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RÉU: PEDRO JOSE BARUSCO FILHO
RÉU: JOAO VACCARI NETO

RÉU: JOAO CARLOS DE MEDEIROS FERRAZ

RÉU: GUILHERME ESTEVES DE JESUS
RÉU: EDUARDO COSTA VAZ MUSA

RÉU: RENATO DE SOUZA DUQUE

SENTENÇA

13.ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE CURITIBA

AÇÃO PENAL nº 5050568-73.2016.4.04.7000.

Autor: Ministério Público Federal.

Ass.Acusação: Petróleo Brasileiro S.A. - 

Ass.Acusação: Sete Brasil Participações S.A.

Réus:

1) Guilherme Esteves de Jesus, brasileiro, nascido em 24/04/1965, CPF
722.259.637-20, com endereço conhecido pela Secretaria deste Juízo;

2) João Vaccari Neto, brasileiro, nascido em 30/10/1958, CPF 007.005.398-75,
com endereço conhecido pela Secretaria deste Juízo;

3) Renato de Souza Duque, brasileiro, nascido em 29/09/1955, CPF
510.515.167-49, com endereço conhecido pela Secretaria deste Juízo; e

4) Eduardo Costa Vaz Musa, brasileiro, nascido em 19/05/1955, CPF
425.489.187-34, com endereço conhecido pela Secretaria deste Juízo.

 

I. RELATÓRIO.
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Trata-se de denúncia formulada pelo MPF pela prática de crimes de corrupção
(arts. 317 e 333 do CP), de lavagem de dinheiro (art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998) e de
pertinência à organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013), no âmbito da assim
denominada Operação Lavajato contra os acusados acima nominados.

A denúncia tem por base o inquérito 5005095-98.2015.4.04.7000 e processos
conexos, especialmente o processo de busca e apreensão 5043559-60.2016.4.04.7000.

Esses processos, em decorrência das virtudes do sistema de processo eletrônico
da Quarta Região Federal, estão disponíveis e acessíveis às partes deste feito e estiveram à
disposição para consulta das Defesas desde pelo menos o oferecimento da denúncia, sendo a
eles ainda feita ampla referência no curso da ação penal. Todos os documentos neles
constantes instruem, portanto, os autos da presente ação penal.

Em síntese, na evolução das apurações, foram colhidas provas, em cognição
sumária, de um grande esquema criminoso de corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da
empresa Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras cujo acionista majoritário e controlador é a União
Federal.

Empresas fornecedoras da Petrobrás pagariam sistematicamente propinas a
dirigentes da empresa estatal, também em bases percentuais sobre os grandes contratos e seus
aditivos.

A prática, de tão comum e sistematizada, foi descrita por alguns dos envolvidos
como constituindo a "regra do jogo".

Receberiam propinas dirigentes da Diretoria de Abastecimento, da Diretoria de
Engenharia ou Serviços e da Diretoria Internacional, especialmente Paulo Roberto Costa,
Renato de Souza Duque, Pedro José Barusco Filho, Nestor Cuñat Cerveró e Jorge Luiz
Zelada.

Surgiram, porém, elementos probatórios de que o caso transcende a corrupção
- e lavagem decorrente - de agentes da Petrobrás, servindo o esquema criminoso para também
corromper agentes políticos e financiar, com recursos provenientes do crime,
partidos políticos.

Entre dirigentes das empreiteiras e dirigentes da empresa estatal atuariam
intermediadores, encarregados do pagamento da propina.

Ainda segundo a denúncia, o esquema criminoso existente na Petrobrás teria
sido reproduzido na empresa Sete Brasil Participações S/A.

A Sete Brasil foi constituída com diversos investidores, entre eles a Petrobrás e
com recursos provenientes de fundos de pensão da Petros, Previ, Funcef e Valia. Também tem
por sócios empresas privadas e instuições financeiras, como os bancos Santander, Bradesco e
o BTG Pactual.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba



19/02/2020 :: 700007900761 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a73dfedfe25c708b07fc8b7d… 3/122

5050568-73.2016.4.04.7000 700007900761 .V274

A constituição da Sete Brasil teve por objetivo atender à demanda da Petrobrás
para o fornecimento de sondas para a exploração do petróleo na camada de pré-sal.

Executivos da Petrobrás, como Pedro José Barusco Filho e João Carlos de
Medeiros Ferraz, foram indicados pela empresa estatal para cargos de direção na Sete Brasil,
especificamente para Diretor de Operações e para Presidente.

A Petrobrás lançou licitação para a construção de vinte e uma sondas para
exploração do pré-sal no Brasil.

A Sete Brasil ganhou a licitação e negociou vinte e um contratos de construção
dessas sondas com vários estaleiros, Estaleiros Keppel Fels, Atlântico Sul, Enseada do
Paraguaçu, Rio Grande e Jurong, sendo sete sondas negociadas com o Estaleiro Jurong.

Como consequência, por intermédio da Sete Brasil, foram contratadas a
construção e o fornecimento de sete sondas, tendo por destinatária final a Petrobras, no valor
total de USD 43.942.603.281,59. A construção seria feita no Estaleiro Jurong Aracruz, do
Grupo Jurong.

Foram ainda celebrados contratos de EPC (Engineering, Procurement and
Constructions) vinculados a cada sonda no montante total de USD 5.645.082.274,32.

A contratação da Sete Brasil só teria sido viabilizada mediante cancelamento,
por preço excessivo, de licitação anterior pela Petrobrás, muito embora na contratação da Sete
Brasil os preços tenham se mostrados ainda maiores que os da licitação cancelada.

Segundo a denúncia, também teriam sido pagas propinas nos contratos de
fornecimento de sondas.

No caso, segundo a denúncia, a propina era cobrada em 0,9% sobre o valor dos
contratos e dividida 1/6 para o Diretor de Engenharia e Serviços da Petrobrás Renato de
Souza Duque e para o gerente executivo de Engenharia e Serviços da Petrobrás Roberto
Gonçalves, 1/6 para os acusados Pedro José Barusco Filho, Eduardo Costa Vaz Musa e João
Carlos de Medeiros Ferraz, estes agora como dirigentes da própria empresa Sete Brasil, e 2/3
para o Partido dos Trabalhadores, com arrecadação por João Vaccari Neto.

Ficou acertado que os Estaleiros Atlântico Sul, Enseada do Paraguaçu e Rio
Grande pagariam somente as propinas dirigidas ao Partido dos Trabalhadores, o Estaleiro
Jurong pagaria somente propinas dirigidas aos executivos da Petrobrás e aos da Sete Brasil,
enquanto que o Estaleiro Keppel Fels pagaria a todos.

Teria ainda sido acertado por fora um pagamento de propina adicional de 0,1%
destinado exclusivamente a Pedro José Barusco Filho.

A vantagem indevida acertada com o Estaleiro Jurong teria sido intermediada
pelo acusado Guilherme Esteves de Jesus, representante do Grupo Jurong.
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A vantagem indevida teria sido paga mediante transferências subreptícias no
exterior, com contas secretas em nome de off-shores.

Parte desses pagamentos teria sido identificada.

Guilherme Esteves de Jesus, utilizando as contas nome das off-shores Opdale
Industries Ltd. e Black Rock Oil Services Ltda., mantidas em Liechtenstein, no Valartis Bank,
teria realizado transferências de propinas:

- para conta em nome de off-shore de Pedro José Barusco Filho (off-shore
Natira Investments no Banco Cramer na Suíça) no montante de USD 2.717.618,00, entre
04/02/2013 a 15/04/2013;

- para conta em nome de off-shore de João Carlos de Medeiros Ferraz (off-shore
Firasa Company no Banco Cramer na Suiça), no montante de USD 1.735.834,00, entre
28/05/2013 a 13/12/2013;

- para conta em nome de off-shore de Eduardo Costa Vaz Musa (off-shore
Nebraska Holding no Banco Cramer na Suiça), no montante de USD 1.485.869,00, entre
25/07/2013 a 13/12/2013;

Para ocultar e dissimular a transferência de recursos criminosos, foram ainda
simulados contratos entre as off-shores Opdale e Natiras.

A denúncia descreve que os acusados teriam formado uma organização
criminosa por sua prática habitual e concertada de crimes de corrupção e lavagem de
dinheiro.

Atribui aos acusados Eduardo Costa Vaz Musa, João Carlos de Medeiros Ferraz,
Pedro José Barusco Filho, Renato de Souza Duque, João Vaccari Neto o crime de corrupção
passiva e aos quatro primeiros ainda o crime de lavagem de dinheiro. Imputa a Guilherme
Esteves de Jesus o crime de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e pertinência à organização
criminosa.

Essa a síntese da denúncia originária.

A denúncia foi recebida em 03/03/2017 (evento 5).

Os acusados foram devidamente citados (eventos 39, 40, 48) e apresentaram
respostas à acusação (eventos 43, 44, 46, 51, 52 e 67). As respostas foram examinadas pela
decisão de 03/08/2017 (evento 68).

Seguidamente, o MPF apresentou aditamento da denúncia (evento 182).

Em síntese do aditamento, supervenientemente foram descobertas três
transferências realizadas a partir da conta Opdale Industries Ltd., no Valartis Bank,
Liechtenstein, controlada pelo acusado Guilherme Esteves de Jesus, para a conta da Drenos
Corporation, no Banco Cramer & Cie., Suíça, de Renato de Souza Duque:
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- transferência de USD 2.168.203,04, em 23/05/2013.

- transferência de USD 1.195.063,00, em 15/08/2013;

- transferência de USD 1.063.675,31, em 13/12/2013.

Imputou como antecedentes da lavagem crimes descritos na denúncia originária.

O aditamento foi recebido em 24/11/2017 (evento 215).

Os acusados foram novamente citados (eventos 231, 232, 238 e 241) e
apresentaram novas respostas (eventos 234, 235, 236 e 239).

Foram ouvidas testemunhas da Acusação (eventos 142, 143, 148, 153 e 334) e
das Defesas (eventos 334 e 340). Com a concordância da Defesa de João Vaccari Neto,
depoimento de suas testemunhas foram substituídos por prova emprestada (eventos 125 e
134).

A Petrobrás pleitou pelo seu ingresso no feito como Assistente de Acusação
(evento 54), o que foi deferido em 12/09/2017 (evento 125). A Sete Brasil também ingressou
como Assistente da Acusação (eventos 280 e 306), o que foi igualmente deferido (evento
319).

Os acusados foram interrogados na audiência de 03/08/2018 (evento 358).

Não houve requerimentos das partes de diligências na fase do art. 402 do CPP
(eventos 358 e 359).

O MPF apresentou alegações finais (evento 379). Alegou, em síntese: a) que a
ação penal não carece de justa causa; b) que a denúncia não é inepta por ausência de
individualização das condutas; c) que o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba é competente
para processo e julgamento do feito; d) que a Sete Brasil foi constituída em 2011 e que o
esquema de corrupção descoberto na Petrobrás foi reproduzido no âmbito da Sete Brasil; e)
que Pedro Barusco, Diretor da Sete Brasil, teria acertado com representantes dos Estaleiros
pagamento de 0,9%, sobre os valores dos contratos da Sete Brasil, a título de propina. A
propina seria dividida na proporção de um terço para agentes públicos da Petrobrás e da Sete
Brasil e dois terços para o Partido dos Trabalhadores; f) que a divisão da propina entre
agentes públicos e partido teria resultado de tratativas havidas entre Renato Duque, Diretor da
Petrobrás, Pedro Barusco e João Vaccari Neto, então tesoureiro do Partido dos Trabalhadores;
g) que a propina do Estaleiro Jurong teria sido acertada com Guilherme Esteves de Jesus; h)
que Guilherme Esteves de Jesus seria o responsável pelos pagamentos a Renato Duque, João
Ferraz, Eduardo Musa e Pedro Barusco; i) que Guilherme Esteves não teria realizado
pagamentos ao Partido dos Trabalhadores, o que teria ficado a cargo de outros Estaleiros; j)
que o funcionamento da organização dependia da atuação coordenada dos envolvidos; k) que,
como contraprestação à vantagem indevida, Renato de Souza Duque praticou atos de ofício
para que os Estaleiros fossem contratados pela Petrobrás, por intermédio da Sete Brasil, com
preço superior ao de mercado; l) que foram firmados sete contratos pela Sete Brasil com o
Grupo Jurong, para construção da Unidade NS Guarapi, Unidade NS Camburi, Unidade NS
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Itaoca, Unidade NS Itaunas, Unidade NS Siri, Unidade NS Sahy e Unidade NS Arpoador; m)
que Guilherme Esteves de Jesus é o beneficiário das contas em nome das off-shores Opdale
Industries Ltd e Black Rock, no Valartis Bank, de Liechtenstein; n) que a Opdale Industries
transferiu USD 732.563,01, em 04/02/2013, e USD 1.985.055,57, em 15/04/2013, para a
conta da Natiras Investments Inc, no Banque Cramer e Cie, Suíça, controlada por Pedro
Barusco, havendo um documento ideologicamente falso, datado de 01/04/2013, para conferir
causa econômica aos pagamentos; o) que a Black Rock Oil Services Limited transferiu USD
249.965,00, em 28/05/2013, para a conta da Firasa Company S/A, no Banque Cramer e Cie,
Suíça, controlada por João Ferraz. A Opdale Industries, por sua vez, transferiu USD
786.155,20, em 25/07/2013, e USD 699.714,35, em 13/12/2013, para a cona da Firasa
Company S/A, no Banque Cramer e Cie, Suíça; p) que a Opdale Industries transferiu USD
786.155,20, em 25/07/2013, e USD 699.714,35, em 13/12/2013, para a conta da Nebraska
Holding Inc, no Banque Cramer e Cie, Suíça, controlada por Eduardo Musa, havendo um
documento ideologicamente falso, datado de 01/04/2013, para conferir causa econômica aos
pagamentos; q) que a Opdale Industries transferiu USD 2.168.203,04, em 23/05/2013, USD
1.195.063,00, em 15/08/2013, e USD 1.063.675,31, e, 13/12/2013, para a conta da Drenos
Corporations, no Banque Cramer e Cie, Suíça, cujo real beneficiário seria Renato Duque; r)
que os pedidos de indenização formulados pela Sete Brasil devem ser indeferidos, pois tanto
a empresa quanto seus dirigentes foram beneficiários da propina paga em detrimento da
Petrobrás. Requereu, ao fim, a condenação dos acusados, o perdimento do produto e proveito
dos crimes e o arbitramento de dano mínimo a ser revertido à Petrobrás, bem como o
indeferimento dos pedidos de recebimento de valores formulados pela Sete Brasil.

A Petrobrás ratificou as alegações finais do MPF (evento 381).

A Sete Brasil apresentou alegações finais (evento 382). Alegou, em síntese: a)
que é vítima dos fatos descritos pelo MPF na denúncia e respectivo aditamento, não sendo
mero instrumento utilizado para a prática de crimes; b) que os valores repassados aos
Estaleiros saíram exclusivamente dos cofres da Sete Brasil; c) que a indenização material
mínima a ser fixada em benefício da Sete Brasil é de USD 69.289.520,71, correspondente a
0,9% dos valores efetivamente pagos pela empresa aos Estaleiros Jurong, Brasfels (Keppel
Fels), Enseada do Paraguaçu, Ecocix (Rio Grande) e Atlântico Sul; d) que a Sete Brasil
também foi vítima de dano moral, a ser fixado no montante de USD 69.289.520,71,
equivalente ao apurado para ao danos materiais; e) que deve ser destinado à Sete Brasil
valores confiscados, a teor do art. 91, II, do CP, valores relativos à multa-penal, a teor do art.
45, §1º, do CP, e valores recuperados em decorrência das colaborações premiadas,
reportando-se à decisão de 16/06/2016 nos autos da Pet. 5210/DF, Rel. o Min. Teori Zavascki.

A Defesa de João Vaccari Neto apresentou alegações finais (evento 391).
Alegou, em síntese: a) preliminarmente, que houve violação ao princípio da indivisibilidade
da ação penal; b) preliminarmente, a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, para
processo e julgamento; c) preliminarmente, que a denúncia seria inepta em relação ao
acusado, pois fundada apenas no depoimento de pessoas que celebraram acordos de
colaboração premiada com as autoridades; d) que não foram produzidas provas de
corroboração das declações prestadas por colaboradores; e) que é incabível juízo
condenatório com base na corroboração mútua de declarações prestadas por acusados e
testemunhas que celebraram acordos de colaboração premiada; f) que o acusado não teve
nenhum envolvimento nos fatos relativos ao Grupo Jurong, não tendo participado de nenhum
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ato de corrupção; g) que não tinha nenhuma ingerência na Petrobrás, inexistindo prova a
corroborar a denúncia; h) que o acusado foi absolvido pelo e. TRF4 no processo 5045241-
84.2015.4.04.7000, no qual havia um quadro probatório bastante parecido ao da presente ação
penal. Requereu, ao final, a absolvição do acusado.

A Defesa de Eduardo Musa apresentou alegações finais (evento 393). Alegou,
em síntese: a) preliminarmente, que a ação penal deveria ser suspensa em relação ao acusado
colaborador Eduardo Musa, em vista do implemento do benefício previsto na Cláusula 5º, a,
do acordo de colaboração que celebrou; b) no mérito, que a colaboração foi efetiva, tendo
Eduardo Musa sido um dos primeiros a relatar fatos referentes à reprodução do esquema de
corrupção da Petrobrás na Sete Brasil; c) que seria cabível o perdão judicial. Requereu, ao
final, a suspensão da ação penal, o perdão judicial e a aplicação da pena nos limites do
acordo.

A Defesa de Renato de Souza Duque apresentou alegações finais (evento 402).
Alegou, em síntese: a) que houve um delito único de corrupção, que abrangeu os sete
contratos celebrados pelo Estaleiro Jurong com a Sete Brasil, reportando-se às sentenças das
ações penais 5054932-88.2016.4.04.7000 e 5013405-59.2016.4.04.7000; b) que, na segunda
fase da pena, deve ser conhecida a atenuante da confissão espontânea, do art. 65, III, “d”, do
CP, com redução de um sexto da pena; c) que, na terceira fase da pena, deve ser reconhecida a
causa de diminuição dos arts. 1º, §5º, da Lei 9613/1998, e 14 da Lei 9807/1999, com redução
de dois terços de sua pena, reportando-se ao acórdão proferido pelo e. TRF4 na Apelação
5046512-94.2016.4.04.7000.

A Defesa de Guilherme Esteves de Jesus apresentou alegações finais (evento
403). Alegou, em síntese: a) que nenhum Estaleiro poderia participar da licitação da Petrobrás
para operação de navios-sonda, pois os estaleiros, diversamente das operadoras (Sete Brasil e
Ocean Rig), prestam serviços de construção e manutenção de navios-sonda. Assim, não
haveria como os Estaleiros cartelizarem-se para fraudar a licitação; b) que não houve
cartelização ou fraude no processo licitatório vencido pela Sete Brasil; c) que o MPF fez
confusão entre a diferença de preços havidas nas licitações de 25/05/2010 e 07/08/2012, além
do que fatores externos que justificariam a alteração dos valores foram desconsiderados. Os
valores seriam compatíveis com o mercado; d) que os estaleiros Jurong, Keppel, Enseada e
Ecovix foram contratados pela Sete Brasil pela sua capacidade técnica – e não em decorrência
de cartelização; e) que Renato Duque não tinha competência funcional para a prática dos atos
ofício descritos na denúncia; que Renato Duque não intercedeu em favor da Sete Brasil e nem
do Estaleiro Jurong; f) que os valores foram pagos a Pedro Barusco a título de comissão pela
contratação da Jurong pela Sete Brasil – e não para obter favorecimento de Renato Duque; g)
que Pedro Barusco forneceu os dados de off-shores para as quais Guilherme Esteves deveria
realizar os depósitos das comissões; h) que Guilherme Esteves acreditava que os pagamentos
às contas Natiras, Firasa, Nebraska e Drenos eram realizados em benefício de Pedro Barusco;
i) que Guilherme Esteves não sabia da divisão das propinas e nem que outros estaleiros
realizariam repasse de valores a agentes da Sete Brasil, Petrobrás e Partido dos
Trabalhadores; j) que a relação de Guilherme Esteves com Pedro Barusco situava-se no
âmbito privado, sendo no Brasil atípica a corrupção entre privados; k) que não há vinculação
entre a vantagem indevida e a prática de atos de ofício no âmbito da Petrobrás; l) que não
houve por parte de Guilherme Esteves de Jesus intenção de obter de funcionário público
omissão ou retardamento de ato de ofício; m) que não ficou provado que Guilherme Esteves
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de Jesus tinha conhecimento do esquema de corrupção existente no âmbito da Petrobrás.
Também não teria conhecimento de que teria se associado a Renato Duque para a prática de
crimes contra a Administração Pública ou de que teria oferecido e pago propina a Renato
Duque, devendo Guilherme Esteves ser absolvido com fundamento no art. 386, V e/ou VII,
do CPP; n) que Renato Duque ocupou o cargo de Diretor da Petrobrás entre 1º/02/2003 e
29/04/2012 e Pedro Barusco integrou a Diretoria da Sete Brasil entre 17/03/2011 a
30/08/2013, enquanto que a Lei de Organização Criminosa entrou em vigor somente em
19/09/2013. Na vigência da Lei, nenhum dos dois ocuparia posições de comando na Sete
Brasil ou na Petrobrás; o) que, salvo os repasses no exterior, nenhum outro fato criminoso foi
imputado a Guilherme Esteves, relativo a período posterior à vigência da Lei 12.850/2013; p)
que não restou comprovada a vontade de associar-se à organização criminosa por parte de
Guilherme Esteves de Jesus. Pelo relato do MPF, haveria mero concurso eventual de agentes,
o que seria insuficiente à configuração do delito de pertinência a organização criminosa; q)
que não haveria lavagem de dinheiro nos pagamentos realizados no exterior, em razão da falta
de delito antecedente; r) que os contratos celebrados entre as empresas dos agentes públicos e
empresas de Guilherme Esteves de Jesus, para conferir causa econômica aos pagamentos no
exterior, não foram assinados por Guilherme Esteves de Jesus; s) que o recebimento de
valores em contas de off-shore não constitui lavagem de dinheiro, a teor decidido na Ação
Penal 470, caso Mensalão; t) que o pagamento no exterior caracterizaria mero exaurimento da
corrupção; como teses subsidiárias, u) que a pena base deve ser fixada em seu mínimo legal;
v) que deve incidir a atenuante da confissão; w) que deve ser aplicado o art. 71 do CP; x) que
não houve prejuízo à Petrobrás, pelo que não caberia fixar indenização mínima à aludida
empresa. Requereu, ao final, a absolvição de Guilherme Esteves de todos os crimes. Juntou
depoimentos prestados por Pedro Barusco, Carlos Dumans, José Luiz Roque e Guilherme
Estrella, prestados na ação penal 5054932-88.2016.4.04.7000.

No curso das investigações, no processo 5009384.74-2015.4.04.7000, por
decisão de 26/03/2015 (evento 17), foi decretada a prisão preventiva de Guilherme Esteves de
Jesus. A prisão foi cumprida em 27/03/2015 (evento 22 daquele processo). Na ação penal
5020227-98.2015.4.04.7000, conexa ao presente feito, mais precisamente na decisão de
recebimento da denúncia, em 15/05/2015 (evento 13), a prisão preventiva de Guilherme
Esteves de Jesus foi substituída por outras medidas cautelares, como a fiança de R$
500.000,00. Em 25/05/2015, sobreveio liminar do Ministro Newton Trisotto concedida no HC
324.500 do Superior Tribunal de Justiça para que fosse aceito como fiança o imóvel de
matrícula 147.459 do Cartório do 9º Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ,
oferecido pelo acusado. O alvará de soltura foi cumprido no dia 26/05/2015 (evento 73 da
ação penal 5020227-98.2015.4.04.7000).

A denúncia também foi proposta originariamente contra Pedro José Barusco e
João Carlos de Medeiros Ferraz. Em razão do previsto nos acordos de colaboração que
celebraram, foi autorizada a suspensão da ação penal em relação a eles (decisões de
03/03/2017, evento 5, e de 12/09/2017, evento 125). Apesar disso, foram eles ouvidos como
testemunhas (eventos 143 e 334).

O acusado Eduardo Costa Vaz Musa celebrou acordo de colaboração
premiada com o MPF e que foi homologado neste Juízo (termo de acordo e depoimentos
específicos juntados no evento 1, out9, ou10, out91, out141 e out142). Formulou pedido de
suspensão do feito, nos termos do benefício consignado na Cláusula 5ª, a, do seu acordo, pois

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba



19/02/2020 :: 700007900761 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a73dfedfe25c708b07fc8b7d… 9/122

5050568-73.2016.4.04.7000 700007900761 .V274

já foi condenado a uma pena definitiva de mais de dez anos de reclusão, nas ações penais
5013405-59.2016.4.04.7000 e 5039475-50.2015.4.04.7000 (evento 407). Ouvido a respeito, o
MPF manifestou-se favoravelmente à suspensão (evento 417)

No curso da ação penal, foi oposta a exceção de litispendência 5011801-
29.2017.4.04.7000, pela Defesa de Renato de Souza Duque. A exceção foi rejeitada em
20/08/2018. Cópia da decisão juntada no evento 376.

No curso da ação penal foi oposta a exceção de incompetência 5012702-
94.2017.4.04.7000, pela Defesa de Guilherme Esteves de Jesus. A exceção foi rejeitada em
1º/08/2018. Cópia da decisão juntada no evento 356.

Em 07/11/2019 (evento 412), pela defesa do acusado Guilherme Esteves de
Jesus, em face do pedido de prisão nos autos 5007758-78.2019.4.04.7000, com base no
processo 5014095-20.2018.4.04.70, foi requerido prazo para complementação das alegações
finais. Apesar de não ter sido reconhecida a relevância probatória na documentação e
informações existentes naqueles feitos, foi o feito foi baixado em diligência, para
manifestação sucessiva, primeiro das Defesas de Eduardo Musa e de Renato de Souza Duque,
e em seguida da Defesa dos acusados não colaboradores, João Vaccari Neto e de Guilherme
Esteves de Jesus.

As Defesas de Renato de Souza Duque (evento 418), de Eduardo Musa (evento
419) e de João Vaccari Neto (evento 423) reiteraram, integralmente, as alegações finais
anteriormente apresentadas.

A Defesa de Guilherme Esteves de Jesus (evento 424), que também manifestou-
se posteriormente aos defensores de acusados colaboradores, alegou que os processos
5007758-78.2019.4.04.7000 e 5014095-20.2018.4.04.7000 em nada contribuem com a tese
do MPF e reiterou as alegações finais que apresentou no evento 403.

Os autos foram, por ordem do Juízo (evento 426), registrados para sentença.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO.

 

II.1. Das Preliminares.

 

II.1.1. Pela Defesa de João Vaccari Neto.

II.1.1.1. Da competência.

A Defesa de João Vaccari Neto questionou a competência deste Juízo.
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A competência foi examinada na exceção de incompetência 5012702-
94.2017.4.04.7000, oposta pela Defesa de Guilherme Esteves de Jesus. Transcreve-se trecho:

“2. Em breve síntese, consta na denúncia e em seu aditamento (eventos 1 e 182 da ação
penal 5050568-73.2016.4.04.7000), que o acusado Guilherme Esteves de Jesus teria
intermediado, no interesse do Estaleiro Jurong, o pagamento de vantagem indevida em acertos
de corrupção com executivos da empresa Sete Brasil Participações, especificamente Eduardo
Costa Vaz Musa, Pedro José Barusco Filho e João Carlos de Medeiros Ferraz, e executivo da
Petrobrás, especificamente Renato de Souza Duque. Teria ainda particpado do acerto de
corrupção João Vaccari Neto, então Secretário de Finanças do Partido dos Trabalhadores. 

O acerto de corrupção ocorreu no âmbito de licitação realizada pela Petrobrás para o
fornecimento a ela de vinte e uma sondas para a exploração do óleo na camada do pré-sal no
Brasil e que foi ganha pela Sete Brasil. A Sete Brasil, por sua vez contratou a construção de
sete das sondas com o Estaleiro Jurong Aracruz, do Grupo Jurong.

 A denúncia discrimina pagamentos de vantagem indevida que teriam sido feitos pelo acusado
Guilherme Esteves de Jesus aos referidos executivos, mediante transferências internacionais.
Das contas em nome das off-shores Opdale Industries Ltd. e Black Rock Oil Services Ltd,
mantidas no Valartis Bank, em Liechtenstein, teriam sido transferidos valores milionários para
contas em nome das off-shores Natira Investments, Firasa Company, Nebraska Holdings e
Drenos Corporation, de titularidade Pedro José Barusco Filho, João Carlos de Medeiros
Ferraz, Eduardo Costa Vaz Musa e Renato de Souza Duque, respectivamente, todas mantidas
no Banco Cramer, na Suíça. 

Na análise da competência, cabe apreciar a competência como posta na denúncia, sem
avaliação de mérito. 

Nestes termos, inequívoca a competência deste Juízo.

Embora os executivos da Sete Brasil não se qualifiquem como funcionários públicos, houve,
segundo a acusação, o pagamento de vantagem indevida ao Diretor da Petrobrás Renato de
Souza Duque, o que, em tese, torna o fato passível de enquadramento no tipo penal da
corrupção. 

Embora a Petrobrás seja sociedade de economia mista, no âmbito da Operação Lavajato,
inclusive na presente ação penal, há diversos crimes federais, como a corrupção e a lavagem,
com depósitos no exterior, de caráter transnacional, ou seja que iniciaram-se no Brasil e
consumaram-se no exterior. O Brasil assumiu o compromisso de prevenir ou reprimir os
crimes de corrupção e de lavagem transnacional, conforme Convenção das Nações Unidas
contra a Corrupção de 2003 e que foi promulgada no Brasil pelo Decreto 5.687/2006.
Havendo previsão em tratado e sendo os crimes de corrupção e lavagem transnacionais,
incide o art. 109, V, da Constituição Federal, que estabelece o foro federal como competente.

Por outro lado, a imputação, ora sintetizada, integra o conjunto de fatos em investigação e
processo no esquema criminoso que vitimou a Petrobrás, com o pagamento, como praxe, de
vantagem indevida a executivos da estatal.

Casos similares, envolvendo o pagamento de vantagem indevida em contratos de construção
de sondas para exploração do óleo da camada do pré-sal, já foram objeto de ações penais
julgadas perante este Juízo, como por exemplo, na ação penal 5013405-59.2016.4.04.7000,
com propinas pagas pelo Estaleiro Keppel Fels, e na ação penal 5054932-88.2016.4.04.7000,
com propinas pagas pelo Grupo Odebrecht. Há outras ainda investigações em curso sobre
fatos similares.
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Observa-se ainda que, segundo a denúncia, os crimes em questão inseriam-se em um mesmo
contexto criminoso, no qual Pedro Barusco Filho realizou acertos de corrupção com todos os
fornecedores de sondas contratados pela empresa Sete Brasil, incluindo o Jurong, e no qual
haveria divisão do produto desses acertos de corrupção, 1/6 para executivos da Sete Brasil,
1/6 para o Diretor da Petrobrás Renato de Souza Duque e para o gerente da Petrobrás
Roberto Gonçalves, e o restante, 2/3, para o Partido dos Trabalhadores, este representado por
João Vaccari Neto. 

Tratando-se de um acerto de corrupção comum, há elementos óbvios de conexão da presente
ação penal com os demais casos em apuração na Operação Lava Jato, inclusive com as
referidas ações penais 5013405-59.2016.4.04.7000 e 5054932-88.2016.4.04.7000 e outras
investigações em curso.

A conexão atrai a competência deste Juízo, ainda que os fatos possam ter sido executados em
parte no Rio de Janeiro.

A competência é, portanto, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba. 

3. Ante o exposto, rejeito a exceção de incompetência”.

A denúncia descreve que os contratos para a construção de navios-sonda teriam
sido divididos entre os estaleiros Jurong, Keppel Fels, Rio Grande e Enseada do Paraguaçu.

Na presente ação penal, os delitos imputados relacionam-se aos contratos
celebrados pela a Jurong com o a Sete Brasil.

Na ação penal 5013405-59.2016.4.04.7000, a imputação envolveu acertos de
corrupção e lavagem de dinheiro relacionados aos contratos celebrados com a Keppel Fels.

A imputação dos dois casos é obviamente conexa, tendo, inclusive, envolvido o
mesmo grupo de corruptores passivos, com diferença apenas no corruptor ativo.

Na sentença da ação penal 5013405-59.2016.4.04.7000 foi analisada a
competência do Juízo (evento 553). Transcreve-se trecho:

"68. Esclareça-se, por oportuno, que a competência é da Justiça Federal, pois, embora a
Petrobrás seja sociedade de economia mista, no âmbito do referido esquema criminoso,
inclusive no objeto da presente ação penal, há diversos crimes federais, como a corrupção e a
lavagem, com depósitos no exterior, de caráter transnacional, ou seja que se iniciaram no
Brasil e consumaram-se no exterior. O Brasil assumiu o compromisso de prevenir ou reprimir
os crimes de corrupção e de lavagem transnacional, conforme Convenção das Nações Unidas
contra a Corrupção de 2003 e que foi promulgada no Brasil pelo Decreto 5.687/2006.
Havendo previsão em tratado e sendo os crimes de corrupção e lavagem transnacionais,
incide o art. 109, V, da Constituição Federal, que estabelece o foro federal como competente.
Em outras palavras, se a vantagem indevida é paga mediante depósitos bancários no exterior,
com ocultação e dissimulação, caracterizando a transnacionalidade das condutas criminosas,
a competência é da Justiça Federal considerando os compromissos internacionais assumidos.

69. Já quanto à competência territorial, não houve questionamento por meio de exceção de
incompetência, sendo desnecessária abordagem já que o conhecimento da questão demanda
arguição expressa em exceção.
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70. É certo que a Defesa de João Vaccari Neto, em suas alegação finais, alegou que o Juízo
seria incompetente territorialmente para o julgamento da ação penal (evento 512), mas houve
preclusão quanto ao ponto, já que não manejou, no momento próprio, a necessária exceção de
incompetência.

