até o fim 
 
Higienizar apetrechos MF e RA 
 
Vazar doação campanha. 
 
[…] 
 
RA vs cc Sw (direção fluxo? Delação dos 

envolvidos?) 
 
[…] 

 
Embora ao efetuar tais anotações em seu 

aparelho de celular MARCELO ODEBRECHT tenha lançado mão a 
acrônimos, siglas e também palavras cifradas, é possível delas 
depreender, com uma larga margem de segurança, sobretudo diante 
do contexto geral em que tais escritos foram feitos (Lava Jato 
ou LJ), que MARCIO FARIA, ROGÉRIO ARAÚJO e MARCELO ODEBRECHT 
detinham pleno conhecimento e controle sobre as operações de 
lavagem de dinheiro da ODEBRECHT no exterior, em larga medida 
por intermédio de contas situadas na Suíça. 

 
Identifica-se como prováveis e razoáveis, nesse 

sentido, os seguintes significados aos significantes utilizados 
pelo executivo: 

 
 
 
 

 
Expressão utilizada 

por 
MARCELO ODEBRECHT 

 

 
Interpretação de siglas utilizadas, diante do 

significado mais razoável 

 
Assunto: LJ 

 

 
LJ = Lava Jato 

 
Defesa RA? Conv. 

Curitiba. 
Sw (CNO vs Pessoal 

vs RA vs as dos BOs? 
PKB?)... 

 
RA = ROGÉRIO ARAÚJO 

 
SW = Suíça (SWISS) 

 
CNO vs Pessoal = Contas da Construtora Norberto 

Odebrecht versus Contas Pessoais 
 

PKB = Banco PKB PRIVATBANK S.A. (Obs:. Trata-se de 
banco sediado na Suíça onde foram abertas contas em que 
figuram, como beneficiários econômicos e controladores, 

271 
 



tanto a Construtora Norberto Odebrecht, quanto PAULO 
ROBERTO COSTA) 

 
 

Swiss: Pic 
(declarar ctas já) RA, 
PKB...). Eu 

 
Swiss = Suíça (Contas bancárias na Suiça) 

 
Pic (declarar ctas já) = Declarar as contas no BANQUE 

PICTET & CIA S.A. (Obs:. Trata-se de banco sediado na 
Suíça onde foram abertas contas em que figuram, como 
beneficiários econômicos e controladores, tanto a 
Construtora Norberto Odebrecht, quanto PAULO ROBERTO 
COSTA) 

 
RA = ROGÉRIO ARAÚJO 

 
PKB = Banco PKB PRIVATBANK S.A. (Obs:. Trata-se de 

banco sediado na Suíça onde foram abertas contas em que 
figuram, como beneficiários econômicos e controladores, 
tanto a Construtora Norberto Odebrecht, quanto PAULO 
ROBERTO COSTA) 

 
 

Afinal oque tem 
contra RA e MF? Risco 
Swiss? E EUA? 

 

 
Risco Swiss? E EUA? = Risco de serem descobertas as 

contas bancárias na Suíça e nos EUA 

 
MF/RA: não 

movimentar nada e 
reimbolsaremos tudo e 
asseguraremos a 
familia. Vamos segurar 
até o fim 

 

 
MF/RA = MÁRCIO FARIA e ROGÉRIO ARAÚJO, que não 

deveriam movimentar seus recursos, pois seriam 
reembolsados pela ODEBRECHT 

 
Higienizar 

apetrechos MF e RA 

 
Higienizar apetrechos MF e RA = Tornar limpo 

(destituído de “sujeiras” todos os aparelhos, 
equipamentos, celulares, e-mails de MÁRCIO FARIA e 
ROGÉRIO ARAÚJO 

 
 

RA vs cc Sw 
(direção fluxo? 

Delação dos 
envolvidos?) 

 
RA vs cc Sw = ROGÉRIO ARAÚJO versus contas bancárias 

na Suiça 
 

 
Em outro comentário feito por MARCELO ODEBRECHT em 

seu celular, mais especificamente na anotação de número 9970, 
extrai-se a seguinte expressão:“PRC/Suíça. PV?”. Conforme bem 
apontado no Relatório de Análise Policial nº 417 (ANEXO 42, f. 
16), possivelmente se trata de alusão a conta bancária mantida 
pela ODEBRECHT, em favor de PAULO ROBERTO COSTA (PRC), no Banco 
Pictet & Cie Banquiers, na Suíça, onde PATRICK VALITON (PV) 
trabalha” (págs. 142/145 do Evento 01). 

 

Em primeiro lugar, deve-se observar que extrair das 

breves e minimalistas anotações de MARCELO ODEBRECHT todas estas 

interpretações (inclusive, pasme-se, a de que ele possuía amplo 

controle e conhecimento de tudo que se passava no grupo!) parece 

constituir um autêntico “salto triplo carpado hermenêutico”, para 
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utilizar a famosa expressão com que o eminente Ministro CARLOS AYRES 

BRITTO designava conclusões estapafúrdias, que não guardam nenhuma 

conexão lógica com as premissas das quais se parte. 

 
Ademais, é preciso registrar que essas eram notas de 

MARCELO ODEBRECHT para ele mesmo! Repita-se: não se está a falar de 

mensagens que pudessem conter algum tipo de orientação, mas 

simplesmente de anotações que serviam como reminders. Assim, como 

dizer que tais anotações comprovam um manifesto controle e gestão do 

grupo por parte de MARCELO ODEBRECHT? Controle e gestão sem 

orientação? Ora, a totalidade dessas notas foi escrita depois dos 

supostos fatos criminosos que se quer atribuir a MARCELO ODEBRECHT, 

sendo certo que todas as notas referentes à Operação Lava Jato foram 

escritas no curso das próprias investigações. Aliás, tudo isso foi 

esclarecido por MARCELO ODEBRECHT em documento que entregou durante 

o seu interrogatório.  

 
Confira-se: 

 
“Inicialmente, esclareço que as notas apreendidas em 

meu celular são anotações pessoais feitas por mim e para mim 
mesmo. Essas notas não eram mensagens nem orientações a quem 
quer que fosse, porque não se destinavam a ninguém. Elas tinham 
por objetivo possibilitar que eu lembrasse acerca de 
determinados temas que eu via nos meios de comunicação, ou que 
alguém mencionava em alguma reunião, ou ainda que chegavam ao 
meu conhecimento por qualquer outro meio, inclusive e-mails, 
notas de autoria de terceiros, que às vezes eram copiados para 
o bloco de notas do celular.  

 
Na maior parte das vezes, aquelas anotações ficavam 

no campo da cogitação, de ideias que eu tinha e anotava para 
perguntar a alguém, checar, acompanhar, tirar dúvidas, discutir 
ações a serem adotadas. Como as anotações eram apenas para mim 
e não tratavam de temas específicos, mas sim variados, 
incluindo assuntos de estratégia empresarial e questões 
pessoais, eu costumava escrever utilizando siglas, apelidos, 
abreviações. 

 
Em face da repercussão do caso na mídia, algumas 

anotações se relacionam à Operação Lava Jato, tendo em vista a 
potencial exposição jurídica ou de imagem para o Grupo. 
Inúmeras outras anotações não se relacionam com a referida 
Operação, tratando de questões empresariais ou mesmo pessoais 
(...)” (págs. 13/14 – Evento 1.015). 
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Muito embora dissessem respeito a reflexões pessoais 

(e, ressalte-se, referentes ao acompanhamento das investigações da 

Operação Lava Jato e não demonstrando proximidade aos fatos 

imputados), o próprio MARCELO ODEBRECHT, no documento a que se fez 

referência, teve o cuidado de explicar o significado dessas 

anotações, desmistificando, definitivamente, as interpretações 

distorcidas quanto ao seu conteúdo. Disse ele: 

 
“50. O que o senhor tem a declarar sobre as 

anotações abaixo? 
 
Nota 1: “RA vs cc Sw (direção fluxo? Delação dos 

envolvidos?)” 
 
Nota 2: “Sw (CNO vs Pessoal vs RA vs as dos BOs? 

PKB?)... 
 
Nota 3: “Swiss: Pic (declarar ctas já) RA, PKB...)” 
 
Resposta de Marcelo Odebrecht:  
 
Começaram a aparecer na mídia notícias vinculando o 

delator Rafael Ângulo à Braskem, dizendo que ele teria 
recolhido na empresa swifts que demonstravam pagamentos 
indevidos no exterior. As notas acima dizem respeito a este 
tema. 

 
A Nota 1 foi um lembrete sobre as menções da mídia 

quanto à delação de Rafael Ângulo e supostos swifts, visando 
obter informações sobre o fluxo de pagamentos noticiado e se 
havia outros delatores falando sobre o mesmo tema. Tais notas 
estão acompanhadas de ponto de interrogação denotando 
justamente esses questionamentos que eu tinha. 

 
A Nota 2 decorreu de uma solicitação da imprensa, 

também relacionada à delação de Rafael Ângulo. A minha equipe 
de Comunicação informou que alguns jornalistas estavam 
indagando sobre a existência de contas no exterior em nome da 
Odebrecht, vinculando essa informação à delação de Rafael 
Ângulo. Anotei para indagar ao pessoal interno da empresa o que 
havia saído na mídia sobre o tema e verificar se esses swifts 
tinham alguma relação com a CNO, e verificar se procedia a 
informação dos jornalistas sobre a titularidade, por parte da 
CNO, de contas na Suíça e no Banco PKB. 

 
A Nota 3 foi um lembrete para, diante da delação de 

Rafael Ângulo e das menções na mídia às contas de Paulo Roberto 
Costa no Banco PKB, avaliar nos anteciparmos às notícias que 
vinham sendo veiculadas, e já tornarmos públicas as contas que 
empresas do Grupo Odebrecht legitimamente possui exterior, 
evitando, assim, ilações de má-fé. 
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Concluir, a partir dessas notas, que eu teria 
‘manifesto conhecimento, controle e gestão sobre operações de 
lavagem de dinheiro’ é, no mínimo, um absurdo, ainda mais 
quando se verifica que as provas produzidas no processo não 
autorizam, nem de perto, essa disparatada conclusão” (pág. 15 – 
Evento 1.015). 

 

Por fim, nunca é demais insistir: 1) Marcelo não 

tinha qualquer envolvimento ou conhecimento sobre qualquer fato 

ilícito 2) Todas as notas foram escritas após a imprensa ter dado 

publicidade aos fatos noticiados 3) Justamente por isso é que não 

existe a menor evidência, nem mesmo uma única nota que demonstre o 

envolvimento de Marcelo Odebrecht com os contratos objeto desta 

denúncia. 

 

Pois bem. Muito embora a denúncia somente se refira 

a supostas ações criminosas de MARCELO ODEBRECHT, não fazendo 

nenhuma menção a uma hipotética responsabilidade por omissão (razão 

pela qual Vossa Excelência, pelo princípio da correlação, jamais 

poderia considerar qualquer imputação a esse título), não custa, 

aqui, demonstrar que a ele nem mesmo se poderia atribuir (a não ser 

per absurdum) qualquer responsabilidade criminal por um non facere. 

 
Não se trata de nenhum exercício de erudição ou 

estéril diletantismo intelectual. Não! Faz-se tal advertência, pois, 

no segundo decreto de prisão de MARCELO ODEBRECHT, Vossa Excelência 

chegou a esboçar, ainda como fumus comissi delicti, uma pretensa 

responsabilidade do mesmo a título de omissão. É ler-se o seguinte 

trecho da decisão: 

“Apesar da Defesa ter questionado o caráter 
criminoso da expressão ´sobrepreço´, o sentido imediato remete 
a superfaturamento do preço de operação da sonda e no mínimo 
indica que Marcelo Bahia Odebrecht estava integrado nas 
discussões dos negócios na área de Óleo e Gás, nas quais eram 
cometidos crimes, e não delas afastado como alega sua Defesa. 

 
Além disso, as provas são no sentido de que a 

propina não era paga somente pela empresa Construtora Norberto 
Odebrecht, mas também pela Braskem Petroquímica, empresa 
controlada pelo Grupo Odebrecht, o que remete à 
responsabilidade de alguém com poder de gestão sobre as duas, 
no caso o Presidente do Grupo empresarial, especificamente 
Marcelo Bahia Odebrecht. 
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Tal elemento de convicção foi reforçado pela prova 
vinda do exterior, na qual se constata que, para o pagamento de 
propinas, foram utilizados recursos de outras empresas Grupo 
Odebrecht, como a Construtora Norberto Odebrecht, Osel 
Odebrecht, Osela Angola Odebrecht e CO Constructora Norberto 
Odebrecht, o que também remeta a responsabilidade ao 
controlador do grupo. 

 
Surgiram ainda outros elementos supervenientes que 

reforçam a responsabilidade de Marcelo Bahia Odebrecht pelos 
atos de seus subordinados. 

 
Um primeiro elemento decorre da já referida 

publicação pela Odebrecht de comunicado em jornal, de 
22/06/2015, defendendo seu procedimento, negando 
responsabilidade e atacando este Juízo e as instituições 
responsáveis pela investigação e persecução. 

 
Considerando os elementos acima citados, 

especialmente a vinda da documentação das contas no exterior, 
de se concluir, em princípio, que o Grupo Odebrecht faltou com 
a verdade, no comunicado publicado nos principais jornais do 
país, quanto a afirmada falta de vínculo com o pagamento da 
propina no exterior. 

 
Não se trata aqui de exigir a admissão dos fatos, 

mas, caso o dirigente do Grupo fosse estranho às práticas 
delitivas, a postura esperada seria a apuração interna dos 
fatos, o afastamento dos subordinados envolvidos em crimes e a 
admissão dos malfeitos, como forma de superação do episódio. 

 
Não foi essa a postura adotada pelo dirigente do 

Grupo” 
 
E o mesmo argumento pode ser encontrado no segundo 

decreto de prisão de MARCELO ODEBRECHT. Confira-se: 

 
“(...) mesmo ganhando a investigação notoriedade, 

com divulgação de notícias do possível envolvimento da 
Odebrecht e da Andrade Gutierrez, bem como a instauração de 
inquéritos, não há registro de que os dirigentes das duas 
empresas, incluindo os Presidentes, tenham tomado qualquer 
providência para apurar, em seu âmbito interno, o ocorrido, 
punindo eventuais subordinados que tivessem, sem conhecimento 
da presidência, se desviado” (Evento 472 dos autos do Pedido de 
Busca e Apreensão Criminal nº. 5024251-72.2015.404.7000/PR) 

 

Ao não conseguir identificar nenhuma ação criminosa 

por parte de MARCELO ODEBRECHT (mesmo porque não há!), Vossa 

Excelência tentou atribuir-lhe uma responsabilidade a título de 

omissão, utilizando-se, data venia, do seguinte raciocínio: 
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primeiramente, imputou a executivos das empresas que integram o 

grupo Odebrecht a prática de hipotéticos delitos; em seguida, num 

salto (i)lógico, afirmou simplesmente que MARCELO ODEBRECHT, 

enquanto presidente do grupo, deveria ter tomado alguma providencia 

em relação a tais supostos delitos e seus pretensos autores. Como, 

de acordo com Vossa Excelência, nada foi feito, MARCELO ODEBRECHT 

seria cumplice (por omissão) dos referidos delitos. Como se o 

presidente de uma holding estivesse numa posição de garantidor em 

razão de um pretenso dever de vigilância de todos os executivos 

integrantes do grupo! 

 
Nas linhas que se seguem, demonstrar-se-á, 

exaustivamente, que o raciocínio de Vossa Excelência, com a devida 

vênia, parte de uma série de equívocos dogmáticos ou, quando não, 

fáticos. É o que se passa a expor. 

 
Inicie-se pela equivocada noção de que o presidente 

de uma holding de um grupo econômico possui um dever de vigilância 

em relação aos executivos das diversas empresas que o integram, o 

que lhe colocaria numa posição de garantidor e lhe faria 

responsável, a título de omissão (mais precisamente: comissão por 

omissão ou omissão imprópria), por todos os delitos por eles 

cometidos. 

 
Ora, o nosso Código Penal, em seu art. 13, § 2º, 

adota a teoria formal do dever jurídico175, que provém de FEUERBACH, 

SPANGENBERG e STÜBEL176. Isso significa que a omissão só pode ser 

175 Cfr. Tavares, Teoria dos Crimes Omissivos, Madri/Barcelona/Buenos 
Aires/São Paulo, 2012, pág. 315: “A técnica de situar formalmente as fontes 
da posição de garantidor foi acolhida, integralmente, no Brasil, já no 
Anteprojeto de Código Penal de 1962, de autoria de Nelson Hungria e está 
igualmente inserida no art. 13, § 2º, do Código vigente”; Fragoso, Lições 
de Direito Penal. Parte Geral, 4ª ed., Rio de Janeiro, 1995, pág. 231: “A 
lei vigente (diversamente do que ocorria na redação original do CP de 1940) 
especifica as fontes do dever jurídico de impedir o resultado (...)”; 
Cirino dos Santos, Direito Penal. Parte Geral, Curitiba, 2008, pág. 208: 
“No Brasil, após a reforma de 1984, a lei penal define os fundamentos do 
dever jurídico de evitar o resultado (art. 13, § 2º, CP) (...)”. 

 
176 Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen 

Rechts, Gießen, 1803, pág. 24 e ss., considerando como fontes do dever de 
garantidor a lei e o contrato. Posteriormente, Spangenberg, Über 
Unterlassungsverbrechen und deren Strafbarkeit em Neues Archiv des 
Criminalrechts, Tomo IV, 1821, pág. 539, passa a admitir também como fonte 
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penalmente relevante quando o sujeito devia e podia agir para evitar 

o resultado. E o dever de agir incumbe, exclusivamente, a quem: a) 

tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; b) de 

outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; c) 

com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do 

resultado. Mas nem a lei, nem qualquer contrato impunham a MARCELO 

ODEBRECHT o dever de evitar supostos delitos cometidos por 

executivos das empresas integrantes do Grupo Odebrecht. Da mesma 

forma, não há qualquer atuar precedente por parte de MARCELO 

ODEBRECHT que tenha gerado um risco de ocorrência de fatos ilícitos. 

 
Além do mais, como assinala certeiramente o antigo 

Professor da Universidade de Bonn, HANS-JOACHIM RUDOLPHI, tornar o 

presidente de uma holding de um grupo econômico responsável, a 

título de omissão imprópria ou comissão por omissão, por eventuais 

delitos cometidos por terceiros no âmbito empresarial, seria violar, 

a mais não poder, o princípio da auto-responsabilidade, segundo o 

qual cada um é responsável somente pelos seus atos e não por atos de 

terceiros (vicarious liability)177. E como sustenta com inteira razão 

Lippman178, o conceito de vicarious liability constitui, justamente, 

o antípoda da garantia da responsabilidade pessoal (positivada na 

nossa Constituição no art. 5º, XLV).  

  

Mas admita-se, ad argumentandum tantum, que o 

direito positivo pátrio (mais especificamente: o art. 13, § 2º do 

CP) autorizasse a consideração de que o presidente de uma holding de 

um grupo econômico encontrar-se-ia numa posição de garantidor em 

razão de um dever de vigilância dos executivos da companhia, sendo, 

do dever de garantidor relações pessoais estreitas, a exemplo do parentesco 
ou do matrimônio. Por fim, Stübel, Über die Teilnahme mehrerer Personen an 
einem Verbrechen, Dresden, 1928, pág. 61, reconhece como fonte do dever de 
garantidor o atuar precedente. Sobre a evolução história da teoria formal 
do dever jurídico cfr. Schünemann, Grund und Grenzen der unechten 
Unterlassungsdelikte, Göttingen, 1971, págs. 218 e ss. 

 
177 Rudolphi in Rudolphi/Horn/Günther/Samson, Systematischer Kommentar 

zum Strafgesetzbuch, 7ª ed., Neuwied/Kriftel/Berlin, 2000, § 13/35a. No 
mesmo sentido cfr. Beulke, Der Compliance Officer als Aufsichtsgarant? in 
Festschrift für Geppert, Berlin/New York, 2011, págs. 23 e ss. 

 
178 Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases and Controversies, 2ª ed., 

London, 2010, pág. 166 
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portanto, cúmplice por omissão imprópria (comissão por omissão) de 

eventuais delitos por eles cometidos. Ainda que essa absurda 

construção dogmática pudesse estar autorizada pelo Direito pátrio, o 

que se admite apenas para argumentar, seria tornar-se MARCELO 

ODEBRECHT responsável, a título de omissão imprópria, por delitos 

supostamente cometidos por executivos do Grupo Odebrecht. Isso pelas 

razões explicitadas a seguir. 

 
Em primeiro lugar, pela própria estrutura do Grupo 

Odebrecht não seria possível constatar-se qualquer dever concreto de 

vigilância de MARCELO ODEBRECHT, enquanto presidente da holding,  em 

relação a pretensos delitos praticados por executivos integrantes 

das empresas do Grupo. Recorde-se: um dos pilares do Grupo Odebrecht 

encontra-se no princípio da confiança, do qual derivam duas 

características essenciais do grupo, quais sejam, a total delegação 

e a absoluta descentralização de poder e de autoridade. Como se viu, 

isso propicia a cada líder de uma pequena empresa do Grupo exercer o 

seu papel com autonomia, independência e plena responsabilidade. 

 
Do ponto de vista jurídico-penal, a delegação de 

poderes e de autoridade implica na transformação das esferas de 

responsabilidade. Em termos mais específicos: a delegação produz uma 

transferência da responsabilidade do delegante para o delegado. Como 

bem diz o eminentíssimo Catedrático espanhol JESÚS-MARÍA SILVA 

SÁNCHEZ, 

 

“(...) la delegación de funciones crea una nueva 
‘posición de garantía: la del delegado, en la medida de su 
asunción. Esto es, la delegación proyecta sobre el delegado un 
nuevo ámbito de organización y de responsabilidad, al 
producirse una ampliación de su esfera de competencia en virtud 
de la asunción de funciones de control de determinados 
riesgos”179. 

 
 
Note-se que, na medida em que o delegante transfere 

ao delegado funções de controle de risco (e, portanto, deveres de 

179 Silva Sánchez, Bases de la responsabilidad penal de los 
administradores de sociedades mercantiles in Fundamentos del Derecho Penal 
de la Empresa, Madrid, 2013, pág. 99. Cfr., ademais, Montaner Fernández, 
Gestión empresarial y atribución de responsabilidad penal, págs. 98 e ss. 
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vigilância), tem-se a plena isenção do delegante de qualquer 

responsabilidade jurídico-penal, como, aliás, já decidiu o Tribunal 

Supremo Espanhol180. 

 
Ora, em grupos económicos altamente complexos, 

caracterizados pela total delegação e absoluta descentralização de 

poder e autoridade, como é o caso do Grupo Odebrecht, os deveres de 

vigilância são totalmente transferidos (por delegação) para um 

sistema de compliance181. Em outras palavras: o sistema de compliance 

é, por antonomásia, o próprio dever de vigilância no âmbito 

empresarial182. 

  
Ora, cada uma das empresas (autônomas) do Grupo 

Odebrecht possui um rígido programa de compliance, que conta com um 

eficaz sistema de apuração de eventuais ilícitos cometidos em seus 

respectivos âmbitos. Não há que se falar no presente caso, portanto, 

em qualquer descumprimento de dever de vigilância! O dever de 

vigilância foi rigorosamente cumprido por meio da implementação de 

um eficaz sistema de compliance no seio de cada uma das empresas 

autônomas do Grupo Odebrecht! 

 
A atestar a existência do sistema de compliance de 

cada uma das empresas do grupo, confira-se o depoimento de OLGA DE 

MELLO PONTES, profissional com 20 anos de experiência nessa área e 

responsável pelo programa de compliance da Braskem (a partir do qual 

os demais programas de cada uma das empresas foi desenvolvido): 

 

“Defesa de Marcelo Odebrecht:- Qual a sua função no 
grupo Odebrecht? 

180 STS de 25 de outubro de 2002. Na doutrina cfr., por exemplo, Di 
Amato, Diritto Penale Dell’impresa, 4ª ed., Milano, 1999, pág. 88. 

 
181 Sobre a delegação de deveres de vigilância para sistemas de 

compliance cfr., por exemplo, Kuhlen, Strafrechtliche Haftung von 
Führungskräften in Maschmann (Org.), Corporate Compliance und Arbeitsrecht, 
Mannheim, 2009, pág. 19; Bacigalupo, Compliance y Derecho penal, Navarra, 
2011, pág. 119; Robles Planas, El responsable de cumplimiento («compliance 
officer») ante el Derecho penal in Silva Sánchez (Dir.)/Montaner Fernández 
(Coord.), Criminalidad de empresa y compliance, Barcelona, 2013, págs. 319 
e ss.   

   
182 Cfr. Rotsch, Compliance und Strafrecht – Konsequenzen einer 

Neuentdeckung in Festschrift für Samson, Heidelberg, 2010, pág. 152. 
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Depoente:- Eu sou responsável pela área de 

compliance da Braskem. 
 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- A senhora poderia 

falar um pouco sobre a sua experiência profissional nessa área? 
 
Depoente:- Sim. São 20 anos acumulados em atividades 

envolvidas, focadas na auditoria interna, na compliance, na 
gestão de riscos, dos quais os últimos 10 anos foram dedicados 
e desenvolvidos dentro da organização Odebrecht, na Braskem, os 
10 primeiros anos foram desenvolvidos trabalhando para empresa 
de consultoria e auditoria mundial, a Ernest Young, desses 10 
anos, os últimos 2 foram dedicados à prestação de serviços à 
organização Odebrecht, foi aí que surgiu o convite da 
organização Odebrecht me convidar pra fazer parte do time, 
justamente pelos trabalhos de auditoria, consultoria e 
compliance, ainda quando eu era da Ernest Young. Na Ernest 
Young também eu tive 2 anos aí de experiência internacional, 
vivendo e trabalhando para a filial da Ernest Young em Londres, 
onde foi importante no acúmulo é, como experiência em técnicas 
de compliance internacional. 

 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- E como se estrutura o 

programa de compliance da Braskem? 
 
Depoente:- O programa de compliance ele é 

estruturado em 3 grandes pilares, são os pilares que são 
reconhecidos mundialmente como os pilares necessários para um 
bom programa de compliance, temos o primeiro pilar que é o 
pilar da autoadministração, patrocínio da autoadministração e 
das formalizações que são necessárias, temos o segundo pilar 
que é o pilar da comunicação e do treinamento, é onde a gente 
capacita e dissemina os valores e princípios pros integrantes e 
pra nossa cadeia de valor, e temos o terceiro pilar que é o 
pilar focado na gestão de risco, auditoria e monitoramento. 

 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Desde quando a Braskem 

tem um programa estruturado de compliance? 
 
Depoente:- A Braskem já nasceu num ambiente bastante 

regulado, a Braskem nasceu em agosto de 2002 e, desde então, 
princípios importantes e básicos de compliance já nasceram com 
a Braskem em 2002, e a gente foi aí desenvolvendo ao longo dos 
anos, aprimorando e aperfeiçoando o programa de compliance que 
já existia desde a sua nascença. 

 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Em termos bem 

objetivos, o que significa um programa de compliance? 
 
Depoente:- Um programa de compliance é a 

responsabilidade dos membros da companhia em fazer o que é 
certo e pra demonstrar, não só fazer o que é certo, mas 
demonstrar que fazemos o que é certo existem mecanismos que são 
reconhecidos internacionalmente, que é a forma como a pessoa 
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jurídica e o negócio conseguem demonstrar a responsabilidade 
empresarial não só dos dirigentes, como dos integrantes e 
funcionários que compõem a organização. 

 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Além da Braskem, a 

senhora tem alguma participação na estruturação de programas de 
compliance em outras empresas do grupo Odebrecht? 

 
Depoente:- Sim. Eu acho que a experiência da Braskem 

foi um espelho importante para o amadurecimento e 
reestruturação das atividades de compliance em toda a 
organização Odebrecht. Em 2012, a autoadministração da 
Odebrecht S/A me convidou pra participar de um grupo de 
trabalho, onde esse grupo de trabalho tinha a diretriz do 
próprio Marcelo Odebrecht de se criar um programa estruturado e 
formalizado de compliance pra toda a organização Odebrecht, e 
que esse programa, à medida que ele fosse sendo implementado e 
amadurecido dentro do ambiente de negócio de cada empresa, ele 
pudesse ser reconhecido como um programa de compliance de 
melhor prática, um programa de compliance de referência, então 
eu comecei a ajudar a organização Odebrecht com base na minha 
experiência pregressa, inclusive de Braskem, com a minha 
experiência de implementar o programa de compliance na cultura 
organizacional da Odebrecht na Braskem, ajudei ativamente no 
processo de desenvolvimento e formalização desses princípios, 
que foram aprovados cerca de 1 ano depois, em 2013, eles foram 
aprovados pela holding, pela Odebrecht S/A e dentro do processo 
de aprovação existia a designação e deliberação de que cada 
negócio da organização Odebrecht absorvesse todo aquele 
programa e passasse a aplicar dentro das suas estruturas de 
negócio aquelas diretrizes, aqueles princípios que foram 
estabelecidos pela holding, e assim tem sido feito. 

 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Falando 

especificamente da Construtora Norberto Odebrecht, fala-se num 
sistema de conformidade no âmbito da construtora, o que é que 
significa isso? 

 
Depoente:- Tudo, todos os princípios e aquela 

estrutura que eu comentei anteriormente de patrocínio da 
autoadministração, formalização, treinamento, capacitação, 
auditorias, investigações e monitoramentos, eles foram 
absorvidos por cada um dos negócios, a construtora absorveu da 
mesma forma, assim como os demais de negócios... Falando de 
construtora, é importante frisar que a construtora é formada 
por 5 negócios distintos, e cada um dos negócios possui a 
aprovação individual do seu programa de conformidade, equipes 
específicas que lideram esse programa de conformidade dentro do 
âmbito de cada um dos negócios. 

 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- No caso de consórcios, 

existe um sistema que busca garantir a integridade dessa 
atuação da empresa? 
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Depoente:- Um dos princípios básicos que foram 
aprovados no âmbito da holding e que foi ratificado e aprovado 
no âmbito do negócio, um dos princípios é a empresa deve adotar 
aqueles princípios básicos e para os negócios que ela, para as 
empresas que tenham controladas, coligadas, joint ventures e 
consórcios, essas empresas também apliquem esta, esta, esta 
prática de compliance também nas empresas consorciadas, 
coligadas, controladas e joint ventures, e aí cada, cada 
negócio tem o seu ambiente específico e tem a obrigação de, de, 
de transmitir aqueles princípios e garantir a aplicabilidade 
daqueles princípios dentro do âmbito das coligadas, controladas 
e consorciadas também. 

 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Pode-se dizer que no 

âmbito da construtora o programa de compliance é efetivo? 
 
Depoente:- Ele é baseado num pilar bastante 

importante de melhores práticas e ele está se tornando efetivo 
na medida em que ele vai amadurecendo, ele tá, ele tá cada vez 
ganhando mais robustez, aprendendo com, com o dia a dia, e 
posso dizer sim que ele tem um pilar que torna o processo de 
compliance da construtora efetivo; lembrando que um programa de 
compliance não é uma fotografia jamais, você não recorta e 
cola, você não tira da prateleira e coloca um programa de 
compliance numa organização, o que dá vida e eficácia a um 
programa de compliance é a maturidade dele, o desenrolar dele 
ao longo do dia e o compromisso da própria administração, da 
própria liderança da área de compliance de tornar aquele 
processo vivo no dia a dia da organização. 

 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Existe um canal de 

denúncias mantido no princípio do anonimato? 
 
Depoente:- Não, claro, inclusive existir um canal de 

denúncia é um dos princípios básicos da estruturação de um do 
programa de conformidade, todas as empresas da organização 
Odebrecht, que eu tenho conhecimento, possuem um canal de 
denúncia estabelecido, esse canal de denúncia, ele é, existem 
dois formatos pra esse canal de denúncia, um canal de denúncia 
por internet, ou seja, uma mensagem eletrônica que qualquer 
relatante, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode 
acessar esse canal e mandar a mensagem que achar que deve ser 
compartilhada com a organização, existe também, todos os 
negócios possuem um 0800, um número que, de ligação gratuita, e 
não por empresa, mas por empresa versus países onde aquela 
empresa atua. Existe um processo formalizado e definido de 
recebimento dessas denúncias, de tratamento e investigação 
dessas denúncias, e de tomada de ação, principalmente sobre as 
conclusões do que é averiguado nas denúncias que chegam em cada 
um dos canais de cada uma das empresas. 

 
Defesa de Marcelo Odebrecht:- Existe, na sua 

percepção, um comprometimento da estrutura organizacional do 
grupo Odebrecht com a efetivação desses programas de 
compliance? 
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Depoente:- Com certeza. Todos, todos os bojos de 

cada um dos negócios concordaram antes da, da própria aprovação 
desse, desse programa, eu participei ativamente das discussões, 
dos alinhamentos, da construção da redação, e o patrocínio foi 
geral, de todos os líderes, de todos os presidentes, diretores 
e presidentes de cada um dos negócios, até a aprovação da 
holding, e cerca de 2 ou 3 meses depois da aprovação efetiva 
desse programa a holding e cada negócio já tinham dentro do seu 
âmbito de negócio particular esse programa aprovado com equipes 
definidas, orçamentos  definidos dedicados, programação para a 
construção da linha de ética para as empresas que não tinham, 
porque é importante lembrar que, que são inúmeras empresas, a 
organização Odebrecht é formada por inúmeras empresas e não 
necessariamente todas tinham o mesmo nível de maturidade, e não 
necessariamente o que foi aprovado era novo pra todo mundo, 
tinham várias empresas que já possuíam vários desses princípios 
regulamentados, a intenção do Marcelo ao definir que fosse uma 
orientação da holding a ser aplicada pra todas da organização 
era nivelar pelo maior nível, o nível maior de maturidade que 
deveria ser aplicado” - (Evento 964). 

 
 

Ressalte-se que a iniciativa de criar um programa 

estruturado e formalizado de compliance para todo o grupo Odebrecht 

foi do próprio MARCELO ODEBRECHT, como categoricamente pontuou a 

testemunha OLGA DE MELLO PONTES. Revisite-se o seguinte trecho do 

seu depoimento: 

 
“Em 2012, a autoadministração da Odebrecht S/A me 

convidou pra participar de um grupo de trabalho, onde esse 
grupo de trabalho tinha a diretriz do próprio Marcelo Odebrecht 
de se criar um programa estruturado e formalizado de compliance 
pra toda a organização Odebrecht, e que esse programa, à medida 
que ele fosse sendo implementado e amadurecido dentro do 
ambiente de negócio de cada empresa, ele pudesse ser 
reconhecido como um programa de compliance de melhor prática, 
um programa de compliance de referência, então eu comecei a 
ajudar a organização Odebrecht com base na minha experiência 
pregressa, inclusive de Braskem, com a minha experiência de 
implementar o programa de compliance na cultura organizacional 
da Odebrecht na Braskem, ajudei ativamente no processo de 
desenvolvimento e formalização desses princípios, que foram 
aprovados cerca de 1 ano depois, em 2013, eles foram aprovados 
pela holding, pela Odebrecht S/A e dentro do processo de 
aprovação existia a designação e deliberação de que cada 
negócio da organização Odebrecht absorvesse todo aquele 
programa e passasse a aplicar dentro das suas estruturas de 
negócio aquelas diretrizes, aqueles princípios que foram 
estabelecidos pela holding, e assim tem sido feito”. 
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Note-se também, como observa a testemunha OLGA DE 

MELLO PONTES, que logo após o surgimento de notícias de supostas 

irregularidades no âmbito da Braskem (contrato de Nafta), algumas 

providências concretas foram tomadas, a exemplo da contratação, pela 

referida empresa, de um escritório de advocacia de renome 

internacional para a condução de um trabalho de investigação 

independente. Esse escritório de advocacia ainda assessorou a 

Braskem num processo de revisão e consequente aprimoramento de suas 

práticas de compliance. Confira-se o seguinte trecho do seu 

depoimento: 

 
“Defesa de Marcelo Odebrecht:- Muito bem. 

Concretamente, no caso, no caso da lava-jato, depois dessas 
notícias de irregularidades, que medidas foram tomadas pelo 
grupo empresarial Odebrecht? 

 
Depoente:- Posso começar pelo que eu tenho 

conhecimento de Braskem, depois da petição 5280, onde a Braskem 
foi citada no processo da lava-jato em relação com o contrato 
de Nafta, dias depois desse conhecimento que a gente, desse 
conhecimento pela Braskem nós contratamos um escritório de 
advocacia de renome internacional e esse escritório de 
advocacia está conduzindo desde então, desde dias após a 
publicação da petição 5280, está conduzindo um trabalho de 
investigação bastante robusto e independente, e pela Braskem 
fizemos isso. Aproveitamos esse processo de investigação, 
solicitamos a essa empresa, a esse escritório de advocacia de 
renome internacional, que nos assessorasse também num processo 
de revisão do que a gente tem hoje nessas práticas, pra saber 
se temos algo a mais a melhorar dentro das nossas práticas, que 
já são consideradas referências de mercado no mercado 
brasileiro, as práticas da Braskem de compliance” (Evento 964). 