71. Oportuno ainda, quanto à competência, destacar que este Juízo, ainda no curso das
investigações e nos termos da decisão de 28/03/2016 (evento 375) no processo conexo
5003682-16.2016.4.04.7000, declinou a competência do feito para o Egrégio Supremo
Tribunal Federal pois apreendida, fortuitamente, na busca e apreensão, lista na residência do
coinvestigado Benedicto Barbosa da Silva Júnior (executivo da Odebrecht) contendo registros
de pagamentos a agentes políticos com foro privilegiado. Em 22/04/2016, com publicação em
27/04/2016, o eminente Ministro Teori Zavascki, por decisão tomada no Inquérito 4217,
desmembrou as investigações, determinando a devolução de parte das investigações, inclusive
da presente ação penal a este Juízo, bem como as apurações e persecuções em relação às
pessoas destituídas de foro. Cópia da decisão encontra-se no evento 22 destes autos. Isso
significa que o próprio Supremo Tribunal Federal já estabeleceu, em decisão interlocutória, a
competência deste Juízo para a presente ação penal. 

72. Assim, competente a 13ª Vara Federal de Curitiba para os crimes que constituem objeto da
presente ação penal".

A questão também foi objeto de análise pelo E. TRF4, na apelação interposta
contra a aludida sentença, tendo a Oitava Turma decidido, à unanimidade, pela competência
deste Juízo, j. 07/11/2017. Transcreve-se:

2.1. Da incompetência do juízo de origem. Da usurpação de competência do STF.

2.1.1. A defesa do réu JOÃO VACCARI NETO alega a incompetência do Juízo da 13ª Vara
Federal de Curitiba, argumentando: a) a existência de corréus com foro privilegiado, cujos
nomes não poderiam nem sequer ser mencionados ao longo da instrução; b) que a
determinação da competência caberia à instância superior.

As questões acerca da alegação de incompetência do juízo a quo já foram objeto de exame por
diversas vezes e pelas mais variadas instâncias em relação à 'Operação Lava-Jato'. A sentença
afastou estas mesmas preliminares com os seguintes fundamentos, que adoto como razão de
decidir:

69. Já quanto à competência territorial, não houve questionamento por meio de exceção
de incompetência, sendo desnecessária abordagem já que o conhecimento da questão
demanda arguição expressa em exceção.

70. É certo que a Defesa de João Vaccari Neto, em suas alegação finais, alegou que o
Juízo seria incompetente territorialmente para o julgamento da ação penal (evento
512), mas houve preclusão quanto ao ponto, já que não manejou, no momento próprio,
a necessária exceção de incompetência.

71. Oportuno ainda, quanto à competência, destacar que este Juízo, ainda no curso das
investigações e nos termos da decisão de 28/03/2016 (evento 375) no processo conexo
5003682-16.2016.4.04.7000, declinou a competência do feito para o Egrégio Supremo
Tribunal Federal pois apreendida, fortuitamente, na busca e apreensão, lista na
residência do coinvestigado Benedicto Barbosa da Silva Júnior (executivo da
Odebrecht) contendo registros de pagamentos a agentes políticos com foro privilegiado.
Em 22/04/2016, com publicação em 27/04/2016, o eminente Ministro Teori Zavascki,
por decisão tomada no Inquérito 4217, desmembrou as investigações, determinando a
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devolução de parte das investigações, inclusive da presente ação penal a este Juízo, bem
como as apurações e persecuções em relação às pessoas destituídas de foro. Cópia da
decisão encontra-se no evento 22 destes autos. Isso significa que o próprio Supremo
Tribunal Federal já estabeleceu, em decisão interlocutória, a competência deste Juízo
para a presente ação penal. 

72. Assim, competente a 13ª Vara Federal de Curitiba para os crimes que constituem
objeto da presente ação penal.

Não obstante a coincidência de algumas pessoas na 'Operação Lava-Jato' e no 'Mensalão',
não há conexão probatória ou instrumental que justifique a unidade de processamento dos
processos, até porque o chamado 'Mensalão' já foi objeto de julgamento, com trânsito em
julgado da decisão condenatória.

Tampouco há competência originária da Suprema Corte para julgar o presente processo em
relação àqueles agentes que não possuem prerrogativa de foro. O próprio Supremo Tribunal
Federal, ao julgar incidente relativo à 'Operação Lava-Jato', determinou o desmembramento
quanto aos investigados que têm foro por prerrogativa de função em relação àqueles que não o
tem. Isto decorre da recente modificação da jurisprudência da Excelsa Corte que passou a
determinar o desmembramento dos processos em que há investigados (ou réus) que não têm
foro privilegiado.

A decisão proferida pela mais elevada Corte, no caso específico da 'Operação Lava-Jato',
restou assim ementada:

AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE
FORO. DESMEMBRAMENTO DE INVESTIGAÇÕES E AÇÕES PENAIS.
PRERROGATIVA PRÓPRIA DA SUPREMA CORTE.

1. O Plenário desta Suprema Corte mais de uma vez já decidiu que 'é de ser tido por
afrontoso à competência do STF o ato da autoridade reclamada que desmembrou o
inquérito, deslocando o julgamento do parlamentar e prosseguindo quanto aos
demais'(Rcl 1121, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em
04/05/2000, DJ 16-06-2000 PP-00032 EMENT VOL-01995-01 PP-00033). Nessa linha
de entendimento, decidiu o Plenário também que, 'até que esta Suprema Corte
procedesse à análise devida, não cabia ao Juízo de primeiro grau, ao deparar-se, nas
investigações então conjuntamente realizadas, com suspeitos detentores de prerrogativa
de foro - em razão das funções em que se encontravam investidos -, determinar a cisão
das investigações e a remessa a esta Suprema Corte da apuração relativa a esses
últimos, com o que acabou por usurpar competência que não detinha' (Rcl 7913 AgR,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2011, DJe-173
DIVULG 08-09-2011 PUBLIC 09-09-2011EMENT VOL-02583-01 PP-00066).

2. Por outro lado, a atual jurisprudência do STF é no sentido de que as normas
constitucionais sobre prerrogativa de foro devem ser interpretadas restritivamente, o
que determina o desmembramento do processo criminal sempre que possível, mantendo-
se sob a jurisdição especial, em regra e segundo as circunstâncias de cada caso, apenas
o que envolva autoridades indicadas na Constituição (Inq 3515 AgR, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 13/02/2014).

3. No caso, acolhe-se a promoção do Procurador-Geral da República, para determinar
o desmembramento dos procedimentos em que constam indícios de envolvimento de
parlamentar federal, com a remessa dos demais à primeira instância, aí incluídas as
ações penais em andamento.
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(AP 871 QO, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Do voto do relator, colhe-se:

De fato, nas investigações em que figuram outros supostos 'doleiros' que não Alberto
Youssef (Carlos Habib Chater: Inquérito Policial 714/2009 - 2006.70.00.018662-8,
Pedido de Busca e Apreensão 5001438-85.2014.404.7000 e Interceptação Telefônica
5026387-13.2013.404.7000; Nelma Kodama: Inquérito Policial 1000/2013-5048401-
88.2013.404.7000, Pedido de Busca e Apreensão 5001461-31.2014.404.7000 e
Interceptação Telefônica 5048457-24.2013.404.7000; Raul Srour: Inquérito Policial
1002/2014 5048550-84.2013.404.7000, Pedido de Busca e Apreensão 5001443-
10.2014.404.7000 e Interceptação Telefônica 5049747-74.2013.404.7000), não há
notícia de participação de autoridade com foro por prerrogativa de função, de modo
que não há razão para a manutenção de tais procedimentos no Supremo Tribunal
Federal.

(...)

Registre-se que, embora as denúncias oferecidas nessas ações penais e seu respectivo
recebimento tenham ocorrido alguns dias após 17 de abril de 2014, é certo afirmar,
ademais, que foram baseadas em elementos probatórios colhidos em data anterior.
Também em relação a elas, portanto, não há razão para submetê-las à jurisdição do
STF, devendo ser remetidas ao juízo de primeiro grau para que lá reassumam seu curso
a partir do estado em que se encontram, o que não inibe, convém enfatizar, que a
higidez dos atos e provas nelas produzidos venha a receber o controle jurisdicional
apropriado, se for o caso. DESTAQUEI

O Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação nº 17.623 e da Ação Penal nº 871,
reafirmou a competência para julgamento do Juízo de primeiro grau. No mesmo sentido o e.
Superior Tribunal de Justiça, no HC nº 302.604/PR, reconheceu a competência do Juízo de
origem.

Ademais, se de fato houvesse a vinculação apontada pela defesa, nada justificaria, por
exemplo, a distribuição de processos que investigam autoridades com prerrogativa de foro de
forma livre no Supremo Tribunal Federal, sendo imperioso lembrar que, com a aposentadoria
do Ministro Joaquim Barbosa, a Ação Penal nº 470 passou à relatoria do Ministro Roberto
Barroso, enquanto que os novos processos, originados da denominada Operação Lava-Jato,
foram distribuídos ao saudoso Ministro Teori Zavascki.

Na Reclamação nº 22.191, o Ministro Teori Zavascki ratificou uma vez mais a competência da
vara de origem, fazendo alusão a outras duas reclamações que igualmente confirmaram a
competência (Reclamações nº 18.875 e 18.930). Transcrevo apenas o seguinte trecho da
referida decisão: 

5. Por outro lado, a questão referente à alegada usurpação de competência do Supremo
Tribunal Federal já foi debatida no julgamento de questão de ordem nas Ações Penais
871-878, realizado no dia 10.6.2014, quando - a teor de verificação dos autos pelo
Procurador-Geral da República, titular da ação penal perante o Supremo Tribunal
Federal - foi reconhecida a validade dos atos até então praticados naquelas ações,
assim como a dos procedimentos investigatórios correlatos, ressalvado então apenas o
recorte indiciário que permaneceu no âmbito desta Corte. A reclamação correspondente
(17.623) teve reconhecida perda no interesse de agir. 
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6. Ademais, a Segunda Turma desta Corte, no julgamento das Reclamações 18.875 e
18.930, ocorrido em 16.12.2014, ratificou esse entendimento, no sentido de que não
houve demonstração de persecução, pelo juízo reclamado, da prática de atos violadores
da competência do Supremo Tribunal Federal. 

7. Diante do exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, § 1º, RISTF) [destaquei]

A questão, ademais, foi objeto de análise por este Tribunal na ação penal
5083376.05.2014.4.04.7000. Nos itens 1 e 2 da Ementa do Acórdão ficou assentado:

'1. A competência para o processamento e julgamento dos processos relacionados à
'Operação Lava-Jato' perante o Juízo de origem é da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR,
especializada para os crimes financeiros e de lavagem de dinheiro.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar incidente relativo à 'Operação Lava-Jato',
determinou o desmembramento quanto aos investigados que têm foro privilegiado em
relação àqueles que não o tem. Ausente no pólo passivo da presente ação penal
autoridades com foro privilegiado, não prospera a alegação defensiva de incompetência
do juízo originário'.

Por tais fundamentos, rejeito a preliminar".

No que concerne à competência, os fundamentos exarados na sentença da ação
penal 5013405-59.2016.4.04.7000, confirmados pelo E. TRF4, aplicam-se ao presente caso.

A Defesa de João Vaccari Neto alega que pessoas com prerrogativa de função
estariam envolvidas nos fatos, o que deslocaria a competência para o Supremo Tribunal
Federal.

A falta de indicação de quem seriam os possíveis detentores de foro por
prerrogativa de função envolvidos inviabiliza a análise da questão em abstrato.

A mesma alegação, inclusive, formulada pela Defesa de João Vaccari Neto, foi
examinada pelo E. TRF4, no trecho transcrito. Remeto ao decidido, com transcrição supra.

A Defesa também questionou a competência territorial deste Juízo.

Tratando-se de competência relativa, deveria ter sido questionada na via da
exceção e na fase de resposta à acusação. 

A Defesa de João Vaccari Neto, no entanto, deixou de opor a exceção no
momento apropriado, pelo que a alegação está preclusa.

Nesse sentido, destaco trecho o acórdão proferido pela Primeira Turma do STF,
no HC 93.368, Rel. o Min. Luiz Fux, j. 09/08/2011:

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO. LEI Nº 7.492/86, ARTS. 4º, 16 E 22, PARÁGRAFO ÚNICO. CRIMES DE
LAVAGEM DE DINHEIRO. LEI Nº 9.613/98, ART. 1º, VI E VII C/C ARTIGO 1º, § 1º, II C/C
ARTIGO 1º, § 2º, II C/C ARTIGO 1º, § 4º. CONEXÃO HÁBIL A FIXAR A COMPETÊNCIA
DO JUÍZO PREVENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA.
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA QUE PREJUDICA A ANÁLISE DA AUSÊNCIA DE
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JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. COMPATIBILIDADE
ENTRE OS CRIMES DOS ARTIGOS 4º E 16 DA LEI 7.492/86. INADMISSIBILIDADE DE
REEXAME DE PROVA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES.
ORDEM DENEGADA (...) 3. A decisão de exceção de incompetência relativa que rejeita a
alegada incompetência do juízo, declarando-o competente ao afirmar a conexão hábil a
manter o feito sob sua jurisdição, torna a matéria preclusa, mercê de eventual nulidade quanto
ao critério territorial ser relativa" .

O fato é que apenas a Defesa de Guilherme Esteves de Jesus opôs exceção de
incompetência, no curso da ação penal, cujos fundamentos determinantes para a rejeição
foram transcritos supra.

De todo modo, de maneira bastante sucinta, haja vista que a questão já foi
examinada nas decisões transcritas, supra, a denúncia descreve que Renato de Souza Duque,
então Diretor da Petrobrás, em decorrência da sua função pública, envolveu-se, juntamente
com João Vaccari Neto, Pedro Barusco, Eduardo Musa e João Ferraz, na solicitação e
recebimento de vantagem indevida em relação a Guilherme Esteves de Jesus, representante
do estaleiro Jurong, em decorrência de contratos celebrados pelo mencionado estaleiro com a
Sete Brasil.

A Sete Brasil foi gestada no âmbito da Petrobrás, tendo dentre seus
idealizadores Renato de Souza Duque e Pedro José Barusco, então Diretor e Gerente
Executivo, ambos da área de Serviços da Petrobrás. A empresa foi criada para minorar os
riscos da Petrobrás na construção e operação de navios-sonda, posicionando-se como
intermediária entre a estatal e os estaleiros.

Há, ainda, latente poder de intervenção da Petrobrás na Sete Brasil, haja vista
que a primeira seria responsável pela designação do Diretor Presidente da segunda. Destaco,
nesse sentido, o depoimento prestado por João Ferraz (evento 353, termo_transc_dep1), o
qual declarou que, por disposição regimental da Sete Brasil, o cargo de Diretor Presidente,
por ele ocupado, seria de nomeação pela Petrobrás.

A denúncia também relata que os contratos da Sete Brasil com o estaleiro
Jurong, para a construção de navios-sonda, são conectados a contratos celebrados pela Sete
Brasil com a Petrobrás, para afretamento de navios-sonda.

Assim, a presente ação penal envolve corrupção e lavagem de dinheiro relativos
a agentes e contratos da Petrobrás, pelo que resulta evidente a sua conexão com os demais
casos da assim denominada Operação Lavajato em trâmite perante este Juízo, a justificar a
competência territorial da 13ª Vara Federal de Curitiba para processo e julgamento do feito.

Destaco julgado do E. TRF4, a ACR 5017409-71.2018.4.04.7000, 8ª Turma,
Rel. o Desembargador Federal João Pedro Gebran, j. 23/10/2019, no qual consignou-se que a
13ª Vara Federal de Curitiba é a competente para processo e julgamento dos processos
relacionados à Operação Lavajato:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. "OPERAÇÃO LAVA-JATO". ALEGAÇÕES FINAIS.
ORDEM DE APRESENTAÇÃO. ORDEM DE INTERROGATÓRIOS. corréus colaboradores.
AUSÊNCIA DE nulidade. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DA 13ª VARA
FEDERAL DE CURITIBA. INDEFERIMENTO DE pedido de REINTERROGATÓRIO.
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PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. NÃO VIOLAÇÃO. provas obtidas por
cooperação jurídica internacional. VALIDADE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
OBSERVÂNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO.
CONFIGURAÇÃO. NÚMERO DE CRIMES PRATICADOS. CONTINUIDADE DELITIVA.
DOSIMETRIA DAS PENAS. VETORIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL.
CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS. CONTINUIDADE DELITIVA.
PATAMAR DE AUMENTO. ATENUANTES. CONFISSÃO. REPARAÇÃO DO DANO.
ARTIGOS 65, iii, "B" E "D", DO CÓDIGO PENAL. ATENUANTE GENÉRICA. artigo 66 do
código penal. aplicabilidade. REPARAÇÃO DOS DANOS. confisco de bens. VALOR MÍNIMO
INDENIZATÓRIO. manutenção. EXECUÇÃO DAS PENAS. JURISDIÇÃO DE SEGUNDO
GRAU. ENCERRaMENTO. (...) 3. A competência para o processamento e julgamento dos
processos relacionados à "Operação Lava-Jato" perante o Juízo de origem é da 13ª Vara
Federal de Curitiba/PR, especializada para os crimes financeiros e de lavagem de dinheiro".

Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência.

 

II. 1.1.2. Do princípio da indivisibilidade.

A Defesa de João Vaccari Neto alega que teria havido violação ao princípio da
indivisibilidade, pois inúmeras outras pessoas também supostamente envolvidas deveriam ter
sido denunciadas pelo MPF.

O mesmo questionamento foi aventado pela Defesa da João Vaccari Neto na
Apelação Criminal 5013405-59.2016.4.04.7000, mencionada supra, interposta em face da
ação penal de mesmo número, tendo sido rejeitada, à unanimidade, pela Oitava Turma do E.
TRF4, j. 07/11/2017. Transcreve-se:

"2.2. Da indivisibilidade da ação penal

Sustenta a defesa do apelante JOÃO VACCARI NETO a violação ao princípio da
indivisibilidade da ação penal, ao argumento de que os crimes teriam sido praticados pelos
denunciados juntamente com outras pessoas, sendo que estas não foram denunciadas ou
devidamente identificadas.

Não merece guarida o argumento.

Malgrado a conexão indique a possibilidade reunião de processos e seu julgamento conjunto
(inclusive gerando a prevenção do juízo competente), o julgamento não necessita
necessariamente ser único, dada as circunstâncias de cada caso, nos termos do art. 80 do
Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido
praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo
número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo
relevante, o juiz reputar conveniente a separação.

No caso em comento, em que os fatos descobertos foram encadeando novos fatos, sempre
conexos, inviável que se aguarde todas as investigações e a reunião de todos os réus num
único processo.
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Todavia, optando-se pela divisão, como autorizado pelo comando legal, cada réu responderá
exclusivamente por aquilo que lhe foi imputado no processo específico e com as provas nele
constantes. Este é o ônus que decorre da separação dos processos.

Além destas circunstâncias autorizadoras do desmembramento, importa consignar que neste
feito, bem como em outros que lhe são conexos, há réus presos a justificar a separação.

Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, 'não há falar em ofensa ao
princípio da indivisibilidade da ação penal, uma vez que predomina o entendimento de que na
ação penal pública vige o princípio da divisibilidade (STF, RTJ 91/477, 94/137, 95/1389 e RT
593/459 - STJ, 7a T., DJ de 06/09/2006, p. 1022, Relator Ministro Nefi Cordeiro).

Assim também tem-se orientado esta Corte (grifado):

'DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. COMPETÊNCIA FEDERAL. REPASSE
DE VERBAS FEDERAIS À MUNICÍPIO PARA UTILIZAÇÃO NO SUS.
INTERCETPAÇÕES TELEFÔNICAS E DENÚNCIA ANÔNIMA. SUCESSIVAS
PRORROGAÇÕES. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DAS
ESCUTAS. DESNECESSIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEMÁTICA E
PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. INDEFERIMENTO DE PROVAS E CERCEAMENTO
DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL
PÚBLICA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA NÃO EXIGE INDIVIDUALIZAÇÃO DO
INTERLOCUTOR. PECULATO. CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIAS POR OSCIP SEM
QUE HAJA CONTRAPRESTAÇÃO PROPORCIONAL EM SERVIÇOS. CRIME
CONFIGURADO. EQUIPARAÇÃO À FUNCIONÁRIO PÚBLICO. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. LAVAGEM DE DINHEIRO CONFIGURADA. PARTILHA DE
RECURSOS ADVINDOS DE PECULATO COMO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
EMPRESARIAIS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. QUADRILHA. 8. A ação penal
pública não está submetida ao princípio da indivisibilidade, além do que, a ausência
de formalização de acusação contra outros envolvidos não é fundamento para afastar
a responsabilidade dos efetivamente denunciados. (...) (TRF4, ACR 5009807-
73.2011.404.7000, OITAVA TURMA, Relator LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos
em 22/08/2016)'

Note-se que não se trata de uma investigação trivial, mas de uma perquirição que culminou em
desvendar um monumental e complexo esquema de corrupção, com envolvimento de um
elevado número de pessoas, o que, por si só, justifica a elaboração de uma estratégia de modo
a viabilizar a responsabilização de todos os envolvidos.

Significa dizer que o Ministério Público, como dominus litis, deve analisar se existe lastro
probatório suficiente para a persecução penal. Em não existindo em relação a alguns, deve
aprofundar as investigações e deixar para um segundo o momento a atribuição de
responsabilidade. O Ministério Público Federal é o titular da ação penal e a ele cabe a
formação da opinio delicti . E na formação da opinio delicti o Ministério Público deve ter uma
certa margem, sob pena de sempre ter que denunciar pessoas cuja prova indiciária não se
revelou suficiente. Neste sentido:

'O art. 129, I, da CF atribui ao Ministério Público, com exclusividade, a função de
promover a ação penal pública (incondicionada ou condicionada à representação ou
requisição) e, para tanto, é necessária a formação da opinio delicti. [...]. Apenas o
órgão de atuação do Ministério Público detém a opinio delicti a partir da qual é
possível, ou não, instrumentalizar a persecução criminal (Inq 2.341-QO/MT, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Pleno, DJ de 17-8-2007)'
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Note-se que em se tratando de ação penal pública incondicionada o Ministério Público pode a
qualquer momento proceder ao aditamento da denúncia para incluir outras pessoas ou mesmo
ofertar nova denúncia, caso a fase do processo não permita o aditamento.

Tudo isso decorre da observância do princípio da obrigatoriedade da ação penal, que não
implica obviamente em impelir o órgão acusador a denunciar a todos indiscriminadamente e
em uma única ação penal, inviabilizando por completo a tramitação e o respectivo julgamento.

Não custa insistir que seria impraticável denunciar todos os envolvidos na denominada
'Operação Lavajato' em uma única ação penal. A questão também já foi analisada por este
Tribunal:

'HABEAS CORPUS. ESCUTAS TELEFÔNICAS. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. PRORROGAÇÕES. POSSIBILIDADE. DEGRAVAÇÃO.
INTEGRALIDADE. DESNECESSIDADE. BUSCA EAPREENSÃO. ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA. DESCARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REUNIÃO
DOS PROCESSOS.INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. (...) 7. Inexiste
ilegalidade na separação dos feitos, desde que, devidamente sopesadas
as circunstâncias do processo, seja desaconselhável a manutenção de única ação.
Entendimento já assentado em julgamentos anteriores, também relacionados a mesma
operação, e que se aplica aos demais processos dela decorrentes. 8. Não sendo
conveniente a junção dos feitos em uma única ação sob os fundamentos de
complexidade da instrução probatória, quantidade de increpados, celeridade
processual, existência de vários réus presos e disparidade de fases em que os processos
se encontram, aquilatando devidamente o magistrado, faculta-se o desmembramento a
teor do art. 80 do Código de Processo Penal. 9. Ordem de habeas de corpus denegada.
(TRF4, HC 5024983-38.2014.404.0000, OITAVA TURMA, Relator p/ Acórdão JOÃO
PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 08/11/2014).

No mesmo sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

'QUESTÃO DE ORDEM - PROCEDIMENTO PENAL ORIGINÁRIO - PLURALIDADE
DE INVESTIGADOS, ALGUNS DOS QUAIS COM PRERROGATIVA DE FORO -
CONVENIÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS - FACULDADE
PROCESSUAL QUE SE RECONHECE AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE -
LEGITIMIDADE JURÍDICA DE TAL MEDIDA ( CPP , ART. 80 )- POSSIBILIDADE
DESSA CISÃO PROCESSUAL, AINDA QUE OCORRENTE VÍNCULO DE CONEXÃO
OU DE CONTINÊNCIA - RECURSOS DE AGRAVO PREJUDICADOS, QUANTO AO
ASPECTO MENCIONADO, EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DA QUESTÃO DE
ORDEM SUSCITADA PELO RELATOR . - A cisão da causa penal, de caráter
meramente facultativo, fundada em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPP
(dentre as quais, a ocorrência de motivo relevante que torne conveniente a adoção de
referida separação), pode efetivar-se, de modo legítimo, sempre a critério do órgão
judiciário competente, ainda que configurada, na espécie, a existência de vínculo de
conexidade ou de relação de continência e não obstante presentes, no procedimento
persecutório, investigados detentores de prerrogativa de foro. Precedentes'. (STF-Pleno,
Inq 2601-RJ, Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 17.05.2013).

Especificamente em relação ao crime de organização criminosa, o Superior Tribunal de
Justiça já deixou assentado que 'a separação processual, prevista no art. 80 do CPP , não faz
qualquer distinção entre esta ou aquela infração, de modo que a possibilidade de separação,
por conveniência da instrução penal, também é aplicável em relação ao crime de quadrilha'
(STJ, Resp 1315619, 5a T., DJe 30/08/2013, Relator Ministro Campos Marques).

O entendimento esposado no acórdão aplica-se ao presente caso.
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Apesar da existência de um contexto geral de fatos relacionados aos contratos
para construção e afretamento de navios-sonda envolvendo a Sete Brasil, representantes dos
estaleiros e a Petrobrás, a formulação de uma única denúncia, com dezenas de fatos delitivos
e acusados, dificultaria a tramitação e julgamento, violando o direito da sociedade e dos
acusados à razoável duração do processo.

Nesses termos, a separação da persecução em mais de uma ação penal é
oportuna para evitar o agigantamento do processo e facilitar a sua tramitação.

A separação das imputações não tem qualquer relação com o princípio da
obrigatoriedade ou da indivisibilidade da ação penal, pois, ainda que em separado, os
responsáveis pelos crimes estão sendo acusados.

O procedimento adotado, de processamento separado das acusações pertinentes
ao esquema criminoso, não fere a lei, ao contrário, encontra respaldo expresso nela, nos arts.
80 e 82 do CPP.

Ainda, consolidou-se perante os Tribunais Superiores o entendimento de que o
princípio da indivisibilidade não se aplica à ação penal pública. Nesse sentido excerto de
julgado do STF, onde delineado que "O Supremo Tribunal Federal possui clara orientação
no sentido de que a regra da indivisibilidade da ação penal tem campo de incidência
específico à ação penal privada - art. 48 do Código de Processo Penal..." (Inq. 3979-DF - 2ª
T. - Rel. Min. Teori Zavascki, DJE 16.12.2016). Também assim destaca-se trecho da ementa
do HC 439.714, de Relatoria do Ministro Felix Ficher, julgado em 14/05/2018:

"6. OBRIGATORIEDADE E INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. Não há ofensa ao
princípio da indivisibilidade da ação penal, uma vez que predomina o entendimento de que na
ação penal pública vige o princípio da divisibilidade. Precedentes do STF. (STF, RTJ
91/477,94/137, 95/1389 e RT 593/459 - STJ, 7a T., DJ de 06/09/2006, p.1022, Relator Ministro
Nefi Cordeiro)".

Ainda que assim não fosse, tal fato não ensejaria benefícios a João Vaccari
Neto, mas sim obrigações ao MPF, tendo em vista a obrigatoriedade da ação penal pública, de
modo que lhe falta legitimidade para questionar esse ponto.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

 

II.1.1.3. Inépcia da denúncia e falta de justa causa para a ação.

A Defesa de João Vaccari Neto alega que a denúncia seria inepta  e que faltaria
justa causa para a imputação contra o acusado.

Tais questionamentos foram apresentados pela Defesa do acusado na sua
petição de resposta à acusação (evento 43) e analisadas na decisão de 03/08/2017 (evento 68):
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"Não há falar em inépcia da denúncia como alegam alguns defensores. Apesar de extensa, é
ela, aliás, bastante simples e discrimina as razões de imputação em relação de cada um dos
denunciados.

O cerne consiste no pagamento de vantagens indevidas pelo Estaleiro Jurong a dirigentes da
Sete Brasil, da Petrobras e do Partido dos Trabalhadores, no contexto de contratos para a
construção e o fornecimento de sete sondas destinadas à exploração do pré-sal, tendo por
destinatária a Petrobras, no valor total de USD 43.942.603.281,59. 

A vantagem indevida acertada com o Estaleiro Jurong teria sido intermediada por Guilherme
Esteves de Jesus, representante do Grupo Jurong, e paga mediante transferências subreptícias
no exterior, com contas secretas em nome de offshores.

Seriam responsáveis pelo recebimento das propinas, Eduardo Costa Vaz Musa, João Carlos de
Medeiros Ferraz e Pedro José Barusco Filho, na Sete Brasil, Renato de Souza Duque, na
Petrobras, e João Vaccari Neto, no Partido dos Trabalhadores.

Oportuno lembrar que o crime de corrupção configura-se quer a vantagem indevida seja
direcionada ao agente público, quer seja direcionada a terceiro a pedido deste.

Nesta fase cabe absolvição sumária apenas diante de causa manifesta.

Não cabe também aqui exame aprofundado sobre o enquadramento típico ou sobre outras
questões jurídicas complexas. Absolvição sumária cabe apenas diante de atipicidade
manifesta, o que não é caso, embora se possa discutir, como fazem algumas Defesas, o
enquadramento típico de algumas condutas.

A resposta preliminar não serve ainda para esgotar toda a matéria da defesa (para tanto, há
alegações finais) e nem para forçar a apreciação prematura pelo Juízo do mérito.

2. Nessa perspectiva, faço um exame sumário das respostas.

A) João Vaccari Neto (evento 43);

Alega, em síntese, ausência de provas contra o acusado.

Apesar da relevância da argumentação, trata-se de questão que só pode ser decidida ao final,
após a instrução, quando da sentença. 

Quanto à alegação de falta de justa causa, já foi examinada acima".

Não houve alteração do quadro fático a ponto de relativizar o decidido.

De todo modo, a denúncia descreve de forma bastante clara as condutas
atribuídas a cada um dos acusados.

Há descrição do funcionamento da estrutura criminosa instaurada no âmbito da
Sete Brasil, reproduzida da Petrobrás; há descrição do envolvimento de Renato de Souza
Duque, Pedro José Barusco e João Vaccari Neto no acerto e divisão de propinas, nos
contratos da Sete Brasil com os estaleiros, e mais especificamente o estaleiro Jurong, com a
solicitação e o recebimento de pagamentos indevidos em razão da função pública; há
descrição dos contratos entre a Petrobrás e Sete Brasil, bem como os contratos da Sete Brasil
com a Jurong, em relação aos quais houve o acerto para pagamento de vantagem indevida; há
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descrição das condutas atribuídas a Guilherme Esteves de Jesus, representante do Estaleiro
Jurong, com a promessa e pagamento de vantagem indevida, a pretexto da prática de ato de
ofício por agente público; há descrição dos pagamentos realizados no exterior, com indicação
das contas, beneficiários, valores e datas dos repasses, bem como do mecanismo sub-reptício
empregado para dissimular origem, natureza e movimentação dos valores repassados.

Havendo relato dos fatos de forma individualizada e objetiva, sem imposição de
ônus desproporcional à Defesa, nos termos do art. 41 do CPP, não há de se reconhecer a
inépcia da peça acusatória.

Os fatos imputados encontram, como consignado na decisão de recebimento da
denúncia (decisão de 03/03/2017, evento 5), amparo em suficiente lastro probatório,
compatível com aquela fase. Remeto ao ali decidido, para consignar que a denúncia contava
com justa causa.

 

II.1.2. Pela Defesa de Eduardo Costa Vaz Musa.

A Defesa de Eduardo Costa Vaz Musa requereu a suspensão da ação penal em
relação ao mencionado acusado (evento 407).

O MPF manifestou-se favoravelmente à suspensão (evento 417).

A Cláusula 5ª, a, do termo de acordo de colaboração prevê o seguinte benefício
ao acusado (evento 1, out141):

"a) A condenação à pena máxima de 10 (dez) anos de reclusão, com a suspensão de ações
penais, inquéritos e procedimentos investigatórios criminais, na fase em que se encontrarem,
quando atingido esse limite, considerando-se para esse fim a unificação da pena fixada nos
processos penais já instaurados e que ierem a ser instaurados com esteio nos feitos
mencionados ou decorrentes deste acordo".

Eduardo Costa Vaz Musa foi condenado definitivamente nas seguintes ações
penais:

- 5013405-59.2016.4.04.7000, a uma pena de oito anos e dez meses de reclusão,
pelos crimes de corrupção passiva, do art. 317 do CP, e de pertinência a organização
criminosa, do art. 2º da Lei 12.850/2013; e

- 5039475-50.2015.4.04.7000, a uma pena de onze anos e oito meses de
reclusão, pelos crimes de corrupção passiva, do art. 317, do CP, e de lavagem de dinheiro, do
art. 1º, da Lei 9613/1997.

As penas somadas superam vinte anos, pelo que o acusado implementou o
requisito à fruição do benefício premial da cláusula de suspensão de persecução, consignada
no acordo.
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Assim, nos termos da Cláusula 5ª, a, do seu termo de acordo de colaboração, no
dispositivo da sentença, determinarei a suspensão da ação penal em relação a Eduardo Costa
Vaz Musa.

Apesar da suspensão, como a ação penal aguardava prolação de sentença, por
uma questão utilitária, não deixarei de analisar a culpabilidade do colaborador, sem, contudo,
realizar a dosimetria em relação ele.