 

Note-se que em comunicado de Fato Relevante aos seus 

acionistas, a Braskem soltou uma nota informando que a empresa deu 

início a um procedimento de investigação interna para apurar a 

suposta prática de crimes, ressaltando, inclusive, que contratou 

escritórios de advocacia de renome internacional com reconhecida 

experiência em casos similares, conforme se depreende do Ofício (V. 

Anexo X) enviado pela Braskem. Confira-se o mencionado comunicado:  

285 
 



 

 

 

 

Veja-se que também foi de MARCELO ODEBRECHT a 

iniciativa para a contratação do referido escritório, como se pode 

verificar de anotação que o próprio MARCELO fez em seu celular, a 

lembrá-lo de conversa que deveria ter, como efetivamente teve, com 

MAURÍCIO FERRO, Diretor Jurídico da Odebrecht S.A, sobre o tema. Lá 

se pode ler o seguinte:  

 

“Maurício, acho que deveríamos – até por dever de 
compliance mas tb para termos essa prova de nossa diligência 
perante eventualmente US e CGU, e ou outro uso no futuro – 
contratar um escritório de advocacia para preparar um amplo 
relatório encima de uma due diligence dos temas Petrobras e 
correlatos, incluindo (...)”.    

 

A testemunha OLGA DE MELLO PONTES ainda asseverou 

que, também no âmbito da Odebrecht Engenharia Industrial, foram 

tomadas providências concretas após o início da Operação Lava Jato, 
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a exemplo da instauração de uma auditoria interna. É ler-se o 

seguinte excerto de seu depoimento: 

 

“Posso falar também pra você da engenharia 
industrial, porque eu fui pessoalmente envolvida em algumas 
atividades de auditoria dentro do âmbito da engenharia 
industrial, a liderança, a autoadministração da engenharia 
industrial, depois dos fatos publicados sobre as questões do 
contrato da engenharia industrial com a Petrobras, instaurou 
uma auditoria interna formada por membros da organização 
Odebrecht independentes da engenharia industrial, e por conta 
da minha expertise em trabalhos de auditoria, em trabalhos de 
investigação, eles me convocaram pra participar deste, deste 
processo de investigação, então formamos um comitê ad hoc e 
começamos a desenvolver um trabalho de investigação interna 
focada na engenharia industrial e contratos da engenharia com a 
Petrobras” (Evento 964). 

 

O testemunho de OLGA DE MELLO PONTES, acima 

transcrito, é confirmado pela ata de reunião de formação do comitê 

ad hoc datado de 27/11/2014: 

 

 

287 
 



E o mesmo pode se dizer em relação às outras 

empresas do Grupo Odebrecht, como assegurou OLGA DE MELLO PONTES: 

 

“Tenho conhecimento também, mas não tenho maiores 
detalhes, que outras empresas do grupo adotaram medidas 
similares às medidas tomadas pela Braskem algum tempo atrás, 
são várias hoje as empresas que contrataram escritório de 
advocacia e escritórios de consultoria, tanto pra fazer 
investigações internas ou por fatos reportados, ou 
proativamente por, por, em decorrência do que está acontecendo 
no mercado nacional, e também empresas de consultoria pra 
avaliar a evolução desse programa de compliance, afinal de 
contas começamos mais robustamente a implementar o programa de 
conformidade em 2013, passados quase 2 anos é um bom momento de 
a gente pegar uma opinião externa pra nos assessorar de qual é 
o grau de amadurecimento, do que podemos acelerar, o que 
priorizar pros próximos 12 meses” (Evento 964). 

 

Note-se que, mais uma vez, foi do defendente MARCELO 

ODEBRECHT a iniciativa para a instauração de um comitê ad hoc de 

investigação no âmbito da Odebrecht Engenharia Industrial, como 

asseverou OLGA DE MELLO PONTES:  

 
“Defesa de Marcelo Odebrecht:- Existia um 

acompanhamento por parte de Marcelo Odebrecht e outros 
executivos da holding acerca dessas investigações? 

 
Depoente:- Do que era desenvolvido no ad hoc sim, e 

eu pessoalmente apresentei programas de trabalho, nossos 
planos, o que nós pretendíamos fazer, tive duas oportunidades 
de reuniões com o próprio Marcelo, que patrocinava e dava carta 
branca para aquelas pessoas do grupo que eram dependentes a 
fluírem com o processo investigativo e se achassem algo de 
relevante que, por gentileza, comunicassem a ele” (Evento 964). 

 
 
Mostra-se verdadeiramente absurda, para não dizer 

maliciosa, a interpretação que o Ministério Público Federal faz do 

depoimento de OLGA DE MELLO PONTES em suas alegações finais, ao 

assinalar que: 

 

“(...) no âmbito do subnúcleo criminoso constituído 
pelos executivos do Grupo ODEBRECHT, importante referir o 
depoimento de OLGA MELLO PONTES, responsável pelo compliance da 
BRASKEM e pela realização de comissões para realização de 
compliance nos outros ramos da ODEBRECHT. 
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Em seu depoimento, a testemunha deixa transparecer 
que a constituição de uma comissão no âmbito da ODEBRECHT se 
deu tão somente para dar a aparência de fiscalização, 
possivelmente para atender a interesses de mercado da empresa, 
além de servir, no futuro, como justificativa para exculpar a 
responsabilidade. 

 
A apuração ali conduzida não enfrentou as questões 

centrais de organização criminosa, corrupção e lavagem, ou 
investigou os principais suspeitos, sendo, então suspensa após 
a prisão de seus executivos. Essa postura, contudo, é 
absolutamente contraditória àquela adotada por quem pretende 
buscar a verdade, eis que, no momento em que realizadas as 
prisões e oferecida a denúncia (pública), surgiram inúmeros 
elementos probatórios acerca da prática de crimes, os quais 
poderiam ser aproveitados para que as apurações restassem 
aprofundas. Porém, a medida adotada pela empresa foi a de 
suspender as investigações, demonstrando claramente o 
verdadeiro intuito que lhe acometia, de não investigar os 
responsáveis pela prática dos crimes”. 

 

Também é digno de nota que foi do defendente MARCELO 

ODEBRECHT a iniciativa, em dezembro de 2013, para atualização do 

Código de Conduta da Organização Odebrecht, o que se deu por meio da 

Resolução DP-12/13, confira-se: 
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Ora, como se viu exaustivamente, OLGA DE MELLO 

PONTES deixa claro que o Grupo Odebrecht possuía, sim, um 

sofisticado sistema de compliance, observando que logo após o início 

da Operação Lava Jato várias providências foram tomadas, a exemplo 

da instauração de vários procedimentos internos de investigação. 

 
Curioso notar que o Ministério Público Federal 

reputa a suspensão das investigações internas (em junho de 2015) 

como algo reprovável, quando, na verdade, trata-se de conduta 

absolutamente correta no âmbito de um programa de compliance. De 

qualquer sorte, ressalte-se que, mesmo que se pudesse considerar a 
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suspensão das investigações internas como indevidas, o que se admite 

apenas para argumentar, é certo que tal decisão não foi tomada por 

MARCELO ODEBRECHT, mesmo porque, naquele momento este já se 

encontrava preso preventivamente e, portanto, afastado da 

Presidência da Odebrecht S/A, conforme se depreende do Ofício 

enviado pela Odebrecht S/A (V. Anexo). 

 
De fato, nos últimos anos, os mais eminentes 

especialistas em criminal compliance têm se preocupado com o 

problema da transformação de empresas e organizações em agências 

privadas de investigação183. Hoje tem-se plena noção de que 

investigações internas, que representam uma parte essencial de 

qualquer programa de compliance, podem acarretar uma espécie de 

privatização do inquérito policial, com graves e, não raras vezes, 

irreversíveis consequências para os direitos e garantias 

fundamentais dos trabalhadores e diretores investigados. Aliás, a 

doutrina especializada tem advertido que, a depender da situação, 

determinados atos praticados contra integrantes de uma empresa no 

curso de uma investigação interna também podem configurar crimes184.  

 
Como se vê, há um claro conflito de interesses 

entre, de um lado, a preocupação das empresas em investigar 

possíveis delitos cometidos em seu âmbito e, de outro, a preservação 

das garantias e direitos fundamentais de seus integrantes. Pois bem, 

justamente em razão de tal conflito, a doutrina tem entendido que 

uma investigação interna somente deveria se justificar quando houver 

183 Demonstram grande preocupação pelo tema, entre outros, Sieber, 
Grenzen des Strafrechts. Grundlagen und Herausforderungen des neuen 
strafrechtlichen Forschungsprogramms am Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Strafrecht in Zeitschrift für die Gesamte 
Strafrechtswissenschaft 119, 2007, págs. 40 e ss.; Hamm, Compliance vor 
Recht? in Neue Juristische Wochenschrift, 2010, pág. 1.332; 
Moosmayer/Hartwig, Interne Untersuchungen, München, 2012, págs 1 e ss.; 
Wastl, Zwischenruf: Privatisierung staatlicher Ermitlungen in Zeitschrift 
für Rechtspolitik, 2011, pág. 57; Estrada i Cuadras/Llobet Anglí, Derechos 
de los trabajadores y deberes del empresario: conflicto en las 
investigaciones empresariales internas in Silva Sánchez (Dir.)/Montaner 
Fernández (Coord.), Criminalidad de empresa y compliance: prevención y 
reacciones corporativas, Barcelona, 2013, pág. 200. 

 
184 Cfr., por exemplo, Estrada i Cuadras/Llobet Anglí, Derechos de los 

trabajadores y deberes del empresario, pág. 200, págs. 222 e ss. 
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uma espécie de estado de necessidade empresarial185. ALBERT ESTRADA I 

CUADRAS e MARIONA LLOBET ANGLÍ, Professores de Direito Penal da 

prestigiosa Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, resumem bem os 

requisitos objetivos desse estado de necessidade (art. 24 do Código 

Penal) empresarial: 

 
“Los requisitos de dicha causa de justificación son, 

desde la perspectiva objetiva, la inminencia de un mal, la 
necesidad de la lesión de un bien jurídico como última ratio 
(principio de subsidiariedad) para salvar a otro, la ausencia 
de provocación del mal amenazante, la idoneidad de la lesión 
para la salvación del bien jurídico defendido, la 
preponderancia del bien jurídico salvado frente al lesionado y 
la ausencia de un deber de sacrificio”186. 

 
 
E, na sequência, ESTRADA I CUADRAS e LLOBET ANGLÍ 

passam a elencar alguns casos onde tais requisitos não estão 

presentes. Confira-se apenas a primeira hipótese mencionada pelos 

referidos professores: 

 

“Tan pronto como se pongan en relación los 
requisitos objetivos de las causas de justificación penal con 
los diferentes tipos de investigación (criminal) interna 
penalmente típicos, se hace evidente que no todos estos tipos 
de investigación van a estar justificados. 

 
Para empezar, solo con el primer requisito objetivo, 

la inmediatez del mal amenazante, se descarta la juridicidad de 
un buen número de investigaciones. Así, las investigaciones por 
delitos ya consumados (y no permanentes o continuados) no 
merecerán la justificación penal por exceso extensivo por 
prolongación. Del mismo modo, aunque en este caso por exceso 
extensivo por anticipación, no pueden justificar-se las 
intromisiones penalmente típicas dirigidas a la investigación 
de delitos respecto de los cuales no se ha iniciado ni la fase 
preparatoria. En consecuencia, el uso de tales medidas sólo 
podría darse para evitar un delito que se estuviera preparando 
o intentando, o un delito consumado pero permanente o 
continuado en el tiempo y que, por lo tanto, todavía estuviera 
afectando bienes jurídicos”187. 

185 Cfr. Estrada i Cuadras/Llobet Anglí, Derechos de los trabajadores y 
deberes del empresario, págs. 223 e ss. 

 
186 Estrada i Cuadras/Llobet Anglí, Derechos de los trabajadores y 

deberes del empresario, pág. 224. 
 
187  Estrada i Cuadras/Llobet Anglí, Derechos de los trabajadores y 

deberes del empresario, pág. 224. 
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Como se vê, uma investigação interna deveria 

justificar-se apenas para delitos que estejam ocorrendo naquele 

momento ou prestes a ocorrer, mas não para delitos já consumados. 

Ora, como no presente caso os supostos delitos imputados ao ora 

defendente e outros teriam ocorrido (em suposta continuidade 

delitiva) entre os anos de 2004 e 2014, seria dispensável uma 

investigação interna sobre o mesmo objeto após esse período188. Por 

isso mesmo, quando em junho de 2015, com a prisão do ora defendente 

e outros, tomou-se conhecimento de que as imputações situavam-se num 

período entre 2004 e 2014, decidiu-se, corretamente, pela suspensão 

das investigações internas. Note-se que houve apenas uma suspensão, 

justamente para possibilitar a absorção das conclusões da 

investigação oficial. 

 
Diante do exposto, colhem-se, com absoluta firmeza 

dogmática, as seguintes conclusões:  

 
1) O direito positivo brasileiro, mais 

especificamente os arts. 13, § 2º do CP e 5º, XLV, da Constituição 

Federal, não permitem a consideração de que o presidente de uma 

holding de um grupo econômico encontre-se numa posição de garantidor 

em razão de um dever de vigilância dos executivos da companhia, 

sendo, portanto, cúmplice por omissão imprópria (comissão por 

omissão) nos eventuais delitos por eles praticados; 

 
2) Caso o direito positivo brasileiro autorizasse 

tal consideração, em grupos econômicos caracterizados pela total 

delegação e radical descentralização do poder, como é o caso do 

Grupo Odebrecht, o controle e a vigilância de eventuais atos 

ilícitos incumbem a sistemas de compliance, e não ao presidente da 

holding; 

 
3) Se se pudesse, por absurdo, considerar que 

MARCELO ODEBRECHT possuía um dever de vigilância em relação a 

188 Destaque-se que a defesa, após receber resposta a questionamentos 
feitos a Construtor Norberto Odebrecht, tomou conhecimento de instauração, 
no âmbito da construtora, de investigação interna com conformação distinta 
e objeto de maior amplitude, sendo certo, portanto, que a atual 
investigação difere do objeto restrito da presente ação penal. 
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eventuais delitos cometidos no âmbito de empresas que integram o 

Grupo Odebrecht, ainda assim não seria possível atribuir-lhe 

qualquer responsabilidade a título de omissão, já que, como se viu 

do quadro fático-probatório incontroverso dos autos, esse dever foi 

rigorosamente cumprido por ele, na medida em que não só tomou a 

iniciativa de implementar um rigoroso e eficaz sistema de compliance 

em todas as empresas do grupo que leva o seu sobrenome, como também, 

logo que tomou conhecimento das primeiras notícias da Operação Lava 

Jato, solicitou a instauração de comitês ad hoc de investigação para 

apuração dos fatos.189; e 

 
4) Em suma, não se pode atribuir a MARCELO ODEBRECHT 

a responsabilidade por qualquer pretenso crime, seja a título de 

ação, seja a título de omissão. 

 

XI – CONSIDERAÇÕES ESPECIAIS SOBRE A BRASKEM S/A 

 

O MPF, insistindo em acusação absolutamente 

divorciada do acervo probatório, alegou que MARCELO ODEBRECHT e 

ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR, na condição de gestores e 

administradores da Braskem S/A, teriam procurado ALBERTO YOUSSEF e 

JOSÉ JANENE para negociar a renovação do contrato de Nafta fornecida 

pela Petrobrás para a Braskem, com o escopo de conseguir uma célere 

tramitação nas negociações e a redução do preço do aludido insumo.  

 
Com isso, quis fazer crer o órgão Ministerial que 

Alexandrino Alencar, por orientação de Marcelo Odebrecht, prometeu 

vantagens ilícitas a José Janene e a Paulo Roberto Costa, 

diretamente ou através de Alberto Youssef, com o fito de induzir os 

agentes públicos a praticarem, omitirem ou retardarem atos de 

ofício, incorrendo, nesse sentido, na prática do delito tipificado 

no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal. 

 
Como ficou demonstrado, Marcelo Odebrecht, além de 

ter sido Presidente da Odebrecht SA, holding do Grupo Odebrecht 

189 Ademais, as próprias notas de Marcelo Odebrecht sobre a Operação Lava 
Jato, ao contrário do que o MPF especula, mostra o defendente acompanhando 
e apurando as notícias relativas à Operação. 

294 
 

                                                           



(função que passou a exercer em 2009), também integrou, desde julho 

de 2008, a Presidência do Conselho de Administração da Braskem S/A. 

 
Como sabido, os Conselhos de Administração das 

Empresas possuem a tarefa de construir estratégias macroeconômicas 

para as companhias a fim de contribuir com resultados positivos para 

os seus acionistas. No caso da Braskem, o mencionado conselho era 

composto por Conselheiros da PETROBRAS e da Odebrecht190, onde a 

PETROBRAS detém, aproximadamente, 47% do capital votante191. 

 
O Conselho de Administração tratava, basicamente, 

de matérias atinentes ao relacionamento entre a empresa e os 

acionistas. Tais matérias eram levadas para análise do citado 

Conselho que, por meio do seu presidente, convocava uma agenda para 

deliberação dos respectivos assuntos que, como já se pode verificar, 

era realizada de maneira coletiva, sem que o presidente pudesse 

apresentar voto de minerva, nem impor qualquer tipo de decisão, pois 

apenas assumia o papel de atentar para questões macro da companhia, 

que em absolutamente nada se relacionam com à sua gestão 192. 

190 Veja-se o que afirma Edmundo Ayres, em depoimento prestado em 
23.09.2015 (Evento 978): Defesa: Qual o papel do conselho de administração?  

“Depoente: O papel de qualquer conselho de administração das empresas, 
acompanhar a participação e verificar exatamente, dar estratégia para a 
empresa, passar estratégia, basicamente as decisões estratégicas para a 
empresa, de forma que ela venha a trazer resultados aos acionistas. 

 (...) 
Defesa: E quantos eram os conselheiros pela Petrobras e quantos eram 

pela Braskem?  
Depoente: O número de conselheiros naquela época, o total de 

conselheiros, quer dizer, até hoje o número total são, eram 11 
conselheiros, naquela época eram 3 conselheiros pela Petrobras, eu estou na 
questão de lembrança se já tinha um, acho que tinha, um conselheiro pelo 
BNDES e os outros 7 conselheiros da Odebrecht, acredito que era isso”. 

 
191 Exatamente nessa linha afirmam o Delator Paulo Roberto Costa, em 

termo de delação prestado em 21.10.2015 (Evento 1046) e José Sérgio 
Gabrielli de Azevedo, em depoimento prestado em 09.10.2015 (Evento 972). 

 
192 Nesse sentido é que o revelou Edmundo Ayres, em depoimento prestado 

em 23.09.2015 (Evento 978):  
“Defesa: O senhor lembra que matérias normalmente passavam pelo crivo do 

conselho de administração?  
Depoente: Todas as matérias que basicamente, existia... até aquele 

momento existia um acordo de acionistas que foi estabelecido quando da 
formação da Braskem, que basicamente definia como é que se dava o 
relacionamento entre os acionistas e, consequentemente, qual era o papel do 
conselho, da assembleia, isso é basicamente, isso é o normal de qualquer 
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É dizer, o papel de MARCELO ODEBRECHT, na condição 

de Presidente de referido Conselho, não era de comando nem execução 

das atividades operacionais da Braskem, mas, somente, de um 

representante com atribuições de convocação e mediação das 

discussões que se operavam naquele âmbito, já que, frise-se, o 

conselho é um órgão colegiado e, enquanto tal, todas as decisões são 

tomadas conjuntamente. Nesse sentido, veja-se o que afirmou MARCELO 

ODEBRECHT em seu interrogatório: 

 

“O senhor é presidente do Conselho de Administração 
de diversas empresas do Grupo Odebrecht. Qual o seu papel como 
presidente desses conselhos? 

 
Resposta de Marcelo Odebrecht: o meu papel como 

presidente é convocar e coordenar as reuniões de Conselho de 
Administração. O Presidente do Conselho não é um executivo da 
companhia, mas um representante do acionista que olha pelas 
questões macro da companhia, não afetas à sua gestão e ao seu 
dia-a-dia operacional. O conselho é um órgão colegiado, que 
toma decisões coletivamente e em que o Presidente dos Conselhos 
não possui voto de minerva. De minha parte, a minha atuação 
enquanto presidente dos Conselhos sempre foi de estimular a 
discussão transparente e aberta dos demais membros, 
representantes da Odebrecht ou de seus sócios, na busca de 
consenso, sem imposição de qualquer decisão”193. 

 

Resta claro, portanto, a completa ausência de 

qualquer poder especial de decisão ou qualquer capacidade de 

execução por parte de MARCELO ODEBRECHT relativamente a assuntos 

específicos da companhia dentro do Conselho de Administração da 

Braskem. Por isso mesmo, MARCELO ODEBRECHT não tinha qualquer 

competência para gerir e administrar a empresa, não tendo poderes 

para discutir e celebrar contratos ou expedir e executar qualquer 

comando financeiro do âmbito da companhia.  

empresa, como que... quais são os assuntos que vêm a conselho conforme o 
acordo de acionistas, como é que você procede as decisões da empresa. 

(...) 
Defesa: Essas matérias como chegavam ao conselho, através da diretoria 

ou através de algum outro órgão?  
Depoente: Não, as matérias, eram, pelo que eu entendo, eram levadas ao 

presidente do conselho, e o presidente do conselho fazia a convocação de 
uma agenda para as respectivas reuniões, que já tinham um calendário prévio 
definido ao longo do ano”. 

 
193 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 1.015 – Interrogatório 

de Marcelo Odebrecht. 
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Ainda nesse mesmo contexto, a instrução processual 

comprovou, a não mais poder, que MARCELO ODEBRECHT nunca tratou de 

qualquer questão que dissesse respeito a atos administrativos ou 

executivos da empresa, ou ainda, que ele jamais participou de 

reuniões com vistas à discussão de preço do contrato de Nafta entre 

a Braskem e a PETROBRAS. Tal situação vem de encontro com o que 

sustentou o Ministério Público Federal na denúncia e agora volta 

atrás em seus memoriais finais. 

 

Aliás, nem se precisaria consultar o robusto acervo 

de provas favorável à defesa para se chegar à constatação de que 

MARCELO ODEBRECHT não era executivo, nem integrava a gestão da 

Braskem S/A, de modo que lhe faltava qualquer competência para 

tratar dos assuntos relacionado a contratos de aquisição de 

matérias-primas, como nafta, pela Braskem S/A. 

 
Mais uma vez, a imputação contida na denúncia não 

só não encontra nenhum respaldo probatório como, efetivamente, os 

elementos de prova desautorizam a pretensão acusatória, pois revelam 

exatamente o contrário do que quis fazer crer o MPF. A propósito, 

veja-se o que afirmou categoricamente o delator PAULO ROBERTO COSTA, 

em depoimento prestado em 21.10.2015 (Evento 1.046): 

 

“Juiz Federal: O senhor Marcelo Odebrecht, o senhor 
saberia me dizer se ele participou de reuniões tratando desse 
assunto? 

  
Interrogado: Comigo não, comigo participavam os 

presidentes das empresas, os que eu citei aí, os 3 presidentes 
aí. 

  
Juiz Federal: Tratando da questão do preço da Nafta 

ele nunca tratou com o senhor, em reuniões ou...?  
 
Interrogado: O... 
  
Juiz Federal: Marcelo Odebrecht. 
  
Interrogado: Não me recordo, porque não era função 

dele  
 
(...) 
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Ministério Público Federal: Está certo. O senhor 
mencionou anteriormente que o senhor tinha participado de 
reuniões da Braskem com o senhor Marcelo Odebrecht, é isso? 

 Interrogado: Não, não são reuniões da Braskem, eu 
participava do conselho de administração da Braskem, que tinha 
uma reunião mensal, onde o Marcelo Odebrecht era o presidente 
do conselho e eu era o vice-presidente do conselho.  

 
Ministério Público Federal: Certo. E o senhor 

Marcelo Odebrecht demonstrava ter conhecimento amplo sobre o 
que acontecia na Braskem?  

 
Interrogado: Possivelmente sim, por ser presidente 

do conselho sim, mas eu nunca conversei com ele, nem ele me 
tocou nunca em nenhum assunto relativo a esse processo de 
ilícitos.” 

 

Foi nesse sentido que se delineou a declaração do 

mesmo delator por ocasião dos termos de delação premiada. Em trecho 

que foi omitido da transcrição de suas declarações como réu- 

colaborador, conforme se depreende da petição constante do Evento 

1.290, colhem-se os seguintes excertos abaixo colacionados: 

  

Trecho do Termo de Colaboração nº 35 

de Paulo Roberto Costa: 

  

“Que confirma que as empresas que 

faziam parte do processo de cartelização 

eram CAMARGO CORREA, OAS, UTC, 

ODEBRECHT, QUEIROZ GALVAO, TOYO SETAL, 

TECHINT, GALVAO ENGENHARIA, ANDRADE 

GUTIERREZ, IESA, ENGEVIX, dentre outras 

que não se recorda; Que ALBERTO YOUSSEF 

tinha contato com todas estas empresas, 

pois era ele quem era o responsável por 

captar, a partir de 2008, os valores 

ilícitos junto às empresas; Que 

questionado quem eram os contatos do 

declarante em relação a cada uma das 

empresas, informou que em geral tinha 

contato apenas com o Presidente ou 

Diretores das empresas, não tendo 

contato com pessoas de menor escalão; 

Que com a ODEBRECHT tinha contato com 

MARCIO FARIA e ROGERIO ARAUJO;” 

Trecho do vídeo (que não constou no 

termo): 

  

“Procurador: Com a Odebrecht tinha 

contato com... 

PRC: Marcio Faria e Roberto 

Araújo... 

Procurador: Mas e o Marcelo 

Odebrecht? 

PRC: Uai, eu conhecia ele, tive 

algum contato com ele, mas nunca 

tratamos de nenhum assunto desses 

diretamente com ele...[balança a cabeça 

em sinal de negativo] 

Procurador: Não? 

PRC: Eu conheço ele porque fui do 

conselho da Braskem que é uma empresa 

da Petrobrás e da Odebrecht, ele era o 

presidente e eu o vice-presidente do 

conselho... então assim, eu conheço 

ele, mas nunca tratei de nenhum assunto 

desses [refere-se a propina] com ele, 

nem põe o nome dele aí porque com ele 
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não, ele não participava disso... 

Procurador: Uhum, tá.. Que com a 

Queiróz Galvão...” 

 

Ainda nesse mesmo contexto, LUIZ DE MENDONÇA, ex 

vice-presidente da Braskem, em depoimento prestado em 30/09/2015 

(Evento 685) sustentou que: 

 

“Defesa de Alexandrino de Alencar: Atendendo um 
pedido do doutor Moro até de trazer a testemunha para o fato 
objeto do processo, eu vou ler alguns trechos da denúncia e 
gostaria de lhe fazer perguntas sobre isso. Diz a denúncia que 
numa certa data do mês de janeiro de 2009, Marcelo Odebrecht e 
Alexandrino Alencar, na condição de gestores e administradores 
da Braskem S/A, procuraram Alberto Youssef e José Janene para 
encaminhar a negociação da homologação do contrato de 
fornecimento de nafta da Petrobras para a Braskem... O que o 
senhor tem a dizer sobre isso, isso é verdade, senhor Luiz de 
Mendonça?  

 
Testemunha: Eu nunca vi durante toda a negociação, 

eu nunca presenciei, nunca vi, nunca soube de nenhuma 
intervenção de Marcelo ou de Alexandrino em favor desse 
contrato de nafta.  

 
(...) 

 
Defesa de Marcelo Odebrecht: Doutor Luiz, desculpe, 

Doutor Moro, Doutor Luiz, pela Defesa de Marcelo Odebrecht. 
Rapidamente, o senhor já respondeu num contexto mais amplo, eu 
agora vou lhe perguntar só de forma mais específica pra ficar 
claro. O senhor tem conhecimento se o senhor Marcelo Odebrecht, 
apesar de presidente do conselho de administração da Braskem, 
se teve algum tipo de participação nessa negociação, tomando 
parte em reunião ou algo que o valha?  

 
Testemunha: Eu nunca vi Marcelo se envolver nos 

detalhes da negociação, o detalhe da negociação estava todo 
comigo, eu nunca sentei pra explicar, até porque Marcelo, ele 
tinha a posição de presidente do conselho da Braskem (...) 
Então, em nenhum momento eu sentei com o Marcelo, informei 
Marcelo do andamento das negociações e tal...” 
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De igual maneira, JOSÉ SÉRGIO GABRIELLI DE AZEVEDO, 

Presidente da PETROBRAS à época dos fatos, em depoimento prestado em 

09/10/2015 (Evento 972) afirmou que:  

 

“Defesa de Marcelo Odebrecht: Excelente, senhor 
Gabrielli. Eu queria só saber do senhor, essa discussão 
inclusive já estava muita pronta, já foi muito colocada dentro 
do processo, é só para saber em que nível essa discussão se 
dava, se dava entre de comissões técnicas ou se essa discussão 
na verdade foi travada entre o senhor, na posição que em que 
estava de presidente da Petrobras, com Marcelo Odebrecht?  

Depoente: Não, não, isso nunca, isso é uma 
discussão técnica que envolve detalhes técnicos, é evidente que 
nós discutimos conceitualmente, estrategicamente, o conceito 
geral, jamais sentamos para fazer conta, jamais para fazer 
números, isso não compete nem ao presidente da Petrobras, nem 
ao presidente da Odebrecht, essa discussão é uma discussão que 
ocorre no âmbito técnico, nós discutimos sim a estratégia, qual 
é o impacto que tem sobre a cadeia petroquímica, como isso vai 
estimular ou não a indústria, a segunda e terceira geração da 
petroquímica, se expandir ou não, porque isso competia ao 
presidente da Petrobras discutir. 

 
Ministério Público Federal: Eu tenho algumas 

perguntas. Senhor Sérgio Gabrielli, primeiro, não ficou bem 
claro, o senhor falou “Nós discutimos”, o senhor discutiu com o 
senhor Marcelo Odebrecht, ele participou dessas reuniões ou 
sobre a precificação?  

 
Depoente: Não, eu tive algumas reuniões 

estratégicas com Marcelo Odebrecht, eu não discuti com Marcelo 
Odebrecht nenhum detalhe de fórmula, eu discuti conceitos 
gerais sobre precificação.  

 
Ministério Público Federal: E quando o senhor 

discutiu, o senhor discutiu o parâmetro que foi estabelecido 
pela diretoria executiva, o senhor discutiu o parâmetro que 
estava no contrato anterior, de 100 % mais 2 ou de 97%, 96, 97?  

Depoente: Senhora procuradora, a presidência da 
Petrobras não discute números, em geral nós discutimos 
conceitos, quem discute números são técnicos operacionais que 
fazem os cálculos, fazem as análises técnicas objetivas...” 

 

ALBERTO DAYAN, Diretor da Empresa Zaraplast S.A, em 

depoimento prestado em 07/10/2015 (Evento 909), também sustentou 

que:  

 
“Defesa de Marcelo Odebrecht: O senhor conhece 

Marcelo Odebrecht?  
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Depoente: Eu conheci uma vez Marcelo Odebrecht numa 
festa de casamento e o cumprimentei, somente.  

 
Defesa de Marcelo Odebrecht: E no que diz respeito 

às relações com a Braskem, de alguma forma Marcelo Odebrecht 
interferiu ou participava dos negócios, das atividades da 
empresa?  

 
Depoente: Não, absolutamente nunca tive nenhum 

contato e nunca participou de absolutamente nenhuma decisão ou 
coisa do gênero, como eu disse, eu o conheci, a gente é um dos 
principais clientes, talvez poderíamos ter conhecido 
eventualmente, mas acho que nunca tivemos absolutamente nenhum 
contato com ele. 

  
Defesa de Marcelo Odebrecht: Nem direta, nem 

indiretamente?  
 
Depoente: Nem direta, nem indiretamente.  
 
Defesa de Marcelo Odebrecht: Com relação às 

atividades empresariais? 
Depoente: Posso afirmar claramente, sem sombra de 

dúvida que ele não participava em absoluto, pelo menos em tudo 
que a gente se relacionou com Braskem, em preços, em negócios, 
nunca tivemos nenhum contato.” 

 

Em depoimento prestado no dia 23/09/2015 (Evento 

978), EDMUNDO AYRES, Conselheiro Suplente da Braskem à época dos 

fatos, ao ser indagado sobre eventual participação de MARCELO 

ODEBRECHT nas questões relativas a precificação do contrato de Nafta 

com a PETROBRAS, também afirmou que: 

 

“Defesa: O presidente Marcelo teve uma postura 
absolutamente institucional na condução da matéria? 

 
Depoente: Para mim...eu não tenho recorda...quer 

dizer, lembrança de qualquer coisa diferente do normal. 
 
Defesa: O senhor viu em alguma oportunidade, para 

além das discussões do conselho, participar de alguma 
negociação relativamente à matéria? 

 
Depoente: Não, nunca. Não tive conhecimento algum 

disso.” 
 

O próprio MARCELO ODEBRECHT, quando do seu 

interrogatório, afirmou de maneira precisa e clara que: 
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“56. Consta na denúncia que o senhor teria se 
reunido em 20/03/2009 com José Sérgio Gabrielli, então 
presidente da Petrobras, e também com Paulo Roberto Costa, 
então Diretor de Abastecimento, além de Bernardo Gradin, para 
obter para obter a aprovação de contrato de venda de Nafta 
entre a Braskem e a Petrobras (anexos 39 e 40), após recusa da 
Diretora Executiva da estatal. O senhor já negociou ou tratou 
de detalhes sobre fórmulas ou preço de nafta com algum 
executivo da Petrobras? 

 
Resposta de Marcelo Odebrecht: não competia a mim, 

enquanto presidente do Conselho de Administração da Braskem ou 
enquanto representante do acionista Odebrecht, discutir sobre 
fórmulas ou preços de insumos da Braskem. Muito menos com o 
Presidente da Petrobras. As empresas Braskem e Petrobras, têm 
áreas técnicas competentes para negociar e definir os preços 
dos insumos”194. 

 

O que se tem nos autos, portanto, é um sólido 

acervo de provas que deslegitima e infirma completamente a pretensão 

ministerial, haja vista que restou flagrantemente comprovado o papel 

e alcance de competência de MARCELO ODEBRECHT dentro do Conselho de 

Administração da Braskem. Ademais, deixe-se absolutamente claro que 

MARCELO ODEBRECHT sequer conhecia o falecido Deputado Federal 

JANENE, não havendo no amplo acervo probatório coletado qualquer 

elemento que possa demonstrar o contrário.  

 
Mas é preciso ir além. 

 
O Ministério Público Federal articula a incrível 

teoria de que os possíveis depósitos, referentes a valores pagos a 

título de propina decorrente do contrato da Braskem com a PETROBRAS, 

teriam sido efetuados por meio de ALEXANDRINO ALENCAR orientado por 

MARCELO ODEBRECHT. Em outras palavras: o órgão Ministerial imputa a 

MARCELO ODEBRECHT a prática de crime de lavagem de dinheiro, 

atribuindo-lhe o papel de verdadeiro “orientador” ou “mandante” da 

prática do alegado crime de lavagem de capitais. Completo absurdo! 

 

Conforme já demonstrado, MARCELO ODEBRECHT, enquanto 

Presidente do referido Conselho, não dispunha de nenhuma competência 

para deliberar sobre preços e/ou fórmulas de insumos da Braskem que, 

194 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 1.015 – Interrogatório 
de MARCELO ODEBRECHT. 
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ao lado da PETROBRAS, possui áreas técnicas para realizar tais 

negociações. Ele não dispunha da competência nem, extrapolando-a, 

teria cuidado desses assuntos, conforme a uníssona prova testemunhal 

produzida nos autos, a par de também inexistir qualquer documento 

que indique o contrário.  

 
De feito. Para além dessa falta de atribuição e 

ingerência de do defendente MARCELO ODEBRECHT com relação aos 

aludidos temas, a instrução processual comprovou, em sentido 

diametralmente oposto ao quanto quis pressupor o MPF, que MARCELO 

ODEBRECHT e ALEXANDRINO DE SALLES RAMOS DE ALENCAR nunca trataram 

sobre nenhum assunto relacionado à Braskem, e isso se dá por um 

motivo muito simples: ALEXANDRINO trabalhou como Diretor de 

Marketing da Braskem entre Agosto de 2002 e Abril de 2007, enquanto 

MARCELO ODEBRECHT assumiu a presidência do citado Conselho somente 

no dia 25/07/2008, conforme asseverou a própria Braskem em Ofício 

(V. Anexo X). Para tanto, vale conferir o trecho do interrogatório 

de MARCELO ODEBRECHT: 

 

“10. Especificamente na Braskem, qual o período que o 
senhor atuou como Presidente do Conselho de Administração? 