 

III. Mérito.

Como já referido anteriormente, tramitam por este Juízo diversos inquéritos,
ações penais e processos incidentes relacionados à assim denominada Operação Lavajato.

A investigação, com origem nos inquéritos 2009.7000003250-0 e
2006.7000018662-8, iniciou-se com a apuração de crime de lavagem consumado em
Londrina/PR, sujeito, portanto, à jurisdição desta Vara, tendo o fato originado a ação penal
5047229-77.2014.404.7000, posteriormente julgada.

Em grande síntese, na evolução das apurações, foram colhidas provas, em
cognição sumária, de um grande esquema criminoso de cartel, fraude, corrupção e lavagem
de dinheiro no âmbito da empresa Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, cujo acionista
majoritário e controlador é a União Federal.

Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a OAS, UTC, Camargo Correa,
Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Queiroz Galvão, Engevix, SETAL, Galvão
Engenharia, Techint, Promon, MPE, Skanska, IESA e GDK teriam formado um cartel,
através do qual teriam sistematicamente frustrado as licitações da Petrobras para a
contratação de grandes obras.

Além disso, as empresas componentes do cartel, pagariam sistematicamente
propinas a dirigentes da empresa estatal calculadas em percentual, de um a três por cento em
média, sobre os grandes contratos obtidos e seus aditivos.

Também constatado que outras empresas fornecedoras da Petrobrás, mesmo não
componentes do cartel, pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal,
também em bases percentuais sobre os grandes contratos e seus aditivos.

A prática, de tão comum e sistematizada, foi descrita por alguns dos envolvidos
como constituindo a "regra do jogo".

Na Petrobrás, receberiam propinas dirigentes da Diretoria de Abastecimento, da
Diretoria de Engenharia ou Serviços e da Diretoria Internacional, especialmente Paulo
Roberto Costa, Renato de Souza Duque, Pedro José Barusco Filho, Nestor Cuñat Cerveró e
Jorge Luiz Zelada e Eduardo Costa Vaz Musa.
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Surgiram, porém, elementos probatórios de que o caso transcende a corrupção
- e lavagem decorrente - de agentes da Petrobrás, servindo o esquema criminoso para também
corromper agentes políticos e financiar, com recursos provenientes do crime,
partidos políticos.

Aos agentes e partidos políticos cabia dar sustentação à nomeação e à
permanência nos cargos da Petrobrás dos referidos Diretores. Para tanto, recebiam
remuneração periódica.

Entre as empreiteiras, os Diretores da Petrobrás e os agentes políticos, atuavam
terceiros encarregados do repasse das vantagens indevidas e da lavagem de dinheiro, os
chamados operadores.

Várias ações penais e inquéritos envolvendo esses crimes tramitam perante este
Juízo, parte delas já tendo sido julgada.

O presente caso tem por objeto uma fração desses fatos.

Relata a denúncia que, em 2009, a Diretoria Executiva da Petrobrás autorizou a
contratação de vinte e oito unidades de perfuração marítima, a serem construídas no Brasil
para a perfuração de campos de petróleo do pré-sal.

Para aquele procedimento licitatório, dois modelos de contratação foram
autorizados: o primeiro, para construção de até nove unidades (sete e duas) a ser conduzido
pela Diretoria de Engenharia, denominado ‘primeiro sistema’; o segundo, para afretamento,
em lotes de um a quatro unidades, a ser conduzido pelo E&P, denominado ‘segundo sistema’.

O procedimento licitatório, na sua fase externa, iniciou-se em outubro de 2009.

Participaram da licitação relativa ao ‘primeiro sistema’ os estaleiros Atlântico
Sul, Alusa/Galvão, Keppel Fels, Jurong, Enseada do Paraguaçu (Odebrecht/OAS/UTC). Eisa
Alagoas (vinculado à Ocean Rig) e Andrade Gutierrez.

Em fevereiro de 2011, com base no critério menor preço, o estaleiro Atlântico
Sul sagrou-se vencedor para a construção de sete navios-sonda.

Em relação aos contratos remanescentes, na data de 07/04/2011, a Diretoria
Executiva da Petrobrás determinou o encerramento da licitação por preço excessivo, sem a
contratação dos estaleiros que haviam participado do certame.

Cerca de dois meses depois, em 02/06/2011, a Petrobrás promoveu a abertura de
novo procedimento licitatório para a contratação de vinte e uma sondas. O procedimento foi
dividido em dois tipos, com julgamento de propostas independentes, nos seguintes moldes
(evento 1, out52):

“a) Tipo A: Até 21 (vinte e um) navios-sonda, com propostas limitadas a 5 (cinco) unidades
por empresa operadores;
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b) Tipo B: Até 21 (vinte e uma) unidades de navio sonda semissubmersível ou monocoluna,
com propostas limitadas a 5 (cinco) unidades por empresa”.

Para essa segunda licitação, a Petrobrás enviou convites para vinte e seis
empresas (evento 1, out52), em 17/06/2011, mas apenas a Sete Brasil e a Ocean Rig
apresentaram propostas.

Das propostas apresentadas, em síntese (evento 1, out27, fl. 1):

“Em 03/10/2011, a Comissão de Licitação recebeu propostas comerciais da Sete Brasil
Participações S.A. e da Ocean Rigg do Brasil Serviços de Petróleo Ltda. A Sete Brasil
arpesentou propostas para quinze unidades do tipo navio-sonda (Tipo A) e seis unidades do
tipo semissubmersível (Tipo B), enquanto a Ocean Rig apresentou proposta para cinco
unidades do tipo navio-sonda com dupla-atividade (Tipo A). Ambos os proponentes optaram
por prazo de quinze anos. A Classificação das propostas foi anunciada em 06/10/2011: para
navio sonda, em 1º a Ocean Rig e em 2º a Sete Brasil; para semissubmersível, em 1º a Sete
Brasil”.

Sob a alegação de que as propostas apresentadas pela Sete Brasil e pela Ocean
Rig continham preços superiores à expectativa da Petrobrás, promoveu-se o encerramento do
procedimento licitatório, o que permitiu a negociação direta com as licitantes (evento 1,
out53, ,fl.19/20).

Após negociação, em reunião de 09/02/2012, a Diretoria Executiva da Petrobrás
autorizou a contratação direta de vinte e uma sondas com a Sete Brasil e de cinco sondas com
a Ocean Rig (evento 1, out27, fl. 1):

“Em 08/02/2012, a Comissão de Negociação emitiu o seu relatório, do qual constaram os itens
negociados (...) e os resultados obtidos. No relatório, a Comissão registrou que: “o limite da
Petrobrás em oferecer condições de prazo, contratuais e de volume de contratação já foi
atingido, se não ultrapassado”; e, “a contratação das 26 unidades ofertadas é a alternativa
que apresenta menor risco de atraso na entrega das sondas a serem construídas no Brasil, e a
que melhor atende aos compromissos de conteúdo local assumidos pela Petrobras, reduzido
risco de se incorrer em custos adicionais nos projetos frente à ANP.

No dia seguinte, 09/02/2012, a contratação das 26 sondas foi aprovada pela Diretoria
Executiva da Petrobrás, na última reunião da Diretoria composta por José Sérgio Gabrielli de
Azevedo, Almir Guilherme Barbassa, Renato de Souza Duque, Guilherme de Oliveira Estrella,
Paulo Roberto Costa, Maria das Graças Foster e Jorge Luiz Zelada (...).”

Desperta atenção que a licitação foi aberta para a contratação de vinte e uma
sondas e não de vinte e seis, como ocorreu, conforme relatório da Petrobrás (evento 42,
5.10.1).

Para justificar a negociação direta, a Petrobrás teria concluído que não haveria
cenário de competição entre a Sete Brasil e a Ocean Rig, pois a Petrobrás teria uma demanda
superior à quantidade de sondas ofertadas no procedimento licitatório (evento 1, out42, fl. 1):

"No cenário da licitação das 21 sondas, o E&P-CPM resolveu realizar uma negociação direta
com as únicas duas empresas que apresentaram propostas no convite de nº 096664846118,
para tanto, solicitou parecer Jurídico/JEP sobre a possibilidade de a Petrobrás realizar essa
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negociação direta com a Sete Brasil e a Ocean Rig em um montante de 26 sondas, sendo 21 a
serem contratadas com a Sete Brasil e as demais com a Ocean Rig.

Para justificar tal negociação direta, o E&P informou que não haveria cenário de competição
entre a Sete Brasil e a Ocean Rig, uma vez que "a estimativa de demandas da Petrobras de
sondas para o cumprimento das exigência do Conteúdo Local seria superior ao número de
sondas propostas pelas referidas empresas, razão pela qual poderá absorver até a totalidade
de sondas "26 sondas" que foram propostas" - com grifos no original.

A Sete Brasil, por sua vez, negociou a construção das vinte e uma sondas com
grandes estaleiros, quais sejam Brasfels (Keppel Fels), Enseada do Paraguaçu, Rio Grande e
Jurong.

Segundo a denúncia os estaleiros Jurong, Keppel Fels, Enseada do Paraguaçu e
Rio Grande uniram-se entre si e apresentaram proposta única, por meio da Sete Brasil, o que
teria resultado na frustração do caráter competitivo da licitação que, após ser cancelada,
acarretou na contratação direta da Sete Brasil (art. 90, da Lei 8666/93).

Além disso, haveria entre os estaleiros combinação prévia de preços, decorrente
da organização de um cartel (art. 4º da Lei 8137/90).

Os dois crimes, do art. 90, da Lei 8666/93 e do art. 4º, da Lei 8137/90, são
imputados apenas a título indiciário, como antecedentes da lavagem de dinheiro.

Examino a imputação indiciária antes de analisar as provas relativas às
imputações de corrupção e lavagem de dinheiro.

Inicio pelo delito de formação de cartel pelos estaleiros.

Foram ouvidos como testemunhas representantes dos estaleiros.

Zwi Skornicki, representante do estaleiro Brasfels, do grupo Keppel Fels,
contratado pela Sete Brasil, foi ouvido como testemunha. Confessou o seu envolvimento nos
acertos e pagamentos de propina nos contratos da Sete Brasil com a Brasfels. Relatou, porém,
que não teria combinado preços com representantes de outros estaleiros (evento 160,
termo_transc_dep2):

“Defesa:- Aqui quem fala é Ademar Borges, eu sou advogado do senhor Guilherme Esteves. O
seu depoimento é muito esclarecedor, e eu queria apenas aproveitar algumas perguntas que o
senhor procurador já fez para esclarecer alguns poucos pontos remanescentes. O senhor disse
que conheceu o senhor Guilherme em alguns eventos do setor de óleo e gás, a minha pergunta
é, o senhor se reuniu com ele alguma vez para ajustar preços que posteriormente seriam
apresentados à Sete Brasil?

Zwi Skornicki:- Nunca.

Defesa:- Nunca, ok. O senhor se reuniu com outros representantes de estaleiros para essa
mesma finalidade, para ajustar preços?

Zwi Skornicki:- Também nunca.
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Defesa:- Então o senhor nega que tenha havido um cartel dos estaleiros para apresentar
valores de orçamento para a Sete Brasil?

Zwi Skornicki:- Pelo menos comigo sim, eu não sei com os outros, eu não me lembro de em
nenhum desses estaleiros ter apresentado preços e ganhado (inaudível)”.

Confirmou que não efetuou pagamentos de propina para garantir que a Sete
Brasil fosse contratada pela Petrobrás, visando frustrar o caráter competitivo da licitação das
vinte e uma sondas (evento 160, termo_transc_dep2):

“Defesa:- Ficou sim, muito obrigado. Eu tenho mais algumas poucas perguntas aqui já pra
finalizar. O senhor quando ajustou o pagamento dessa comissão com o senhor Barusco, quer
dizer, o senhor fez esse pagamento para obter a garantia de que a Sete Brasil ganharia a
licitação que tinha sido aberta pela Petrobrás?

Zwi Skornicki:- Não, nada disso, o que foi acertado foi antes da concorrência, já tinha sido
acertado com o Barusco, mas já na época da Sete, a Petrobrás tinha cancelado a licitação dos
estaleiros e entregou tudo pra Sete, e nesse período da Sete, quando ele era diretor de
operações, ou uma coisa nesse nível, ele me chamou e disse que eu tinha que fazer um acerto
com ele e com o PT.

Defesa:- Perfeito. Mas não havia uma garantia então de que fazendo esse ajuste de
pagamento com o senhor Barusco, que a Sete sairia vencedora da licitação?

Zwi Skornicki:- Não, não, isso foi acerto antes da Sete ser vencedora”.

Milton Pascowitch, intermediador de pagamentos da Engevix, empresa
integrante do estaleiro Rio Grande, um dos contratados pela Sete Brasil, também foi ouvido
como testemunha. Apesar de ter confirmado a existência de acertos para pagamentos de
propinas em contratos da Sete Brasil com os estaleiros, relatou que não havia combinação
prévia entre os estaleiros para divisão de obras ou estipulação artificial de preços visando
prejudicar a licitação da Petrobrás que acarretou na contratação da Sete Brasil (evento 165,
termo1):

“Defesa:- Apenas alguns poucos esclarecimentos. Em relação a essa sua participação no
oferecimento de uma proposta à Sete Brasil, o senhor chegou a se reunir diretamente com
representantes de outros estaleiros para definir preços?

Milton Pascowitch:- Não, não, nunca cheguei a me reunir, aliás o meu relacionamento com os
outros representantes, outros estaleiros, era de concorrentes, eu nunca soube qual o preço que
eles estavam ofertando, a negociação era feita diretamente com o Pedro Barusco.

Defesa:- Então o senhor nega a existência de um cartel para oferecimento de um preço
combinado à Sete Brasil?

Milton Pascowitch:- Não, eu não nego uma existência de cartel, mesmo porque as empresas
foram selecionadas para fazer ofertas, mas um cartel que estabelecesse condições de preço
não.

Defesa:- Não?

Milton Pascowitch:- Realmente não houve uma combinação de preços a serem ofertados.
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Defesa:- Também não houve nenhuma reunião com outros representantes de estaleiros para
definir o pagamento de vantagem indevida a qualquer agente da Sete ou da Petrobrás?

Milton Pascowitch:- Eu nunca confirmei com nenhum outro estaleiro se eles iriam pagar ou
não comissão e iria fazê-lo porque eu soube que alguns estaleiros estariam pagando um pouco
a menos do que o valor que a Ecovix estava negociando com a Sete Brasil”.

Ricardo Ribeiro Pessoa, Presidente da UTC Participações, integrante do
estaleiro Enseada do Paraguaçu (Odebrecht, OAS e UTC), contratado pela Sete Brasil,
também foi ouvido como testemunha. Não soube informar a respeito da existência da
existência de acerto de preços para prejudicar a competição na licitação para a contratação
das vinte e uma sondas pela Petrobrás (evento 170, termo_transc_dep2):

“Defesa de Guilherme Esteves:- Eu vou pedir aqui a colaboração do senhor para esclarecer
apenas dois pontos aqui que já foram, de certa forma, aferidos aqui pelas perguntas do
membro do  Ministério Público. Apenas o seguinte, em relação à licitação que a Sete Brasil
ganhou junto à Petrobrás, a pergunta que eu tenho a fazer ao senhor é a seguinte: o senhor
sabe se houve algum ajuste de preço entre os estaleiros no momento de oferecimento das
propostas à Sete Brasil?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- Um ajuste de preço, eu não tenho conhecimento que houve nenhuma
reunião para ter ajuste de preço entre as empresas, mas como a quantidade de sondas em
relação à capacidade de cada estaleiro estava claro que essa negociação de aproximação com
os preços para viabilidade econômica de cada afretamento, a divisão seria feita pela própria
Sete Brasil, então o ajuste de preço foi a aproximação dos valores em relação à viabilidade
econômica do retorno da taxa de afretamento.

Defesa de Guilherme Esteves:- Mas não houve reunião para acertar preços entre os
estaleiros?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- Que eu tenha conhecimento e participado não”.

Tais testemunhas, representantes e intermediadores dos estaleiros, celebraram
acordos de colaboração premiada com as autoridades. Tinham, assim, obrigação de contribuir
com a verdade, sem direito a permanecer em silêncio, nos termos do art. 4º, §14, da Lei
12.850/2013.

O que se esperava, já que há imputação de cartelização de empresas, do art. 4º,
da Lei 8137/90, como antecedente da lavagem, é que os prepostos de tais empresas,
colaboradores premiados, pudessem esclarecer acerca da alegada combinação de preços
havida entre eles.

Não é plausível que tais agentes, principais interessados na obtenção de
contratos com a Sete Brasil, não estivesse cientes de combinações e de fraudes à envolvendo
as empresas que representavam.

Somam-se, ainda, as declarações prestadas em Juízo por Pedro Barusco,
apontado como um dos organizadores do esquema de pagamentos nos contratos da Sete
Brasil com os estaleiros.
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Pedro Barusco ocupou o cargo de Diretor de Operações da Sete Brasil após
deixar o cargo de Gerente Executivo da Petrobrás. Apresentou relato geral do procedimento
destinado à contratação de navios-sonda pela Petrobrás. Afirmou que havia uma demanda
grande para a contratação de navios sonda e que, de sua parte, a Sete Brasil não foi criada à
geração de propinas, mas para a construção das aludidas sondas no Brasil (evento 160,
termo_transc_dep1):

"Defesa de Guilherme Esteves:- Perfeito, então, quer dizer, a criação da Sete Brasil não se
deu a fim de que se realizasse uma simples transposição de um esquema de corrupção no setor
público para o setor privado, não era esse o objetivo?

Pedro José Barusco Filho:- Bom, pode ter isso na cabeça de algumas pessoas, na minha não.
Eu nunca trabalhei com essa motivação. Minha motivação sempre foi fazer as sondas no
Brasil.

Defesa de Guilherme Esteves:- Perfeito. Agora em relação ao histórico das licitações, que ao
final culminou com a contratação da Sete Brasil pela Petrobrás, eu queria que o senhor fizesse
um pequeno resumo sobre esse passo a passo. Lá, desde o início, em que houve uma licitação
que resultou na contratação do Atlântico Sul, passando pela licitação dos 19 afretamentos até
chegar à licitação em que concorreram a Ocean e a Sete Brasil, o senhor poderia fazer uma
breve síntese sobre esse histórico?

Pedro José Barusco Filho:- Sim. O número de sondas era muito grande, né. Foi até maior do
que a gente está falando, houve uma primeira licitação em 7 sondas, o processo licitatório
nesse momento foi conduzido pela Petrobrás, aí não foi assinado o contrato. Aí no momento
em que a Sete foi constituída, a Sete assinou esses contratos que tinham sido licitados pela
Petrobrás, que são os 7 contratos do estaleiro Atlântico Sul, e encerrou a licitação dessas 7
sondas. Posteriormente, após a criação da Sete, a Petrobrás colocou uma licitação de
afretamento de sondas na rua, no mercado, convidando todos os operadores de sondas
qualificados, ou credenciados pela Petrobrás, e convidou a Sete Brasil. A Sete Brasil e a
Ocean apresentaram propostas, sendo que a Sete apresentou proposta para as 21 sondas e a
Ocean apresentou uma proposta somente para 5 plataformas. Houve o cancelamento, houve o
rebid, um novo certame, e houve uma luta muito grande para redução de preços, de ajuste de
parâmetros de operação com a Petrobrás e tal, para tentar se chegar a um denominador
comum, muito técnico, extremamente técnico. E aí houve o rebid. Nas propostas do rebid a
Sete Brasil se saiu vencedora, então a Sete não ia fornecer só plataforma para a Petrobrás, a
Sete ia entregar a plataforma tripulada e ia operar a plataforma, ou seja, ia fazer os poços,
fazer a perfuração. E uma das tarefas internas da Sete era construir as sondas, nesse aspecto,
para esse objetivo que os estaleiros foram contratados, dentre eles o estaleiro Jurong".

Alegou, também, que a seleção dos estaleiros responsáveis pela construção dos
navios-sonda da Sete Brasil teria se baseado em critério técnico e comercial, não sendo a
geração e o pagamento de propinas um diferencial às contratações (evento 160,
termo_transc_dep1):

"Defesa de Guilherme Esteves:- Ok. Vamos lá, seguindo em frente, em relação à relação da
Sete Brasil com os estaleiros, eu queria que o senhor me explicasse os critérios de seleção dos
estaleiros. Como o senhor escolhia os estaleiros que iriam ofertar as propostas à Sete e como
se dava a distribuição das sondas entre esses estaleiros? O critério era técnico, era isso que
levava a tomar essa decisão?
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Pedro José Barusco Filho:- Totalmente, era técnico e comercial. Primeiro que o seguinte, era
assim, as coisas eram bem simples, não tem muito desespero, tinha que se fazer as sondas no
Brasil, então, primeiro, o estaleiro tinha que ser nacional, então já estavam descartados os
estaleiros do resto do mundo, era só estaleiro nacional. Dos estaleiros nacionais, não havia
estaleiro suficiente pra fazer todas as sondas, tanto que, na licitação da Sete, estavam
aparecendo o Jurong fazendo um novo estaleiro lá no Espírito Santo, estavam os baianos
fazendo estaleiro na Bahia, estava o Engevix ampliando o estaleiro dele, o Keppel ampliando
o estaleiro dele. Todos os estaleiros estavam se reformulando para atender. Então, quer dizer,
havia uma demanda reprimida, assim, tinha menos oferta de estaleiros do que a gente estava
pedindo, primeiro isso. Então não era muito difícil, estávamos escolhendo praticamente o que
existia, a menos do estaleiro lá da OSX, que apresentou uma proposta e a gente... A proposta
dele não estava ruim, mas também não era melhor do que as outras, e na avaliação técnica
nossa da Sete, ele se constituiu um grande risco, então nós não acatamos, vamos dizer assim, a
proposta do estaleiro OSX. A divisão, não agraciamos ou não contratamos mais sondas com o
Atlântico Sul pelos problemas que foram até citados aqui, que ele vinha atravessando com o
parceiro tecnológico dele, a Samsung, e eles já tinham uma encomenda de 7. Então não demos
mais sondas pra eles, e fizemos a divisão, demos 6 sondas para o Keppel, o Jurong acabou
depois ficando com ....inicialmente com 6 e depois 7. O Engevix, por que o Engevix ficou com
3? Porque ele já tinha um contrato gigantesco dos replicantes, o estaleiro estava muito
abarrotado de encomenda. E os baianos ficaram com 6 sondas. Uma divisão absolutamente
natural, só que é fácil de fazer porque tinha menos ofertas do que a gente necessitava.

Defesa de Guilherme Esteves:- Perfeito. Então a decisão sobre escolher o Jurong e
determinar o número de sondas não foi determinado pelo ajuste ou pela sugestão de que
haveria um pagamento aí de uma comissão? Não foi isso que levou à decisão sobre a
participação do Jurong e sobre a quantidade de sondas, é isso?

Pedro José Barusco Filho:- É, todo mundo ia pagar 1%, isso não era um...

Defesa de Guilherme Esteves:- Um fator que...

Pedro José Barusco Filho:- Teoricamente as pessoas tinham na cabeça, não era um fator que
diferenciava no (inaudível)".

João Ferraz e Eduardo Musa, respectivamente Presidente e Diretor da Sete
Brasil, beneficiários da propina, que também teriam o potencial para esclarecer os fatos, não
souberam esclarecer a respeito da cartelização dos estaleiros (event 353, termo_transc_dep1,
e 375, termo_transc_dep1).

A prova oral, portanto, não é conclusiva quanto à existência de cartel de
estaleiros.

Tenho que a prova oral merece especial valoração, em razão do envolvimento
direto dos depoentes com o fato, bem como em função dos acordos que celebraram com a
Justiça e a ausência de provas de que estariam, de alguma forma, faltando com a verdade.

Já em relação à frustração do caráter competitivo da licitação, crime previsto no
art. 90, da Lei 8666/93, tenho que há prova indiciária suficiente a sua caracterização. Passo a
examiná-la.
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Como relatado anteriormente, foram abertos dois procedimentos licitatórios pela
Petrobrás, no âmbito do projeto-sondas. O primeiro, em outubro de 2009, para o contrato de
vinte e oito navios-sonda e que resultou na contratação do Estaleiro Atlântico Sul, para a
construção de sete sondas; o segundo, em junho de 2011, para o contrato de vinte um navios-
sonda e que resultou na contratação da Sete Brasil, para afretamento de vinte e uma sondas, e
da Ocean Rig, para afretamento de cinco sondas, a serem construídos por estaleiros.

Foram constatadas intervenções indevidas de Renato de Souza Duque, então
Diretor de Engenharia e Serviços da Petrobrás, e de João Ferraz, Gerente Executivo da
Diretoria de Serviços, substituto de Pedro Barusco, nos procedimentos licitatórios, a fim de
viabilizar a contratação direta da Sete Brasil.

Tais conclusões foram consignadas no relatório final da Comissão Interna de
Apuração instaurada pela Petrobrás para avaliação do projeto sondas (evento 1, out24-out50).
Transcrevo trecho do out38, fl.7:

"A apuração desta CIA mostra a interferência do ex-empregado João Carlos Ferraz e do ex-
Diretor Renato Duque para que o processo do E&P fosse frustrado e para buscar viabilizar a
contratação direta da Sete Brasil".

Passo a examinar o aludido relatório.

Em relação ao primeiro procedimento licitatório, após o Estaleiro Atlântico Sul
ter obtido o contrato para construção de sete navios-sonda, houve encerramento da licitação,
sob a alegação de que as propostas do demais estaleiros concorrentes seriam excessivas às
expectativas da Petrobrás.

A interferência de Renato de Souza Duque no cancelamento do aludido
procedimento licitatório é ilustrada por mensagem encaminhada em 07/04/2011 pelo então
Diretor de Engenharia ao então Presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli de Azevedo,
sugerindo a contratação direta da Sete Brasil (evento 1, out39, fl. 2):

"Caro Gabrielli,

alguns comentários para sua apreciação a respeito do processo das sondas:

1 - Finanças emitiu o DIP, abaixo anexado, onde verifica-se que as taxas apresentadas
encontram-se acima da faixa estimada pelo Petrodata.

(...)

2- O DIP do E&P propõe uma nova licitação, como segue:

(...)

3 - Duas opções para viabilizar o atendimento da necessidade das 21 sondas de perfuração
adicionais:

a) tendo em vista que as taxas foram superiores ao limite máximo da faixa da Petrodata,
comunicar aos licitantes que foram desclassificados por preço excessivo e negociar com a Sete
do Brasil; ou
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b) considerar, simplesmente, o processo encerrado. Nesta hipótese, recomenar uma nova
licitação e solicitar que o E&P retorne à D.E, dentro de quinze dias, com as propostas de
alterações no Edital que possam resultar em diminuição nos valores das taxas diárias".

Não houve a contratação direta. Mas, o cancelamento da licitação propiciou
novo certame, agora com a participação da Sete Brasil.

Ainda em relação ao primeiro procedimento licitatório, a proposta inicial seria
para a contratação de um lote de sete unidades de navios-sonda. Posterirmente, houve
ampliação primeiro para dois lotes de sete unidades e, depois, para, finalmente, quatro lotes
de sete unidades, totalizando os vinte e oito navios-sonda licitados.

O aumento de dois lotes para quatro lotes de sete unidades foi promovido a
pedido do Diretor de Serviços Renato de Souza Duque. O pedido do então Diretor foi acatado
à revelia de aprovação da Diretoria Executiva da Petrobrás, sob a premissa de que criaria
vantagem negocial à Petrobrás na contratação das vinte e oito sondas.

Apesar disso, o efeito resultante foi o oposto, pois criou nos estaleiros a
expectativa de contratações diretas com a Petrobrás. Afinal, se a demanda é grande, não
haveria motivo fomentar a competição.

Relato detalhado do ocorrido consta no evento 1, out34, fls. 2-6, continua no
arquivo out35, fls. 1-3. Transcrevo apenas o parágrafo conclusivo:

"Por todo o exposto, esta CIA entende que a alteração da estratégia originalmente aprovada e
o modo autocrático de implantar essa decisão tiveram o intuito de prejudicar o processo
licitatório conduzido pelo E&P. Com efeito, as ofertas do certame do E&P foram limitadas e
os preços ficaram acima das expectativas, com menção ao desinteresse dos estaleiros em
assumir compromisso com as empresas afretadoras (operadoras de sondas)".

Nada obstante, o exame do contexto, com a atuação de Renato de Souza Duque
elevando de forma arbitrária a quantidade de sondas e sugerindo ao então Presidente da
Petrobrás a contratação direta da Sete Brasil, permite a conclusão objetiva de que o acusado
pretendia frustrar o caráter competitivo da licitação instaurada no âmbito da Petrobrás para a
construção de vinte e oito navios sonda, com a finalidade de beneficiar a Sete Brasil.

A conclusão não é distinta em relação à segunda licitação instaurada no projeto
sondas.

No segundo procedimento licitatório, instaurado para o afretamento de vinte e
um navios-sonda, participaram Sete Brasil e Ocean Rig. Após a apresentação das propostas, a
licitação foi cancelada sob a alegação de que as propostas estavam em patamares excessivos.
O cancelamento por preço excessivo viabilizou a negociação e contratação direta das duas
empresas.

Para justificar o cancelamento, reputou-se que não haveria competição entre
ambas as licitantes, já que a demanda da Petrobrás seria superior a vinte e uma sondas.
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Apesar da justificativa esposada para a contratação direta, há indício inferível
das propostas apresentadas pela Sete Brasil e pela Ocean Rig que permite concluir pela
viabilidade, ao menos parcial, de competição.

A Sete Brasil apresentou proposta para a contratação de vinte e uma sondas,
sendo quinze navios-sonda (tipo A) e seis semissubmersíveis (tipo B).

A Ocean Rig, por sua vez, apresentou proposta para contratação de cinco navios
sonda (tipo A).

Dessa forma, a proposta da Ocean Rig poderia concorrer com as quinze
unidades de navio sonda propostas pela Sete Brasil, pois dizem respeito ao mesmo tipo de
navio, de tal forma que é equivocada a conclusão de que haveria absoluta falta de
competitividade entre os licitantes.

Esse equívoco de fundamentação não passou despercebido à Comissão Interna
da Petrobrás, constando o seguinte no seu relatório final (evento 1, out42, fl. 2):

"O parecer Jurídico/JEP 4052/12 analisou a solicitação do E&P e opinou pela possibilidade,
diante da hipótese de inviabilidade fática de competição, por ausência de pluralidade de
sujeitos e condição de contratação.

No entanto, vale destacar que a licitação foi aberta para a contratação de até 21 sondas e não
de 26 sondas. A Sete Brasil apresentou proposta para a contratação das 21 sondas, sendo 15
unidades do tipo navio sonda (tipo A) e 6 unidades do tipo semissubmersível (tipo B) e a
Ocean Rig apresentou proposta de 5 unidades do tipo navio sonda (tipo A), mas com dupla
atividade, que seriam concorrentes com as 15 unidades do tipo navio sonda propostos pela
Sete Brasil.

Dessa forma, a afirmação realizada pelo E&P de que não haveria um cenário de
competitividade é, a princípio, equivocada, uma vez que, conforme Convite de nº
096664846118 de 03/06/2011: i) a demanda era de 21 sondas, ii) havia competitividade entre
as propostas apresentadas e iii) a exigência do Conteúdo Local não era superior ao número de
sondas propostas pelas referidas empresas".

Além do vício de fundamentação, foi constatado que a Petrobrás não tinha
necessidade de contratar mais vinte e um navios-sonda. A sua demanda, aliás, seria menor
(evento 1, out42, fl. 3):

"Dessa forma, resta demonstrado que, antes mesmo da contratação das 21 sondas não havia
mais a necessidade de contratação de tantas unidades de perfuração, mas mesmo assim foi
aprovado o aumento de mais cinco sondas, com o objetivo de contratar todas as sondas da
Sete Brasil, bem como as outras cinco propostas pela Ocean Rig, assim, beneficiando ambas
as licitantes e prejudicando a competitividade do certame.

Esse aumento de mais um lote de cinco sondas torna-se ainda mais estranho, quando a DE,
apenas nove meses após a autorização da contratação, cancela a referida demanda de mais
cinco sondas, que ao final não foram contratadas da Ocean Rig, conforme DIP E&P-PGSU
185/2012. Note-se que a justificativa para o cancelamento é o decréscimo da demanda de
sondas de 67 unidades em 2018 para cerca de 45 unidades em 2019.

(...)
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Assim, em função da revisão da demanda por sondas da carteira e E&P, a partir de revisões
nos projetos do Pré-Sal e da política exploratória, a DE recomendou não prosseguir com o
processo de contratação das 5 sondas a serem contratadas pela Ocean Rig".

Ainda no que concerne ao segundo procedimento licitatório, instaurado para a
contratação de vinte uma sondas, constatou-se a intervenção de João Ferraz, ainda na
condição de Gerente Executivo da Petrobrás, para que parâmetros objetivos da contratação
fossem alterados de modo a favorecer a Sete Brasil (evento 1, out40):

"O início do processo licitatório foi aprovado em 02/06/2011, pela Ata DE 4.880, item 20,
Pauta nº 601, em atendimento às proposições formuladas pelo DIP e&P-CPM 102/2011, de
01/06/2011.

A respeito dos trabalhos do GT, a CIA constatou a influência do Sr. Ferraz sobre o
representante de FInanças (Sr. Roberto Alfrafique) paraque fossem estabelecidas condições
que seriam favoráveis à Sete Brasil (...)".

A intervenção de João Ferraz é ilustrada por uma mensagem eletrônica
reproduzida no evento 1, out40, fl. 4.

Destaque-se, ainda, que um dos membros do Grupo de Trabalho constuído para
organizar a licitação mantinha Renato Duque e João Ferraz a par dos acontecimentos relativos
ao projeto. Nesse sentido, as mensagens eletrônicas do evento 1, out40, fl. 5.