 
Resposta de Marcelo Odebrecht: desde julho de 2008. 
 
(...) 
 
17. Qual a sua relação com Alexandrino Alencar? 
 
Resposta de Marcelo Odebrecht: Alexandrino Alencar 

trabalha há muitos anos no grupo. Trabalhou como diretor de 
Marketing da Braskem até 2007, saindo de lá ficou um pequeno 
período de cerca de seis meses na Odebrecht S.A., indo 
trabalhar na Odebrecht Infraestrutura Brasil como Diretor de 
Relações Institucionais”195. 

 

Veja-se, também, o que afirmou ALEXANDRINO DE SALLES 

RAMOS DE ALENCAR, quando do seu interrogatório prestado em 

29/10/2015 (Evento 1.079):  

 
“Juiz Federal: E dessas reuniões saiu algum 

resultado?  

195 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 1.015 – Interrogatório 
de Marcelo Odebrecht 
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Interrogado: Olha, senhor juiz, eu fui, como eu já 

falei antes, eu fui até 2007...  
 
Juiz Federal: Tá 
 
(...) 
 
Juiz Federal: E nessas reuniões, lá em 2004, né? 
  
Interrogado: 2004-2005. 
  
(...) 
  
Juiz Federal: O senhor Marcelo Odebrecht, ele 

participava da Braskem?  
 
Interrogado: Não que eu saiba.  
 
Juiz Federal: Dos negócios da Braskem, ele se referia 

de alguma maneira?  
 
Interrogado: Não que eu saiba. Não que eu saiba. 
  
Juiz Federal: Depois do seu período de trabalho na 

Odebrecht o senhor tinha contato com ele?  
 
Interrogado: Esporadicamente”. 

 
  

Ora, não é preciso muito esforço para verificar, com 

clareza meridiana, que MARCELO ODEBRECHT e ALEXANDRINO ALENCAR não 

tratavam -– aliás, a rigor nem poderiam tratar, devido à distância 

temporal acima mencionada -- de absolutamente nenhum assunto 

relacionado à Braskem S/A. 

 
 Nessa mesma esteira de intelecção, o acervo 

probatório produzido revelou que MARCELO ODEBRECHT nunca tratou de 

assuntos relativos a pagamentos com ALBERTO YOUSSEF, pois nem sequer 

o conhecia. Veja o que sustentou o referido delator, em seu 

depoimento perante esse Juízo em 21/10/2015 (Evento 1.046): 

 
“Juiz Federal: O senhor Marcelo Odebrecht, o senhor 

chegou a conhecer? 
 
Interrogado: Não, não conheço o senhor Marcelo 

Odebrecht, em nenhum momento foi mencionado que alguém tinha 
que pedir autorização ao senhor Marcelo Odebrecht ou alguma 
coisa nesse sentido para que pudesse efetuar pagamentos ou que 
pudesse fazer acordos.”  
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Para além da flagrante demonstração de ausência de 

participação de Marcelo Odebrecht nos aludidos assuntos e, em 

decorrência disso, da comprovação de ausência de autoria quanto aos 

delitos de corrupção e lavagem de capitais, a instrução processual 

também serviu à demonstração de que o contrato celebrado entre a 

Braskem e a PETROBRAS para aquisição de nafta foi absolutamente 

regular, não se podendo apontar qualquer ilicitude na sua 

efetivação. No ponto, saliente-se que a Braskem era a maior cliente 

industrial da PETROBRAS e uma das maiores consumidoras de Nafta do 

mundo. Também se deve salientar que a PETROBRAS era acionista 

relevante da Braskem no período, além de ter três membros indicados 

no Conselho de Administração da Braskem. 

 

À vista disso, no ano de 2008 foram iniciadas as 

negociações de um novo contrato de fornecimento de nafta, uma vez 

que o anterior havia se encerrado em junho de 2008.  

 

As testemunhas e documentos juntados ao processo 

comprovam que as centrais petroquímicas, incluindo a Braskem, 

pleiteavam a adequação da precificação da nafta, pois havia o 

entendimento de que o valor então comercializado (100% do ARA + 2 

dólares por tonelada) não correspondia à realidade competitiva do 

mercado da indústria petroquímica internacional, gerando efeitos em 

toda a cadeia química e de transformação de plásticos no Brasil.  

 

Isso não só porque a qualidade da nafta fornecida 

pela Petrobras era inferior às especificações internacionais, mas 

também porque, diante do grande volume de nafta negociado com a 

Braskem, é internacional e comercialmente esperado que lhe fosse 

proporcionado um desconto na transação (larger buyer discount). 

 

Além disso, a Braskem, como grande fornecedora 

nacional de derivados de nafta, precisava de uma solução que lhe 

assegurasse a estabilidade necessária para realização de novos 

investimentos e, também, era indispensável que o valor praticado 

fosse competitivo diante dos concorrentes que utilizavam como 

matéria-prima o gás natural (etano), principalmente o Oriente Médio.  
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Saliente-se que a utilização da nafta como insumo 

na cadeia produtiva já era, por si só, menos vantajosa que o gás 

natural, isso porque o etano possuía um valor mais baixo e gerava 

uma quantidade maior do produto final (eteno). Não bastasse isso, a 

nafta produzida pela Petrobras não atendia aos padrões 

internacionais e era ainda menos rentável, vez que produzia uma 

quantidade menor de eteno do que a nafta de boa qualidade. Sobre 

isso, esclarecedor é o slide196 preparado pela própria Petrobras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa conjuntura se revelava danosa ao 

desenvolvimento da indústria nacional, vez que a nafta representa 

quase 80% do custo de produção do eteno, podendo o seu valor 

elevado, inclusive, inibir toda a indústria da cadeia petroquímica, 

conforme ilustrou Alberto Dayan, diretor da empresa do grupo 

Zaraplast, um dos principais clientes da Braskem. Confira-se: 

 

196 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 03, Anexo 149, fls. 46. 
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“Defesa de Marcelo Odebrecht: O senhor pode, de 

forma resumida, descrever a importância da Nafta para a cadeia 

petroquímica? 

 

Depoente: Nafta... bom, a Nafta, eu imagino, eu 

imagino não, a parte de custos é o principal insumo, a gente 

acompanha bastante de perto porque muitos dos nossos contratos, 

também com alguns clientes, estão relacionados com Nafta, Nafta 

e Bola, lógico, e pra nós é extremamente importante que 

tenhamos uma, na cadeia, que tenhamos uma Nafta, eu imagino 

bastante competitiva, pelo menos que nos dê, que nos ampare pra 

poder ter competitividade no mercado. 

 

Defesa de Marcelo Odebrecht: O senhor poderia dizer 

que a Nafta muito cara poderia inviabilizar a indústria? 

 

Depoente: Sem dúvida nenhuma, se ele não tiver um 

parâmetro que nos dê competitividade eu afirmo claramente que 

isso tira completamente a nossa perspectiva de conseguir lutar 

no mercado, nesse segmento tão difícil”197. 

 

Essa conjuntura pode ser compreendida através do 

depoimento do engenheiro Luiz de Mendonça, à época, vice-presidente 

da área de insumos e, à época, responsável pela equipe de 

negociações da Braskem, in verbis: 

 

“Defesa de Alexandrino de Alencar: A denúncia 

também diz, em um determinado trecho, que Janene foi procurado 

por Marcelo e Alexandrino para interceder em favor da Braskem 

na precificação do novo contrato de fornecimento de nafta. Essa 

precificação, doutor Luiz, pelo que eu já aprendi, foi 

resultado de uma série de motivações. Ela foi absolutamente 

motivada e decorreu de uma série de questões. O senhor poderia 

explicar isso? 

 

197 Ação Penal 503652823.2015.4.04.7000, Evento 909, fls. 06 – Depoimento de 
Alberto Dayan 
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Testemunha: (...) A Braskem provavelmente, na 

época, só a Braskem, tinha quatro que estava negociando, a 

Braskem devia comprar comercialmente o maior volume do mercado 

livre do mundo e a Petrobras queria cobrar uma referência 

internacional, que é o ARA, seco mais o custo de importação da 

ARA +2. Isso tinha que ter sido um preço imposto desde 2000 ou 

2002, não me lembro, e tinha ficado assim. E dada a situação da 

petroquímica, o surgimento de uma série de concorrentes no 

oriente médio, essa fórmula tinha que ser revista. Tinha dois 

motivos principais. Primeiro, um volume desses, só pelo volume, 

isso eu vi, absolutamente normal, na química mundial, nos 

Estados Unidos isso acontece, na Europa, ele já deveria ter um 

desconto da referência internacional, isso é conhecido 

comumente na indústria como o que se chama Large Buyer 

Discount, um desconto pelo grande volume, e o volume da Braskem 

era gigantesco, então só isso garantiria ou deveria garantir um 

desconto e não um preço internacional seco para a Braskem. 

Segunda coisa, e acho que é muito importante, e talvez a gente 

fale um pouco, a nafta da Petrobras era de qualidade inferior à 

nafta ARA. Então, quando colocada nas unidades de processamento 

da Braskem, o rendimento era inferior e dava produtos de menor 

valor agregado, então, do lado da Braskem, a Petrobras queria 

cobrar o preço internacional seco, sem nenhuma consideração com 

o volume do contrato, e queria cobrar o preço, ARA, que fazia 

referência a uma qualidade de nafta muito superior à qualidade 

que a Petrobras fornecia. Então, do lado da Braskem, nós 

chegamos e falamos “Olha, essa situação não pode continuar, 

porque se vocês vão cobrar o mesmo preço do mercado 

internacional, eu vou começar a investir em importe direto, eu 

não ganho em nada, você está me fornecendo um produto inferior 

sem nenhuma vantagem”. Na época, a Petrobras estava nadando em 

nafta, então ela não tinha o que fazer com a nafta. (...) E, 

realmente, acho que se não houvesse esse acordo as duas partes 

sairiam perdendo. A Braskem iria ter que investir, mas em um 

longo prazo acho que encontraria um produto no mesmo preço, mas 

de qualidade superior, e a Petrobras ia perder, era o cenário 

na época, ia perder o seu maior cliente de nafta, nafta que ela 
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não precisava procurar em nenhum lugar pra achar e vender, e 

estava sobrento (SIC: sobrando) nafta, inclusive o cenário era 

pior, porque como o etanol estava crescendo nesse momento, 

tinha um boom no etanol, a visão, e discutindo ao longo das 

negociações, era que o excedente de nafta ia aumentar, então o 

problema da Petrobras, cenário da época, é que o problema ia 

ficar maior, então acho que esse contrato foi um compromisso 

das duas partes pra que ninguém, os dois saíram ganhando.”198 

 

Esse cenário exigiu uma nova modalidade de 

contratação que garantisse a competitividade de toda a cadeia 

química e de transformação plástica e que estivesse atrelada não 

somente a uma referência internacional da nafta, mas também às 

referências de precificação internacional de produtos petroquímicos 

e do petróleo nacional (fórmula margin share), o que está em 

consonância com práticas internacionais, especialmente em contratos 

de longo prazo, que são comuns nesse setor, conforme provas 

existentes nesses autos (inclusive parecer da consultoria 

independente MAXIQUIM).  

 

Ademais, diante da grande volatilidade de tais 

precificações, a fórmula estaria sujeita a um piso e teto para 

proteger as partes de descolamentos excessivos de preço e sempre 

condicionados à alternativa (i) de exportação da nafta pela 

PETROBRAS caso não vendesse às centrais petroquímicas e (ii) de 

importação da Braskem caso não comprasse da PETROBRAS. É o que se 

denomina “custo de oportunidade”, que representa a alternativa 

comercial para cada parte caso não forneça ou compre da outra parte. 

O “custo de oportunidade” é tecnicamente embasado e garante que as 

partes contratantes não tenham prejuízo considerando a alternativa 

comercial existente. E esse tema foi expressamente mencionado e 

confirmado pela equipe técnica da Petrobrás que prestou depoimento 

como testemunha nessa ação penal e que negociou diretamente o 

contrato em questão (Guilherme Pontes Galvão França e José Raimundo 

Brandão Pereira). 

198 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 865, fls. 21/22 – Luiz de 
Mendonça 
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Assim sendo, existiu uma negociação dura entre a 

PETROBRAS e a Braskem para definir a precificação da nafta, em que 

as áreas técnicas dessas empresas, após discutirem os preços entre 

si, propuseram às suas respectivas diretorias que o preço de 

comercialização da nafta flutuasse entre o mínimo de 92,5% e o 

máximo de 102% do ARA.  

 

No entanto, após um ano de negociação entre as 

equipes técnicas construindo-se à fórmula do contrato e acordando-se 

um piso e teto de 92,5% e 102%, respectivamente, ao apreciar essa 

proposta, a diretoria executiva da PETROBRAS a rejeitou, 

apresentando uma nova proposta para reabrir as negociações e 

estabelecer o piso em 97% e teto em 103% do ARA sem, contudo, expor 

o embasamento técnico para os novos valores. 

 

Em face disso, a Braskem não aceitou essa alteração 

unilateral dos termos do contrato gerando um impasse na negociação. 

Por isso, foram reabertas as negociações, com o envolvimento da 

equipe técnica de ambas as empresas conforme documentos anexos ao 

Relatório CIA Petrobras 086/2015199 (anexos 23 a 28). Esse impasse só 

foi resolvido quando as partes acordaram a manutenção do piso, mas 

com o aumento do teto para 105% e, ainda, com a inclusão de 

contrapartidas econômicas e comerciais em outros contratos com 

empresas da Petrobras a serem arcados pela Braskem, o que foi feito, 

em valores superiores a R$ 1 bilhão..  

 

Nesse sentido, veja-se o depoimento de Luiz de 

Mendonça, à época, vice-presidente da área de insumos e, à época, 

responsável pela equipe de negociações da Braskem: 

 

“Testemunha: Não, a negociação na mesa de 

negociações, meu par era o Pereira, o José Raimundo Pereira, eu 

chamava ele de Pereira, na minha equipe estava o Hardi, do 

199 Fls. 66/67 dos “ANEXOS AO RELATÓRIO DA CIA 086/2015”, documento 
acautelado em mídia no Cartório, conforme se depreende da “CERT4” do Evento 
1395 dos autos da Ação Penal Nº 5036528-23.2015.4.04.7000 
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outro lado estava o Guilherme França, o Gustavo, não lembro 

todos os nomes, mas era uma equipe numerosa, e sempre, na 

Petrobras se tem um princípio de que tem, que você fecha com a 

equipe técnica primeiro, só quando você tem esse embasamento é 

que sobe para a diretoria. Eles não levam nada pra diretoria 

que eles não estejam de acordo, aliás nenhum diretor desafia, 

vamos dizer, o corpo técnico da Petrobras. Então, nós fechamos 

a fórmula e o piso e teto de 92,5 e 102 foi fechado na mesa de 

negociação, e só por isso que eles levaram pra diretoria. Aí, 

para total surpresa nossa, eu fui seguir a governança da 

Braskem, levar para o conselho da Braskem e tudo mais, para 

aprovação, e eles levaram, e a equipe técnica, o Pereira e tudo 

mais, achavam que ia ser aprovado, e a diretoria, na época, se 

(SIC: não) disseram quem foi, a diretoria trabalhava em 

consenso, foi o Barbassa, o diretor financeiro, disse “Não, 

olha, vamos reduzir o range, as margens, vamos dizer, e diga 

pra Braskem que nós aceitamos a fórmula, nós queremos 97 e 

103". Quando o Pereira me informou, eu vou ser sincero, eu 

surtei, eu falei ”Pereira, parece brincadeira, nós concordamos 

em 92,5 e 102, você leva pra diretoria, a diretoria do nada me 

propõe um troço que não tem nenhum embasamento e fala não, eu 

quero 97 e 103”. (...) E aí, quando trouxeram de volta pra mesa 

de negociação 95 e 105, pra nós não era diferente do 97 e 103, 

nenhum embasamento, simplesmente, como eu disse, negociação de 

mercado persa, e a gente tinha 92,5 e 102 bem ancorados nas 

questões técnicas e econômicas do contrato, e aí nós aceitamos 

os 92,5 e 105 fazendo algumas concessões com a Petrobras, que 

foram as que a gente chama, quer dizer, as contrapartidas”200. 

 

É preciso insistir ainda no fato de que a Braskem 

adquiria uma enorme quantidade de nafta da PETROBRAS, de modo que 

possuía poder de barganha na negociação, já que a Petrobrás não 

conseguiria (como ela própria admitiu no Anexo da resposta do Ofício 

Jurídico/GGMR/JCA/CCDP-4517/2015), comercializar aquele montante de 

nafta, com aquela qualidade, no mercado internacional. Isto também 

200 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 865, fls. 25/26 – Luiz de 
Mendonça. 
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se extrai do depoimento do gerente-executivo de marketing e 

comercialização da PETROBRAS, Guilherme Pontes Galvão França, que 

atuava, à época, como gerente-geral de comércio e petróleo e 

negociou referido contrato: 

 

 “Defesa: Isso pode parecer bastante óbvio, mas a 

gente não entende. Se a Petrobrás tivesse que exportar a sua 

nafta, ela tinha condições logísticas de exportar 100% da sua 

nafta de todas as refinarias, se ela não tivesse consumidores 

nacionais, como a BRASKEM, a Quattor, na época, ela tivesse que 

exportar toda a sua nafta, 100% da produção, ela tinha 

condições logísticas? 

 

Depoente: Como eu falei na ocasião a Petrobrás era 

excedentária na fração nafta e gasolina, a gente já era 

exportador de gasolina, a Petrobrás até então (...). Mas 

exportar gasolina mais toda a nafta petroquímica ia ser 

complicado (...)”.201 

 

Nesse mesmo sentido, conferir-se o depoimento de 

Luiz de Mendonça, à época, vice-presidente da área de insumos e 

responsável pela equipe de negociações da Braskem, que revela a 

dificuldade que a PETROBRAS teria para exportar o volume gigantesco 

de nafta de que dispunha. Veja-se:  

 

 “Testemunha:  Não, ela ia... Primeiro eu duvido 

que ela conseguisse exportar todo o 

volume, que era gigantesco, ela ia ter dificuldades muito séria

s 

pra colocar todo ovolume de nafta no mercado internacional, que

 ela ia vender a nafta como uma gasolina de baixa qualidade.  

Nós aceitamos e colocamos inclusive 92,5, repito, 

baseado no custo de oportunidade para a Petrobras de exportar n

afta, mas nós nuncatestamos essa hipótese. Eu duvido que a Petr

obras, aí é minha opinião pessoal, que a Petrobras, 

201 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 794, fls. 09 - Guilherme 
Pontes Galvão França. 
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se não tivesse a Braskem como cliente, que a Petrobras 

conseguisseexportar toda essa nafta. E, se ela não conseguisse 

exportar, ela teria que baixar acarga das refinarias e aí sim o

 prejuízo teria sido bilionário e gigantesco”202. 

 

Além disso, é sabido que, quando da negociação, o 

cenário econômico era desfavorável à Petrobrás, dada a crise 

financeira mundial. Por tal razão, outras empresas petroquímicas 

haviam diminuído consideravelmente o volume de compra de nafta e 

existia o temor de que, caso a PETROBRAS não fechasse o contrato com 

a Braskem, o produto fosse comercializado a um preço irrisório, ou 

pior, simplesmente não fosse vendido. Como bem explanou Gustavo 

Scalcon, analista de comercialização e logística da PETROBRAS em seu 

depoimento203 à CIA 021/2015 da companhia, confira-se:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi diante desse cenário que a Petrobrás, 

acertadamente, concluiu que o custo de oportunidade em fechar o 

202 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 865, fls. 32/33 – Luiz de  
Mendonça. 

203 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 03, Anexo 146, fls. 96. 
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contrato com a Braskem era muito mais vantajoso do que o de exportar 

a nafta, posto que a área técnica estimou que, além de o valor que 

seria auferido com a exportação ficar um pouco a baixo do valor 

comercializado com a Braskem (isso sem considerar que a nafta 

produzida pela PETROBRAS era inferior à do mercado internacional e, 

por isso, seu preço seria barateado), existiriam vários custos 

intrínsecos à exportação, tais como seguros, perdas, inspeção, além 

da logística de exportar grandes volumes -- o que tornava muito mais 

rentável vender a matéria-prima internamente. É nessa direção que se 

delineia o posicionamento da PETROBRAS manifestado no Ofício 204205 

enviado ao MPF. Veja-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De outro modo, não há falar que o contrato de nafta 

firmado com a Braskem causou prejuízo à PETROBRAS por ter lhe 

obrigado a importar nafta. Não, o que ocorreu, em realidade, foi que 

em 2008 se tinha a perspectiva de que a demanda por etanol 

aumentaria consideravelmente, enquanto a demanda por gasolina 

diminuiria. Entretanto, essa previsão não se consolidou. Com a 

política de congelamento de preços do Governo Federal, a demanda por 

204 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 03, Anexo 152, fls. 05.  
205 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 117, Anexo 10, fls. 06. 
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gasolina tornou-se ainda maior e a produção da PETROBRAS não 

conseguiu suprir a demanda do mercado, o que a obrigaria a importar 

gasolina. Diante desse cenário foi que, no ano de 2013, a PETROBRAS 

fez a escolha estratégica de deslocar a produção própria de nafta 

para a produção de gasolina e importar a nafta que seria fornecida à 

Braskem, a fim de cumprir o contrato antes firmado. Sobre o assunto, 

é esclarecedor o depoimento de Guilherme Pontes Galvão França, 

gerente-geral de comércio e petróleo e produtos industriais da 

PETROBRAS à época dos fatos, verbis: 

 

“Depoente: O que aconteceu. Quando a Petrobrás se 

viu com o crescimento do mercado de gasolina, passando de novo 

a ser importador, a ser deficitário nesta fração de destilação 

da nafta gasolina, a Petrobrás analisando a situação ela viu 

que era, e dado que eu tinha que atender o mercado de gasolina, 

e tinha o contrato de nafta, eu tenho duas obrigações, mercado 

de nafta, a gente viu que era menos oneroso maximizar a 

produção de gasolina e importar essa nafta, porque a importação 

de nafta era mais barato que a importação de gasolina. Então, 

para minimizar a sua perda, a Petrobrás tomou essa decisão e 

importou, jogou no limite da limitação operacional e limite da 

especificação máximo possível de nafta e gasolina, produzindo 

internamente nafta e gasolina e importando a nafta 

petroquímica, que era o resultado que se refere aí, que é 

calculado (ininteligível) de planejamento o seu prejuízo com a 

importação da fração nafta gasolina. ”206   

 

Dito isso, percebe-se que a importação de nafta 

foi uma decisão tomada pela PETROBRAS, única e exclusivamente, como 

forma de reduzir os danos causados por uma decisão política, que em 

nada se relaciona com o contrato de fornecimento de nafta ou com a 

Braskem, conforme atesta o Ofício207 enviado pela PETROBRAS ao 

MPF. Veja-se: 

206 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 794, fls. 09 - Guilherme 
Pontes Galvão França. 

 
207 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 03, Anexo 152, fls. 03. 
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A fim de afastar qualquer dúvida, vale consultar o 

quadro208 adiante traçado pela própria Petrobrás, que explica 

didaticamente essa conjuntura. Veja-se: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 03, Anexo 149, fls. 49. 
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Importante destacar que esse material, capaz de 

isentar a Braskem de qualquer responsabilidade sobre a decisão da 

PETROBRAS em importar nafta (e, portanto, de qualquer prejuízo dela 

advindo), foi juntado aos autos pelo próprio Ministério Público 

Federal, na ocasião do oferecimento da denúncia. Ou seja, antes 

mesmo do início desta ação penal o MPF já tinha ciência da absoluta 

regularidade do contrato de fornecimento de nafta. Porém, ainda 

assim, insistiu e insiste o órgão ministerial em “interpretar” os 

fatos de forma leviana e temerária, ignorando, inclusive, as 

informações técnicas de profissionais da própria PETROBRAS, 

capacitados para promover essa análise que, de forma peremptória, ao 

serem consultados sobre a matéria, responderam que a PETROBRAS não 

foi lesada em nenhum aspecto pelo contrato de fornecimento de nafta 

à Braskem! 

 

Isto posto, restou amplamente comprovada a 

regularidade nas negociações do contrato de nafta durante a 

instrução processual, não havendo falar de prova de intervenção 

indébita no contrato por parte de funcionários daquela empresa 

estatal, conforme atesta o delator Paulo Roberto Costa. Veja-se: 

 

“Juiz Federal: E foi o senhor que levou esse 

contrato com essa proposição à diretoria? 

 

Interrogado: Não, os documentos da Petrobras saem 

da área técnica da Petrobras, então, vamos dizer, saiu da 

gerência minha, da gerência comercial, isso vai para a 

diretoria, cada diretor tem, na época tinha 3 assistentes, 

então cada diretor olha pauta por pauta das outras áreas, os 

assistentes olham, o presidente olha, todo mundo olha, quando 

todo mundo está de acordo aí vai para a diretoria, se a 

diretoria aprovou é porque todos os diretores estavam de acordo 

com aquele processo e os seus assistentes analisaram as pautas 
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e deram parecer favorável; aconteceram algumas vezes em 

reuniões de diretoria de chegar uma pauta na diretoria e um ou 

outro diretor, ou mais de um diretor, recusar aquela pauta 

porque não estava confortável com ela, então isso também 

aconteceu na Petrobras ”209. 

 

Registre-se aqui outra gravíssima e imperdoável 

omissão ocorrida no momento da transcrição das declarações de Paulo 

Roberto Costa no Termo Complementar de Delação nº 21. O trecho 

suprimido do vídeo (confira-se o link: https://vid.me/Lx6K) parece 

colocar a última pá de cal em todo o imbróglio criado pelo MPF: 

 

(14:36) MPF: Mas houve então esse acerto aqui pra... 

 

(14:37) PRC: É... Mas não há esse valor a menor 

não... O valor era o valor que a PETROBRAS praticava no 

mercado. Esses contratos todos não foram contratos com 

autonomia minha de diretor... Esses contratos todos foram 

discutidos pela área comercial da Petrobras, que era 

subordinada a mim e foram levados para aprovação da Diretoria. 

Então todos contratos, todos, sem exceção, de suprimento de 

matéria-prima pra Braskem, seja nafta, seja propeno, seja o que 

for, foram aprovados depois de um estudo técnico, aprovados na 

Diretoria da Petrobras, então não existe preço amigo, preço 

diferenciado pra Braskem, isso é uma coisa que Youssef não 

sabia... Essa parte técnica ele não sabe. Youssef entende de 

dólar, Youssef não entende de Petrobras. Então isso aí é uma... 

uma ilação que ele tá fazendo nesse processo. Os contratos 

foram feitos pela área técnica, levados por mim..  Eu levei 

para a Diretoria, quem aprovou foi a Diretoria, não fui eu que 

aprovei (...)” 

 

Dessa forma, não se vislumbra qualquer tipo de 

prejuízo sofrido pela PETROBRAS em função do contrato de nafta 

firmado com a Braskem, visto que, em 2009, quando a referida 

209 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 1046, fls. 37 – Depoimento de 
Paulo Roberto Costa 
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transação comercial ocorreu, a PETROBRAS tinha uma produção de nafta 

excedente, sendo certo que, se tivesse sido exportada ao preço 

praticado internacionalmente, obteria um lucro menor do que foi 

auferido ao vender a referida nafta à Braskem com o valor então 

negociado, vez que a cotação internacional da nafta produzida pela 

PETROBRAS estava em torno de 91,2% do ARA, isso sem considerar os 

custos adicionais de logística e exportação. Como bem explicou Luiz 

de Mendonça: 

 

“Exportar inferiria um resultado muito inferior, 

tanto que 92,5, que é o piso do contrato, faz referência, ele 

não é aleatório, ele faz referência justamente ao que se 

imaginava que se a Petrobras fosse exportar, era o que ela, no 

máximo, aferiria com essa exportação, então foi essa a 

motivação ”210. 

 

Mas não é só, ainda era necessário que o contrato 

firmado tivesse um prazo de vigência longo, pois, como se sabe, no 

setor de indústria petroquímica as transações envolvem números 

elevados. Indispensável, portanto, que constasse em cláusula 

contratual211 a previsão de um prazo longo. Veja-se: 

 

 

 

 

 

Além disso, conforme já referido, apesar do correto 

planejamento feito pela PETROBRAS, o mercado não correspondeu aos 

estudos realizados pela companhia. Com efeito, a fim de evitar que, 

de fato, houvesse algum prejuízo, foi necessário realocar a nafta, 

até então excedente, para a produção de gasolina da própria estatal. 

Por esta razão, para seguir cumprindo o contrato firmado com a 

Braskem, a PETROBRAS importou a nafta a ser fornecida, evitando o 

prejuízo que seria gerado caso fosse necessário comprar gasolina no 

exterior.  

210 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 865, fls. 21 – Luiz de 
Mendonça. 

211 Ação Penal nº 503652823.2015.4.04.7000, Evento 03, Anexo 146, fls. 105. 
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A colocar a última pá de cal nessa questão, 

confiram-se os anexos do relatório interno da PETROBRAS (Relatório 

da CIA 086-2015), que comprova definitivamente a absoluta licitude 

do contrato de fornecimento de nafta pela PETROBRAS à Braskem S/A. 

Pode-se ler no corpo dos anexos do mencionado relatório: “no cenário 

da época, o piso da fórmula contratual estava aderente ao custo de 

oportunidade da produção doméstica, portanto, não representava 

lucro-prejuízo para a Petrobrás (breakeven)”. E em sua  conclusão 

sobre o tema, tem-se que: “o contrato foi negociado em um cenário 

que indicava, de forma consistente, que a PETROBRAS seria 

excedentária na fração de Nafta-gasolina”, sendo induvidoso que “ao 

longo da execução do contrato, notadamente a partir de 2011, fatores 

mercadológicos alheios à gestão da Petrobrás e não previsíveis à 

época da negociação alteraram esse quadro, tendo a companhia passado 

a ser deficitária na fração nafta-gasolina”. 

 

Confiram-se os anexos 07 e 08 do mencionado 

Relatório CIA 086-15212: 

212 Fls. 66/67 dos “ANEXOS AO RELATÓRIO DA CIA 086/2015”, documento acautelado em 
mídia no Cartório, conforme se depreende da “CERT4” do Evento 1395 dos autos da 
Ação Penal Nº 5036528-23.2015.4.04.7000. 
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 Note-se bem: a própria suposta vítima (a 

PETROBRAS) afirma peremptória e categoricamente que do contrato de 

nafta celebrado com a Braskem não decorreu nenhum prejuízo para 

aquela empresa estatal. E o que se tem nos autos sobre a matéria é 

um sólido acervo probatório que ratifica essa conclusão e infirma 

completamente a injustificável pretensão ministerial, seja porque o 

defendente MARCELO ODEBRECHT nunca teve qualquer ingerência nas 

negociações do referido contrato de nafta nem em sua execução, seja 

pela inexistência de qualquer irregularidade na celebração do 

referido contrato. 

 

Verifica-se, assim, que não recai em MARCELO 

ODEBRECHT nem o mínimo indício sequer da prática de qualquer ilícito 

envolvendo a Braskem S/A (muito pelo contrário!), como, por via de 

consequência, os autos não indicam qualquer elemento apto a atribuir 

a Marcelo Odebrecht a figura de “orientador” da lavagem de eventuais 

ativos promovida em face da Braskem S/A. 

  

 
Fl. 56 

 

 
 Fls. 66/67 
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Essa imputação relacionada ao contrato de nafta 

celebrado entre a PETROBRAS e a Braskem, já de si insubsistente por 

falta de base empírica, foi completamente infirmada pela prova 

documental e pela prova testemunhal produzida nos autos.  

 

A instrução criminal revelou que: 

 

(i) o defendente MARCELO ODEBRECHT nunca foi gestor 

ou administrador da Braskem S/A;  

 

(ii) o defendente MARCELO ODEBRECHT foi Presidente 

do Conselho Administrativo da Braskem S/A e nessa condição nunca 

teve atribuições para tratar de assuntos relacionados aos contratos 

de insumos adquiridos pela Braskem S/A;  

 

(iii) exatamente por conta da falta de atribuições 

para tanto, o defendente MARCELO ODEBRECHT nunca participou de 

qualquer reunião com o propósito de cuidar de contratos ou de preços 

dos insumos adquiridos pela Braskem S/A junto à Petrobras;  

 

(iv) o defendente MARCELO ODEBRECHT assumiu a 

Presidência do Conselho Administrativo da Braskem S/A muito tempo 

depois de ALEXANDRINO ALENCAR haver deixado a Diretoria de Marketing 

daquela empresa, sendo certo que jamais tratou de qualquer assunto 

relacionado a ela com o mesmo, não o tendo, por isso mesmo, 

orientado a fazer depósitos em contas bancárias apontadas por 

ALBERTO YOUSSEF;  

 

(v) o defendente MARCELO ODEBRECHT sequer conhecia 

ALBERTO YOUSSEF, não tendo tratado de qualquer assunto relacionado a 

contrato de nafta com PAULO ROBERTO COSTA ou com qualquer outro 

diretor ou funcionário da Petrobras; e  

 

(vi) segundo relatório interno da PETROBRAS, o 

contrato de nafta celebrado entre a Petrobras e a Braskem S/A foi 

lícito e contemplou preço justo de mercado, tendo decorrido de 

diversas tratativas entre as áreas técnicas de ambas as empresas sem 
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qualquer intervenção de terceiros. No mesmo sentido, confiram-se as 

seguintes declarações e documentos que confirmam essa conclusão 

(Anexo): 

 

 
 

 

XII - A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA ÓTICA DISTORCIDA DO MPF 
    
    

O defendente MARCELO ODEBRECHT registra que, a 

rigor, não teria como se manifestar sobre o tema de que se cuida a 

não ser admitindo-se a ocorrência de medonho erro judiciário na 

condenação de um acusado absolutamente inocente, pois, como se 

demonstrou cumpridamente ao longo destas razões, a prova uníssona 

colhida nos autos é no sentido de que ele não cometeu as infrações 

penais que lhe foram injustamente irrogadas, nem sequer conhecia ou 

mesmo contribuiu de qualquer forma para a sua prática, 

independentemente da constatação de que algumas imputações, em tese, 

revelam-se manifestamente atípicas, como demonstrado. 

 
   Contudo, por razões estritamente técnicas, sente-se 

na obrigação de impugnar a absurda pretensão ministerial de não 

apenas vê-lo condenado por crimes que não cometeu, mas de vê-lo 

condenado a penas cruéis e desumanas com grave violação dos 

princípios mais elementares que balizam o devido processo legal e a 

garantia constitucional da individualização da pena. 

 
   Por isso mesmo, o defendente sustenta que, ainda que 

se pudesse cogitar de uma condenação de todo injusta e teratológica, 
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ainda assim, a pretensão ministerial não se sustentaria face à 

fragilidade e à absurdidade de seus argumentos. Identifica-se, pois, 

desde logo na postura do Parquet uma busca frenética e irracional 

por uma arbitrária e injusta condenação, não condizente com o 

princípio da individualização da pena, em suas dimensões 

constitucional (art. 5º, XLVI, da Carta Magna) e infraconstitucional 

(art. 59 do CP), que repudia qualquer tipo de reprimenda que não 

seja absolutamente necessária e suficiente à reprovação do crime. 

Afinal, num sistema penal de índole democrática, a 

aplicação da pena não deve ser tida como instrumento de vingança, 

nem a Justiça pode ser utilizada como meio de efetivá-la. Máxime num 

contexto em que sequer o MPF se desincumbiu de seu incontornável 

ônus de provar a ocorrência dos crimes imputados ou mesmo que o 

defendente houvesse para a sua prática concorrido, se de infrações 

penais se tratasse. A propósito, impende atentar-se para a 

advertência da Suprema Corte consubstanciada no aresto de julgamento 

do HC nº 96.590/SP, de que foi Relator o em. Min. CELSO DE MELLO, em 

cuja ementa se proclamou: 

  “Se é certo, de um lado, que nenhum condenado tem 
direito público subjetivo à estipulação da pena-base em seu 
grau mínimo, não é menos exato, de outro, que não se mostra 
lícito, ao magistrado sentenciante, proceder a uma especial 
exacerbação da pena-base, exceto se o fizer em ato decisório 
adequadamente motivado, que satisfaça, de modo pleno, a 
exigência de fundamentação substancial evidenciadora da 
necessária relação de proporcionalidade e de equilíbrio entre a 
pretensão estatal de máxima punição e o interesse individual de 
mínima expiação, tudo em ordem a inibir soluções arbitrarias 
ditadas pela só e exclusiva vontade do juiz. Precedentes.  