O interesse de Renato de Souza Duque na contratação das vinte e uma sondas
pode, ainda, ser caracterizado por e-mail de 14/06/2011, encaminhado por João Ferraz a
Renato de Souza Duque, com esclarecimentos a respeito da licitação instaurada (evento 1,
out49, fl. 2):

"• Em 14/06/2011, enviou e-mail ao ex-diretor Renato Duque (c/c para o ex-GE Barusco)
complementando a conversa de almoço realizado no dia anterior, esclarecendo as diferenças
entre o processo das 7 e 21 sondas: 1) Mudança de especificação, o que permitia o uso das
propostas anteriores; 2) Mudança de algumas condições operacionais; 3) Cláusulas de
reajuste de preços; 4) Pagamento do afretamento em reais; 5) Outras de menor impacto que já
estão sendo compiladas para encaminhamento à Comissão de Licitação para
questionamentos"

De forma conclusiva, o relatório final da Comissão Interna de Apuração da
Petrobrás apontou a responsabilidade de Renato Duque da seguinte forma (evento 1, out48,
fls. 1 e 4):

"6.5 Alteração de estratégia de contratação da licitação das sete sondas conduzida pela
Engenharia com impacto direto no processo do E&P que corria em paralelo, sem anuência
prévia da Diretoria Executiva.
As modificações realizadas a pedido do DSERV, sem parecer jurídico e autorização da DE,
prejudicaram a licitação conduzida pelo E&P, pois tornaram o processo da Engenharia mais
atraente e vantajoso para os estaleiros, inviabilizando a apresentação de propostas
competitivas pelos operadores na licitação do E&P, o que resultou no seu cancelamento.

Outro ponto que merece atenção é o fato do DSERV autorizar, fora de sua alçada, a alteração
sem submeter antes à aprovação da Diretoria Executiva.
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6.5.1 Responsabilidade

• Renato de Souza Duque - ex-empregado - Diretor de Serviços de 01/02/2003 e 29/04/2012.

(...).

6.7 Interferência do ex-diretor Duque e do ex-empregado João Carlos Ferraz com vistas a
beneficiar a Sete Brasil, conforme e-mails trocados entre o ex-empregado João Ferraz, ex-
diretor Duque e ex-presidente Gabrielli, no período de 29/03 a 07/04/2011, resultando na
recusa dos GEs E&P-SERV e E&P-CPM em assinar o DIP E&P-SERV 94/2011.

Foi emitido DIP DE&P 64/2011, em substituição ao DIP E&P-SERV 94/2011, cujos GEs do
E&P-SERV e S&P-CPM se recusaram a assinar, com gráfico diferente do elaborado pela
Comissão de Licitação com base no estudo constante no DIP Finanças 81/2011.

Em 29/03/2011, o ex-gerente geral Ferraz enviou e-mail para o ex-diretor Renato Duque
informando que, atendendo ao seu pedido, havia revisado os cálculos e que não conseguia
entender os cálculos feitos pelo E&P e que, de acordo com seus cálculos, a melhor proposta
dos operadores apresentaria um preço 10% acima do limite superior de preço de mercado e
25% acima da mediana.

Em 07/04/2011, o ex-diretor Renato Duque enviou e-mail ao ex-presidente José Sérgio
Gabrielli sugerindo, após o cancelamento da licitação do E&P, a contratação direta da Sete
Brasil ou a realização de nova licitação somente com os operadores que apresentaram
propostas, com a inclusão da Sete Brasil.

E em relação aos atos envolvendo João Ferraz, apontou a sua responsabilidade
da seguinte forma (evento 1, out48, fl. 7):

"6.9 Falta de competitividade na licitação das 21 sondas

Para garantir a contratação das 21 sondas com a Sete Brasil, o ex-empregado Ferraz adotou
algumas estratégias, como o e-mail enviado em 16/05/2011 para o empregado Roberto
Alfradique, com cópia para o empregado Renato Marques e cópia oculta para o empregado
Reginaldo Sarcinelli, inegrantes do GT da definição de estratégia para contração de 21
sondas, solicitando que o mesmo trate questões que seriam de interesse da Sete Brasil, a
exemplo de: "nada é dito quanto a possibilidade de termos um único vencedor para todo o lote
de 21 sondas (i.e., a Sete Brasil)" e "prazo dos contratos de afretamento".

Em 28/05/2011, enviou e-mail ao ex-empregado Pedro Barusco e ao Sr. Luiz Reis da empresa
Lakeshore, no qual ele afirma que quem não está com a Sete, está contra a Sete: "definir quem
está no jogo conosco (estaleiros, operadores, etc.) e quem está contra (sem exceção, quem não
está conosco estará contra e não poderá mais entrar no futuro)".

Definidas as estratégias e as concessões contratuais, infere-se que a Sete Brasil tinha a
expectativa de participar sozinha (associada a seis operadores) e foi surpreendida com a
apresentação da proposta da empresa Ocean Rig, mais atrativa que a sua. Os preços de ambas
proponentes foram considerados excessivos e a estratégia da Comissão de Licitação fez com
que a Sete Brasil baixasse seu preço, porém não foi suficiente para salvar a licitação,
resultando no processo de negociação direta com a Sete Brasil e Ocean Rig.

6.9.1 Responsabilidade
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• João Carlos de Medeiros Ferraz - ex-empregado - Gerente Geral de FInanciamento de
Projetos Especiais de Finanças de 01/12/2008 a 31/05/2011.

A CIA entende que a falta de competitividade do processo licitatório beneficiou a Sete Brasil
S.A., estaleiros (Enseada do Paraguaçu (EEP), Jurong Aracruz (EJA), BrasFels
(Fernavale) e Rio Grande 2 (ERG2)) e operadores (Odebrecht Óleo e Gás, Odjfell/Galvão,
Queiroz Galvão Óleo e Gás, Consórcio Atlas (OAS, Etesco e Piemonte), Petroserv,
Seadrill)".

Além das informações do relatório, a respeito da intenção de Renato de Souza
Duque de viabilizar a contratação da Sete Brasil pela Petrobrás, foi obtida mensagem
eletrônica encaminhada em 04/04/2011 por Rogério Araújo, executivo da Odebrecht, para
Marcelo Bahia Odebrecht e outros executivos do mesmo Grupo empresarial (evento 1, out55,
fl. 16):

"Estive hoje Dir Duque:

1)EstÃ£o ainda concluindo processo das 19 Sondas para afretamento. As indicaÃ§Ãμes sao na
linha de nÃ£o serem contratadas (daily rates faixa 600 mil$),

2)E&P precisa declarar preÃ§os excessivos para cancelar bid.

3) Caso nÃ£o ocorra, uma saÃ da seria novo bid com participaÃ§Ã£o da SET. Mas acredita
que esta alternativa nÃ£o vai em frente

4)Uma vez vencida Etapa bid acima, itens 1 e 2, ficaria liberado o processo para
contrataÃ§Ã£o pela SET do restante das 21 Sondas

5)Neste caso, permanece a estratÃ©gia da Pb orientar SET para negociar as 21 Sondas com a
G/A,J,KF e EEP,

6)Mencionou q tem compromisso com PT de ficar no cargo de Diretor atÃ© solucionar a
contrataÃ§Ã£o destas 21 Sondas.

7)Afirmei para ele, que manifestou satisfaÃ§Ã£o,sobre posiÃ§Ã£o do EEP de flexibilizaÃ§Ã£o
para negociar e chegar a um acordo com a SET.

RA".

A mensagem ainda revela a existência de um compromisso do então Diretor de
Engenharia da Petrobrás com o Partido dos Trabalhadores, para a contratação das vinte e uma
sondas.

Inquirido a respeito do conteúdo desse e-mail, Renato Duque confirmou  que
possuía um compromisso com a agremiação política e que esse acerto envolveria a
arrecadação de propinas. Ainda, declarou que a viabilização da contratação dos navios-sonda,
tendo em vista o expressivo valor negociado, permitiria a concretização de um projeto
político (evento 375, termo_transc_dep3):

"Juiz Federal:- E depois ali, “Mencionou que tem compromisso com o PT de ficar no cargo de
diretor”.
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Renato Duque:- “Até solucionar a contratação dessas 21 sondas”.

Juiz Federal:- Por que isso, que o senhor teria um compromisso com o PT?

Renato Duque:- Porque eu pedi pra sair da diretoria, aí eu falei com o Vaccari, eu falei “Eu
estou saindo”, avisei ao Vaccari “Estou saindo, vou pedir pra sair da diretoria, quero ver se
até o próximo conselho eu entro com a minha carta”, aí o Vaccari me volta fala que tinha
recebido uma incumbência do Lula pedindo que eu ficasse até o término desse processo, que
esse processo era muito importante não só para o país como para o PT, e eu falei “tudo bem,
eu fico até o término desse processo, então”.

Juiz Federal:- Mas esse compromisso tinha alguma relação também com essa questão da
arrecadação dos valores lá de propinas?

Renato Duque:- Certamente, uma contratação de 20 bilhões, doutor, ela viabilizaria um
projeto político sem dúvida alguma.

Juiz Federal:- Mas isso foi lhe dito também ou o senhor está concluindo?

Renato Duque:- Não, eu estou colocando implícito, porque tratava-se de empresas que já
contribuíam, uma vez essas empresas ganhando contratos somando 20 bilhões, certamente
iriam... eu estou falando de 200 milhões aí de propina".

Foram constatadas diferenças consideráveis entre os valores da proposta da
Jurong para a construção dos navios-sonda, apresentada à primeira licitação da Petrobrás (que
resultou no contrato somente com o Estaleiro Atlântico Sul), e o valor relativo ao contrato
obtido com a Sete Brasil, em 2012, após esta vencer a licitação para afretamento de navios.

Em síntese, no contrato celebrado com a Sete Brasil houve um aumento de 7%
em relação à proposta feita anteriormente à licitação da Petrobrás.

Com o aumento, a construção dos navios-sonda pela Jurong ficaria 20% mais
caro do que a construção pelo estaleiro Atlântico Sul.

Tabela com as variações na fl. 123 do relatório da Comissão Interna de
Apuração da Petrobrás (evento 1, out42, fl. 6).

A diferença de preços é um indício objetivo de que poderia ter havido
manipulação do ambiente concorrencial. Apesar disso, foi produzida contraprova, consistente
no depoimento de Pedro Barusco, de que os estaleiros foram contratados pela Sete Brasil com
base em parâmetros objetivos.

Em síntese, em favor da tese de que teria havido frustratação do caráter
competitivo das licitações instauradas no âmbito do projeto sondas, com vistas a viabilizar a
contratação direta da Sete Brasil, há o seguinte conjunto de elementos indiciários:

a) elevação arbitrária da quantidade de lotes de navios sonda, de um lote de sete
navios, para quatro lotes de sete navios, por ordem do então Diretor da Petrobrás Renato de
Souza Duque, à revelia da Diretoria Executiva da Petrobrás, o que resultou em prejuízo à
competitividade da primeira licitação do projeto sondas;
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b) mensagem eletrônica encaminhada em 07/04/2011 por Renato de Souza
Duque ao então Presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli, sugerindo o encerramento da
primeira licitação do projeto sondas e a contratação direta da Sete Brasil;

c) mensagem eletrônica de 04/04/2011 trocada entre executivos da Odebrecht,
pela qual comunicam que havia estratégia do então Diretor Renato de Souza Duque para
contratação da Sete Brasil;

d) a aludida mensagem eletrônica trocada entre executivos da Odebrecht
revelou que Renato de Souza Duque havia se comprometido com o Partido dos Trabalhadores
a acompanhar a contratação das vinte e uma sondas;

e) em Juízo, Renato de Souza Duque confessou o acerto com o Partido dos
Trabalhadores e afirmou que o compromisso resultaria pagamento de vantagens indevidas à
agremiação;

f) Renato de Souza Duque acompanhava de forma bastante próxima as
licitações, o que é evidenciado pela constatação de que ele era mantido informado a respeito
dos procedimentos licitatórios;

g) constatação pela Comissão Interna de Apuração da Petrobrás de que, após o
cancelamento da primeira licitação do projeto sondas, não havia necessidade de contratar
vinte e uma novas sondas pois a demanda da empresa era menor;

h) constatação pela Comissão Interna de Apuração da Petrobrás de que, a
despeito da menor demanda, houve contratação de vinte e seis novas-sondas, após o
cancelamento da primeira licitação do projeto sondas. Destas, vinte e uma foram contratadas
com a Sete Brasil, sem licitação;

i) constatação de que a fundamentação utilizada para encerrar a segunda
licitação do projeto sondas, na qual houveram propostas da Sete Brasil e da Ocean Rig, não
era idônea, pois seria possível a competição, ao menos parcial, entre as licitantes.

Agregam-se ao conjunto de indícios supra as provas a serem examinadas na
sequência, que demonstram de forma categórica que Renato de Souza Duque procurou, com a
contratação da Sete Brasil e, por conseguinte, dos estaleiros, obter vantagem indevida para si,
para agentes da Sete Brasil e para o Partido dos Trabalhadores, em detrimento do patrimônio
da Petrobrás.

A prova revela, como será visto na sequência, acima de dúvida razoável, que
Guilherme Esteves de Jesus, representante do estaleiro Jurong, este contratado pela Sete
Brasil para a construção de sete dos vinte e um navios-sonda contratados com a Petrobrás,
pagou USD 10.366.264,03 a Renato Duque, Pedro Barusco, João Ferraz e Eduardo Musa, a
fim de que os interesses do aludido estaleiro fossem garantidos nas contratações.

Destarte, o conjunto de elementos indiciários, bem como as provas dos crimes
de corrupção, lavagem de dinheiro e pertinência a organização criminosa, permitem a
conclusão de que Renato de Souza Duque frustrou o caráter competitivo de licitações
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instauradas pela Petrobrás no âmbito do projeto sondas, permitindo, assim, a contratação
direta da Sete Brasil.

Portanto, presentes indícios do delito do art. 90, da Lei 8666/93.

O delito, como mencionado anteriormente, é imputado apenas a título de
antecedente da lavagem, havendo base legal para tanto, no art. 2º, §1º, da Lei 9613/1998.

Desnecessário que os acusados por lavagem sejam condenados pelos delitos
antecedentes, em razão da autonomia do crime de lavagam de dinheiro.

Destaco, nesse sentido, o seguinte julgado do STF:

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O SISTEMA
FINANCEIRO. LEI Nº 7.492/86, ARTS. 4º, 16 E 22, PARÁGRAFO ÚNICO. CRIMES DE
LAVAGEM DE DINHEIRO. LEI Nº 9.613/98, ART. 1º, VI E VII C/C ARTIGO 1º, § 1º, II C/C
ARTIGO 1º, § 2º, II C/C ARTIGO 1º, § 4º. CONEXÃO HÁBIL A FIXAR A COMPETÊNCIA
DO JUÍZO PREVENTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA.
SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA QUE PREJUDICA A ANÁLISE DA AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. COMPATIBILIDADE
ENTRE OS CRIMES DOS ARTIGOS 4º E 16 DA LEI 7.492/86. INADMISSIBILIDADE DE
REEXAME DE PROVA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES.
ORDEM DENEGADA. (...) 6. A autonomia do crime de lavagem de dinheiro viabiliza inclusive
a condenação, independente da existência de processo pelo crime antecedente. 7. É o que
dispõe o artigo 2º, II, e § 1º, da Lei nº 9.613/98: “O processo e julgamento dos crimes
previstos nesta Lei: II - independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes
referidos no artigo anterior, ainda que praticados em outro país; § 1º A denúncia será
instruída com indícios suficientes da existência do crime antecedente, sendo puníveis os fatos
previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime.” (HC
93368, Primeira Turma, Rel. o Min. Luiz Fux, j. 09/08/2011).

Concluída a análise da imputação indiciária, passo à análise das provas de
corrupção e da lavagem de capitais.

 

III.1. Da corrupção e lavagem de capitais.

Segundo a denúncia, o esquema criminoso existente na Petrobrás teria sido
reproduzido na empresa Sete Brasil Participações S/A.

A Sete Brasil foi constituída com diversos investidores, entre eles a Petrobrás e
com recursos provenientes de fundos de pensão da Petros, Previ, Funcef e Valia. Também tem
por sócios empresas privadas e instuições financeiras, como os bancos Santander, Bradesco e
o BTG Pactual.

A constituição da Sete Brasil teve por objetivo atender à demanda da Petrobrás
para o fornecimento de sondas para a exploração do petróleo na camada de pré-sal.
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Executivos da Petrobrás, como Pedro José Barusco Filho e João Carlos de
Medeiros Ferraz, foram indicados pela empresa estatal para cargos de direção na Sete Brasil,
especificamente para cargos de Diretor de Operações e Presidente.

Como exposto anteriormente, a Petrobrás lançou licitação para a construção de
vinte e uma sondas para exploração do pré-sal no Brasil.

A Sete Brasil ganhou a licitação e negociou vinte e um contratos de construção
dessas sondas com vários estaleiros (Estaleiros Keppel Fels, Atlântico Sul, Enseada do
Paraguaçu, Rio Grande e Jurong), sendo sete sondas negociadas com o Estaleiro Jurong.

Como consequência, por intermédio da Sete Brasil, foram contratadas a
construção e o fornecimento de sete sondas, tendo por destinatária final a Petrobras, no valor
total de USD 43.942.603.281,59. A construção seria feita no Estaleiro Jurong Aracruz, do
Grupo Jurong (fls. 47-49 da denúncia, evento 1, denuncia1, anexo 57):

"1) Unidade NS Guarapari, empresas Sete International GMBH e Odjfell Galvão B.V.
(afretamento), Sete Brasil Participações S.A. e Odfjell Galvão Perfurações Ltda. (prestação de
serviços), pelo valor total estimado de R$ 6.187.377.267,64, equivalentes a US$
3.354.501.093,87;

2) Unidade NS Camburi, empresas Sete International GMBH e Seabras Rig Holding GMBH
(afretamento), Sete Brasil Participações S.A e Seadrill Serviços de Petróleo Ltda. (prestação
de serviços) , pelo valor total estimado de R$ 6.242.029.679,06, equivalentes a US$
3.384.131.026,87;

3) Unidade NS Itaoca, empresas Sete International GMBH e Odjefell Galvão B.V.
(afretamento), Sete Brasil Participações S.A. e Odfjell Galvão Perfurações Ltda. (prestação de
serviços), pelo valor total estimado de R$ 6.261.286.985,79, equivalentes a US$
3.394.571.420,87;

4) Unidade NS Itaunas, empresas Sete International GMBH e Seabras Rig Holding GMBH
(afretamento), Sete Brasil Participações S.A. e Seadrill Serviços de Petróleo Ltda. (prestação
de serviços), pelo valor total estimado de R$ 6.315.891.126,65, equivalentes a US$
3.424.175.183,87;

5) Unidade NS Siri, empresas Sete International GMBH e Odjfell Galvão B.V. (afretamento),
Sete Brasil Participações S.A. e Odfjell Galvão Perfurações Ltda. (prestação de serviços) ,pelo
valor total estimado de R$ 6.311.181.199,59, equivalentes a US$ 3.421.621.685,87;

6) Unidade NS Sahy, empresas Sete International GMBH e Seabras Rig Holding GMBH
(afretamento), Sete Brasil Participações S.A. e Seadrill Serviços de Petróleo Ltda. (prestação
de serviços), pelo valor total estimado de R$ 6.342.290.224,86 equivalentes a US$
3.438.487.516,87; e

7) Unidade NS Arpoador, empresas ARPOADOR DRILLING B.V. (afretamento) e Petrobras
Netherlands B.V. (prestação de serviços), pelo valor total estimado de R$ 6.282.546.798,00,
equivalentes a US$ 3.766.514.866,90".

Para atender à demanda resultante dos contratos da Petrobrás com a Sete Brasil,
foram celebrados contratos de EPC (Engineering, Procurement and Constructions), pela
Jurong com a Sete Brasil vinculados a cada contrato de sonda, no montante de USD
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5.645.082.274,32, correspondentes à época a R$ 11.496.855.204,26 (fls. 51-52):

"1) Unidade NS Guarapari, datado de 28/11/2012, entre as empresas Guarapari Drilling B.V.
e Dolphin Rig 7 Pte Ltd. pelo valor total de US$ 806.440.330,56, que à época correspondia a
R$ 1.686.024.799,10;

2) Unidade NS Camburi, datado de 07/08/2012, entre as empresas Camburi Drilling B.V. e
Dolphin Rig 2 Pte Ltd., pelo valor total de US$ 806.440.323,96, que à época correspondia a
R$ 1.635.138.400,86;

3) Unidade NS Itaoca, datado de 07/08/2012, entre as empresas Itaoca Drilling B.V. e Dolphin
Rig 3 Pte Ltd., pelo valor total de US$ 806.440.323,96, que à época correspondia a R$
1.635.138.400,86;

4) Unidade NS Itaunas, datado de 07/08/2012, entre as empresas Itaunas Drilling B.V. e
Dolphin Rig 4 Pte Ltd., pelo valor total de US$ 806.440.323,96, que à época correspondia a
R$ 1.635.138.400,86;

5) Unidade NS Siri, datado de 07/08/2012, entre as empresas Siri Drilling B.V. e Dolphin Rig 5
Pte Ltd., pelo valor total estimado de US$ 806.440.323,96, que à época correspondia a R$
1.635.138.400,86;

6) Unidade NS Sahy, datado de 07/08/2012, entre as empresas Sahy Drilling B.V. e Dolphin
Rig 6 Pte Ltd., pelo valor total estimado de US$ 806.440.323,96, que à época correspondia a
R$ 1.635.138.400,86;

7) Unidade NS Arpoador, consolidado com aditivo em 07/08/2012, originalmente firmado
entre Guarapari Drilling B.V. e Dolphin Rig 1 Pte Ltd., sendo cedido para a Arpoador Drilling
B.V. em 28/11/2012, pelo valor total de US$ 806.440.323,96, que à época correspondia a R$
1.635.138.400,86".

Segundo a denúncia, a propina era cobrada em 0,9% sobre o valor dos contratos
e dividida 1/6 para o Diretor de Engenharia e Serviços da Petrobrás Renato de Souza Duque e
para o gerente executivo de Engenharia e Serviços da Petrobrás Roberto Gonçalves
(denominado "Casa 1"), 1/6 para os acusados Pedro José Barusco Filho, Eduardo Costa Vaz
Musa e João Carlos de Medeiros Ferraz, estes agora como dirigentes da própria empresa Sete
Brasil (denominado "Casa 2"), e 2/3 para o Partido dos Trabalhadores, com arrecadação por
João Vaccari Neto.

O esquema teria sido elaborado por Pedro José Barusco, Renato de Souza
Duque e João Vaccari Neto.

Pedro José Barusco, ex-Gerente da Petrobrás e ex-Diretor de Operações da Sete
Brasil, celebrou acordo de colaboração premiada com o MPF. Cópia do acordo e da
respectiva decisão homologatória juntados no evento 1, out135 e out136.

Ele é um dos acusados originários desta ação penal. Nada obstante, em
decorrência de benefícios previsto no seu acordo de colaboração, a ação penal em relação a
ele foi suspensa (decisão de 03/03/2017, evento 5).

Apesar disso, foi ouvido, a pedido do MPF, como testemunha, havendo base
legal para tanto, no art. 4º, §12º, da Lei 12.850/2013.
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Confirmou que, no período em que ocupou o cargo de Gerente da Diretoria de
Engenharia da Petrobrás, existia esquema de pagamentos de propinas, no valor de 1% a 2%
dos contratos da Petrobrás com outras empresas. Do valor obtido, metade era direcionada
para o Diretor de Abastecimento da Petrobrás, Paulo Roberto Costa, e metade para a Diretoria
de Serviços, da qual ele próprio fazia parte, juntamente com Renato de Souza Duque. Do
valor destinado à Diretoria de Serviços, metade ficava com agentes da aludida Diretoria, ele
próprio e Renato Duque, e metade era destinada ao Partido dos Trabalhadores.

Em relação à Sete Brasil, relatou que o esquema de pagamentos indevidos ali
instaurado seria uma herança dos acertos havidos na Petrobrás (evento 160,
termo_transc_dep1):

"Ministério Público Federal:- O senhor poderia descrever a sua atuação profissional entre
2003 e 2014, sinteticamente, por favor?

Pedro José Barusco Filho:- Entre janeiro de 2003 e abril de 2011, eu atuei na Petrobrás como
Gerente Executivo de Engenharia. E de maio de 2011 até o final, meados de 2014, eu não
lembro exatamente, eu atuei na Sete Brasil, como diretor.

Ministério Público Federal:- Nesse período como Gerente Executivo de Engenharia na
Petrobrás, o senhor tomou conhecimento ou participou de um esquema de pagamento de
propina?

Pedro José Barusco Filho:- Na época eu não diria esquema, não diria esquema, mas eram
vários pagamentos de propina de várias empresas.

Ministério Público Federal:- Esse pagamento de propina era destinado a quê pessoas?

Pedro José Barusco Filho:- Bom, normalmente eram algumas pessoas da própria companhia,
no caso, eu e o diretor Renato Duque, e para o partido político, o PT. Isso era o que
normalmente acontecia.

Ministério Público Federal:- Havia um percentual estabelecido para esses pagamentos entre
as partes?

Pedro José Barusco Filho:- É, existiam algumas referências. Do meu conhecimento era em
torno de 2%, sendo que quando eram, por exemplo, contratos da área do Abastecimento, ia
1% para o Abastecimento, na figura do diretor Paulo Roberto, e 1% para a área de Serviços,
na figura do diretor Renato Duque. Que normalmente dividia da seguinte maneira: meio por
cento ia para o Partido dos Trabalhadores e meio por cento ficava para aquelas pessoas que
eu disse que integravam a casa, normalmente ele e eu. Quando eram contratos de outras
áreas, que não do Abastecimento, onde tinha, sei lá, entre 1 e 2%, essa propina era
integralmente dividida entre as pessoas da casa e o Partido dos Trabalhadores.

Ministério Público Federal:- Em relação aos fatos dessa denúncia, em relação às sondas,
como funcionavam esses pagamentos de propina?

Pedro José Barusco Filho:- Bom, eu li a denúncia, doutor, e eu diria que da parte que é da
denúncia, que seria Jurong e Keppel, foi tudo desenvolvido na fase em que eu já estava na Sete
Brasil. Quer dizer, é uma herança do que acontecia na Petrobrás, mas aconteceu efetivamente
após a minha saída da Petrobrás. Então, assim que eu saí, dentro da Sete Brasil, foi
organizada... a Petrobrás colocou a licitação das sondas no mercado. A Sete Brasil, que era
uma das proponentes, capitaneada por mim e pelo senhor João Ferraz, que era presidente na
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época, nós montamos a proposta para a Petrobrás e ganhamos. No momento em que a gente
ganhou as propostas, e o trabalho efetivamente começou, nós acertamos um pagamento de
propina com os estaleiros que nós havíamos contratado para a construção das sondas.

Ministério Público Federal:- A quem se destinava essas propinas, a quem?

Pedro José Barusco Filho:- Essas propinas se destinavam, assim, maciçamente para o
Partido dos Trabalhadores e para alguns integrantes da Sete Brasil e alguns integrantes da
Petrobrás".

Pedro José Barusco também confirmou o acerto de propinas calculadas com
base nos contratos dos estaleiros com a Sete Brasil. A vantagem indevida, calculada no
montante de 0,9% sobre os contratos da Sete Brasil com os estaleiros, seria dividida entre
agentes da Petrobrás ("Casa 1") e da Sete Brasil ("Casa 2"), os quais recebiam 1/3 da propina,
e o Partido dos Trabalhadores, que recebia 2/3 da propina.

Relatou que, para operacionalizar e otimizar os pagamentos, haveria
compensações entre os participantes do esquema criminoso. Assim, alguns estaleiros ficaram
encarregados de remunerar os agentes da Petrobrás e da Sete Brasil enquanto que outros
direcionavam a propina ao Partido dos Trabalhadores.

O colaborador também declarou que, na Sete Brasil os acertos para pagamento
de vantagem indevida foram realizados com Zwi Skornicki, da Keppel Fels, Ildefonso
Colares, do Atlântico Sul, Milton Pascowitch, da Engevix, e o acusado Guilherme Esteves de
Jesus, do estaleiro Jurong.

Em relação ao Jurong, esclareceu que não se recordava de acertos e de
pagamentos havidos na época em que ocupava o cargo de Gerente da Petrobrás, tendo os
pagamentos iniciado-se após o seu ingresso na Sete Brasil (evento 160, termo_transc_dep1):

"Ministério Público Federal:- É mencionado na denúncia os termos casa 1, casa 2. O senhor
pode explicar?

Pedro José Barusco Filho:- Sim. Salvo engano, casa 1 era a Petrobrás, então da casa 1
participava o senhor Renato Duque e senhor Roberto Gonçalves. Casa 2 era Sete Brasil em
que participava eu, o senhor João Ferraz e posteriormente o senhor Eduardo Musa.

Ministério Público Federal:- Em relação a esses pagamentos, havia uma distribuição
percentual nos contratos e também uma divisão interna da propina entre a casa 1, casa 2 e
partido?

Pedro José Barusco Filho:- Sim, exatamente, a média de propina de quase todos eles era 0,9
% sobre o valor de cada contrato. Agora, a divisão, isso é o que seria recebido casos os
contratos fossem todos executados. Agora, esse dinheiro teria a seguinte destinação: era 2/3
para o senhor Vaccari, para ele gerenciar esse recebimento, os 2/3. E 1/3 caberia à casa 1 e
casa 2. Metade desse 1/3 para a cada um, metade desse outro terço para a casa 2.

Ministério Público Federal:- Como se deu a relação do senhor com os estaleiros?

Pedro José Barusco Filho:- Era uma relação muito natural porque, em virtude de execução
de plataformas, desde já 1995, eu sempre trabalhei com os estaleiros nacionais. Eu tinha um
relacionamento muito próximo com todos eles.
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Ministério Público Federal:- Então nesse relacionamento próximo, com quê pessoas e em quê
circunstâncias o senhor conversou sobre propinas?

Pedro José Barusco Filho:- Bom, a gente tem que fazer uma separação, no meu
relacionamento com os estaleiros, com equipes técnicas, com presidentes dos estaleiros, era
puramente profissional. Essa questão de propina era discutida com alguns representantes, e aí
para garantir tinha um representante e esse assunto era discutido exclusivamente com esse
representante.

Ministério Público Federal:- O senhor pode determinar o representante de cada estaleiro?

Pedro José Barusco Filho:- Olha, do estaleiro Keppel era o senhor Zwi Skornick. Do estaleiro
Jurong... Eu também queria fazer uma observação, o estaleiro Jurong, na fase em que eu
estava na Petrobrás, eu não me recordo de ter recebido nenhuma propina, esse relacionamento
pra receber propina começou já na fase da Sete Brasil, com o senhor Guilherme Esteves. Na
Engevix eu falava com o senhor Milton Pascowitch. Com o estaleiro da Bahia aí nesse caso eu
tinha alguns interlocutores porque foi um estaleiro que foi formado por três empresas, a
Odebrecht, a OAS e a Ultratec, a UTC, e as três costumavam pagar as propinas em alguns
contratos, então ali tinha os interlocutores dessas três empresas que também falavam pelo
estaleiro. No estaleiro Atlântico Sul, que era em Pernambuco, era um estaleiro que era
inicialmente da Camargo Correia e Queiroz Galvão que também participavam desse esquema
de propina, então já tinha os interlocutores estabelecidos, que era o representante da Queiroz
e o representante da Camargo Correia, quando a Camargo Correia acabou saindo e ficou só a
Queiroz Galvão, então nesse aspecto eu falava com o senhor Ildefonso Colares. Deixa eu me
lembrar de outros estaleiros... Eu acho que eu falei todos, doutor.

Ministério Público Federal:- O senhor fez uma menção que eu gostaria que houvesse um
esclarecimento, o senhor disse que, em relação a Jurong todos, os pagamentos de propina
ocorreram depois que foi criada a Sete Brasil. Então eu estou pressupondo neste caso que
houve pagamento de propina na época ainda da Petrobrás em relação aos outros estaleiros,
isto é correto?

Pedro José Barusco Filho:- Em relação a Keppel, sim. Está na minha delação dos contratos
que eu entreguei para o Ministério Público. A Engevix mais ou menos se confundia com o
próprio estaleiro, como se o estaleiro fosse uma divisão da Engevix. Assim como a Queiroz
Galvão... Deixa eu ver... é isso. O estaleiro da Bahia, o Paraguaçu, ele acabou não
funcionando, eu nem sei se houve pagamento de propina no estaleiro Paraguaçu.

Ministério Público Federal:- Em relação a Keppel Fells, houve pagamentos então na época
da Petrobrás. A que esses pagamentos se referiam?

Pedro José Barusco Filho:- São aqueles contratos que estão no meu anexo, acho que número
4 do meu termo de colaboração, eu lembro, eu acho que era P51. Está lá relacionado, doutor,
P51, acho que a reforma de uma balsa, tinha...

Juiz Federal:- Certo, mas só interrompendo um minutinho aqui, mas aí não é objeto né,
doutor. Não precisa entrar em detalhes.

E ainda:

Juiz Federal:- Só uma questão aqui, o foco voltou para acusados... para a testemunha. Algum
motivo ou não? Não, não é pra focar a...
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Ministério Público Federal:- Internamente, entre os estaleiros, havia uma divisão de tarefas
ou de pagamento de propina entre eles? Um ficaria encarregada de um determinado
pagamento, outro de outro?

Pedro José Barusco Filho:- Sim, sim. Por que isso? Porque, assim, eram muitos estaleiros e
muitas pessoas ou entidades para receber. Imagina cada estaleiro pagando dentro daqueles
percentuais, ia ser uma loucura. Então alguns estaleiros, por exemplo, eu lembro que foi o
Atlântico Sul, o estaleiro Paraguaçu, a Engevix né, o estaleiro do Rio Grande, uma parte do
estaleiro Keppel ficou para gerenciamento do senhor João Vaccari e o Jurong e uma parte do
Keppel ficou para fazer os pagamentos para casa 1 e casa 2. Essa foi a organização para
pagamentos".

Confirmou que acertou pagamentos do estaleiro Jurong com Guilherme Esteves
e Jesus, no valor de 0,9% dos contratos da empresa com a Sete Brasil.

Declarou também que recebeu toda a sua parte da vantagem indevida na conta
em nome da off-shore Natiras, no Banco Cramer, na Suíça.

Segundo afirmou, para os pagamentos, Guilherme Esteves de Jesus utilizaria a
conta da off-shore Opdale.

Os pagamentos teriam se prolongado até 2014, quando houve deflagração da
fase ostensiva da assim denominada Operação Lavajato (evento 160, termo_transc_dep1):

"Ministério Público Federal:- Em relação ao estaleiro Jurong, com quem o senhor conversou
sobre o pagamento de propina?

Pedro José Barusco Filho:- Com o senhor Guilherme Esteves de Jesus.

Ministério Público Federal:- Qual foi o acerto com ele?

Pedro José Barusco Filho:- Olha, o acerto com ele foi 0.9. Agora ele não... Eu não sei se foi o
Keppel ou o Jurong que teve mais 0.1 que veio para a casa 1 e casa 2, eu não me recordo
exatamente, mas foi basicamente 0.9.

Ministério Público Federal:- Ele efetivamente pagou os valores combinados?

Pedro José Barusco Filho:- Ele pagou os valores combinados até o momento que aconteceu a
lava-jato, isso foi interrompido, e no termo de colaboração eu entreguei uma planilha que
mostra até que momento foram feitos os pagamentos e os montantes de cada um".

Ministério Público Federal:- O senhor recebia de que forma de Guilherme Esteves?

Pedro José Barusco Filho:- Exclusivamente numa conta no Banque Cramer na Suíça.

Ministério Público Federal:- A conta, o nome dela era...

Pedro José Barusco Filho:- A minha era Natiras, Natiras.

Ministério Público Federal:- No Banque Cramer, né?

Pedro José Barusco Filho:- Uma offshore, né.
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Ministério Público Federal:- É. E a offshore de Guilherme Esteves, o senhor se recorda?

Pedro José Barusco Filho:- Opdale, Opdale.

Ministério Público Federal:- Quem lhe passou essas informações foi o próprio Guilherme
Esteves?

Pedro José Barusco Filho:- Sim, porque a gente tinha que fazer um contrato fictício para o
banco poder fazer os depósitos, então peguei as informações da offshore dele pra fazer o
contrato fictício, que foi entregue para o banco, e também foi entregue ao Ministério Público
já. Mas depois, posteriormente, quando eu recebi os extratos bancários também estava lá nos
extratos bancários a origem, de alguns depósitos vindos dessa empresa offshore Opdale.

Ministério Público Federal:- O senhor se recorda de transferências, duas especificamente,
uma de aproximadamente 732 mil dólares e outra de 1 milhão, 985 mil dólares, que teriam
sido oriundas de Guilherme Esteves?

Pedro José Barusco Filho:- Doutor, é o seguinte, eu lembro que eu recebi valores dessa ordem
ou até um pouco, levemente superior, mas eu não sei exatamente precisar no momento, assim,
porque eu estou sem os meus arquivos aqui. Mas eu tenho esses depósitos registrados na
documentação que eu entreguei".

A testemunha também declarou que a negociação da propina na contratação da
Jurong pela Sete Brasil teria se iniciado antes mesmo da Sete Brasil vencer a licitação da
Petrobrás. Antes da aludida licitação, já havia conversas e acertos com Renato de Souza
Duque e João Vaccari Neto para a cobrança de vantagem indevida nos contratos (evento 160,
termo_transc_dep1):

"Defesa de Guilherme Esteves:- Ok. Em que momento o senhor acenou com um pagamento de
uma comissão em relação ao Guilherme, isso aconteceu antes mesmo de a Sete ganhar a
licitação?

Pedro José Barusco Filho:- Sim, aconteceu antes.

Defesa de Guilherme Esteves:- E o senhor falava com o Guilherme em nome próprio mesmo,
não é? Não falava representando outra pessoa, era o senhor falando por si mesmo com ele?

Pedro José Barusco Filho:- Desculpe, cortou a pergunta, eu não entendi.

Defesa de Guilherme Esteves:- Nesse momento em que o senhor acenou com um pagamento
de uma comissão, isso aconteceu antes de a Sete ganhar a licitação, e nesse momento o senhor
estava falando em nome próprio ou estava falando como um representante de outra pessoa?

Pedro José Barusco Filho:- Eu falava por mim, pela Sete Brasil. Eu falava: "Vai ter tanto no
contrato do estaleiro." Eu conversava com o senhor Guilherme Esteves, conversava com o
senhor Renato Duque, conversava com o senhor Vaccari. Não todo dia, obviamente, mas
quando tinha oportunidade, eu conversava. Eu digo que não se acertou nada até o contrato
efetivamente ser assinado. No momento em que se assinou o contrato, aí sim, foi efetivado os
percentuais. Antes eram somente conversas.

Defesa de Guilherme Esteves:- Ok. O senhor ofereceu alguma contrapartida ao senhor
Guilherme nessa conversa inicial sobre esse acerto dessa comissão? Havia algo em troca que
a Sete daria, alguma facilidade, algo assim?
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Pedro José Barusco Filho:- Eu não entendi? Propina ou contrato?

Defesa de Guilherme Esteves:- Não, em relação a essa comissão de 1%, ou de 0.9%. Esse
pagamento se dava, quer dizer, o senhor acenou com alguma contrapartida da sua parte e da
Sete Brasil em favor do Jurong?

Pedro José Barusco Filho:- Eu em favor do Jurong?

Defesa de Guilherme Esteves:- É.

Pedro José Barusco Filho:- Também não entendi a pergunta. Se for propina, eu em relação ao
senhor Guilherme. Se for em relação a Jurong, a Sete em relação ao Jurong. Não tem relação
minha com o Jurong.

Defesa de Guilherme Esteves:- Sim, claro. Assim, eu posso ter me expressado mal, eu falei
Jurong, mas eu queria me referir à relação com o Guilherme. O senhor, quando acenou com a
necessidade de um pagamento desse valor que era de 0.9 ou de 1 %, enfim, o senhor, ao
acenar com esse valor, disse que o senhor daria algo em troca à empresa, a Jurong, alguma
facilidade? É essa a pergunta.

Pedro José Barusco Filho:- Não me recordo, não. Porque você pode pegar e eu falar alguma
coisa e você confundir as coisas, por exemplo...

Defesa de Guilherme Esteves:- Não, não é essa a intenção.

Pedro José Barusco Filho:- Não, é que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por
exemplo, eu conversava com o senhor Guilherme não só sobre propina, conversava sobre
aspectos técnicos. Então a Sete tinha uma perspectiva muito grande em fazer barcos de apoio,
barcos de lançamento. Eu acenava isso para o senhor Guilherme, mas não era no âmbito de
propina, era no âmbito de a gente crescer, de fazer mais coisas, mais contratos, coisa e tal.
Então pode ser mal interpretado. Não era só propina, não.

Defesa de Guilherme Esteves:- Não, claro. Eu vou ser mais específico então. O senhor ao
cobrar essa comissão, esse valor aí de 0.9% ou de 1%, quer dizer, o senhor não cobrou para
garantir que a Sete iria ganhar a licitação ou que esse valor seria usado para influenciar o
cancelamento da licitação inicialmente, e a reabertura, não era para nada disso?

Pedro José Barusco Filho:- Não.

Defesa de Guilherme Esteves:- Perfeito. O senhor acertou a divisão desse valor com o
Vaccari e com o Duque após a contratação da Sete pela Petrobrás, é isso?

Pedro José Barusco Filho:- É o que eu falei, discussões houveram esse tempo todo, mas o
martelo foi batido num determinado momento após a assinatura do contrato.

Defesa de Guilherme Esteves:- Perfeito, então também foi posterior ao ajuste inicial que o
senhor fez com o senhor Guilherme. Lá atrás, antes mesmo da licitação acontecer o senhor já
tinha acenado para o senhor Guilherme que haveria esse pagamento, e aí lá na frente o senhor
veio a fazer o ajuste com o...

Juiz Federal:- Não, doutor. Aí ele já respondeu e o doutor não pode perguntar dessa forma
como está perguntando.

Defesa de Guilherme Esteves:- Ok.
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Juiz Federal:- Ele falou que havia conversas antes e o martelo foi batido depois. Não pode
colocar essas palavras na fala da testemunha".

E, ainda, declarou que era o responsável pelo controle dos pagamentos
destinados a Eduardo Musa, João Ferraz e Renato Duque, tudo devidamente planilhado
(evento 160, termo_transc_dep1):

"Defesa de Guilherme Esteves:- Sim. Esse foi o único ajuste que o senhor fez com o senhor
Guilherme? O único ajuste de pagamento de valores para o senhor, especificamente, foi aqui
no âmbito da Sete Brasil?

Pedro José Barusco Filho:- Que eu me lembre, sim. Houveram algumas conversas assim com
outros representantes, eu nunca ouvi nada, eu não me lembro de nada com a Jurong. Eu me
lembro efetivamente desse contrato das sondas.

Defesa de Guilherme Esteves:- Ok. Em relação aos pagamentos, esses pagamentos como se
deram, os dois pagamentos, quer dizer, os dois primeiros pagamentos foram feitos diretamente
para o senhor, é isso?

Pedro José Barusco Filho:- Eu acho que os dois primeiros foram feitos diretamente para mim
e depois começou a ser feito também para o diretor Renato Duque.

Defesa de Guilherme Esteves:- O senhor se lembra quando isso aconteceu?

Pedro José Barusco Filho:- Os pagamentos?

Defesa de Guilherme Esteves:- Aham (sim).

Pedro José Barusco Filho:- Eu entreguei uma planilha que tem todos esses pagamentos aí
registrados. Eu não guardo de cabeça esses pagamentos.

Defesa de Guilherme Esteves:- Claro, claro. Os demais pagamentos, já após esses dois
primeiros, é que o senhor direcionou também para outras contas, é isso?

Pedro José Barusco Filho:- Sim, eu que implementei, vamos dizer assim, o sistema. Eu
controlava quanto que ia pra mim, quanto que ia para o Ferraz, quanto que ia para o Musa,
para os pagamentos mais ou menos equivalerem aos percentuais que estavam combinados.
Era só isso".

A planilha apresentada pelo colaborador será examinada na sequência, em
trecho destinado à análise de provas documentais.

Pedro Barusco também afirmou que recebeu de Renato Duque a informação
acerca da conta para a qual os pagamentos deveriam ser feitos e que a transmitiu a Guilherme
Esteves de Jesus. Ressaltou que avisou expressamente a Guilherme Esteves de Jesus que
efetuaria transferências ao então Diretor de Serviços da Petrobrás Renato de Souza Duque
(evento 160, termo_transc_dep1):

"Juiz Federal:- O senhor relatou expressamente ao senhor Guilherme que parte desses valores
também eram destinados ao senhor Renato Duque?

Pedro José Barusco Filho:- Ah, isso sim, com certeza. Depois eu fiz o contato e o senhor
Guilherme depositou na conta do Renato Duque.
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Juiz Federal:- Mas ele sabia que a conta era do Renato Duque?

Pedro José Barusco Filho:- Sim, Meritíssimo.

Juiz Federal:- Porque o senhor contou a ele isso, expressamente?

Pedro José Barusco Filho:- Contei expressamente. Era do conhecimento de todos isso.

Juiz Federal:- Quem passou essas contas no exterior para a realização de depósitos pelo
senhor Guilherme, quem passou pra ele? Foi o senhor ou cada um passou as contas... cada um
passou as contas diretamente ao senhor Guilherme?

Pedro José Barusco Filho:- Não, eles passaram pra mim e eu passei para o senhor
Guilherme."

Quanto à necessidade de direcionar valores a Renato Duque, afirmou que o
Partido dos Trabalhadores estaria solicitando do então Diretor da Petrobrás que ele auxiliasse
na obtenção de valores dos contratos dos navios sonda (evento 160, termo_transc_dep1):

Ministério Público Federal:- Sim. Em relação a Renato Duque, uma vez que ele era da
Petrobrás, por que ele também era titular desses pagamentos?

Pedro José Barusco Filho:- O senhor diz dos pagamentos à Sete Brasil?

Ministério Público Federal:- Exatamente.

Pedro José Barusco Filho:- Olha, doutor, é porque.... havia os 2/3 para o partido, quer dizer,
o partido estava mandando e o diretor Renato Duque tentava ajudar. Apesar de que eu
considero que a gente ganhou a licitação, é uma licitação, um processo licitatório, a gente
tentava ajudar. Foi, assim, foi a continuidade do processo. Quem discutia essa propina era eu,
o senhor João Vaccari e o senhor Renato Duque, e no final o senhor João Vaccari, porque até
o momento que a gente assinou os contratos não foi definido o valor das propinas. O valor das
propinas foi definido logo após a assinatura dos contratos, e foi definido entre o senhor João
Vaccari, senhor Renato Duque e eu, e ficou estabelecido desta forma, poderia ter sido um
pouco mais ou um pouco menos, mas o senhor João Vaccari..."

Pedro Barusco, ainda, relatou que Guilherme Esteves de Jesus realizou
pagamentos a João Ferraz e Eduardo Musa, em contas na Suíça, e que ele sabia exatamente
quem eram os beneficiários das transferências (evento 160, termo_transc_dep1):

"Juiz Federal:- Tem uma referência aqui nos autos de que teria havido depósitos em favor do
senhor João Ferraz e do senhor Eduardo Musa, entre essas contas haviam contas do João
Ferraz e do Eduardo Musa?

Pedro José Barusco Filho:- Sim, haviam só três, aliás quatro, eu, o Ferraz, o Musa e o Renato
Duque.

Juiz Federal:- E o senhor informou ao senhor Guilherme quem eram os titulares dessas
contas? Ele saiba, por exemplo, que se ele fizesse aquele depósito ele estava remunerando o
João Ferraz?

Pedro José Barusco Filho:- Sim.
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Juiz Federal:- O senhor tem certeza que o senhor comunicou isso a ele?

Pedro José Barusco Filho:- Absoluta, eu falei: “Essa é a conta do Musa e essa é a do
Ferraz.” Aí ele depositou para o Musa, ele depositou para o Ferraz, depositou para o Duque,
depositou pra mim.

Juiz Federal:- Inclusive também do senhor Renato Duque? O senhor comunicou
expressamente que a conta era do Renato Duque?

Pedro José Barusco Filho:- Sim.

Juiz Federal:- O senhor sabe me dizer, aproximadamente, quanto o senhor recebeu
efetivamente do estaleiro Jurong por conta dessas vantagens no caso das sondas,
aproximadamente?

Pedro José Barusco Filho:- Não, eu... Está lá na planilha. Lá tem o número correto na
planilha. É que eu não me recordo, desculpe, isso detalhadamente".

E ainda:

"Defesa de Guilherme Esteves:- Senhor Barusco, eu peço desculpa aqui, vou fazer uma última
pergunta apenas. O senhor disse que afirmou ao senhor Guilherme que os depósitos seriam
feitos nas contas das pessoas Duque, Musa e Ferraz, é isso não é?

Pedro José Barusco Filho:- Sim, e eu.

Defesa de Guilherme Esteves:- Sim e o senhor também. A minha pergunta é a seguinte: mas o
senhor, quer dizer, o senhor não sabe se ele teve alguma conversa sobre esse acerto com o
senhor Renato Duque? A única coisa que o senhor sabe é que entregou a conta do Renato
Duque pra ele, é isso?

Pedro José Barusco Filho:- É, se ele conversou diretamente com o senhor Renato Duque eu
não tenho certeza. Agora, eu tenho certeza de que quando eu entreguei a conta do senhor
Renato Duque para o Guilherme eu falei: “Olha, essa aqui é a conta do senhor Renato
Duque"".

Quanto à participação de João Vaccari Neto, Pedro Barusco declarou que ele
representaria os interesses do Partido dos Trabalhadores no acerto de propinas e que as
reuniões entre eles e com Renato Duque sempre ocorreriam em hotéis e restaurantes, nunca
na Petrobrás ou na Sete Brasil (evento 160, termo_transc_dep1):

"Ministério Público Federal:- A quem se destinava essas propinas, a quem?

Pedro José Barusco Filho:- Essas propinas se destinavam, assim, maciçamente para o
Partido dos Trabalhadores e para alguns integrantes da Sete Brasil e alguns integrantes da
Petrobrás.

Ministério Público Federal:- Quem era que organizava os pagamentos em relação ao Partido
dos Trabalhadores?

Pedro José Barusco Filho:- Era o senhor João Vaccari.
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Ministério Público Federal:- O senhor pode estabelecer os seus contatos com o senhor João
Vaccari, em que momento e circunstâncias eles ocorreram?

Pedro José Barusco Filho:- Bom, eu conheci o senhor João Vaccari, mais ou menos, no final
de 2010, porque havia umas reuniões entre ele e o doutor Renato Duque, e nessas reuniões o
senhor João Vaccari perguntava, fazia algumas perguntas, perguntava normalmente de
contratos e obras e tal, e o diretor Duque repassava essas perguntas para mim. Com o passar
do tempo, o Duque passou a me levar nessas reuniões com o senhor Vaccari e comecei a
estabelecer esse com ele, e que se intensificaram, mas não chegaram a ser muitas, na fase da
preparação até a assinatura, após a assinatura ou um pouco tempo antes da assinatura dos
contratos das sondas.

Ministério Público Federal:- O senhor sempre recebeu o senhor Vaccari ou se encontrou com
o senhor Vaccari nas dependências da Petrobrás ou houve encontro em outros lugares?

Pedro José Barusco Filho:- Não, nunca na Petrobrás, nem na Sete Brasil, nunca, nenhuma
vez. A gente normalmente se encontrava após o horário de expediente e geralmente nos hotéis
onde ele se hospedava. Teve alguns encontros em São Paulo e a maioria dos encontros aqui na
cidade do Rio de Janeiro.

Ministério Público Federal:- Quais são os nomes dos hotéis?

Pedro José Barusco Filho:- Olha, eu me lembro do Caesar Park e do... Um hotel que fica na
esquina da Princesa Isabel com a Avenida Atlântica, eu acho que é o Windsor, eu lembro
desses dois hotéis. Em São Paulo teve uma com certeza no Sofitel, da Sena Madureira, eu
lembro também de uma reunião no Hotel Transamérica, mais para o lado do Morumbi, em São
Paulo. Teve outras, mas eu não me recordo".

Renato de Souza Duque, ex-Diretor da Área de Engenharia e Serviços da
Petrobrás, foi interrogado e apresentou longo relato sobre os fatos descritos na denúncia.

Ele não celebrou acordo de colaboração premiada com as autoridades de
persecução penal.

Mas, confirmou que o esquema de pagamentos indevidos descoberto pela assim
denominada Operação Lavajato no âmbito dos contratos celebrados pela Petrobrás, foi
reproduzido na Sete Brasil.

Confirmou, também, a divisão de propinas, resultante de acertos com Pedro
Barusco e João Vaccari Neto, de 0,9% sobre o contrato dos estaleiros com a Sete Brasil e que
a vantagem indevida seria fracionada na proporção de 2/3 para agentes do Partido dos
Trabalhadores e de 1/3 para a “Casa” (ele  próprio, Roberto Gonçalves, Pedro Barusco, João
Ferraz e Eduardo Musa).

O pagamento de propinas, segundo Renato Duque, seria algo institucionalizado
e os repasses ocorreriam de forma natural, pra a manuteção da política de "bom
relacionamento" entre Petrobrás e prestadores de serviços (evento 375, termo_transc_dep3):

“Juiz Federal:- Uma questão que eu queria realizar para o senhor é por que o estaleiro,
diretamente ou indiretamente, realizou pagamentos seja para o senhor, seja para Pedro
Barusco, seja para o senhor Ferraz, em relação a esse contrato?
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Renato Duque:- Porque era usual, na Petrobrás já se pagava propina e quando a Sete Brasil
foi criada o senhor Barusco procurou os mesmos atores que já pagavam à Petrobrás e eles
aquiesceram em continuar pagando.

Juiz Federal:- Mas, assim, pagaram essas vantagens indevidas, valores aqui milionários por
nada, em troca de nada?

Renato Duque:- Eu diria que era institucionalizado dentro da Petrobrás, não foi, já disse isso
aqui, não foi uma invenção, mas o senhor está dizendo se houve uma contrapartida, não, que
eu saiba não.

Juiz Federal:- Esses pagamentos feitos pelo estaleiro ou por intermediário, eles faziam parte
de um conjunto maior de acertos de corrupção?

Renato Duque:- Todas as empresas que fizeram consórcios para montagem dos estaleiros,
segundo o senhor Pedro Barusco, concordaram em pagar 1% (um por cento) de propina,
sendo que a Keppel e a Jurong, segundo na época do Barusco, concordaram em pagar 0,9%
(zero vírgula nove por cento). Então o próprio Barusco propôs uma divisão conforme o
passado dele na Petrobrás de meio a meio, metade para a “casa” como ele chamava e metade
para o partido. Aí o senhor Vaccari disse que ele, foi a primeira vez que isso aconteceu desde
que eu estive com o senhor Vaccari, desde 2007, o Vaccari disse “olha, eu não tenho como
tomar essa decisão de meio a meio porque quem está cuidando desse assunto é o doutor
Antônio”, se referindo a Palocci, “então eu tenho que consulta-lo para ver se ele concorda ou
não com essa divisão”, mais tarde ele voltou dizendo “olha, o Palocci não concordou, ele está
determinando a divisão de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), 1/3 (um terço) para a “casa” e
2/3 (dois terços) para o partido”, esses 2/3 (dois terços) para o partido seriam divididos entre
Lula, José Dirceu e o partido, Lula quem cuidaria seria Palocci, José Dirceu receberia através
da Engevix, o agente seria o Milton Pascowitch, e o partido seria por conta do Vaccari.

Juiz Federal:- E como essas informações chegaram ao senhor, foi o Vaccari que lhe disse isso
ou o senhor ouviu do Barusco?

Renato Duque:- Não, não, essa da divisão eu ouvi do próprio Vaccari, eu junto com o
Barusco.

Juiz Federal:- Isso foi o que, uma reunião, foi o que?

Renato Duque:- Foi no meu escritório, eu já tinha saído da Petrobrás, isso foi no final de
2012, então quando se questionou se continuaria, se as empresas tinham combinado o acerto
do pagamento da propina, o Barusco desconversou primeiramente, mas falou que ia conversar
com as empresas, depois o Barusco voltou, disse que tinha conversado e que tinha conseguido
o acerto, o acerto nessa proporção que eu falei para o senhor, 1% (um por cento) dos
estaleiros, mais 0,9% (zero vírgula nove por cento) da Keppel e 0.9% (zero vírgula nove por
cento) da Jurong.

Juiz Federal:- E por que pagar ao partido, por que pagar aos representantes do partido dos
trabalhadores, por que dividir essa comissão?

Renato Duque:- Porque o Barusco dividiu?

Juiz Federal:- Isso.

Renato Duque:- O Barusco justamente questionou porque ele ficaria com a menor parte, 1/3
(um terço), e o partido 2/3 (dois terços), já que ele tinha feito tudo, e o que foi dito foi o
seguinte, “Você só está aí porque o partido te apoia, se você não concordar você vai ser
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tirado”.

Juiz Federal:- Quando começou essa negociação de propinas com esses estaleiros nesse
fornecimento das sondas?

Renato Duque:- Doutor Moro, no meu entendimento começou depois de assinado o contrato,
foi em agosto de 2012 salvo engano.

Juiz Federal:- E antes não havia uma conversa nesse sentido?

Renato Duque:- Não havia conversa, na minha opinião estava implícito, se tratavam de
empresas que já usualmente pagavam propinas nos seus contratos.

Juiz Federal:- A Jurong, por exemplo, ela pagava?

Renato Duque:- Pagava. Jurong pagava, Keppel pagava, todas pagavam.

Juiz Federal:- Mas, por exemplo, já conseguiram o contrato, já assinaram o contrato, por que
vai pagar propina?

Renato Duque:- Era institucionalizado, eu acho que era no sentido de continuar com a
política de bom relacionamento.

Juiz Federal:- Em particular, o senhor não era da Sete Brasil, o senhor era diretor da
Petrobrás...

Renato Duque:- Ex-diretor.

Juiz Federal:- E depois o senhor inclusive saiu da Petrobrás, parece que os pagamentos aqui
foram no tempo que o senhor não era mais diretor, não é?

Renato Duque:- Sim.

Juiz Federal:- Por que pagar ao senhor?

Renato Duque:- Essa é uma outra questão que eu esclareci da outra vez, quando se definiu
1/3 (um terço) para a casa e 2/3 (dois terços) para o partido o Barusco me procurou e disse o
seguinte, “vamos fazer 1/3 (um terço), vamos dividir esse 1/3 (um terço) entre casa 1 e casa 2,
você vai ficar com casa 1 e nós vamos ficar com casa 2”, “nós” seria Barusco, Ferraz e
Musa, “e eu vou dentro desse casa 1, que é você, você recebe um percentual por estar cedendo
a conta”. Como eu já estava fora da Petrobrás eu concordei.

Juiz Federal:- Mas como cedendo a conta?

Renato Duque:- O depósito dessa casa 1 que foi feito na minha conta eu ficaria com 10% (dez
por cento) e o Barusco ficaria com 90% (noventa por cento).

Juiz Federal:- Mas o senhor transferiu o dinheiro pra ele?

Renato Duque:- Não, não cheguei a transferir".

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba



19/02/2020 :: 700007900761 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a73dfedfe25c708b07fc8b7… 54/122

5050568-73.2016.4.04.7000 700007900761 .V274

Declarou que não chegou a discutir a respeito da propina da Jurong diretamente
com Guilherme Esteves de Jesus. Apesar disso, alegou que teria sido informado, por João
Vaccari, que Guilherme Esteves de Jesus seria o responsável pela negociação e pagamento da
vantagem indevida vinculada aos contratos do aludido estaleiro (evento 375,
termo_transc_dep3):

“Juiz Federal:- O senhor conheceu o senhor Guilherme Esteves de Jesus?

Renato Duque:- Conheci sim.

Juiz Federal:- Ele era representante da Jurong?

Renato Duque:- Ele era representante comercial da Jurong.

Juiz Federal:- O senhor tratou com ele sobre esse assunto da vantagem indevida?

Renato Duque:- Não, senhor.

Juiz Federal:- Desses pagamentos?

Renato Duque:- Não, senhor.

Juiz Federal:- Quando o senhor recebeu os depósitos nessa sua conta no exterior, como é que
o senhor ficava sabendo?

Renato Duque:- O Barusco me avisava que seria feito um depósito e posteriormente o agente
do banco em visita ao Brasil confirmou que tinha ocorrido o depósito.

Juiz Federal:- E o senhor não tinha nenhum contato com o pagador desses valores?

Renato Duque:- Não.

Juiz Federal:- O senhor sabe quem pagava esses valores?

Renato Duque:- A conta especificamente de onde veio eu não sabia, eu presumia que poderia
ser ou Jurong ou Keppel, que esses dois estaleiros é que ficaram encarregados de pagar a
casa.

Juiz Federal:- O senhor em outros contratos anteriormente tratou com o senhor Guilherme
Esteves sobre pagamentos de vantagens indevidas?

Renato Duque:- Não, senhor.

Juiz Federal:- O senhor tinha conhecimento se era ele o responsável por esses pagamentos no
âmbito da Jurong?

Renato Duque:- Sim.

Juiz Federal:- Por que o senhor tem esse conhecimento?

Renato Duque:- Em conversa com o Vaccari, o Vaccari me informou que quem acertava com o
partido era o senhor Guilherme”.
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O acusado também afirmou que, em relação à Sete Brasil, no contexto de
compensações havidas entre os estaleiros, Guilherme Esteves de Jesus não realizou
pagamentos ao Partido dos Trabalhadores, mas tão somente a agentes da “Casa”. A
remuneração da agremiação política teria ficado a cargo de intermediadores de outros
estaleiros, vg. o estaleiro Atlântico Sul, que repassaria valores somente ao Partido dos
Trabalhadores (evento 375, termo_transc_dep3):

“Juiz Federal:- Quem acertava com o partido, mas acertava o que?

Renato Duque:- Propina, a parte do partido que cabia à Jurong pagar ele acertava com o
senhor Guilherme.

Juiz Federal:- Em relação a essas sondas da Sete Brasil ou em relação a outros contratos?

Renato Duque:- Não, em relação a outros contratos. Em relação à Sete Brasil o contrato da
Jurong ficou para ser pago exclusivamente para a casa, numa divisão que foi feita.

Juiz Federal:- O senhor pode me explicar melhor essa divisão que foi feita, então, que a
Jurong ficou de pagar exclusivamente à casa?

Renato Duque:- Pois não. Depois de passada essa fase da divisão de 1/3 (um terço) e 2/3
(dois terços), o Barusco retornou ao Vaccari em outra ocasião, e eu presente também,
sugerindo que ao invés de todos os estaleiros pagassem para todos os envolvidos, casa,
partido e Lula, que fizéssemos, tivesse uma nominação de qual estaleiro pagaria a quem, aí
novamente o Vaccari disse que teria que levar esse assunto para a decisão do doutor Antônio,
Antônio Palocci, e acabou voltando e concordando, então nessa divisão ficou que a casa, 1/3
(um terço), seria pago pela Jurong integralmente, a parte da Jurong integral seria toda
destinada para a casa, e metade da parte da Keppel para a casa, uma condição colocada é
que o estaleiro onde a Odebrecht era sócia ficasse com o Lula, que é o estaleiro Enseada
Paraguaçu, Odebrecht, OAS e UTC, o José Dirceu receberia da Engevix através do Milton
Pascowitch, e a Queiroz Galvão e Camargo Correia, que era o Estaleiro Atlântico Sul,
pagaria ao partido. Só para resumir, nós estamos falando de 28 sondas, divido em 3 partes
daria 9 sondas e alguma coisa para cada parte, então Jurong que tinha 6 sondas pagaria 6
sondas, a Keppel que tinha 6 sondas pagaria 3 e mais alguma coisinha, a Engevix tinha 3
pagaria integralmente para o José Dirceu, e Lula ficaria com 6 do Estaleiro Paraguaçu”.

Declarou também que parte dos valores recebidos na Suíça foram transferidos a
Roberto Golçalves, Gerente Executivo da Petrobrás, substituto de Pedro Barusco no cargo
(evento 375, termo_transc_dep3):

"Juiz Federal:- E só o senhor na Petrobrás receberia ou alguém mais também?

Renato Duque:- Não. O que aconteceu nessa conta do Banco Cramer é que eu combinei com
o Barusco, 1 milhão dessa conta foi transferida para o senhor Roberto Gonçalves.

Juiz Federal:- Por qual motivo?

Renato Duque:- Porque ele foi gerente executivo, foi quem substituiu o Barusco e trabalhou
nesse processo, eu falei que era razoável que ele recebesse alguma coisa.

Juiz Federal:- Mas, assim, mas receber porque, não era o trabalho dele, o trabalho dele era
esse, como empregado da Petrobrás?
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Renato Duque:- Foi um reconhecimento pelo que ele tinha feito, não teve nenhum motivo a
mais".

Renato Duque declarou, ainda, que tinha um acordo com o Partido dos
Trabalhadores para permanecer no cargo de Diretor de Engenharia e Serviços até o término
da contratação das vinte e uma sondas pela Petrobrás. Existiria grande interesse da
agremiação política na construção desses navios. Confirmou também que recebia cobranças
de João Vaccari Neto, José Sérgio Gabrielli, ex-Presidente da Petrobrás, Luiz Inácio Lula da
Silva e Dilma Vana Rousseff (evento 375, termo_transc_dep3):

"Juiz Federal:- E o que foi tomado foi a segunda opção, daí, foi a nova licitação?

Renato Duque:- O que acontece, como eu falei eu tinha um compromisso de ficar até o
término da contratação das 21 sondas. Eu sempre fui favorável à contratação de sondas no
Brasil, de construção de sondas no Brasil, então eu era cobrado por isso tanto pelo Gabrielli,
tanto pelo Lula, tanto pelo Vaccari, tanto pela Dilma, então eu acompanhava o processo par e
passo, eu era informado do processo, o que não significa que eu atuasse diretamente para
alterar, mas certamente eu tive uma atenção especial nesse processo, por isso que eu fiz esse
resumo para o Gabrielli, e foi simplesmente um resumo do que estava acontecendo para
facilitar o entendimento dele".

A existência do compromisso com o Partido dos Trabalhadores, responsável
pela sustentação política é confirmado pelo e-mail juntado na fl. 16 do Laudo 1476/2015-
Setec/SR/DPF/PR (evento 1, out55), encaminhado por Rogério Araújo, executivo da
Odebrecht, para Marcelo Bahia Odebrecht e outros executivos do Grupo empresarial:

"Estive hoje Dir Duque:

1)EstÃ£o ainda concluindo processo das 19 Sondas para afretamento. As indicaÃ§Ãμes sao na
linha de nÃ£o serem contratadas (daily rates faixa 600 mil$),

2)E&P precisa declarar preÃ§os excessivos para cancelar bid.

3) Caso nÃ£o ocorra, uma saÃ da seria novo bid com participaÃ§Ã£o da SET. Mas acredita
que esta alternativa nÃ£o vai em frente

4)Uma vez vencida Etapa bid acima, itens 1 e 2, ficaria liberado o processo para
contrataÃ§Ã£o pela SET do restante das 21 Sondas

5)Neste caso, permanece a estratÃ©gia da Pb orientar SET para negociar as 21 Sondas com a
G/A,J,KF e EEP,

6)Mencionou q tem compromisso com PT de ficar no cargo de Diretor atÃ© solucionar a
contrataÃ§Ã£o destas 21 Sondas.

7)Afirmei para ele, que manifestou satisfaÃ§Ã£o,sobre posiÃ§Ã£o do EEP de flexibilizaÃ§Ã£o
para negociar e chegar a um acordo com a SET.

RA".
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Inquirido a respeito do conteúdo desse e-mail, Renato Duque alegou que o
compromisso existente com a agremiação política envolveria a arrecadação de propinas e que
a viabilização da contratação dos navios-sonda, tendo em vista o expressivo valor negociado,
permitiria a concretização de um projeto político (evento 375, termo_transc_dep3):

"Juiz Federal:- E depois ali, “Mencionou que tem compromisso com o PT de ficar no cargo de
diretor”.