  A concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, 
impõe que este, sempre, respeite o itinerário lógico-racional, 
necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelos 
arts. 59 e 68 do Código Penal, sob pena de o magistrado -- que 
não observar os parâmetros estipulados em tais preceitos legais 
-- incidir em comportamento manifestamente arbitrário, e, por 
se colocar à margem da lei, apresentar-se totalmente 
desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema 
de direito positivo, a aplicação legítima da resposta penal do 
Estado. 

  (…) 
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  A aplicação da pena, em face do sistema normativo 
brasileiro, não pode converter-se em instrumento de opressão 
judicial nem traduzir exercício arbitrário de poder, eis que o 
magistrado sentenciante, em seu processo decisório, está 
necessariamente vinculado aos fatores e aos critérios, que, em 
matéria de dosimetria penal, limitam-lhe a prerrogativa de 
definir a pena aplicável ao condenado. 

  (…)”. -- DJe de 04.12.2009. 
 

Pois bem. A sistemática instituída a partir de 1984 

confere certa discricionariedade ao julgador, no momento da 

ponderação a respeito da sanção adequada ao caso concreto. Essa 

discricionariedade, contudo, é regrada pela legislação penal e pela 

Constituição Federal, que orientam a atuação judicial em ordem a 

limitar a pena ao patamar estritamente necessário à prevenção e à 

reprovação do crime. Disso já se percebe que a pena não pode 

caracterizar simples vingança estatal ou ser utilizada como 

mecanismo de correção ou de reafirmação simbólica da moral, de modo 

que o juízo sobre o grau de reprovação da conduta constitui, em 

verdade, “garantia individual excludente de excessos punitivos 

fundados em prevenção geral ou especial” (Juarez Cirino dos Santos. 

Direito Penal: parte geral. 4ª ed. Curitiba: ICPC e Conceito 

Editorial, 2010, p. 513).  

 
Assim, a utilização do sistema trifásico de 

dosimetria da pena não se resume à observância meramente formal das 

etapas previstas nos arts. 59 e 68 do Código Penal. Essa 

formalidade, a rigor, instrumentaliza o direito de que goza o 

condenado de conhecer as razões que justificaram a pena ao final 

aplicada e, mais do que isso, o direito de que a pena finalmente a 

si imposta decorra de dados concretos, aferíveis a partir do exame 

da prova judicialmente produzida e que não guardem relação com o 

juízo de reprovação já embutido na criminalização primária de 

condutas. Valendo ressaltar também que os fatos imputados a Marcelo 

Odebrecht dizem respeito a supostos delitos praticados por terceiros 

e a fatos que eles sequer tinha poder de gestão.  

 
Nesse contexto, muito embora a defesa tenha a 

certeza quanto à inocência de MARCELO ODEBRECHT, considera 
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pertinente apresentar, observadas as imputações constantes da 

denúncia, um breve arrazoado relativo à individualização da pena.  

 

XII.1 – Da acusação da prática do delito de organização criminosa. 
 

A imputação da prática do crime previsto no art. 2º 

da Lei nº 12.850/2013 contraria, conforme demonstrado acima, a 

orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, observada 

a garantia da legalidade estrita, apenas lei em sentido formal pode 

constituir fonte legítima da criminalização de condutas. Nesse 

sentido, a imputação do suposto delito de organização criminosa, 

para além de manifestamente dissociada do conjunto probatório, 

contraria, a um só tempo, as garantias da legalidade estrita e da 

irretroatividade da lei penal mais gravosa. Nesse cenário, são de 

todo inaplicáveis à hipótese dos autos os dispositivos legais 

referidos na denúncia (art. 2º, caput e § 4º, II, III, IV e V c/c o 

art. 1º, § 1º, ambos da Lei nº 12.850/2013). 

 
Quanto ao mais, a ausência de qualquer dado concreto 

capaz de demonstrar a participação, a qualquer título, de MARCELO 

ODEBRECHT em entidade autônoma e estável, dotada de desígnios 

próprios e destinada à prática de crimes indeterminados, inviabiliza 

a aplicação do art. 383 do CPP, em ordem a considerar-se comprovada 

eventual prática do delito de associação criminosa (art. 288 do CP). 

Nada obstante isso, a defesa entende necessário ressaltar algumas 

questões referentes à dosimetria da pena, inclusive a partir das 

alegações finais apresentadas pelo Ministério Público Federal.  

 
Se fosse possível imaginar que um inocente pudesse 

ser condenado no contexto dos presentes autos por associação 

criminosa, a pena-base para essa infração penal não poderia 

ultrapassar o mínimo legal, dada a ausência de dados concretos que 

pudessem autorizar a exasperação da reprimenda. Ao contrário do que 

afirmado nas alegações finais acusatórias, a consciência da 

ilicitude e a possibilidade de agir de modo diverso213 não constituem 

213 Referida pela acusação como decorrente do grau de escolaridade e das 
condições sócio-econômicas do acusado. 
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base idônea para aferição do grau de reprovação da conduta, na 

medida em que constituem pressupostos do juízo condenatório.  

 
Nesse sentido, confiram-se, a propósito, os recentes 

e específicos julgados do Superior Tribunal de Justiça: HC 238.219, 

Rel. Min. Walter de Almeida Guilherme; HC 288.658, Rel. Min. Gurgel 

de Faria; HC 331.119, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; e HC 251.428, 

Rel. Min. Ericson Maranho. Nessa mesma linha, e por todos, confira-

se o seguinte precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região: 

 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. 

PESCA DE ESPÉCIMES VULNERÁVEIS. ARTIGO 34, PARÁGRAFO ÚNICO, 
INCISO I, DA LEI N.º 9.506/98. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
ARTIGO 109, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATERIALIDADE, 
AUTORIA E DOLO. COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA.CULPABILIDADE. 
NORMAL À ESPÉCIE. AGRAVANTE DO ART. 15, II, "A"AFASTAMENTO. 
PENA SUBSTITUTIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. MAIOR 
ADEQUAÇÃO. 

 
(...) 
 
3. O exame da culpabilidade não deve levar em 

consideração, portanto, a consciência da ilicitude e a 
exigibilidade de conduta diversa, mas sim o grau de 
reprovabilidade dos agentes. 

 
           4. A intenção de obter vantagem pecuniária não 
transborda do que comumente se verifica em se tratando das 
espécies delitivas em comento, em geral ocorrentes no âmbito de 
atividade de exploração econômica. 

 
(...) 
 
6. Concedida, de ofício, ordem de habeas corpus para 

reduzir a pena imposta. Apelação criminal desprovida” (ACR 
5001950-33.2013.404.7120, Rel. Des. Nivaldo Brunoni). 

 

No caso dos autos, o grau de reprovação da conduta 

narrada na denúncia não ultrapassaria os limites mínimos definidos 

pelo legislador, de modo que a culpabilidade não poderia ser 

considerada circunstância desfavorável ao acusado. Especialmente se 

se considerasse que a execução dos atos necessários à realização das 

elementares típicas não poderia implicar exacerbação do juízo de 

reprovabilidade da conduta do acusado, sob pena de indisfarçável e 

odioso bis in idem. 
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Relativamente às circunstâncias atinentes à conduta 

social, personalidade e antecedentes, importaria consignar, de logo, 

que o viés subjetivo implicado na sua análise não autorizaria o 

julgador a proferir um juízo moral ou moralizante sobre a pessoa do 

condenado. Além disso, o uso retórico de elementos do tipo penal, 

somado à reprovação inerente a qualquer conduta delitiva, não 

poderia justificar, por nenhum modo, a exasperação da pena 

pretendida pelo Ministério Público Federal em suas alegações finais. 

Com efeito, ao contrário do afirmado pela acusação, a alegada opção 

pela prática de pretenso delito, assim como uma série de 

irresponsáveis ilações a respeito da “índole” do acusado não 

poderiam nortear o exame judicial de nenhuma circunstância judicial, 

e, em especial, das circunstâncias subjetivas, cuja validade 

dependeria justamente da existência de dados fáticos seguros e 

aferíveis da prova produzida sob o contraditório.  

 
Assim, o que se tem de concreto é que, à luz da 

uníssona prova documental e testemunhal dos autos, o defendente é 

primário, de bons antecedentes, e não tem contra si qualquer dado 

desabonador de sua conduta social ou personalidade sendo 

incentivador de diversos programas sociais, com larga abrangência e 

envolvendo consideráveis investimentos. A risível análise da 

personalidade feita a partir de um juízo sobre a reprovação da 

conduta imputada ao acusado, constante do memorial acusador, 

contraria não apenas a doutrina constitucional-penal, mas a 

orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o 

vetor personalidade não pode ser apreciado desfavoravelmente quando 

desacompanhado de elementos concretos para sua averiguação” (HC nº 

330.988, Rel. Min. Felix Fischer). Equivale a dizer: a opinião do 

julgador sobre a gravidade dos fatos em julgamento não constitui 

fundamento de aferição da personalidade do agente acusado da prática 

de um delito. 

 
Ademais, o que se tem nos autos é a demonstração de 

que as demais circunstâncias subjetivas são favoráveis ao acusado, 

de modo que, se fosse possível admitir-se medonho erro judiciário 

com a sua condenação por delitos que não cometeu nem concorreu para 
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a sua prática, deveriam interferir positivamente na quantificação da 

pena-base. 

 
Da mesma forma, os motivos dos hipotéticos crimes 

não poderiam ensejar, no caso dos autos, a exasperação da pena-base. 

Mesmo que se entendesse possível condenar o acusado pelo delito de 

associação criminosa sem a existência de uma única prova capaz de 

demonstrar a sua participação, a qualquer título, em grupo delitivo, 

a motivação identificada pela acusação seria de todo inidônea para 

embasar a fixação da pena-base. Isso porque ao afirmar que o motivo 

do crime seria o de permitir a “manutenção do cartel”, a acusação 

reconhece apenas e tão somente que a associação criminosa pretendia 

praticar crimes! Nada mais elementar do tipo penal do que essa 

específica circunstância.  

 

Quanto às circunstâncias do crime, da mesma maneira, 

não haveria nenhum dado objetivo que autorizasse um extravagante 

juízo negativo, notadamente porque os supostos crimes cometidos pela 

associação criminosa não constituiriam fundamentação idônea para a 

exasperação da pena-base do delito do art. 288 do Código Penal, sob 

pena de indisfarçável sobreposição de fatos na fase de 

individualização da pena. 

 
Relativamente às consequências do delito de 

associação criminosa, importante observar, em primeiro lugar, que a 

repercussão do crime na mídia ou na opinião pública em geral não se 

qualifica como circunstância judicial (v.g REsp nº 120855, Rel. Minª 

Maria Thereza de Assis Moura). Ademais, para além de fundamentos 

externos ao delito não justificarem o aumento da pena-base, a 

prática de crimes pela suposta organização criminosa também não pode 

justificar a exasperação da sanção, sob pena de indisfarçável bis in 

idem. 

 
Nesse cenário, em caso de improvável e de todo 

injusta condenação, a pena-base só poderia ser fixada no mínimo 

legal pela (a) ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, 

(b) presença de circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado e (c) 
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pela insuficiência das referências a conceitos vagos e genéricos 

contidas nas alegações finais do Ministério Público Federal. 

 
Relativamente à segunda fase da dosimetria da pena, 

impende ressaltar que não há nos autos nenhuma prova ou elemento 

indiciário que pudesse autorizar a conclusão de que MARCELO 

ODEBRECHT tenha, por modo direto ou indireto, promovido, organizado 

ou mesmo dirigido a atividade de outros acusados. Ao contrário, a 

prova testemunhal produzida nos autos da presente ação penal não 

deixa dúvida quanto à ausência de qualquer intervenção do acusado 

nesse sentido. Não custa repetir: do fato de que MARCELO ODEBRECHT 

presidia uma holding legal e legitimamente constituída não se pode 

extrair a conclusão de que, por modo ilícito, orientou, ordenou ou 

promoveu a realização de condutas contrárias ao direito.  

 
Além disso, caso se entendesse, como manifesta 

ilegalidade, ser aplicável a caso como o dos autos o art. 62, I, do 

Código Penal, de rigor seria a sua incidência uma única vez, quanto 

ao tipo de associação criminosa. Assim, utilizada a referida 

agravante na individualização da pena do crime do art. 288 do Código 

Penal, não haveria como aplicá-la, em cascata, em relação aos outros 

tipos penais mencionados na acusação. Equivale a dizer: ou bem se 

reconhece que os alegados crimes de corrupção ativa e lavagem de 

dinheiro teriam sido praticados por associação criminosa, ou se 

reconheceria que teriam sido cometidos em concurso eventual de 

pessoas, em ordem a fazer incidir, quanto a eles, a agravante 

específica contida no artigo acima referido.  

 

XII.2. Da imputação da prática do delito de corrupção ativa. 

 

Quanto à acusação da prática de corrupção ativa, que 

se demonstrou absolutamente insubsistente no caso concreto dos 

autos, também não há na prova produzida em Juízo qualquer 

circunstância fática que pudesse autorizar a fixação da pena-base 

acima do mínimo legal. Para além da análise das circunstâncias 

subjetivas já apresentada no tópico anterior, a defesa pede vênia 

para ressaltar o que se segue.   
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Quanto à culpabilidade, verificar-se-ia da própria 

descrição constante da denúncia que as condutas não extrapolariam os 

limites mínimos da reprovação estabelecida pelo legislador. Ou seja: 

não se observaria da descrição fática a suposta prática de condutas 

que extrapolassem as balizas objetivas do tipo penal, de modo que a 

culpabilidade não poderia ser considerada circunstância desfavorável 

ao acusado. Especialmente se se considerasse que a execução dos atos 

necessários à realização das elementares típicas não poderia 

implicar exacerbação do juízo de reprovabilidade da conduta ou do 

acusado, sob pena de indisfarçável bis in idem. 

 
Ademais, a consciência da ilicitude e a 

possibilidade de agir de modo diverso214 não constituiriam base 

idônea para aferição do grau de reprovação da conduta, na medida em 

que constituiriam pressupostos do juízo condenatório, conforme 

anteriormente pontuado pela defesa.  

 
A análise das circunstâncias e das consequências do 

delito, por sua vez, também não poderia ensejar, a pretexto de um 

juízo do grau de reprovação da conduta, a (re)valoração das 

elementares que constituem os crimes contra a Administração Pública, 

e, em especial, o crime de corrupção ativa. Além disso, o lapso 

temporal referido pela acusação não autorizaria a exasperação da 

pena-base, na medida em que se relaciona, em verdade, à continuidade 

delitiva e como tal só poderia ser sopesada na terceira fase da 

dosimetria da pena.  

 
Ainda no tocante a esses vetores, é importante 

registrar que a alegação de que os valores referidos na acusação 

seriam transferidos a parlamentares não autorizaria o incremento da 

pena-base. Não havendo decisão sobre esses supostos fatos pela 

instância judicial competente, inexistiria a possibilidade de se 

exacerbar a pena a partir de meras presunções e/ou especulações.  

 
Por essas mesmas razões, a defesa ressalta que a 

pena de multa, assim como a pena-base, deveriam ser fixadas no 

214 Referida pela acusação como decorrente do grau de escolaridade e das 
condições sócio-econômicas do acusado. 
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mínimo legal, notadamente no que diz respeito à quantidade de dias-

multa.    

 
Relativamente à segunda fase da dosimetria da pena, 

impende repetir que não há nos autos nenhuma prova ou elemento 

indiciário que pudesse autorizar a conclusão de que MARCELO 

ODEBRECHT tivesse, por modo direto ou indireto, promovido, 

organizado ou mesmo dirigido a atividade de outros acusados. Ao 

contrário, a prova testemunhal produzida nos autos da presente ação 

penal não deixa dúvida quanto à ausência de qualquer intervenção do 

acusado nesse sentido. Não custa repetir ainda uma vez: do fato de 

que MARCELO ODEBRECHT presidia uma holding legal e legitimamente 

constituída não se poderia extrair a conclusão de que, por modo 

ilícito, teria orientado, ordenado ou promovido a realização de 

condutas contrárias ao direito.  

 
Além disso, se se entendesse aplicável ao caso dos 

autos o art. 62, I, do Código Penal, de rigor, importante reiterar, 

a incidência da agravante só poderia ser dar uma única vez, quanto 

ao tipo de associação criminosa. Assim, fosse utilizada a referida 

agravante na individualização da pena do crime do art. 288 do Código 

Penal, não haveria como aplicá-la, em cascata, em relação aos outros 

tipos penais referidos na acusação. Equivale a dizer: ou bem se 

reconheceria que os alegados crimes de corrupção ativa e lavagem de 

dinheiro teriam sido praticados por associação criminosa, ou se 

reconheceria que teriam sido cometidos em concurso eventual de 

pessoas, em ordem a fazer incidir, quanto a eles, a agravante 

específica contida no artigo acima referido.  

 
Ainda sobre a segunda fase da dosimetria da pena é 

importante ressaltar que seria inaplicável a agravante do art. 61, 

II, b do Código Penal ao caso dos autos. Para além da ausência de 

qualquer base empírica para a incidência da agravante, o pedido 

constante dos memoriais da acusação representa verdadeira burla às 

garantias da presunção de não culpabilidade e do devido processo 

legal, na medida em que a majoração da pena pretendida pelo Parquet 

acabaria por implicar o reconhecimento da materialidade e da autoria 

de delitos (formação de cartel e fraude à licitação) que sequer 

332 
 



foram objeto de acusação e, consequentemente, de defesa pelo aqui 

acusado.  

 
Na terceira fase da dosimetria da pena, ter-se-ia de 

reconhecer a plena aplicabilidade do art. 71 do Código Penal, na 

medida em que a fantasiosa acusação reconhece, ela mesma, que os 

crimes imputados seriam da mesma espécie, e teriam sido cometidos em 

condições semelhantes, guardando assim o necessário nexo subjetivo.  

 
Quanto à majorante do art. 333, parágrafo único, ao 

contrário do referido pela acusação, não haveria substrato fático 

consistente para fazê-la incidir na espécie. De forma objetiva, 

convém reafirmar as alegações de mérito deduzidas no memorial 

defensivo que afastam as alegações de que, em razão de suposta 

vantagem indevida, funcionários da PETROBRAS teriam omitido a 

prática de atos de ofício e praticado atos com infração de deveres 

funcionais:  

 
(i) Não houve qualquer dispensa maliciosa de etapas 

necessárias à correta avaliação das obras, mas apenas falhas no 

projeto básico;  

 
(ii) comprovou-se no curso da instrução que, por 

nenhum modo, houve a deliberada aprovação de comissões de licitação 

incapazes de atender aos propósitos legais e estatutários;  

(iii) a Petrobrás não compartilhou quaisquer 

informações sigilosas ou restritas com empresas supostamente 

integrantes de um cartel;  

 
(iv) não houve qualquer inclusão ou exclusão 

irregular de empresas nos certames da PETROBRAS;  

 
(v) a prova testemunhal demonstrou a rigorosa 

observância das normas internas de controle e avaliação das obras 

referidas nos autos;  

 
(vi) não se verifica dos autos tenha ocorrido a 

alegada “sonegação de determinados assuntos da avaliação que deveria 
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ser feita por parte do Departamento Jurídico ou Conselho Executivo” 

da Petrobras;  

 
(vii) a prova testemunhal demonstrou a mais não 

poder a licitude das contratações que ocorreram sob modalidade 

direta; e 

(viii) a prova judicialmente produzida atesta a 

regularidade dos aditivos de cada obra, tendo-se provado que todos 

eles foram o produto de longas e acirradas discussões técnicas, em 

que os funcionários da Petrobrás defendiam ferrenhamente os 

interesses da companhia, buscando sempre e sempre os menores preços. 

 
 Nesse contexto, a defesa observa que, em caso de 

eventual e absurda condenação de um acusado inocente, como o ora 

defendente, no que diz respeito à imputação de cometimento de 

supostos ilícitos de corrupção ativa, só se poderia cogitar de 

aplicação de pena com observância ao sistema de exasperação referido 

no art. 71 do Código Penal, não se aplicando a majorante do art. 

333, parágrafo único, do Código Penal. 

 

XII.3. Da imputação de lavagem de dinheiro 

 

A imputação de lavagem de dinheiro, muito embora a 

manifesta insubsistência da acusação, decorre da consideração de que 

teriam sido utilizadas técnicas de mescla, uso de terceiros 

(offshores) e triangulação da movimentação financeira para o 

pagamento de propina a funcionários da Petrobrás. 

 
Ainda uma vez a acusação não demonstrou uma única 

conduta do acusado MARCELO ODEBRECHT que autorizasse a conclusão 

quanto a sua responsabilidade por atos que foram, segundo a 

denúncia, praticados por terceiros. Nada obstante isso, a defesa 

passa a tecer breves considerações sobre a dosimetria da pena 

cogitada pelo MPF para o referido delito.  

 
Com relação à pena-base, assim como quanto às duas 

primeiras imputações, não se observaria a existência de dados que, a 

revelarem a necessidade de um juízo de reprovação para além daquele 
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estabelecido no tipo penal, pudessem autorizar a exasperação da 

pena-base.  

 
Além de circunstâncias pessoais favoráveis, os dados 

extraídos da descrição constante da denúncia, por mera criação 

mental do MPF, ainda assim indicam que a culpabilidade, as 

circunstâncias e as consequências do delito seriam as próprias da 

espécie. Da mesma forma, não se verificaria das peças dos autos 

nenhuma motivação extraordinária, distinta, portanto, daquela que 

comumente orientaria a prática de delitos dessa natureza. 

 
Quanto ao mais, para além de serem extensíveis ao 

delito de lavagem de dinheiro as considerações constantes dos itens 

anteriores, aplicar-se-ia ao crime de lavagem de dinheiro a regra do 

art. 71 do Código Penal, diante da evidente continuidade que se 

verifica da narrativa constante da denúncia. Ademais, conforme já 

reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, o fato de haver distintos 

beneficiários nas supostas operações de lavagem de dinheiro, por si 

só, não imporia o reconhecimento do concurso material entre as 

diversas operações descritas pela acusação. A identidade de 

condições objetivas, somada ao nexo de causalidade e à unidade 

subjetiva referidas na própria acusação, impõe, em caso de 

hipotética e injusta condenação, a incidência da regra do crime 

continuado.  

 
Essa especial contingência impediria, por fim, fosse 

aplicada ao caso dos autos a causa de aumento de pena prevista no 

art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998. Como bem observou o Supremo 

Tribunal Federal no julgamento da APn nº 470, Rel. originário Min. 

Joaquim Barbosa, “a reiteração de condutas configuradoras de lavagem 

de dinheiro, quando verificada nas mesmas circunstâncias (como se dá 

no caso), atrai a regra do crime continuado (CP, art. 71). Daí por 

que, [...], sob pena de bis in idem, não [há] como aplicar, 

suplementarmente, a causa especial de aumento de pena descrita no 

art. 1º, § 4º, da Lei 9.613/1998, que se refere à hipótese de o 

crime em questão ser “cometido de forma habitual” (trecho do voto 

condutor do acórdão quanto ao acusado Marcos Valério). 
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      XIII – OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO NA ÓTICA DISTORCIDA DO MPF 

 

Conforme reiteradamente demonstrado ao longo dos 

presentes memoriais, não há nos autos elementos probatórios mínimos 

que autorizem a conclusão de que MARCELO ODEBRECHT concorreu para a 

prática de crimes. Assim, a defesa espera e confia no julgamento 

pela improcedência das acusações.  

 
Nada obstante isso, assim como fez no tópico 

anterior, pede vênia para pontuar importantes questões referentes 

aos efeitos de eventual e de todo injusta condenação criminal. 

 
Quanto ao perdimento do proveito e do produto dos 

alegados crimes, é importante ressaltar que a prova produzida nos 

autos da presente ação penal, assim como os depoimentos dos réus 

colaboradores (v.g. Eventos 553 e 654), contradizem a afirmação do 

Ministério Público Federal no sentido de que as vantagens indevidas 

supostamente pagas a funcionários da PETROBRAS alcançariam 3% do 

valor total de todos os contratos e aditivos relacionados às obras 

da REPAR (consórcio CONPAR), RNEST (consórcio RNEST-CONEST) e 

COMPERJ215, totalizando o montante de R$ 381.256.248,91. Assim como 

ocorreu em diversas oportunidades, o alcance do referido percentual 

decorreu da criação mental da acusação e da indicação seletiva de 

determinados fatos sobre os quais se produziram diversas pré-

compreensões para justificar a narrativa fantasiosa constante da 

exordial acusatória. 

 
O mesmo se pode afirmar dos percentuais referidos 

pela acusação quanto aos contratos relacionados às obras do prédio 

administrativo de utilidades da PETROBRAS em Vitória/ES, assim como 

à obra do Consórcio OCCH e seus respectivos aditivos. Equivale a 

dizer: a estimativa constante da denúncia e reiterada pela acusação 

em suas alegações finais não corresponde sequer àquela que pode ser 

215 Quanto às obras do referido consórcio, é importante registrar que 
tramita perante o Juízo da 3ª Vara Federal de Curitiba a ação de 
improbidade administrativa nº 5027001.47.2015.404.7000. Nos autos da 
referida ação, consta pedido expresso de apuração e reparação dos alegados 
danos suportados pela PETROBRAS, de modo que a sobreposição de decisões, 
além do risco de produzir pronunciamentos conflitantes, pode implicar 
indesejável e ilegítimo bis in idem.  
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extraída dos depoimentos dos réus colaboradores, sendo de todo 

insubsistente a decretação de perdimento de bens com base nos 

valores apontados pelo Parquet.  

 
A propósito, como é ressabido, a decretação de 

perdimento de bens apreendidos, indisponibilizados ou bloqueados, 

ainda que para o efeito do que se contém no § 1º, do art. 91 do CP, 

reclama a estrita observância do devido processo legal no âmbito da 

ação penal (art. 5º, LIV, CF). Logo, não se pode cogitar de 

perdimento de bens com base em conjecturas e presunções, devendo, ao 

revés, a matéria ser devidamente deslindada mediante a produção de 

prova, pelo Ministério Público, que não deixe dúvida com relação à 

procedência ou a natureza criminosa de bens ou valores cautelarmente 

apreendidos. 

 
Relativamente à contratação de nafta, realizada 

entre a Braskem e a PETROBRAS, a prova documental constante dos 

autos demonstra a manifesta improcedência da alegação de que a 

empresa estatal teria suportado elevado prejuízo. Verifica-se das 

peças aportadas aos autos, notadamente do Relatório da CIA/PETROBRAS 

nº 086/2015, que “no cenário da época, o piso da fórmula contratual 

estava aderente ao custo de oportunidade da produção doméstica, 

portanto, não representava lucro/prejuízo para a PETROBRAS 

(‘breakeven’)”. Ao justificar que efetivamente o preço praticado no 

contrato foi o vigente no mercado à época, o relatório conclui que o 

“contrato foi negociado em um cenário que indicava, de forma 

consistente, que a PETROBRAS seria excedentária na fração de 

nafta/gasolina”, sendo certo que, “ao longo da execução do contrato, 

notadamente a partir de 2011, fatores mercadológicos alheios à 

gestão da PETROBRAS e não previsíveis à época da negociação 

alteraram este quadro, tendo a companhia passado a ser deficitária 

na fração nafta/gasolina”.  

 
Nesse cenário, é de todo infundada a especulação de 

que a contratação de nafta teria implicado um dano de R$ 

6.051.136.000,00 à PETROBRAS, sendo de todo insubsistente, portanto, 

a pretensão da decretação de perdimento de bens no referido 

montante.  
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Quanto ao pedido de fixação de valor mínimo a ser 

pago a título de reparação de dano com relação à contratação de 

nafta, persiste o mesmo obstáculo verificado no parágrafo anterior, 

não havendo que se cogitar de legitimidade ou não do Ministério 

Público para deduzir o pedido em prol da empresa estatal que seria a 

vítima do pretenso dano porque, mesmo que lhe fosse reconhecida tal 

legitimidade, faltaria ao MPF interesse de agir à falta do 

pressuposto do pedido de indenização que é o prejuízo.  

 
De mais a mais, há controvérsias sobre se o 

Ministério Público Federal teria legitimidade para representar, na 

ação penal, os interesses patrimoniais da PETROBRAS. Muito embora 

ainda se reconheça a legitimidade do Ministério Público para 

requerer medidas cautelares patrimoniais em prol da Fazenda Pública 

strictu sensu (art. 142 do CPP), desse entendimento não se extrai a 

possibilidade de convalidação judicial de verdadeira defesa de 

interesse de empresa estatal, dotada de personalidade, estrutura e 

corpo jurídico autônomo e que deve agir em nome próprio, notadamente 

diante da natureza eminentemente patrimonial da parcela referida no 

art. 387, IV, do CPP.  

 
Nesse mesmo sentido é a firme orientação da doutrina 

nacional, sendo oportuna a transcrição do seguinte trecho da obra de 

EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER: 

 
“(...) se valor refere-se à reparação civil, há  que 

se exigir a satisfação, no mínimo, das seguintes exigências 
(devido processo legal): a) será preciso a apresentação formal 
de um pedido de condenação; b) o referido pedido haverá que ser 
feito por seu titular (do direito à indenização)” (Comentários 
ao Código de Processo Penal, 2ª Ed, Lumen Juris, 2011, p. 820). 

 

É certo que a PETROBRAS, na qualidade de assistente 

da acusação, peticionou nos autos para ratificar os memoriais de 

alegações finais apresentados pelo titular da ação penal (Evento 

1.313), oportunidade na qual expressamente requereu que o perdimento 

de bens e valores provenientes do crime fosse revertido em seu 

favor, a teor do que dispõe o art. 7º, I, da Lei nº 9.613/1998216.  

216 Obviamente que, nesse ponto, não lhe assiste razão pelo menos no que 
diz respeito ao contrato de nafta, pois, como se demonstrou 
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Tal requerimento, contudo, não se qualifica como 

pedido de arbitramento, na presente sede penal, do valor mínimo de 

indenização decorrente dos supostos danos causados pelas infrações 

imputadas. A começar pela consideração de que a assistente da 

acusação não deduziu pedido específico de produção de prova para a 

quantificação de eventual prejuízo, inviabilizando a instauração da 

necessária e específica instrução quanto ao tema (v.g. ACR 0039530-

09.2003.4.04.7000, Rel. Des. Federal SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, 7ª Turma 

Criminal do TRF da 4ª Região). E não o fez, nem poderia fazê-lo, 

porque em realidade, como se viu, a PETROBRAS reconheceu e declarou 

que não sofreu qualquer prejuízo em razão do contrato de 

fornecimento de nafta que celebrou com a Braskem S/A. Da mesma 

forma, os contratos relacionados às obras da PETROBRAS, 

especificados na denúncia, não geraram prejuízos para a referida 

empresa estatal como comprovado ao longo da instrução do processo. 

 
Ademais, não fosse assim, admite-se para argumentar, 

em qualquer caso, a mera adesão da PETROBRAS, em sede de alegações 

finais, ao pedido genérico apresentado pelo órgão acusatório, 

inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa pela 

ausência de indicação, por exemplo, dos parâmetros utilizados para a 

mensuração do quantum pretendido.  

 
Pois bem. Para além da ausência de pedido expresso e 

motivado da parte interessada, a inexistência de comprovação dos 

montantes referidos na denúncia impede a formação de um juízo seguro 

quanto ao prejuízo alegadamente causado à PETROBRAS, razão pela 

qual, também por este autônomo fundamento, não há como arbitrar-se, 

de logo, eventual valor a ser pago a título de reparação de dano.  

 
Não custa repetir, por fim, que a intervenção da 

PETROBRAS nos autos da presente ação penal não implicou a produção 

de prova válida e segura quanto ao valor de eventual dano decorrente 

dos fatos constantes da denúncia, não sendo possível a aferição do 

valor por “estimativas”, presunções ou mesmo pelo somatório de todo 

documentalmente, aquela empresa estatal reconheceu e declarou que não 
sofreu qualquer prejuízo com a aludida contratação.   
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e qualquer valor referido na denúncia sem qualquer substrato fático 

idôneo. Notadamente porque, diante da natureza híbrida do art. 387, 

IV, do Código de Processo Penal, a definição de eventual valor 

mínimo a ser pago a título de indenização não pode alcançar fatos 

anteriores à Lei nº 11.719/2008. Nesse sentido, confiram-se os 

seguintes precedentes: 

 

“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS CONSUMADOS E HOMICÍDIO 
DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS 
À VÍTIMA PREVISTA NO ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL. NORMA DE DIREITO PROCESSUAL E MATERIAL. 
IRRETROATIVIDADE. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. SUBMISSÃO AO 
CONTRADITÓRIO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  

 
1. A regra do art. 387, inciso IV, do Código de 

Processo Penal, que dispõe sobre a fixação, na sentença 
condenatória, de valor mínimo para reparação civil dos danos 
causados ao ofendido, é norma híbrida, de direito processual e 
material, razão pela que não se aplica a delitos praticados 
antes da entrada em vigor da Lei n.º 11.719/2008, que deu nova 
redação ao dispositivo.  

 
2. Para que seja fixado na sentença o início da 

reparação civil, com base no art. 387, inciso IV, do Código de 
Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do 
Ministério Público e ser oportunizado o contraditório ao réu, 
sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. Precedentes.  

 
3. Recurso desprovido.” (REsp nº 1.193.083, Rel. 

Min. LAURITA VAZ) 
 
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. (1) QUESTÕES NÃO 

EXAMINADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (2) 
REPARAÇÃO CIVIL. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEI 
Nº 11.719/2008. IRRETROATIVIDADE. NORMA DE CUNHO MATERIAL. 
PRECEDENTES. (3) FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO. INCABIMENTO. 
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E FORMAL. PRECEDENTES. (4) WRIT 
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.  

 
1. Quando for constatada a existência de manifesto 

constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, como no presente 
caso, é possível a sua concessão de ofício, ainda que a questão 
não tenha sido examinada pelo tribunal de origem.  

 
2. Este Superior Tribunal de Justiça firmou 

entendimento no sentido de que o disposto no art. 387, IV, do 
Código de Processo Penal, que cuida da reparação civil dos 
danos sofridos pelo ofendido, contempla norma de direito 
material mais rigorosa ao réu, não se aplicando a delitos 
praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 11.719/2008. 
Precedentes.  
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3. A fixação, na sentença condenatória, de valor 

mínimo para reparação civil dos danos causados ao ofendido, 
requer pedido expresso e formal, de modo a oportunizar o devido 
contraditório. Precedentes.  

 
4. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, 

confirmando a liminar anteriormente deferida, para afastar a 
reparação civil fixada na sentença condenatória - Processo nº 
0002147-30.2014.4.02.5104.” (HC 318.943, Rel. Min. MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA)  

 
  
Diante dessas considerações, em caso de improvável 

condenação, a defesa de MARCELO ODEBRECHT requer: 

 
(i) a desconsideração dos valores constantes da 

denúncia para fins de decretação de perdimento de bens e valores, 

tendo em vista que os percentuais dos contratos mencionados pela 

acusação não foram corroborados pelos depoimentos dos réus 

colaboradores e não encontram suporte factual em nenhuma prova 

produzida judicialmente; 

 
(ii) seja indeferido o pedido de perda, em favor da 

União, de todos os bens, direitos e valores, relacionados, direta ou 

indiretamente, à prática dos supostos crimes de lavagem de dinheiro, 

pelos seguintes e autônomos fundamentos: (a) inaplicabilidade da 

redação do art. 7º, I, da Lei nº 9.613/1998 introduzida pela Lei nº 

12.683/2012 a fatos anteriores à sua vigência; (b) completa 

indeterminação dos “bens, direitos e valores objeto de crime”, que 

inviabiliza, sob pena de excesso na execução da medida, a imediata 

determinação do efeito referido na redação original da Lei nº 

9.613/1998; 

  
(iii) seja indeferido o pedido de fixação de valor 

mínimo de indenização pela manifesta ausência de prejuízo da 

PETROBRAS e, consequentemente, de interesse jurídico do pedido 

formulado em sede de alegações finais pelo MPF; 

 
(iv) alternativamente, seja indeferido o pedido de 

fixação de valor mínimo de indenização, pelos seguintes fundamentos: 

(a) ilegitimidade do órgão acusatório para defender interesse 

patrimonial de empresa de economia mista; (b) ausência de pedido 
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tempestivo da PETROBRAS de arbitramento de valor a título de 

reparação de danos; (c) ausência de instrução específica a respeito 

dos valores artificialmente inseridos na denúncia; (d) ausência de 

prova segura quanto aos valores referidos pela acusação.  

 

Pede deferimento. 

Brasília/ Curitiba, 01 de março de 2016. 

 

           A. Nabor A. Bulhões         José Carlos Porciúncula 
                OAB/DF 1.465-A                 OAB/DF 28.971 
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