Renato Duque:- “Até solucionar a contratação dessas 21 sondas”.

Juiz Federal:- Por que isso, que o senhor teria um compromisso com o PT?

Renato Duque:- Porque eu pedi pra sair da diretoria, aí eu falei com o Vaccari, eu falei “Eu
estou saindo”, avisei ao Vaccari “Estou saindo, vou pedir pra sair da diretoria, quero ver se
até o próximo conselho eu entro com a minha carta”, aí o Vaccari me volta fala que tinha
recebido uma incumbência do Lula pedindo que eu ficasse até o término desse processo, que
esse processo era muito importante não só para o país como para o PT, e eu falei “tudo bem,
eu fico até o término desse processo, então”.

Juiz Federal:- Mas esse compromisso tinha alguma relação também com essa questão da
arrecadação dos valores lá de propinas?

Renato Duque:- Certamente, uma contratação de 20 bilhões, doutor, ela viabilizaria um
projeto político sem dúvida alguma.

Juiz Federal:- Mas isso foi lhe dito também ou o senhor está concluindo?

Renato Duque:- Não, eu estou colocando implícito, porque tratava-se de empresas que já
contribuíam, uma vez essas empresas ganhando contratos somando 20 bilhões, certamente
iriam... eu estou falando de 200 milhões aí de propina".

Renato Duque, ainda, admitiu que teria recebido de Guilherme Esteves de Jesus
cerca de USD 3,8 milhões na conta em nome da off-shore Drenos, mantida no Banco Cramer,
Suíça, em decorrência dos contratos da Jurong com a Sete Brasil (evento 375,
termo_transc_dep3):

“Juiz Federal:- 29 de abril de 2012, certo. Esse caso em particular diz respeito
exclusivamente aqui a pagamentos que teriam sido feitos, segundo a acusação, ao senhor e a
agentes da Sete Brasil pelo Estaleiro Jurong por conta desse projeto sondas envolvido no
âmbito da Sete Brasil. O senhor recebeu valores de vantagens indevidas em relação a esse
contrato?

Renato Duque:- Sim, recebi depósitos de vantagens indevidas na minha conta na Suíça.

Juiz Federal:- Qual conta seria essa?

Renato Duque:- No Banco Cramer, conta Drenos.

Juiz Federal:- O senhor mesmo que abriu essa conta?

Renato Duque:- Sim.

Juiz Federal:- O senhor pode me circunstanciar como foi a abertura dessa conta?
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Renato Duque:- Essa conta foi aberta em Milão, final de 2011, eu estive com o dono do
banco, que me foi apresentado pelo senhor Júlio Camargo, estávamos eu, Ferraz e Pedro
Barusco, os três, nós três abrimos, cada um abriu uma conta, eu não queria abrir a conta,
Júlio Camargo insistiu, falou que seria uma maneira de ele pagar o que me devia, já que ele
tinha há muito tempo conta nesse banco, e receber também dinheiro quando eu saísse da
Petrobrás, no meu próprio negócio, aí como era o dono do banco eu me senti confortável e
abri essa conta.

Juiz Federal:- Certo, do Estaleiro Jurong em particular, em relação a esse contrato, o senhor
se recorda quanto aproximadamente o senhor recebeu?

Renato Duque:- Olha, eu não tenho certeza dos valores, mas eu acredito... algo em torno de 3
milhões e 800, por aí, de dólares”.

João Carlos de Medeiros Ferraz, ex-Presidente da Sete Brasil no período de
2011 a 2014, também celebrou acordo de colaboração premiada com o MPF, homologado por
este Juízo no âmbito do processo 5040088-70.2015.4.04.7000. Cópia do seu termo de acordo
e respectiva decisão homologatória juntados no evento 1, out143 e out144.

Foi condenado criminalmente na ação penal 5013405-59.2016.4.04.7000, por
crimes de corrupção passiva e de pertinência a organização criminosa. Na sentença, provado
que ele deu abrigo ao esquema de pagamentos de propinas instaurado na Sete Brasil,
possibilitando a utilização da empresa e de seus contratos com o estaleiro Brasfels, do Grupo
Keppel Fels, para pagamento de vantagem indevida não só para si, mas para terceiros,
incluindo para dirigente da Petrobrás.

Ele é um dos acusados originários desta ação penal. Nada obstante, em
decorrência de benefícios previsto no seu acordo de colaboração, a ação penal em relação a
ele foi suspensa (decisão de 12/09/2017, evento 125).

Apesar disso, foi ouvido, a pedido do MPF, como testemunha, havendo base
legal para tanto, no art. 4º, §12º, da Lei 12.850/2013.

Declarou que, em 2011, foi procurado por Pedro Barusco, então Diretor da Sete
Brasil, o qual teria lhe informado que havia sido negociada com João Vaccari Neto a
replicação, na Sete Brasil, do esquema de corrupção existente na Petrobrás.

Afirmou também que os beneficiários da propina, calculada no valor de 1%
sobre os contratos dos estaleiros, variavam de acordo com o estaleiro, sendo que a Jurong não
realizaria pagamentos ao Partido dos Trabalhadores (evento 353, termo_transc_dep1):

“Ministério Público Federal:- Senhor João Ferraz, só pra contextualizar rapidamente aqui,
qual foi o cargo que o senhor ocupou na Sete Brasil?

João Ferraz:- Fui diretor presidente de 2011 até 2014.

Ministério Público Federal:- Certo. Antes disso o senhor trabalhou na Petrobrás?

João Ferraz:- Sim, trabalhei na área financeira como gerente geral e responsável pela, dentre
outras coisas, responsável pela formatação do projeto que acabou suscitando a criação da
Sete Brasil.
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Ministério Público Federal:- Está certo. Senhor João Ferraz, o senhor tem conhecimento
sobre o pagamento de propina pra contratação das sondas pela Petrobras nesses contratos de
sondas, o senhor recebeu propina nesses contratos?

João Ferraz:- Sim senhora.

Ministério Público Federal:- O senhor pode me explicar sinteticamente de que forma ocorreu
essa negociação, esse acerto de propina?

João Ferraz:- Sim. Em 2011 depois que eu já havia chegado a Sete Brasil, já estava como
diretor presidente, o diretor de operações da empresa, o senhor Pedro Barusco, me procurou
dizendo que havia sido negociado entre ele e o João Vaccari, então tesoureiro do PT, a
replicação na Sete Brasil de um esquema que já vinha sendo operado pelos dois na Petrobras.
Através desse esquema me foi informado que os estaleiros que nós iriamos contratar, nós a
Sete Brasil iria contratar, iriam pagar um percentual sobre o valor contratado na forma de
propina e esse valor seria divido entre, seriam três partes: uma parte para o Partido dos
Trabalhadores, uma parte para a Petrobras, para funcionários da Petrobras na alta direção e
outra parte ficaria com os executivos da Sete Brasil. Além disso o senhor Pedro Barusco me
informou, eu na verdade, doutora, eu nunca participei da negociação diretamente, sempre
quem participou dessa negociação era o senhor Pedro Barusco, então ele me informou que ele
havia também negociado com o João Vaccari a divisão do pagamento entres todos os
estaleiros, ou seja, os pagamentos não seriam todos destinados as mesmas pessoas, mas ele
dividiu os estaleiros para determinados beneficiários, então o estaleiro Brasfels os
pagamentos de propinas originários do Estaleiro Brasfels seriam destinados a alguns
destinatários, os pagamentos de propina do Estaleiro Atlântico Sul seriam outros destinatários
e caberia a nós executivos da Sete Brasil, os pagamentos oriundos do Estaleiro Jurong”.

E ainda:

“Ministério Público Federal:- Está certo. O senhor falou que era um percentual, qual que era
esse percentual, o senhor se recorda?

João Ferraz:- O valor total da propina seria 1% sobre todos os valores, então 1% do valor da
Jurong, do valor do contrato da Jurong, 1% do valor do contrato da Brasfels, 1% do contrato
do Atlântico Sul e assim por diante, isso seria distribuído aos destinatários”.

A testemunha declarou que, por disposição estatutária, o Diretor Presidente da
Sete Brasil seria indicado pela Petrobrás. Afirmou também que João Vaccari e Renato Duque
lhe ofereceram apoio para que fosse mantido no cargo de Presidente da Sete Brasil, tendo em
vista que a então Presidente da Petrobrás, Graça Foster, pretendia retirá-lo do cargo. A
proposta teria ocorrido em uma reunião ocorrida entre João Ferraz, Pedro Barusco, Renato
Duque e João Vaccari, no Rio de Janeiro (evento 353, termo_transc_dep1):

“Ministério Público Federal:- E os valores, o senhor teve contato também com o João
Vaccari?

João Ferraz:- Ocasionalmente sim.

Ministério Público Federal:- Como o quê?

João Ferraz:- Eu vim conhecer o João Vaccari já, eu entrei na Sete Brasil já em 2011, eu vim
a conhecer o senhor João Vaccari em 2012, no início de 2012 em um jantar promovido pelo o
senhor Pedro Barusco que estavam presentes eu, o Pedro Barusco pela Sete Brasil, o senhor
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Renato Duque e o senhor João Vaccari, nesse jantar que eu o conheci e depois desse jantar eu
vim a ter contato com ele mais umas quatro ou cinco vezes.

Ministério Público Federal:- Para que finalidade?

João Ferraz:- O primeiro jantar foi para apresentação, o Barusco achava importante o João
Vaccari me conhecer e vice e versa, nesse jantar a conversa fluiu bem no início, mas depois ela
desandou um pouco porque o senhor João Vaccari e o senhor Renato Duque propuseram a
replicação desse esquema de propinas não só dos estaleiros, mas também dos operadores das
sondas, a Sete Brasil tinha contratos ou vinha, iria firmar contratos com operadores porque a
Sete Brasil não operava as sondas, esses operadores viriam a ser sócios da Sete Brasil em
cada sonda, nesse jantar os dois sugeriram que a gente replicasse esse esquema de propinas
dos estaleiros também a ser pago pelos operadores, eu disse que não, que eu não aceitava isso,
que os estaleiros já eram uma coisa suficiente, que esse pagamento dos operadores poderiam
inviabilizar o negócio da Sete Brasil, as negociações com os operadores já eram difíceis por si
só e eu achava que isso iria causar um desgaste ainda maior nas negociações que estavam
para ser finalizadas e a partir desse jantar eu fiquei vários meses sem conversar com o Renato
Duque e com o João Vaccari, só alguns meses depois é que o Pedro Barusco achou importante
apaziguar os ânimos e foi promover um novo jantar, agora já no Rio de Janeiro, o primeiro
jantar foi em São Paulo, esse segundo jantar foi no Rio de Janeiro alguns meses depois onde
não se tocou mais nessa questão de propina dos operadores sonda, então as conversas fluíram,
rapidamente se conversou sobre o pagamento dessas propinas dos estaleiros, mas a conversa
foi basicamente nesse segundo jantar, no sentido do João Vaccari e o Renato Duque me
oferecerem apoio para a minha permanência na Sete Brasil, visto que, naquela ocasião os
ânimos entre Sete Brasil e Petrobras não andavam muito bem, a gente estava com uma série
de desavenças, de discussões e a relação entre as duas empresas não vinha bem, eu... pelo o
estatuto da Sete Brasil o diretor presidente da Sete Brasil é indicado pela Petrobras e existia
no entendimento do Renato Duque e do senhor João Vaccari a intenção da então presidente da
Petrobras, Graça Foster, de me tirar da Sete Brasil, os dois me ofereceram apoio político para
que eu permanecesse a frente desse posto de direção da Sete Brasil, então os contatos
subsequentes, acho que foram mais três contatos que eu tive com o João Vaccari sempre foram
no sentido de discutir essa questão, do relacionamento entre as duas empresas, de como que o
João Vaccari poderia me prestar apoio pra permanecer no cargo de diretor presidente da Sete
Brasil”;

Segundo João Ferraz, a vantagem indevida seria repassada aos beneficiários na
medida em que a Sete Brasil remunerava os estaleiros. Ainda, declarou que os pagamentos a
executivos da Sete Brasil foram realizados pela Jurong (evento 353, termo_transc_dep1):

“Ministério Público Federal:- Com relação, o senhor referiu nessa divisão da propina, o
senhor referiu que teve uma parte para Petrobras, uma parte para os funcionários da Sete
Brasil e uma parte para o Partido dos Trabalhadores. Qual era, o senhor tem conhecimento
como esse valor foi negociado e como ele seria recolhido, arrecadado?

João Ferraz:- Da mesma forma, o valor seria sempre par e passo com os pagamentos
realizados pela Sete Brasil, toda vez que a Sete Brasil fizesse um pagamento os estaleiros
estariam obrigados a transferir 1% desse valor para os seus destinatários, eu não posso
afirmar como é essa divisão, quem recebeu de cada estaleiro, porque eu não participei dessa
negociação, eu sei que na Sete Brasil os pagamentos eram todos originados do Estaleiro
Jurong, ninguém na Sete Brasil, pelo menos no meu conhecimento recebeu qualquer outra
quantia de outro estaleiro, os únicos pagamentos que foram feitos para os executivos da Sete
Brasil a meu conhecimento eram originados do Estaleiro Jurong.”
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João Ferraz, ainda, afirmou que os beneficiários da vantagem indevida, na Sete
Brasil, seriam ele próprio, Pedro Barusco e o então Diretor Eduardo Musa, enquanto que, na
Petrobrás, os pagamentos seriam feitos a Renato de Souza Duque e a Roberto Gonçalves
(evento 353, termo_transc_dep1):

“Ministério Público Federal:- Além do senhor, quem mais recebeu propina nesse caso de...

João Ferraz:- No Jurong?

Ministério Público Federal:- Não, nessa negociação de propina das sondas, quem mais?

João Ferraz:- Eu não posso afirmar assim porque eu não participei da negociação
diretamente, quem fez toda a formatação e negociou diretamente com os estaleiros foi o senhor
Pedro Barusco, o que eu sei com certeza é que na Sete Brasil recebemos eu, o senhor Eduardo
Musa e o senhor Pedro Barusco. Por conversas com o Pedro Barusco, eu não posso, eu nunca
conversei diretamente com os envolvidos, mas ele me disse que na Petrobras receberiam o
Renato Duque e o Roberto Gonçalves, mas eu não sei se são só esses e também não sei se eles
receberam, isso foi uma informação que o Pedro Barusco me passou na época”.

João Ferraz também confirmou que efetivamente recebeu cerca de USD 1,5
milhão da Jurong. Os pagamentos teriam sido realizados em conta na Suíça, em nome da off-
shore Firasa. Relatou que a conta foi aberta e 2012, mas que os pagamentos se iniciaram em
2013 (evento 353, termo_transc_dep1):

“Ministério Público Federal:- Está certo. E o senhor efetivamente recebeu o valor de propina
que foi pactuado, o senhor recebeu propina?

João Ferraz:- O valor integral não, o valor integral não porque esses valores seriam um
percentual do valor contratado a ser pago conforme os pagamentos fossem feitos da Sete
Brasil para os estaleiros, então o estaleiro, se a Sete Brasil pagasse "x" um percentual no
momento que o estaleiro recebesse, um percentual desse valor seria destinado a esses
destinatários que eu mencionei, no caso do Jurong sim, a gente recebeu, os executivos da Sete
Brasil receberam em 2013, foram três ou quatro pagamentos, eu não tenho certeza, mas foram
no mínimo três pagamentos em 2013.

Ministério Público Federal:- No caso do senhor o senhor recebeu de que forma?

João Ferraz:- Recebi em uma conta na Suíça aberta anteriormente também com a ajuda do
senhor Pedro Barusco, ele me apresentou ao banqueiro com o qual ele já vinha trabalhando e
foi aberta essa conta em 2012, essa conta foi aberta, se eu não me engano, mas os pagamentos
só iniciaram em 2013”.

Ainda:

“Ministério Público Federal:- E o senhor falou que o senhor recebeu em uma conta no
exterior, qual conta que o senhor recebeu, o senhor se recorda?

João Ferraz:- A conta Firasa, Firasa, esses recursos inclusive já foram através do acordo
celebrado com o Ministério Público, esses recursos já foram integralmente repassados ao
Ministério Público”.

E ainda:
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“Juiz Federal:- Esclarecimentos do Juízo aqui, senhor Ferraz. Senhor Ferraz, esses depósitos
que foram feitos na sua conta no exterior, como é que o senhor ficava sabendo que tinham sido
feitos, havia alguma espécie de comunicação, como é que funcionava?

João Ferraz:- Sim, o Pedro Barusco ele já tinha saído da Sete Brasil, ele saiu da Sete Brasil
no final de 2012, início de 2013, ele já havia saído da Sete Brasil, mas ele ia até meu
escritório aqui no Rio de Janeiro e me mostrava um papel mostrando “Olha, esse valor foi
depositado na sua conta, já está lá na sua conta”, era assim que eu tomava conhecimento.

Juiz Federal:- O senhor não se comunicava, por exemplo, com o estaleiro ou com o senhor
Guilherme ou com mais alguém a respeito dessas transferências?

João Ferraz:- Não, sempre era o Pedro Barusco e foi uma condição que eu coloquei para o
Pedro Barusco para eu participar do esquema, seria eu nunca ter a necessidade de conversar
com qualquer outra pessoa sobre esse assunto a não ser ele próprio.

Juiz Federal:- E quanto foi depositado na sua conta pelo... vamos dizer... no interesse do
Estaleiro?

João Ferraz:- Aproximadamente 1.5 milhão.

Juiz Federal:- Milhão do quê?

João Ferraz:- De dólares, desculpe”.

Apesar de ter recebido valores da Jurong, afirmou que nunca conversou sobre
propinas com Guilherme Esteves de Jesus. O relacionamento ilícito com o representante do
estaleiro seria intermediado por Pedro Barusco (evento 353, termo_transc_dep1):

“Defesa:-  Mais uma pergunta. Quanto ao recebimento de valores, o senhor mencionou que os
valores que teria recebido em conta no exterior, alguma vez o senhor conversou sobre esse
tema com o senhor Guilherme Esteves?

João Ferraz:- Não, todas essas conversas eram sempre com o senhor Pedro Barusco e desde o
início pra eu aceitar entrar nesse esquema o que eu combinei com o Pedro Barusco é que eu
não me envolveria em nada ou com qualquer outra pessoa que não fosse exclusivamente ele.
Então eu não posso dizer, quer dizer, eu nunca tive um contato com o senhor Guilherme
Esteves a respeito desse assunto, conversamos diversas vezes, mas nunca sobre essa questão,
mas essa questão quem pode esclarecer melhor é o senhor Pedro Barusco que era o ponto de
contato entre eu e o Estaleiro Jurong a respeito dessa questão”.

Eduardo Costa Vaz Musa, ex-Diretor de Participação da Sete Brasil no período
de maio de 2012 a maio de 2014, também celebrou acordo de colaboração premiada com o
MPF, homologado por este Juízo no âmbito do processo 5040086-03.2015.4.04.7000. Cópia
do termo de acordo e da respectiva decisão homologatória juntados no evento 1, out141 e
out142.

Foi interrogado pelo Juízo.

Declarou que, após ingressar na Sete Brasil, foi informado por Pedro Barusco
que este se aposentaria e que o interrogado o substituiria no cargo de Diretor de Operações.
Pedro Barusco teria lhe informado que haveria uma comissão a ser paga pelos estaleiros e
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que, como Eduardo Musa passaria a responder pela Diretoria de Operações, ele também
deveria ser beneficiário desses valores (evento 375, termo_transc_dep1):

"Juiz Federal:- Senhor Eduardo, o senhor... consta aqui na acusação que o senhor teria
recebido valores de vantagem indevida na condição de gerente ou diretor da empresa Sete
Brasil Participações, quando o senhor entrou nessa empresa?

Eduardo Musa:- Entrei em final de maio de 2012.

Juiz Federal:- E o senhor permaneceu até quando?

Eduardo Musa:- Maio de 2014.

Juiz Federal:- Qual era o cargo que o senhor ocupava?

Eduardo Musa:- Diretor de Participações.

Juiz Federal:- O senhor substituiu alguém?

Eduardo Musa:- Interinamente eu respondi pela Operação, pela Diretoria de Operação.

Juiz Federal:- Operação era o senhor Pedro Barusco?

Eduardo Musa:- Pedro Barusco.

Juiz Federal:- Ele saiu e o senhor entrou ou trabalharam ao mesmo tempo?

Eduardo Musa:- Não, eu entrei em maio, ele saiu no final de 2012.

Juiz Federal:- O senhor antes havia trabalhado na Petrobrás por um longo período?

Eduardo Musa:- Sim.

Juiz Federal:- Qual o período em que o senhor foi gerente da Petrobrás?

Eduardo Musa:- Foi de 1978, quando eu fui admitido por concurso, até 2009 quando me
aposentei.

E ainda:

“Juiz Federal:- E o senhor pode me relatar porque o senhor recebeu esses valores, como é que
foi, sinteticamente?

Eduardo Musa:- Quando eu fui convidado para ir para a Sete Brasil responder pela Diretoria
de Participações eu não sabia de nenhum esquema dentro da Sete, quando eu entrei lá o
Barusco informou que iria se aposentar, se retirar, e eu comecei a assumir as funções dele,
quando ele definitivamente anunciou a sua saída ele conversou comigo, disse que teria
conversado com o presidente, o Ferraz, e que havia aí uma comissão a ser paga pelos
estaleiros e que como eu ia ficar lá respondendo pela “Operações" eu deveria participar dessa
divisão, e foi assim que eu fiquei sabendo”.
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Apesar de envolvido no esquema, afirmou que nunca chegou a discutir
pagamentos indevidos com representantes dos estaleiros e que essa seria uma atribuição de
Pedro Barusco. Eduardo Musa, ainda, declarou que Pedro Barusco havia lhe informado que
parte da propina seria direcionada ao Partido dos Trabalhadores (evento 375,
termo_transc_dep1):

“Juiz Federal:- E o senhor chegou a conversar com os diretores, representantes dos
estaleiros, sobre esse fato?

Eduardo Musa:- Não, nunca conversei com nenhum deles.

Juiz Federal:- E o que o senhor Barusco lhe relatou em relação a essa comissão, o que era
essa comissão, como é que ela calculada? O que era a história?

Eduardo Musa:- Até onde eu me lembro ele disse que seria uma comissão em torno de 1%
(um por cento), que seria dividido em três partes, uma parte para o Partido dos
Trabalhadores, uma parte para a “casa 1" que ele chama de Petrobrás e outra parte seria
para os diretores da Sete, não me lembro exatamente qual era a proporção da divisão, mas eu
lembro que era essa divisão.

Juiz Federal:- E dentro da Sete como é que era feita essa divisão?

Eduardo Musa:- Eu não tenho a menor ideia de qual era o percentual de cada um, o Barusco
que coordenava essa divisão, ele que chegava e informava “Olha, foi tanto depositado na sua
conta”.

Juiz Federal:- O senhor concordou então com essa proposição dele?

Eduardo Musa:- Sim, concordei”.

O acusado também declarou que Pedro Barusco teria revelado que os interesses
do Partido dos Trabalhadores seriam representados por João Vaccari Neto (evento 375,
termo_transc_dep1):

“Juiz Federal:- Ele chegou a mencionar quem representava o Partido dos Trabalhadores?

Eduardo Musa:- Sim, ele falou que ele tratava com o tesoureiro do partido, o João Vaccari.

Juiz Federal:- O senhor chegou a conversar com o senhor João Vaccari sobre esse assunto?

Eduardo Musa:- Não, nunca o conheci, nunca me encontrei com ele”.

Eduardo Musa, ainda, afirmou que não tratou de pagamentos indevidos com
Guilherme Esteves de Jesus, mas que, por meio de Pedro Barusco, soube que ele teria
negociado a propina da Jurong (evento 375, termo_transc_dep1):

“Juiz Federal:- O senhor Guilherme Esteves de Jesus, o senhor conheceu?

Eduardo Musa:- Sim.

Juiz Federal:- O senhor pode me circunstanciar?
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Eduardo Musa:- Eu conheci o Guilherme Esteves ainda no meu tempo de grupo X, que eu
trabalhei na USX, no estaleiro, tivemos lá algumas reuniões a respeito de possíveis negócios
com a Jurong e, posteriormente, quando eu assumi lá na Sete, a gente passou a ter um contato
mais constante ligado ao estaleiro, principalmente depois que eu assumi a Operação, eu visitei
algumas vezes o estaleiro em construção em Vitória, fizemos visita ao estaleiro em Cingapura,
e os contatos normalmente eram com ele ou com o Martin Cheah, que era o representante da
Jurong aqui no Brasil.

Juiz Federal:- O senhor chegou a tratar com ele esses assuntos relativos a pagamento de
vantagem indevida?

Eduardo Musa:- Não, nunca falei.

Juiz Federal:- O nome dele foi mencionado pelo senhor Barusco, quando ele tratou do
Jurong?

Eduardo Musa:- Sim, ele disse que quem era representante do Jurong era o Guilherme de
Jesus e que ele iria, ele que estaria representando a empresa no pagamento dessas vantagens
indevidas”.

Eduardo Musa confessou que recebeu cerca de USD 1 milhão na conta em
nome da off-shore Nebraska Holding, aberta no Banco Cramer, na Suíça. A conta, pelo que
relatou o acusado, teria sido aberta, em princípio, para funcionar exclusivamente como
receptáculo da propina (evento 375, termo_transc_dep1):

Juiz Federal:- A acusação aqui afirma que o senhor teria recebido vantagem indevida em
decorrência desse projeto Sondas, especificamente aqui a contratação da Jurong para
construção de navios sondas, o senhor confirma esse fato?

Eduardo Musa:- Sim.

Juiz Federal:- Consta aqui a informação que o senhor teria recebido esses valores através de
depósitos em conta no exterior, a denúncia menciona uma offshore chamada Nebraska
Holding.

Eduardo Musa:- Sim, confirmo.

Juiz Federal:- Essa offshore é do senhor?

Eduardo Musa:- Eu era o beneficiário.

Juiz Federal:- No Banco Cramer?

Eduardo Musa:- Sim.

Juiz Federal:- O senhor lembra aproximadamente quanto o senhor recebeu da Jurong?

Eduardo Musa:- Eu acho que foi em torno de 1 milhão e meio de dólares em dois depósitos.

Ainda:

“Juiz Federal:- E essa abertura dessa conta no Banco Cramer foi pra receber somente esses
valores ou outros também?
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Eduardo Musa:- É, a princípio foi só para esses valores, o Barusco me apresentou o
representante do banco, ele esteve na Sete, os papéis foram assinados lá, e assim foi aberta a
conta, tanto a offshore como a conta”.

Além do relato de beneficiários diretos e confessos de pagamentos realizados
pelo estaleiro Jurong, foram também ouvidos como testemunhas representantes de outros
estaleiros que celebraram contratos com a Sete Brasil.

Um deles é Zwi Skornicki, representantes do estaleiro Brasfels, do Grupo
Keppel Fels. Ele celebrou acordo de colaboração com o MPF, homologado pelo Supremo
Tribunal Federal. Cópia do seu termo de acordo e respectiva decisão homologatória foram
juntados no evento 367.

Zwi Skornicki foi denunciado e condenado na ação penal 5013405-
59.2016.4.04.7000. Na sentença daquele caso, provado acima de dúvida razoável o
pagamento de vantagem indevida nos contratos do Grupo Keppel Fels, representado por Zwi
Skornicki, a agentes públicos da Petrobrás, da Sete Brasil e de prestadores de serviço do
Partido dos Trabalhadores. Dentre os beneficiários da propina, Pedro Barusco, Renato de
Souza Duque, Eduardo Musa e João Ferraz.

Ele confirmou a existência de acertos para repasse de vantagem indevida em
contratos da Sete Brasil com estaleiros. Relatou que acertou com Pedro Barusco e realizou
pagamentos de vantagem indevida em contratos da Sete Brasil com o estaleiro Brasfels a
agentes públicos e a agentes vinculados ao Partido dos Trabalhadores (evento 160,
termo_transc_dep2):

“Ministério Público Federal:- Quais foram os contratos de sondas firmados com a Sete
Brasil?

Zwi Skornicki:- Foram 6 plataformas semisubmergentes, eu não me recordo o nome, mas
acho que é Urca, são nomes aí de algumas ilhotas lá de Angra dos Reis.

Ministério Público Federal:- E como funcionou o pagamento de propinas para essas
unidades?

Zwi Skornicki:- A primeira parte era pra pagar o João Vaccari, eu acabei acertando com a
Mônica Moura, o João Vaccari mandou fazer, e o resto, a cada pagamento que a Keppel
recebia da Sete parte iria para o Barusco e depois eu soube que também ia para o Duque.

Ministério Público Federal:- Em relação aos pagamentos que o senhor realizou, o senhor
pode detalhar como foi o seu procedimento?

Zwi Skornicki:- O que o senhor gostaria de saber?

Ministério Público Federal:- Eu gostaria de saber, o senhor formalizou esse pagamento de
que forma, em espécie?

Zwi Skornicki:- Não, todos esses pagamentos foram feitos no exterior, para o João Vaccari eu
paguei numa empresa que ele pediu para ajudá-la, chamada Zaama, essa eu paguei em
dinheiro, em cheques.
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Ministério Público Federal:- Aqui no Brasil?

Zwi Skornicki:- Sim, senhor.

Ministério Público Federal:- Ele lhe explicou do que se tratava esse pagamento?

Zwi Skornicki:- Da Zaama parecia que era um escritório que dava apoio ao João Vaccari no
Rio de Janeiro, de uma senhora chamada Márcia, então ele me apresentou a essa senhora
Márcia, eu ficava fazendo esses pagamentos, eu acho que é pra aluguel, telefone, era alguma
coisa na faixa dos seus 25 mil reais por mês por mais ou menos dois anos, e um sinal no início
de 300 mil reais.

Ministério Público Federal:- Em relação ao Renato Duque, o senhor disse que ele recebia
propina conforme lhe teria dito o Barusco, e quanto a demais diretores da Sete Brasil e da
Petrobrás, o senhor tem conhecimento?

Zwi Skornicki:- Não, senhor.

Ministério Público Federal:- O senhor nunca tratou...

Zwi Skornicki:- A única... Pois não?

Ministério Público Federal:- Pode continuar.

Zwi Skornicki:- Não, a única coisa que eu soube do Barusco é que, como ele disse que tinha
uma certa dificuldade de receber de algumas empresas, então ele tinha acertado, no caso da
Keppel, a primeira parte do PT para liquidar essa coisa de uma vez, e o resto do período do
contrato, que iria até 2020, esse seria pra ele, e depois ele me informou que também ao
Duque. Agora em relação (inaudível), ele dizendo, não tenho confirmação, porque tanto a
(inaudível) quanto a Paraguaçu, esses estavam se acertando direto com o PT, e os outros
diretores da Sete seriam de recebimento da Jurong, isso palavras dele”.

Declarou que teria obtido, por Pedro Barusco, a informação de que o estaleiro
Jurong realizaria pagamentos a João Ferraz e Eduardo Musa (evento 160,
termo_transc_dep2):

“Juiz Federal:- Esclarecimentos do juízo muito rapidamente aqui, senhor Skornicki, o senhor
teve conhecimento também na época que diretores da Sete Brasil iriam receber parte desses
valores como, por exemplo, o senhor Eduardo Musa ou o senhor João Carlos de Medeiros
Ferraz?

Zwi Skornicki:- Como eu falei para o doutor procurador, eu ouvi numa reunião com o
Barusco, eu não tenho certeza, é dele essa fala, dizendo que eu como Keppel pagaria ao
Barusco e uma parte através do João Vaccari, e o que ele me disse também é que no caso da
EAS e do Paraguaçu quem iria receber o dinheiro seria o PT, não teria nada da famosa casa, e
me disse que do Jurong ele acertou que aí seria o senhor Ferraz e o senhor Musa”.

Confirmou, ainda, os pagamentos realizados nos contratos da Keppel Fels com
a Sete Brasil (evento 160, termo_transc_dep2):

“Juiz Federal:- Dos valores que foram acertados de comissão, ou melhor, de propina nesses
contratos das sondas, quanto que efetivamente a Keppel, através do senhor, pagou
aproximadamente?
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Zwi Skornicki:- Eu não sei, mas era 0.9 por cento para um grupo, que incluía o PT, e mais 0.1
por fora para o Barusco, que ele pediu pra manter isso sigiloso, e, como eu já disse, ele disse
que trabalhava bastante e ninguém ajudava ele em nada, o PT não servia pra nada, não dava
apoio, o Duque já estava fora, não precisava pagar, então ele me pediu que desse mais 0.1 por
cento pra ele por fora, então ficou a conta de 1 por cento.

Juiz Federal:- Certo. Mas esse foi o acerto, mas quanto foi pago em cima desse acerto, porque
nem tudo foi pago, não é?

Zwi Skornicki:- Não senhor, foi pago... Eu não tenho o valor quanto a Keppel recebeu aqui em
mãos, nem quanto foi o valor que foi destinado a ele”.

Confirmou também que realizou pagamentos a prestadores de serviços do
Partido dos Trabalhadores (evento 160, termo_transc_dep2):

“Juiz Federal:- E o senhor lembra quanto foi pago para o PT no caso das sondas,
especificamente?

Zwi Skornicki:- Em torno de 5 milhões, 5 milhões e meio, 4 milhões e meio para a Mônica e 1
milhão de dólares para o Cláudio Mente”.

Milton Pascowitch, intermediador de propinas em contratos celebrados pela
Engevix, empresa que integrou o estaleiro Rio Grande, celebrou acordo de colaboração
premiada com o MPF, homologado por este Juízo no âmbito do processo 5030136-
67.2015.4.04.7000. Cópia do termo de acordo e respectiva decisão homologatória juntados no
evento 1, out133 e out134.

Já foi condenado  criminalmente na ação penal 5045241-84.2015.4.04.7000, por
crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Em síntese, provado
naquele caso que Milton Pascowitch intermediou pagamento de propinas a agentes da
Diretoria de Engenharia e Serviços da Petrobrás, quais sejam Pedro Barusco e Renato Duque,
em contratos da Engevix Engenharia com a Petrobrás.

Foi ouvido como testemunha no presente feito.

Relatou que, inicialmente, o estaleiro Ecovix, do Grupo Engevix, não teria sido
convidado para a licitação destinada à construção de navios-sonda, pela Petrobrás.

Essa informação também consta no relatório final da Comissão Interna de
Apuração instaurada na Petrobrás para análise do projeto sondas. Em relação à primeira
licitação, que acabou vencida pelo estaleiro Atlântico Sul (evento 1, out35, fl. 2):

"Na licitação foram desqualificadas as empresas Engevix e STX. Feita a abertura dos
envelopes comerciais, em 25/11/2010, conforme registrado no relatório da Comissão de
Licitação, a melhor proposta foi a do Estaleiro Atlântico Sul (EAS), com o qual se negociou
posteriormente (...)".

Posteriormente, com apoio político de João Vaccari Neto e José Dirceu, ambos
vnculados ao Partido dos Trabalhadores, a empresa obteve três contratos com a Sete Brasil,
para a construção de navios.
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Declarou que negociou com Pedro Barusco pagamentos indevidos realizados
em contratos da Ecovix com a Sete Brasil, acertados em 1% sobre os contratos, e que tais
pagamentos, a despeito da divisão entre "Casa" e partido político, seriam integralmente
direcionados ao Partido dos Trabalhadores (evento 165, termo1):

“Ministério Público Federal:- Em relação à Sete Brasil, tem como o senhor me circunstanciar
como ocorriam os fatos?

Milton Pascowitch:- Bom, a Sete Brasil, logo na proposição da aquisição das sondas o
estaleiro Rio Grande, da Ecovix, não foi convidado nessa primeira rodada, o que gerou, assim,
um desconforto muito grande, nós fizemos uma movimentação política bastante forte junto ao
João Vaccari, junto ao ex-ministro José Dirceu, e nós conseguimos com que nos fosse liberada
uma oferta, para que fosse feita uma oferta de 3 sondas para o fornecimento do estaleiro
Ecovix, da empresa Ecovix para a Sete Brasil. Nessa oferta estava inclusa um pagamento de
propina de 1(um) por cento sobre o valor do contrato.

Ministério Público Federal:- E essa propina, o senhor sabe como seria dividida?

Milton Pascowitch:- Seria, que eu saiba, eu sei de valores depois discutidos, que seria uma
parte para a casa e uma parte para o partido político. Mas no caso específico da Ecovix, como
nós já tínhamos um relacionamento que advinha do contrato dos cascos, a Ecovix ficou de
pagar a totalidade dessa contribuição ao partido político e entregar valores, que seriam
negociados os valores finais com o João Vaccari.

Ministério Público Federal:- E essa tratativa o senhor fez com o Pedro Barusco?

Milton Pascowitch:- Não, essa tratativa eu fiz com Pedro Barusco, João Vaccari e Renato
Duque, porque existia uma planilha de controle dos valores a serem pagos para a casa e para
o partido político e deve ter sido consenso deles de que no caso da Ecovix todo o recurso seria
destinado ao partido político.

Ministério Público Federal:- Ok. O senhor tem conhecimento se outros estaleiros também
pagariam propina relacionada aos contratos das sondas?

Milton Pascowitch:- Eu acho que todos os estaleiros pagariam propinas no caso das sondas.

Ministério Público Federal:- E essa informação você colheu como?

Milton Pascowitch:- Eu colhi diretamente de conversas com o Pedro Barusco e depois com
Renato Duque e João Vaccari.

Ministério Público Federal:- E o grupo político também receberia então por esses contratos
de sondas firmados por meio da Sete Brasil?

Milton Pascowitch:- Receberia, e no caso da Ecovix só ele receberia.

Ministério Público Federal:- E os outros estaleiros, o senhor sabe a quem eles ficaram
responsáveis de pagar?

Milton Pascowitch:- Não, não sei, eu sei que existia uma planilha que eles controlavam quem
iria pagar  para quem, mas eu nunca vi a planilha.

Ministério Público Federal:- Ok.
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Milton Pascowitch:- E como nossa contribuição seria ao partido político, nós não fizemos
também nenhum adiantamento de valores no caso das sondas.

Ministério Público Federal:- Mas essa divisão o senhor pode confirmar se era casa 1, casa 2
e grupo político?

Ministério Público Federal:- É, existia no caso das sondas a casa 1, casa 2, que se referiam à
Sete Brasil, à diretoria da Sete Brasil, e à diretoria da Petrobrás, área de serviços, isso era
casa 1, casa 2 e o partido político”.

E ainda:

Defesa:- Mas o acerto do valor da comissão ou da propina foi feita com o senhor Barusco?

Milton Pascowitch:- Era de conhecimento, foi feito com Pedro Barusco, mas depois foi
referendado em algumas discussões e conversas que aconteceram.

Defesa:- Perfeito. Sem mais perguntas, excelência.

Juiz Federal:- Perfeito. (ininteligível). Alguns esclarecimentos do juízo muito rapidamente,
senhor Milton. Senhor Milton, só pra ficar claro aqui, eu não sei se eu entendi bem, no que se
refere a esses valores, comissões, propinas, pagas no caso da Ecovix, o Estaleiro Rio Grande,
o senhor conversou sobre esse assunto com o senhor Renato Duque?

Milton Pascowitch:- A negociação no caso das sondas da Sete Brasil elas foram feitas... Na
verdade não foi nem negociação, foi uma informação e um pedido feito pelo Pedro Barusco de
que no contrato das sondas estaria incluso 1(um) por cento de pagamento de propina ao grupo
tanto da casa quanto político. Depois foi em conversas que se desenvolveram com Renato
Duque, João Vaccari, ficou estabelecido que no caso da Ecovix nós pagaríamos os valores
diretamente ao Partido dos Trabalhadores, representado pelo senhor João Vaccari.

Juiz Federal:- Mas o senhor conversou sobre esse assunto com Renato Duque então, ou não?

Milton Pascowitch:- Na presença do João Vaccari e Renato Duque, algumas vezes em que eu
me encontrei no escritório do Renato Duque.

Juiz Federal:- Certo. E esse percentual, houve um percentual ou foi um valor fixo do
pagamento dessa vantagem indevida?

Milton Pascowitch:- O percentual, o percentual de referência era um(1) por cento sobre o
valor do contrato, mas da mesma forma que existia no caso do contrato anterior, na época
oportuna se faria uma negociação já que esses valores teriam que ser antecipados".

Apesar dos acertos, Milton Pascwotich declarou que a Ecovix não chegou a
realizar os repasses. Os valores, de acordo com a testemunha, possivelmente, seriam
disponibilizados ao Partido dos Trabalhadores às eleições gerais de 2014, mas com a
deflagração da fase ostensiva da assim denominada Operação Lavajato, as pretensões de
pagamento foram interrompidas (evento 165, termo1):

“Juiz Federal:- E efetivamente esses valores foram depois pagos ou foram pagos em parte?

Milton Pascowitch:- Não, no caso da Sete Brasil nenhum valor foi pago.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba



19/02/2020 :: 700007900761 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a73dfedfe25c708b07fc8b7… 71/122

5050568-73.2016.4.04.7000 700007900761 .V274

Juiz Federal:- Por qual motivo?

Milton Pascowitch:- Porque esses valores dependeriam de confirmação de uma negociação
com o João Vaccari e eu acredito que eles seriam, estariam sendo colocados à disposição na
eleição de 2014 e o advento da Lava Jato suspendeu todos esses acordos”.

Quanto à contraprestação específica pelo pagamento, Milton Pascowitch
afirmou que o repasse de vantagem indevida seria algo já subentendido nos contratos
celebrados. No caso da Ecovix, declarou que o repasse de propina ao Partido dos
Trabalhadores seria uma espécie de retribuição à atuação de João Vaccari Neto e de José
Dirceu para a obtenção dos contratos junto à Sete Brasil (evento 165, termo1):

“Juiz Federal:- Nesse caso específico do estaleiro, por que houve a concordância no
pagamento dessa comissão, dessa propina, por que se pagava?

Milton Pascowitch:- Doutor Moro, era basicamente uso e costumes, ou seja, a gente já
subentendia que para se estar dentro... E foi o caso especifico da Ecovix, a Ecovix não tinha
sido convidada, foi convidada depois, e foi convidada porque houve uma pressão política que
nós exercemos via João Vaccari, via José Dirceu, para que a Sete Brasil nos convidasse a
fazer oferta. Existia um já subentendido que nós pagaríamos comissão sobre esses contratos.

Juiz Federal:- Isso foi então uma espécie de contrapartida ao convite feito à Ecovix?

Milton Pascowitch:- Foi a contrapartida do convite feito”.

Em síntese, presentes depoimentos de representantes dos estaleiros, Zwi
Skornicki e Milton Pascowitch, que confirmaram os acertos e pagamentos de propina.

Igualmente presente o depoimento de pelo menos quatro beneficiários diretos da
propina, quais sejam Pedro Barusco, Eduardo Musa, João Ferraz e Renato de Souza Duque.

Os depoimentos são convergentes e bastante detalhados.

Há, é certo, algumas pontuais divergências nos depoimentos. Por exemplo, em
relação ao montante de propina acertado nos contratos da Sete Brasil com os estaleiros, se
seria 0,9% ou 1%.

A breve discrepância é compreensível por equívocos de memória e pelo fato da
negociação das propinas com os estaleiros ter sido concentrada em Pedro Barusco.

Apesar disso, os beneficiários dos pagamentos confirmaram os recebimentos, as
contas nas quais teriam recebido e apresentaram esclarecimentos sobre a participação dos
acusados no esquema criminoso.

Guilherme Esteves de Jesus, representante do estaleiro Jurong, interrogado em
Juízo, confirmou que acertou com Pedro Barusco pagamentos no valor de 0,9% sobre os
contratos da Jurong com a Sete Brasil. Afirmou que receberia uma comissão da Jurong, de
2,5% sobre o valor dos contratos, e que a vantagem a ser repassada seria deduzida desse valor
(evento 375, termo_transc_dep4):
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"Juiz Federal:- O senhor pode esclarecer?

Guilherme de Jesus:- Posso. O Pedro Barusco na época, quando surgiu a Sete Brasil e ele
assumiu a Sete Brasil, ele procurou o estaleiro e perguntou se a gente tinha capacidade de
fornecer, porque a gente ainda estava construindo o estaleiro no Espírito Santo, ele perguntou
se a gente teria capacidade de fornecer as sondas e naquela determinada janela que ele
precisava para participar da licitação que ele se propunha a fazer, a gente negociou isso, eu
voltei pra ele, eu fui para o Jurong pra ver se a gente tinha capacidade, eu não era o técnico
responsável por isso, e quando eu voltei com a posição pra ele, disse que sim, que a gente
poderia fornecer até 6 sondas dentro daquela janela que ele precisava e nesse momento, aliás,
nesse momento não, num segundo momento que eu estive com ele, e aí já um pouco mais firme
quanto à consideração daquelas nossas sondas pela Sete Brasil, no processo que eles
disputariam, ele me pediu essa comissão, 0.9 por cento do valor dos contratos, eu não fiquei
muito feliz, mas acabei aceitando, acabei cedendo.

"Juiz Federal:- Mas o senhor tinha autonomia para aceitar essa solicitação?

Guilherme de Jesus:- Tinha porque eu tinha um contrato com o Jurong e eu tirei de dentro do
meu contrato.

Juiz Federal:- E como eram os termos do seu contrato com o Jurong?

Guilherme de Jesus:- Os meus contratos com o Jurong eram ligados à persecução de
oportunidades para o Jurong, em especial na condução das obras junto aos sindicatos locais,
junto às entidades locais, não era um contrato específico de representação comercial, não era
assim.

Juiz Federal:- Mas qual que era o seu ganho com esse contrato?

Guilherme de Jesus:- Eu tinha um percentual do valor do contrato.

Juiz Federal:- Qual era o seu percentual?

Guilherme de Jesus:- 2,5%.

Juiz Federal:- 2,5% então incluindo esses contratos aqui que depois chegaram a ser
celebrados, então?

Guilherme de Jesus:- Os contratos do Jurong com a Sete Brasil, são esses contratos que eu
estou me referindo.

Juiz Federal:- Então o senhor tinha um honorário de 2.5?

Guilherme de Jesus:- Exato.

Juiz Federal:- E desse honorário o senhor repassou 0.9, é isso?

Guilherme de Jesus:- Exato".

No trecho seguinte, ele relatou que o acerto com Pedro Barusco foi para pagar
0,9% e que não havia combinação para repasse de 0,1% por fora (evento 375,
termo_transc_dep4):
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"Juiz Federal:- O senhor Barusco mencionou um percentual por fora de 0.1% que ele teria
recebido de comissão?

Guilherme de Jesus:- Não, excelência, a gente teve 0.9 de acordo e foi só o que eu paguei".

Em relação à causa dos pagamentos, Guilherme Esteves de Jesus declarou que
havia receio de que, de alguma forma, pudesse ser prejudicado nas negociações com a Sete
Brasil. Apesar disso, afirmou que nunca foi ameaçado por Pedro Barusco, mas que "sempre
tinha um risco ou uma mensagem subliminar de que poderia haver um endurecimento na
negociação", e que a a Jurong não obteve benefício algum na negociação com a Sete Brasil
(evento 375, termo_transc_dep4):

"Juiz Federal:- Por que, eu não entendi muito bem, por que o senhor concordou em fazer
esses pagamentos para o senhor Pedro Barusco?

Guilherme de Jesus:- Excelência, o Pedro Barusco era a pessoa que sentava do outro lado da
mesa e negociava com a gente, ele me pediu essa comissão, eu confesso que fiquei receoso de
ser prejudicado de alguma maneira na negociação, enfim, acabei cedendo, hoje me arrependo
amargamente inclusive.

Juiz Federal:- Mas ele ameaçou o senhor ou coisa parecida para o senhor?

Guilherme de Jesus:- Não, ele não ameaçou, nunca houve ameaça direta mas como a gente
negociava, enfim, as condições contratuais, sempre tinha um risco ou uma mensagem
subliminar de que poderia haver um endurecimento na negociação, coisa dessa natureza,
entendeu? Mas ameaça propriamente não.

Juiz Federal:- Então o senhor pagou essas comissões esperando uma negociação mais
favorável, então?

Guilherme de Jesus:- Negativo, excelência.

Juiz Federal:- Não?

Guilherme de Jesus:- Negativo, eu paguei a comissão porque ele me pediu e eu não quis
correr o risco de ser prejudicado.

Juiz Federal:- E não teve nenhum benefício tangível que o senhor obteve ou a Jurong obteve?

Guilherme de Jesus:- Não, excelência, nenhum".

Confirmou também que seria o controlador das contas em nome das off-shores
Opdale Industries Ltd. e Black Rock Oil Services Ltda., mantidas no Valartis Bank, de
Liechtenstein, e que a partir delas realizou pagamentos a Pedro Barusco, Renato Duque,
Eduardo Musa e João Ferraz.

Muito embora confirme os repasses, alegou que só veio a saber quem eram os
titulares das contas beneficiadas em momento posterior (evento 375, termo_transc_dep4):

"Juiz Federal:- A acusação aqui específica diz respeito a esses pagamentos que teriam sido
feitos, segundo o ministério público, para agentes da Sete Brasil e da Petrobrás, segundo aqui
o ministério público o senhor seria responsável por esses pagamentos, tem uma referência
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aqui a duas offshore, Opdale e Black Rock Oil, com contas no Valartis Bank Lichtenstein,
essas contas são controladas pelo senhor?

Guilherme de Jesus:- Sim.

Juiz Federal:- A denúncia fala que pagamentos feitos a partir dessas contas para Eduardo
Costa Vaz Musa, da Sete Brasil, o senhor foi responsável por esses pagamentos?

Guilherme de Jesus:- Eu fui responsável sim, excelência, mas só tomei conhecimento disso
bem depois".

E ainda:

"Juiz Federal:- Essas contas que lhe foram passadas, ou melhor, essas contas não, essas
contas que foram feitos os depósitos foram passados ao senhor por quem?

Guilherme de Jesus:- Pelo Pedro Barusco.

Juiz Federal:- E ele explicou para o senhor porque que ele passou várias contas em vez de
uma só?

Guilherme de Jesus:- Não, excelência, bastante tempo depois, os contratos já tinham sido
assinados, a obra já estava andando, a gente já estava recebendo, o Barusco me procurou, me
passou uma relação de contas, e eu peguei, não questionei e ele também não falou.

Juiz Federal:- O senhor não identificou quem que eram os titulares dessas contas?

Guilherme de Jesus:- Não, nesse momento não, excelência.

Juiz Federal:- O senhor Barusco, quando foi ouvido aqui perante a justiça, ele relatou que ele
teria informado ao senhor quem eram os titulares dessas contas, desses pagamentos.

Guilherme de Jesus:- Ele deve ter se confundido, excelência, ele não me informou não, aliás,
ele me informou bem depois.

Juiz Federal:- Bem depois, quando?

Guilherme de Jesus:- Eu não sei precisar exatamente quando ele me informou disso, mas no
momento em que ele me passou as contas ele não me disse de quem era e eu também não
perguntei, eu entendi que eram contas dele, não levantei hipótese de estar pagando a terceiros.

Juiz Federal:- Quando ele foi indagado, eu indaguei a ele “O senhor informou ao senhor
Guilherme quem eram os titulares dessas contas, ele sabia, por exemplo, que se fizesse
depósito estava remunerando João Ferraz?”, ele “Sim”, “O senhor tem certeza que o senhor
comunicou a ele?”, “Absoluta, eu falei essa conta é do Musa, essa é do Ferraz, aí depositou
para o Musa, depositou para o Ferraz, depositou para o Duque e depositou pra mim”, ele não
comunicou o senhor, então?

Guilherme de Jesus:- Negativo, excelência, ele me deu as contas e me dava os valores para
serem depositados em cada conta.

Juiz Federal:- Ele também não mencionou ao senhor que um dos beneficiários era o senhor
Renato Duque?"
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E ainda, sobre os repasses descritos na denúncia:

"Juiz Federal:- O senhor mencionou o senhor Pedro Barusco, mas aqui o pagamento para o
senhor Eduardo Musa e também há pagamentos aqui no processo ao senhor Pedro Barusco,
também ao senhor Carlos Ferraz e também ao senhor Renato de Souza Duque, esses
pagamentos foram feitos através das suas contas mesmo?

Guilherme de Jesus:- Foram sim, excelência".

Guilherme Esteves também afirmou que utilizou as contas no exterior, pois
nelas é que ele teria recebido a sua comissão da Jurong.

Afirmou, ainda, que as contas da Opdale e da Black Rock não foram declaradas
à Receita Federal (evento 375, termo_transc_dep4):

"Juiz Federal:- Por que que o senhor utilizou essas contas no exterior para fazer esses
pagamentos?

Guilherme de Jesus:- Excelência, as contas no exterior, o recebimento no exterior foi uma
exigência do estaleiro, o contrato do estaleiro com a Sete Brasil, era a Sete Brasil
internacional, o contrato do estaleiro com a minha empresa é empresa internacional, o Jurong
exigiu que o pagamento fosse no exterior, não era o que eu queria, eu preferia ter recebido
aqui, mas acabei conseguindo convencer o Jurong a pagar uma parte do contrato aqui no
Brasil, que foi o que aconteceu no final das contas, a maior parte ficou no exterior e eu acabei
conseguindo uma parte aqui no Brasil para garantir minha subsistência e etc.

Juiz Federal:- Essa conta que o senhor tinha no exterior, Opdale e Black Rock, o senhor tinha
declarado essas contas?

Guilherme de Jesus:- Infelizmente não, excelência, porque essa conta, eu tinha uma empresa
offshore antes disso e ela já tinha tido conta, eu tentei regularizar ela, cheguei a procurar um
advogado no Rio de Janeiro e naquela ocasião não tinha como fazer a regularização dela, eu
não fiz a declaração no primeiro ano de existência da conta e acabou que eu não tive como
regularizar, e também acabei não podendo me beneficiar da repatriação porque não tive
dinheiro suficiente pra pagar a multa da dercat".

E ainda:

"Juiz Federal:- O senhor também declarou, por acaso declarou esses rendimentos aqui no
Brasil?

Guilherme de Jesus:- Os rendimentos no Brasil sim, estão todos tributados.

Juiz Federal:- Não, mas os rendimentos, os pagamentos que o senhor recebeu lá fora o senhor
declarou como rendimentos aqui no Brasil?

Guilherme de Jesus:- Não, excelência, eu não podia declarar porque, enfim, a conta não
estava declarada, não tinha como declarar os rendimentos, eu declarei os rendimentos, a parte
que eu recebi no Brasil foi toda declarada e tributada".

A despeito dos pagamentos e acertos, declarou que jamais tratou de repasses de
valores com Eduardo Musa, João Ferraz, Renato Duque e João Vaccari, tendo limitado-se a
acertar valores com Pedro Barusco (evento 375, termo_transc_dep4):
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"Juiz Federal:- O senhor teve contato pessoal com essas pessoas, Eduardo Musa, João Ferraz
e Renato Duque?

Guilherme de Jesus:- Contato pessoal sim, sobre esse assunto jamais.

Juiz Federal:- Com o senhor Renato Duque o senhor teve contato por qual motivo?

Guilherme de Jesus:- O Renato Duque, eu tinha muito pouco contato com Renato Duque, a
minha relação era muito superficial, eu tive pouquíssimos encontros com ele, na maioria das
vezes eu acompanhava alguma autoridade de Cingapura que vinha ao Brasil, isso aconteceu
duas vezes que eu me lembro perfeitamente, uma logo que a gente assinou o protocolo de
intenções para construção do estaleiro no Espírito Santo, as autoridades do estaleiro, do
grupo controlador, do SembCorp Marine vieram ao Brasil e eu os acompanhei numa agenda à
diretoria da Petrobrás e eu acho que o diretor Duque estava nessa agenda.

Juiz Federal:- Foi a única oportunidade?

Guilherme de Jesus:- Não, teve uma outra vez, também aí uma outra pessoa do setor
financeiro do grupo controlador também, não era do Jurong propriamente, que também veio
ao Brasil, era uma agenda com o diretor Barbassa e, se não me falha a memória, o diretor
Duque também estava nessa agenda, e teve um outro encontro que dessa vez foi agendado com
ele mas ele não compareceu, quem atendeu a gente foi a gerente executiva da área de E&P, ele
não atendeu a gente".

Ainda:

"Juiz Federal:- O senhor João Vaccari Neto, o senhor conhece?

Guilherme de Jesus:- Conheço.

Juiz Federal:- O senhor pode me circunstanciar?

Guilherme de Jesus:- Excelência, o Vaccari me foi apresentado eu não me lembro exatamente
quando, nem aonde, eu sabia que ele era o tesoureiro do partido, tive alguns pouquíssimos
encontros com ele, três com certeza eu me lembro, duas vezes eu encontrei em saguão de
aeroporto, uma vez eu fui almoçar no centro do Rio de Janeiro e ele estava almoçando numa
mesa com outras pessoas que eu não conhecia, mas eu fui a ele e cumprimentei-o, essa
relação, e também uma vez eu procurei ele porque eu queria estender um convite à presidente
Dilma à época para ir visitar o estaleiro no Espírito Santo, foram pouquíssimos encontros que
eu tive com o Vaccari.

Juiz Federal:- O senhor tratou com ele a respeito de pagamentos, de doações?

Guilherme de Jesus:- Em momento nenhum.

Juiz Federal:- Não?

Guilherme de Jesus:- Não.

Juiz Federal:- E sobre esse assunto relacionado a esses pagamentos no âmbito dos contratos
da Sete Brasil, o senhor chegou a tratar com ele?

Guilherme de Jesus:- Nunca, eu só falei com o Barusco sobre esse assunto".
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O acusado, durante o seu interrogatório, confirmou a descrição objetiva do
acerto e dos pagamentos de valores.

Apesar disso, como álibi, invocou o desconhecimento dos beneficiários dos
pagamentos. O álibi não se sustenta face a outras provas produzidas, mas a sua análise será
feita mais à frente, em trecho destinado ao exame da responsabilidade individual de
Guilherme Esteves de Jesus.

Adiante, além da prova oral, há prova documental dos pagamentos realizados
por Guilherme Esteves de Jesus a executivos da Sete Brasil e da Petrobrás.

Passo a examinar a prova documental.

Pedro Barusco ocupava posição central na engenharia do esquema criminoso.
Ele intermediava a relação entre os agentes da Sete Brasil e os representantes dos estaleiros.
Era ele quem repassava as contas e indicava os seus beneficiários aos responsáveis pelos
pagamentos.

Na condição de ordenador da propina, Pedro Barusco forneceu, no âmbito do
seu acordo de colaboração premiada planilhas que eram utilizadas para realizar a
contabilidade da vantagem indevida adjacente aos contratos celebrados pelos estaleiros com a
Sete Brasil.

As tabelas foram juntadas no evento 1, out5, fls. 8-11.

Nas colunas, há referências aos meses dos pagamentos.

Nas linhas, supostos beneficiários dos valores. Seriam eles “SAB”, codinome de
Pedro Barusco, em referência a “Sabrina”, uma antiga namorada do colaborador; “MW”,
codinome de Renato Duque, em referência ao seu apelido “My Way”; “MARS”, codinome de
João Ferraz, em referência a “marshall”; “MZB”, codinome utilizado por Eduardo Musa, em
referência a “Muzamba”; e “Moch”, codinome de João Vaccari, referência ao fato do acusado
sempre portar uma mochila.

Transcrevo as do evento 1, out5, fls. 8-9, que tratam de pagamentos
relacionados ao estaleiro Jurong, atribuindo a cada delas uma numeração própria, a fim de
facilitar ulterior referência.

Tabela 1:

  Janu Febr Mars April May June
P  527.089 562.082 667.601 926.092 1.011.493 1.051.223
MW 0,384 2.024.020 2.158.395 2.563.587 3.556.191 3.884.133 4.036.960
MARS 0,139 732.653 781.294 927.965 1.287.267 1.405.975 1.461.200
SAB 0,139 732.653 781.294 927.965 1.287.267 1.405.975 1.461.200
MZB 0,106 558.714 595.807 707.657 981.657 1.082.183 1.114.296
   4.316.790 5.127.174 7.112.382 7.768.266 8.073.656
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Tabela 2:

 Jan Feb Mars Apr May June TOT
MW 0.0 0.0 0.0 0.0 2.100.000 0.0 2.100.000
MARS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 249.996 249.996
SAB 0.0 377.134 0.0 1.570.906 0.0 0.0 1.948.040
MZB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 377.134 0.0 1.570.906 2.100.000 249.996 4.298.036
 0.0 377.134 377.134 1.948.040 4.048.040 4.298.036  

Tabela 3:

  July August Sept Oct Nov Dec
P  1.116.622 1.170.57 1.248.793 1.330.390 1.387.070  
MW 0,384 4.287.828 4.494.900 4.795.365 5.108.698 5.326.348  
MARS 0,139 1.552.104 1.627.060 1.735.822 1.809.330 1.928.027  
SAN 0,106 1.552.104 1.627.060 1.735.822 1.809.330 1.928.027  
MZB  1.183.619 1.240.779 1.323.720 1.410.213 1.470.294  
  8.575.656 8.989.800 9.590.729 10.217.395 10.652.697  

Tabela 4:

 July Aug Sept Oct Nov Dec TOT
MW 0.0 13195.000 0.0 0.0 0.0 1.063.584 4.358.584
MARS 786.000 0.0 0.0 0.0 0.0 699.714 1.735.710
SAB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.948.040
MZB 786.000 0.0 0.0 0.0 0.0 699.714 1.485.714
 1.572.000 0.0 0.0 0.0 0.0 2.463.012 9.528.048
 5.870.036 7.065.036 7.065.036 7.065.036 7.065.036 9.528.048  

Tabela 5:

  Janu Febr Mars April May June
  527.089 562.082 667.601 926.092 1.011.493 1.051.223
MW 0,385 2.029.293 2.164.016 2.570.264 3.565.454 3.894.248 4.047.209
MARS 0,139 732.653 781.294 927.965 1.287.267 1.405.975 1.461.200
SAB 0,270 1.423.140 1.517.621 1.802.523 2.500.448 2.731.031 2.838.302
MZB 0,106 558.714 595.807 707.657 981.657 1.072.783 1.114.296
 0,900 4.743.801 5.058.738 6.008.409 8.334.828 9.103.437 9.461.007

Tabela 6:

 Jan Feb Mars Apr May June TOT
MW 0.0 0.0 0.0 0.0 2.100.000 0.0 2.100.000
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MARS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 249.996 249.996
SAB 0.0 732.563 0.0 1.985.056 0.0 0.0 2.717.619
MZB 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 732.563 0.0 1.985.056 2.100.000 249.996 5.067.615
 0.0 732.563 732.563 2.717.619 4.817.619 5.067.615  

Tabela 7:

  July August September October November December
  1.116.622 1.170.547 1.248.793    
MW 0,385 4.298.994 4.506.605 4.807.853    
MARS 0,139 1.552.104 1.627.060 1.735.822    
SAB 0,270 3.014.879 3.160.476 3.371.741    
MZB 0,106 1.183.619 1.240.779 1.323.720    
TOT 0.900 10.049.598 10.534.923 11.239.136    

Tabela 8:

 July August Sept Oct Novem December TOT
MW 0.0 1.195.000 0.0 0.0 0.0 1.063.584 4.358.584
MARS 786.000 0.0 0.0 0.0 0.0 699.714 1.735.710
SAB 0.0. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.717.619
MZB 786.000 0.0 0.0 0.0 0.0 699.714 1.485.714
 1.572.000 1.195.000 0.0 0.0 0.0 2.463.012 10.297.617
 6.639.615 7.834.615 7.834.615 7.834.615 7.834.615 10.297.627  

No processo 5085114-28.2014.4.04.7000, por decisão de 18/12/2014, a pedido
do MPF, foram autorizadas buscas em endereços de Guilherme Esteves de Jesus.

No Relatório de Polícia Judiciária 220 (evento 1, out84, fls. 12-28), foram
analisados arquivos eletrônicos apreendidos na residência do acusado.

Identificado um documento de transferência de USD 732.618,01 da conta
Opdale para conta Natiras em 21/01/2013 e que foi subscrito por Guilherme Esteves de Jesus
(evento 1, out84, fl. 16).

A conta Natiras, no Banco Cramer, como exposto anteriormente, era controlada
por Pedro Barusco.

O montante transferido foi debitado em uma planilha, igualmente apreendida na
residência de Guilherme Esteves de Jesus, com vinculação ao codinome “brusso”, em
referência a Pedro Barusco (evento 1, out84, fl. 22).

Na mesma planilha, logo abaixo de “brusso”, encontra-se o lançamento de USD
418.594,00 em favor de "duq", referência a Renato de Souza Duque, a revelar que ele sabia
que remunerava o ex-Diretor de Serviços da Petrobrás.
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Guilherme Esteves de Jesus, em interrogatório, apresentou esclarecimentos a
respeito da aludida planilha, identificando os beneficiários dos pagamentos ali registrados.
Confirmou que “brusso” seria Pedro Barusco, que “duq” seria Renato de Souza Duque e que
os pagamentos efetuados aos dois agentes ocorriam por solicitação de Pedro Barusco (evento
375, termo_transc_dep4):

“Juiz Federal:- A partir da folha 10 desse relatório tem uma planilha, vou mostrar para o
senhor, se o senhor puder me explicar o que é essa planilha?

Guilherme de Jesus:- Essa planilha aqui, depois que eu tomei conhecimento para quem eu
estava pagando eu comecei a organizar esses pagamentos, porque o Barusco era que me
passava os valores e eu não controlava direito os valores, eu fiquei preocupado de acabar
levando, enfim, me pedindo mais dinheiro do que estava combinado e eu comecei a organizar
os pagamentos, e aqui foi essa a intenção dessa planilha.

Juiz Federal:- Essa planilha foi o senhor que fez?

Guilherme de Jesus:- Essa planilha fui que eu que fiz.

Juiz Federal:- Está certo. Na folha seguinte, 11, tem uma série de beneficiários aqui, consta
lá, por exemplo, Guilherme 0.58, aí tem o valor de 625.150 dólares, Guilherme é o senhor aqui
ou alguma outra pessoa?

Guilherme de Jesus:- Esse sou eu, minha reserva pessoal.

Juiz Federal:- Martin?

Guilherme de Jesus:- Martin era um dos responsáveis pela empreitada da embarcação.

Juiz Federal:- Victer.

Guilherme de Jesus:- Victer Choa era o meu parceiro na China.

Juiz Federal:- Brusso.

Guilherme de Jesus:- Excelência, aí nessa planilha objetivamente tem muita gente que não
tem nenhuma ligação com a Sete Brasil, não tem nenhuma ligação com esse negócio, tem
gente aí que eu pagava ou que eu usei valores desse recebimento para remunerar gente que me
ajudou, por exemplo, a localizar o estaleiro, a localizar a área propriamente, eu gostaria de
não declinar o nome dessas pessoas para não trazê-los para esse negócio que absolutamente
não tem a ver, mas eu poderia esclarecer ainda mais o Brusso aí é o Barusco, tem um outro
que está um pouco mais abaixo, o Francesco, ele é o meu due diligence nessa empreitada na
Espanha, era ele que era o responsável pela due diligence, o negócio acabou não indo à frente
porque o empresário lá começou a não passar os documentos que a gente solicitava, eu fiquei
com medo e a gente acabou não indo, e é isso.

Juiz Federal:- Não, sim, o fato de estar nessa planilha e o senhor declinar aqui os nomes não
significa que ninguém cometeu um crime aqui necessariamente, mas alguns desses
pagamentos são relevantes aqui como então Brusso...

Guilherme de Jesus:- Brusso é o Barusco.

Juiz Federal:- E Duque?
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Guilherme de Jesus:- Eu fiquei sabendo depois que era o Renato Duque.

Juiz Federal:- Filé?

Guilherme de Jesus:- É File.

Juiz Federal:- File?

Guilherme de Jesus:- É.

Juiz Federal:- O que é isso?

Guilherme de Jesus:- Esse aí era uma reserva que eu fazia também para aquisição de outros
negócios também lá fora, eu olhava para trading, para objeto de, enfim, produtos para
trading, e eu também constituí esse fundo.

Juiz Federal:- E Yeo?

Guilherme de Jesus:- Yeo é meu sócio também na empreitada da embarcação.

Juiz Federal:- Chuva?

Guilherme de Jesus:- Sim, Chuva é um dos parceiros que me ajudou a localizar o terreno,
todos esses três de baixo, tem Chuva, Ed...

Juiz Federal:- Alceu?

Guilherme de Jesus:- Alceu.

Juiz Federal:- E Ed?

Guilherme de Jesus:- Sim, essas são as pessoas que me ajudaram na identificação do terreno.

Juiz Federal:- Mas esses pagamentos aqui, essa planilha aqui são pagamentos de 2013, o
senhor estava pagando esse pessoal?

Guilherme de Jesus:- Estava, porque eu não tive dinheiro pra pagar.

Juiz Federal:- E o senhor tinha contrato para amparar esses pagamentos para todas essas
pessoas?

Guilherme de Jesus:- Não, senhor, isso foi contrato de boca, contrato verbal.

Juiz Federal:- Por que que não consta aqui o Musa ou o Ferraz?

Guilherme de Jesus:- Excelência, porque no fundo, no fundo, eu nunca tive negócios diretos
com eles, eu organizei a planilha para o Barusco, o Barusco me deu as informações e eu
anotei elas, mas existe aba aí sim com os pagamentos para o Musa e para o Ferraz.

Juiz Federal:- Como assim?

Guilherme de Jesus:- Em alguma aba da planilha deve ter aí as referências das contas deles e
dos pagamentos que foram destinados a eles.
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Juiz Federal:- Mas os pagamentos a eles estavam identificados nesse lançamento Brusso?

Guilherme de Jesus:- Eu imagino que sim, eu não me recordo exatamente, mas eu imagino
que sim.

Juiz Federal:- Mas e por que discriminar então o do Barusco e o do Duque separadamente?

Guilherme de Jesus:- Excelência, isso foi só para organização, o Barusco me passou valores
muito altos para a conta, que depois eu vim saber que era do Duque e eu destaquei esse
lançamento em especial e depois eu vim a saber que era do Duque e eu registrei isso na
planilha.

Juiz Federal:- E quando foram feitas essas planilhas?

Guilherme de Jesus:- Eu não sei precisar, excelência, eu não sei se foi antes ou depois de eu
iniciar os pagamentos.

Juiz Federal:- Então o senhor tinha conhecimento que o senhor Renato Duque também era um
dos beneficiários?

Guilherme de Jesus:- Sim, como eu falei para o senhor, depois, depois que eu comecei eu
fiquei sabendo pra quem eu estava pagando efetivamente.

Juiz Federal:- E não havia um problema aí porque ele era diretor da Petrobrás?

Guilherme de Jesus:- Ele não era diretor da Petrobrás, excelência, eu questionei esses
pagamentos aí individualizados e tudo mais, o Barusco me falou que era coisa dele, e eu
simplesmente não avancei nisso, mas o fato é quando eu soube desses pagamentos o Duque já
não era mais da Petrobrás há pelo menos 1 ano e pouco”.

Apesar de declarar que Renato Duque não mais ocupava o cargo de Diretor da
Petrobrás, os pagamentos eram realizados em razão dos contratos da Sete Brasil com a Jurong
para a construção de navios-sonda e estavam atrelados ao contrato da Sete Brasil para
afretamento de vinte e uma sondas celebrado com a Petrobrás.

Guilherme Esteves sabia da vinculação, tendo declarado, inclusive, que os
pagamentos eram intermediados por Pedro Barusco, em decorrência do aludido negócio.

Há, ainda, prova documental robusta e objetiva dos pagamentos realizados por
por Guilherme Esteves de Jesus a Pedro Barusco, Renato Duque, Eduardo Musa e João
Ferraz.

Guilherme Esteves de Jesus seria o controlador das contas em nome das off-
shores Opdale Industries Ltd. e Black Rock Oil Services Ltda., mantidas em Liechtenstein, no
Valartis Bank. Em interrogatório, confirmou que é o controlador das contas e que elas não
teriam sido declaradas às autoridades nacionais (evento 385, termo_trans_dep4). As contas e
os seus créditos não foram declarados por Guilherme Esteves de Jesus à Receita Federal
(evento 1, out85).
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Pedro Barusco seria o controlador da conta 65409333, em nome da off-shore
Natiras Investment Inc., mantida na Suíça, no Banco Cramer Cie S/A. Em depoimento,
confirmou que é o controlador da conta (evento 160, termo_transc_dep1).

Renato de Souza Duque seria o controlador da conta em nome da off-shore
Drenos Corporation, mantida na Suíça, no Banco Cramer Cie S/A. No seu interrogatório,
confirmou que é o controlador da conta (evento 375, termo_transc_dep3).

Eduardo Musa seria o controlador da conta 10734813.2001, em nome da off-
shore Nebraska Holding Inc., mantida na Suíça, no Banco Cramer Cie S/A. No seu
interrogatório, confirmou que é o controlador da conta (evento 375, termo_transc_dep1).

João Ferraz seria o controlador da conta 65407333, em nome da off-shore Firasa
Company, mantida na Suíça, no Banco Cramer Cie S/A. Em depoimento, confirmou que é o
controlador da conta (evento 353, termo_transc_dep1).

Foram identificadas diversas transferências das contas Opdale e Black Rock
para as contas dos agentes da Sete Brasil e de Renato de Souza Duque.

Passo a examinar tais transferências.

Em interrogatório Guilherme Esteves de Jesus confirmou que realizou os
pagamentos (evento 385, termo_transc_dep4).

De Guilherme Esteves de Jesus para Renato de Souza Duque:

- 23/05/2013, transferência de USD 2.168.203,04, da Opdale Industries Ltd.
para a Drenos Corporations S/A;

- 15/08/2013, transferência de USD 1.195.063,00, da Opdale Industries Ltd.
para a Drenos Corporations S/A; e

- 13/12/2013, transferência de USD 1.063.675,31, da Opdale Industries Ltd.
para a Drenos Corporations S/A.

Os pagamentos constam nos extratos da conta Opdale Industries Ltd., juntados
no evento evento 182, anexo3, fl. 2, anexo4, fl. 2, e anexo5, fl. 2.

Há registro das transferências de agosto e de dezembro de 2013 na
contabilidade da propina de Pedro Barusco, especificamente na Tabela 8, supra, de forma a
relacionar os pagamentos ao contrato da Jurong com a Sete Brasil.

Nos seus interrogatórios, confirmaram as transferências (evento 375,
termo_transc_dep3 e termo_transc_dep4).

De Guilherme Esteves de Jesus para Eduardo Musa:
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- 25/07/2013, transferência de USD 786.155,20, da Opdale Industries Ltd. para
a Nebraska Holding Inc.; e

- 13/12/2013, transferência de USD 699.714,35, da Opdale Industries Ltd. para
a Nebraska Holding Inc.

Os pagamentos constam nos extratos da conta Nebraska Holding Inc., juntados
no evento 1, out93, especificamente na fl. 3.

Há ainda registro das transferências na contabilidade da propina de Pedro
Barusco, especificamente na Tabela 4, supra, de forma a relacionar os pagamentos ao contrato
da Jurong com a Sete Brasil.

Nos seus interrogatórios, confirmaram as transferências (evento 375,
termo_transc_dep3 e termo_transc_dep1).

De Guilherme Esteves de Jesus para Pedro José Barusco:

- 04/02/2013, transferência de USD 732.563,01, da Opdale Industries Ltd. para
a Natiras Investments Inc.; e

- 15/04/2013, transferência de USD 1.985.055,57, da Opdale Industries Ltd.
para a Natiras Investments Inc.

Os pagamentos constam nos extratos da conta Natiras Investments Inc. juntados
no evento 1, out86, especificamente fls. 159 e 161.

Há ainda registro das transferências na contabilidade da propina de Pedro
Barusco, especificamente na Tabela 6, supra, de forma a relacionar os pagamentos ao contrato
da Jurong com a Sete Brasil.

No seu interrogatório, Guilherme Esteves de Jesus, confirmou as transferências
(evento 375, termo_transc_dep3). Em depoimento prestado ao Juízo, Pedro Barusco também
confirmou os recebimentos (evento 160, termo_transc_dep1).

De Guilherme Esteves de Jesus para João Ferraz:

- 28/05/2013, transferência de USD 249.965,00, da Black Rock Oil Services
Limited para a Firasa Company S/A;

- 25/07/2013, transferência de USD 786.155,20, da Opdale Industries Ltd. para
a Firasa Company S/A; e

- 13/12/2013, transferência de USD 699.714,35, da Opdale Industries Ltd. para
a Firasa Company S/A.

Os pagamentos constam em avisos de crédito encaminhados pelo Banco Cramer
a João Ferraz, juntados no evento 1, out89, especificamente fls. 3, 8 e 12.
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Há ainda registro das transferências na contabilidade da propina de Pedro
Barusco, especificamente na Tabela 6 e na Tabela 8, supra, de forma a relacionar os
pagamentos ao contrato da Jurong com a Sete Brasil.

No seu interrogatório, Guilherme Esteves de Jesus, confirmou as transferências
(evento 375, termo_transc_dep3). Em depoimento prestado ao Juízo, João Ferraz também
confirmou os recebimentos (evento 353, termo_transc_dep1).

Foram obtidos contratos de prestação de serviço utilizados para conferir causa
econômica às transferências realizadas em benefício das empresas Nebraska Holdings Inc., de
Eduardo Musa, e Natiras Investments Inc., de Pedro Barusco.

Contrato celebrado pela Opdale Industries Ltd. com a Nebraska Holdings Inc.
juntado no evento 1, out92, fls. 3-10. Contrato celebrado pela Opdale Industries Ltd. com a
Natiras Investments Inc. juntado no evento 1, out81, fls. 158-161.

Em interrogatório, Guilherme Esteves de Jesus afirmou que os acertos e
pagamentos eram negociados de forma oral (evento 375, termo_transc_dep3):

“Juiz Federal:- Mas esses pagamentos aqui, essa planilha aqui são pagamentos de 2013, o
senhor estava pagando esse pessoal?

Guilherme de Jesus:- Estava, porque eu não tive dinheiro pra pagar.

Juiz Federal:- E o senhor tinha contrato para amparar esses pagamentos para todas essas
pessoas?

Guilherme de Jesus:- Não, senhor, isso foi contrato de boca, contrato verbal”.

A declaração de que inexistia substrato material a amparar as transações revela
que os contratos seriam fraudulentos e teriam sido utilizados para encobrir movimentações
suspeitas entre as contas das aludidas empresas, dissimulando pagamentos indevidos.

 

III.2. Da qualificação jurídica dos fatos.

Há prova categórica de que Guilherme Esteves de Jesus, representante do
estaleiro Jurong, pagou vantagem indevida em sete contratos celebrados pelo estaleiro Jurong
com a Sete Brasil, para o fornecimento de sete navios-sonda. A propina foi calculada em
0,9% do valor dos contratos e dividida na proporção de um terço a Renato de Souza Duque,
na condição de Diretor de Serviços e Engenharia da Petrobrás, e a executivos da Sete Brasil,
quais sejam o Diretor Presidente João Ferraz, o Diretor de Operações Pedro Barusco e o
Diretor de Participações, que posteriormente sucedeu Pedro Barusco na Diretoria de
Operações, Eduardo Musa, e de dois terços ao Partido dos Trabalhadores, responsável pela
sustentação política de Renato Duque no cargo de Diretor da Petrobrás.
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A prova oral ainda revela que Renato Duque direcionou parte dos pagamentos
por ele recebidos a Roberto Gonçalves, outro executivo da Petrobrás, mas pelos limites
objetivos da denúncia, o fato não foi objeto de imputação.

A Sete Brasil foi constituída para diluir os riscos financeiros da Petrobrás
existentes na contratação de sondas. Nessa perspectiva, a declaração de  João Ferraz (evento
353, termo_transc_dep1):

"Defesa:-  Me diz uma coisa, se o senhor puder me explicar de uma forma sintética, por que
foi criada a Sete Brasil?

João Ferraz:- A Sete Brasil foi criada por um motivo, existia a necessidade pelo lado da
Petrobras e do governo de viabilizar a construção de sondas no Brasil, a Petrobras tentou por
diversas vezes viabilizar essa construção de sondas no Brasil por meio tradicional que seria a
contratação de operadores de sonda, esses operadores nunca quiseram assumir o risco de
construir essas sondas no Brasil, pelos volumes envolvidos e pelo pioneirismo  dessa
construção que inseria uma série de riscos. Então a criação da Sete Brasil foi vislumbrada pra
mitigar esses riscos, na medida que ela propunha uma associação através de parceria entre
Sete Brasil e esses operadores, onde esses operadores ficariam com uma participação
minoritária, entre 15 e 30% e a Sete Brasil com uma participação majoritária entre 70 e 85%,
os riscos eram divididos da seguinte forma, os operadores ficavam, incorporavam ao negócio
sua experiência em operar sondas e os investidores financeiros, a Sete Brasil, trazia para o
negócio a sua capacidade financeira. Então se juntava no mesmo ambiente alguém que tinha
um conhecimento muito grande de operar, mas não tinha balanço, com alguém que tinha um
balanço muito grande, mas não tinha conhecimento de operar, então dessa associação, dessa
"joint venture" é que se vislumbrava a possibilidade de construir as sondas, de colocar essas
encomendas nos estaleiros brasileiros, alguns inclusive, que só foram viabilizados, a
construção desses estaleiros no Brasil por conta dessas encomendas.

Defesa:-  O senhor falou em risco, risco financeiro o senhor quer dizer?

João Ferraz:- Sim".

A Sete Brasil é uma empresa privada, os seus executivos, portanto, são
igualmente agentes privados. Apesar disso, como visto, a Petrobrás exerce ampla ingerência
no seu funcionamento, vg. o depoimento de João Ferraz (evento 353, termo_transc_desp1),
que declarou ser o Diretor Presidente e o Diretor de Operações da Sete Brasil indicados pela
Petrobrás. A testemunha, inclusive, declarou que recebeu apoio político de Renato Duque e
de João Vaccari Neto para se manter no cargo de Diretor Presidente da Sete Brasil, já que
Graça Foster, então Presidente da Petrobrás, pretendia substituí-lo.

No corpo diretivo da Sete Brasil João Ferraz, Diretor Presidente, e Pedro
Barusco, Diretor de Operações, este num segundo momento substituído por Eduardo Musa,
todos ex-funcionários da Petrobrás e por ela indicados.

Apesar disso, a prova revelou, acima de dúvida razoável, que parte da propina
do estaleiro Jurong foi acertada e direcionada a Renato de Souza Duque, em razão do cargo
por ele ocupado na Petrobrás, especificamente de Diretor de Serviços e Engenharia, que se
enquadra no largo conceito de funcionário público previsto no art. 327 do CP.
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O pagamento de vantagem indevida a funcionário público configura crime de
corrupção ativa, do art. 333 do CP, já que o efetivo repasse, no contexto do acerto, tem por
pressupostos o oferecimento e a promessa, verbos nucleares do aludido delito. Paralelamente,
o recebimento de vantagem indevida por funcionário público ou por terceiro, no âmbito do
acerto de propinas, caracteriza o delito do art. 317 do CP.

Os pagamentos, como declarado por Guilherme Esteves de Jesus em
interrogatório (evento 375, termo_transc_dep4), ocorreram para evitar que a Jurong fosse
prejudicada nos contratos celebrados pela empresa com a Sete Brasil.

Apesar do receio do acusado, ele próprio declarou que jamais sofreu qualquer
ameaça por parte de Pedro Barusco ou de qualquer outro beneficiário dos pagamentos
indevidos.

Para a caracterização dos crimes do art. 317 e 333 do CP, basta que o ato de
ofício em função do qual houve a oferta e pagamento de vantagem indevida esteja no âmbito
dos poderes de fato inerentes ao exercício do cargo do agente público (STF, Plenário, AP 470,
Rel. o Min. Joaquim Barbosa, DJe 22/04/2013).

Aliás, no âmbito da macrocorrupção e da corrupção sistêmica, em que há
naturalização do desvio da moralidade e probidade administrativas, sendo a corrupção, como
declarado por algumas testemunhas, "regras do jogo", mostra-se cada vez mais difícil
delimitar o ato praticado pelo agente público ou almejado pelo particular, fato que não pode
ser analisado de modo a beneficiar corrupto e corruptor, por caracterizar inversão de valores.

Assim, restou provado que a oferta e o pagamento da vantagem indevida foi
realizado à determinar a prática de indefinidos atos de ofício, incluídos no âmbito dos poderes
de fato do então Diretor da Petrobrás.

Muito embora a porcentagem de propina incidente sobre o valor do contrato
somente tenha sido efetivamente acertada por Pedro Barusco após a contratação da Jurong
pela Sete Brasil, a solicitação e a promessa da vantagem indevida, bem como a correlata
promessa de pagamento, teriam ocorrido antes. Nas palavras de Pedro Barusco, "discussões
houveram esse tempo todo, mas o martelo foi batido num determinado momento após a
assinatura do contrato" (evento 160, termo_transc_dep1).

Não descaracteriza o crime o fato de não existir mensuração prévia da vantagem
indevida acercada, bastando a promessa de vantagem a funcionário público:

"DIREITO PENAL. CONTRABANDO. ART. 334-A DO CP. RECEPTAÇÃO. ART. 180 DO CP.
DELITO CONTRA AS TELECOMUNICAÇÕES. artigo 70 da Lei nº 4117/1962. Corrupção
ativa. art. 333 do CP. (...) 3. Embora não tenham sido declinados os valores que seriam
repassados aos funcionários públicos para a liberação da carga ilícita, a promessa de
vantagem indevida restou cabalmente demonstrada pelo conjunto fático-probatório, devendo
ser mantida a condenação do réu pelo delito de corrupção ativa (art. 333 do CP).(TRF4, ACR
5005342-62.2018.4.04.7004, OITAVA TURMA, Relator Leandro Paulsen, juntado aos autos
em 12/09/2019)".
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O delito se consuma com a oferta ou promessa de vantagem indevida, com a
finalidade de assegurar interesses da Jurong nas contratações.

Dessa forma, Guilherme Esteves de Jesus, que prometeu e realizou pagamento
de vantagem indevida a agente público, responde pela corrupção ativa, do art. 333 do CP.

Quantos aos beneficiários da vantagem indevida, para a responsabilidade
criminal, basta que tenham concorrido, de qualquer forma, para o crime, nos termos do art. 29
do CP:

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas,
na medida de sua culpabilidade.

Renato Duque, Pedro Barusco e João Vaccari Neto seriam os responsáveis pelo
acerto e divisão da propina.

Igualmente respondem os executivos da Sete Brasil, Eduardo Musa e João
Ferraz, beneficiários da vantagem indevida, em razão dos arts. 29 e 30 do CP.

No que concerne aos atos de ofício efetivamente praticados por Renato de
Souza Duque, remeto à análise dos indícios do delito de frustração do caráter competitivo de
licitação, do art. 90, da Lei 8666/93, supra.

Como provas da intervenção direta de Renato Duque nas licitações do projeto
sondas, visando a contratação direta da Sete Brasil a constatação da Comissão Interna de
Apuração da Petrobrás, que concluiu pela interferência indevida de Renato Duque nas
licitações, tendo, mais concretamente, praticado os seguintes atos:

- elevação arbitrária da quantidade de lotes de navios sonda, de um lote de sete
navios, para quatro lotes de sete navios, por ordem do então Diretor da Petrobrás Renato de
Souza Duque, à revelia da Diretoria Executiva da Petrobrás, o que resultou em prejuízo à
competitividade da primeira licitação do projeto sondas;

- mensagem eletrônica encaminhada em 07/04/2011 por Renato de Souza
Duque ao então Presidente da Petrobrás, José Sérgio Gabrielli, sugerindo o encerramento da
primeira licitação do projeto sondas e a contratação direta da Sete Brasil.

O relatório foi juntado no evento 1, out24-out50.

Pela prática de atos de ofício inseridos no âmbito dos poderes de fato do cargo
de Renato Duque, incide a causa de aumento do art. 317, §1º, e art. 333, p. ú, ambos do CP.

No que concerne à quantidade de delitos de corrupção, foram celebrados sete
contratos de EPC (Engineering, Procurement and Constructions), pela Jurong com a Sete
Brasil, no montante de USD 5.645.082.274,32, correspondentes à época a R$
11.496.855.204,26:
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"1) Unidade NS Guarapari, datado de 28/11/2012, entre as empresas Guarapari Drilling B.V.
e Dolphin Rig 7 Pte Ltd. pelo valor total de US$ 806.440.330,56, que à época correspondia a
R$ 1.686.024.799,10;

2) Unidade NS Camburi, datado de 07/08/2012, entre as empresas Camburi Drilling B.V. e
Dolphin Rig 2 Pte Ltd., pelo valor total de US$ 806.440.323,96, que à época correspondia a
R$ 1.635.138.400,86;

3) Unidade NS Itaoca, datado de 07/08/2012, entre as empresas Itaoca Drilling B.V. e Dolphin
Rig 3 Pte Ltd., pelo valor total de US$ 806.440.323,96, que à época correspondia a R$
1.635.138.400,86;

4) Unidade NS Itaunas, datado de 07/08/2012, entre as empresas Itaunas Drilling B.V. e
Dolphin Rig 4 Pte Ltd., pelo valor total de US$ 806.440.323,96, que à época correspondia a
R$ 1.635.138.400,86;

5) Unidade NS Siri, datado de 07/08/2012, entre as empresas Siri Drilling B.V. e Dolphin Rig 5
Pte Ltd., pelo valor total estimado de US$ 806.440.323,96, que à época correspondia a R$
1.635.138.400,86;

6) Unidade NS Sahy, datado de 07/08/2012, entre as empresas Sahy Drilling B.V. e Dolphin
Rig 6 Pte Ltd., pelo valor total estimado de US$ 806.440.323,96, que à época correspondia a
R$ 1.635.138.400,86;

7) Unidade NS Arpoador, consolidado com aditivo em 07/08/2012, originalmente firmado
entre Guarapari Drilling B.V. e Dolphin Rig 1 Pte Ltd., sendo cedido para a Arpoador Drilling
B.V. em 28/11/2012, pelo valor total de US$ 806.440.323,96, que à época correspondia a R$
1.635.138.400,86".

A prova revelou que o acerto de propina levava em conta cada um dos contratos
celebrados. Havendo sete cálculos de propina (0,9% sobre o valor de cada contrato), um para
cada contrato celebrado pela Sete Brasil com o estaleiro Jurong, totalizando o valor bastante
expressivo de R$ 103.471.696,83 a vantagem indevida pactuada, deve ser efetivamente
mensurada nas datas de 07/08/2012 (quando foram assinados seis contratos) e de 28/11/2012
(quando houve assinatura de um contrato).

Inobstante, o acerto teria ocorrido em um mesmo contexto fático, criando uma
espécie de créditos dos beneficiários da propina com Guilherme Esteves de Jesus. O repasse
da propina ocorreria na medida em que a Jurong fosse remunerada pela Sete Brasil, com a
correlata dedução do montante global pactuado.

A unidade de contextos leva à conclusão de que se trata de delito único de
corrupção, o qual reputo consumado nas datas de 07/08/2012 e 28/11/2012.

Incide, ainda, a causa de aumento do art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/2013, tendo
em vista que Renato de Souza Duque, que também integrou a organização criminosa, exercia
o cargo de Diretor da Petrobrás.

Deve, entretanto, ser registrado que a circunstância do acusado ocupar cargo de
Diretor da Petrobrás assume caráter pessoal, não se comunicando aos demais partícipes dos
fatos, conforme previsão do art. 30, do CP, Assim, é de ser mantida tal majorante do art. 327,
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§ 2º, CP, tão somente em face de Renato de Souza Duque que, efetivamente, ocupava cargo
de Direção na Petrobrás. Nesse sentido já decidiu o TRF4, que é “Afastada a causa de
aumento da pena prevista no art. 327, §2º, do Código Penal, quanto aos acusados que não
exerciam os cargos previstos no dispositivo, uma vez que não se comunicam as
circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime (art. 30
do CP). (TRF4, ACR 5030883-80.2016.4.04.7000, OITAVA TURMA, Relator JOÃO
PEDRO GEBRAN NETO, juntado aos autos em 04/10/2018) .

Esse também o direcionamento imposto pelo Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que “ Não há falar em comunicabilidade da causa de aumento de pena do
parágrafo 2º do artigo 327 do Código Penal, eis que não se cuida de circunstância subjetiva
elementar, alcançando na sua incidência apenas os agentes autores, que, no tempo do crime,
ocupavam cargos em comissão ou função de direção ou assessoramento de órgão da
administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída
pelo poder público.” ((HC 32.106/RO, Rel. Ministro PAULO MEDINA, Rel. p/ Acórdão
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2004, DJ
20/09/2004, p. 335).

Além do crime de corrupção, há prova robusta e categória de que, em função da
solicitação e da promessa de vantagem indevida, Guilherme Esteves de Jesus repassou USD
10.366.264,03 por meio de dez transferências subreptícias, valendo-se de contas secretas, em
nome de empresas off-shores e mantidas em instituições financeiras situadas no exterior,
utilização de disponibilidades mantidas no exterior e não declaradas, vantagem indevida a
Renato de Souza Duque, Pedro Barusco, Eduardo Musa e João Ferraz.

São os seguintes repasses:

De Guilherme Esteves de Jesus para Renato de Souza Duque:

- 23/05/2013, transferência de USD 2.168.203,04, da Opdale Industries Ltd.
para a Drenos Corporations S/A;

- 15/08/2013, transferência de USD 1.195.063,00, da Opdale Industries Ltd.
para a Drenos Corporations S/A; e

- 13/12/2013, transferência de USD 1.063.675,31, da Opdale Industries Ltd.
para a Drenos Corporations S/A.

De Guilherme Esteves de Jesus para Eduardo Musa:

- 25/07/2013, transferência de USD 786.155,20, da Opdale Industries Ltd. para
a Nebraska Holding Inc.; e

- 13/12/2013, transferência de USD 699.714,35, da Opdale Industries Ltd. para
a Nebraska Holding Inc.

De Guilherme Esteves de Jesus para Pedro José Barusco:
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- 04/02/2013, transferência de USD 732.563,01, da Opdale Industries Ltd. para
a Natiras Investments Inc.; e

- 15/04/2013, transferência de USD 1.985.055,57, da Opdale Industries Ltd.
para a Natiras Investments Inc.

De Guilherme Esteves de Jesus para João Ferraz:

- 28/05/2013, transferência de USD 249.965,00, da Black Rock Oil Services
Limited para a Firasa Company S/A;

- 25/07/2013, transferência de USD 786.155,20, da Opdale Industries Ltd. para
a Firasa Company S/A; e

- 13/12/2013, transferência de USD 699.714,35, da Opdale Industries Ltd. para
a Firasa Company S/A.

Foram, ainda, obtidos contratos entre as empresas Nebraska Holdings Inc., de
Eduardo Musa, e Natiras Investments Inc., de Pedro Barusco, com a Opdale Industries Ltd,
utilizados para dissimular a causa ilícita dos pagamentos direcionados às referidas contas.

O repasse de propina através de contas secretas, não declaradas, mantidas no
exterior, em nome de de empresas off-shore, com utilização de valores recebidos e mantidos
no exterior, caracteriza lavagem de dinheiro, do art.1º da Lei 9613/1998 (vez que posteriores
à sua vigência, em 10.07.2012), tendo por antecedentes os crime de corrupção passiva, do art.
317 do CP, e de corrupção ativa, do art. 333 do CP, bem como indícios do crime de frustração
do caráter competitivo de licitação do art. 90, da Lei 8666/93.

Não se trata, como visto, de mero repasse de valores ou de mera transferência
bancária. Há utilização de sofisticado artifício financeiro para ocultar origem e titularidade
dos valores, bem como para dissimular a causa dos pagamentos da vantagem indevida
acertada.

Há, ainda, visíveis desígnios autônomos entre as condutas.

Num primeiro momento, acertou-se o pagamento da vantagem indevida
(corrupção) em outro, no futuro, houve o pagamento, dissimulado, da propina acertada
(lavagem de dinheiro).

Guilherme Esteves de Jesus, inclusive, declarou que teria recebido parte da sua
comissão da Jurong por meio de pagamentos em território nacional (evento 375,
termo_transc_dep4). Apesar disso, optou por utilizar contas secretas no exterior para repassar
valores aos beneficiários da propina, sem esclarecer comprovadamente a razão para não ter
efetuado tais transferências em território nacional.

O caso não se confunde com o precedente do Egrégio Supremo Tribunal
Federal, na Ação Penal 470, invocado pela Defesa do acusado Guilherme Esteves de Jesus.
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No julgamento dos Embargos Infringentes daquele caso, o ex-Deputado Federal
João Paulo Cunha, condenado por corrupção, foi absolvido do delito de lavagem de dinheiro.
O ex-Deputado havia recebido vantagem indevida por meio de sua esposa, que havia efetuado
saques da propina em banco. O Supremo Tribunal Federal entendeu que suposto expediente
de lavagem utilizado pelo ex-Parlamentar, com encerramento do ciclo delitivo pelo
recebimento de propina por meio de interposto, representaria exaurimento do delito de
corrupção integrando o próprio tipo penal.

Como visto, o presente caso não trata de mera transferência bancária ou
recebimento com singelo expediente de ocultação.

Ao contrário, há um contexto de sofisticação, caracterizado pela utilização de
contas bancárias em nome de empresas off-shore, de disponibilidades secretas e mantidas em
instituições financeiras no exterior, havendo, ainda a confecção de instrumentos contratuais
fictícios a amparar de maneira fraudulenta os pagamentos de vantagem indevida, tudo de
modo a dificultar a localização e o rastreamento do produto do crime.

O contexto autônomo das condutas tendentes a branquear a propina, com
mecanismos de ocultação e dissimulação aptos a ocultar e conferir a aparência lícita aos
valores repassados, permite a conclusão segura de que está desvencilhado da etapa
consumativa da corrupção.

Assim, reputo consumado um delito de lavagem de dinheiro para cada
transferência subreptícia realizada por Guilherme Esteves de Jesus para Pedro Barusco,
Renato de Souza Duque, Eduardo Musa e João Ferraz.

Ainda que a ação penal tenha sido suspensa em face de  Pedro Barusco, João
Ferraz e Eduardo Musa, as transferência ainda representam delitos de lavagem de dinheiro e
por elas deve responder Guilherme Esteves de Jesus.

Os pagamentos foram realizados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e
maneira de execução, pelo que incide no caso a regra da continuidade delitiva, do art. 71 do
CP.

Entre os crimes de corrupção e lavagem deve incidir a regra do concurso
material, do art. 69, tendo em vista a autonomia dos desígnios próprios de cada um.

O cúmulo material é consentâneo com o entendimento da 8ª Turma do E. TRF4.
Nesse sentido, transcrevo trecho do Voto do Desembargador Federal Leandro Paulsen na
ACR 5013405-59.2016.4.04.7000 (8ª Turma do TRF4, j. 07/11/2017):

"4.5 Concurso entre os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O Juízo de primeiro grau
reconheceu a existência de concurso formal entre os crimes de corrupção e lavagem de
dinheiro, solução que vai de encontro ao entendimento desta 8ª Turma, a qual vem afirmando
o concurso material entre tais delitos em todos os casos análogos.

Perceba-se que a consumação do crime de corrupção, antecedente ao de lavagem de dinheiro,
não se dá no momento em que é realizada a dissimulação e ocultação do patrimônio
transferido ao beneficiário espúrio. Consoante esclareci no tópico 4 deste voto, a corrupção é
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crime formal que resta integralmente consumado com a simples solicitação da vantagem. O
posterior cumprimento do ajuste mediante realização dos pagamentos por intermédio de
mecanismos de lavagem de dinheiro consuma novo delito autônomo cuja pena deve ser
cumulada com a sanção atinente à corrupção. Não há simultaneidade entre as condutas".

No mesmo sentido, o acórdão proferido pela 4ª Seção do e. TRF4, no
julgamento do EINUL 5083376-05.2014.404.7000, Rel. a Desembargadora Federal Cláudia
Cristina Cristofani, j. 01/06/2017:

"PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. 'OPERAÇÃO LAVA JATO'.
NOVO INTERROGATÓRIO. ARTIGO 616 DO CPP. PONTO PRELIMINAR REJEITADO.
DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE.
LAVAGEM DE DINHEIRO. QUANTIDADE DE CRIMES. AUMENTO PELA
CONTINUIDADE DELITIVA NO PATAMAR MÁXIMO. REPARAÇÃO DOS DANOS. JUROS
DE MORA. CABIMENTO. (...) 5. O crime de lavagem de dinheiro consuma-se já no momento
em que o agente pratica uma ação que envolva ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a
localização, a disposição ou a propriedade do bem, direito ou valor. Consideradas as
circunstâncias em que praticados os delitos, é devida a cumulação entre as penas do crime de
corrupção e lavagem de dinheiro, não podendo, em razão da autonomia e da identificação de
designos autônomos, ser considerado o branqueamento mero instrumento e desdobramento da
conduta para ocultação do crime antecedente. (...)"

Passo a examinar a responsabilidades individuais.

 

III.3. Das responsabilidades individuais.

III.3.1. Guilherme Esteves de Jesus

Guilherme Esteves de Jesus atuou como representante do estaleiro Jurong.
Declarou que acertou com Pedro Barusco, então Diretor de Operações da Sete Brasil, o
pagamento de valores nos contratos da Sete Brasil com o estaleiro Jurong, bem como que
realizou os pagamentos no exterior para Pedro Barusco, Renato de Souza Duque, Eduardo
Musa e João Ferraz.

Os pagamentos foram confirmados pelo acusado e por todos os beneficiários da
vantagem indevida acertada.

Há prova documental dos pagamentos, não se limitando à palavra do acusado,
de Renato de Souza Duque e dos colaboradores.

Ainda que os pagamentos tenham ocorrido em momento posterior à saída de
Renato Duque do cargo de Diretor da Petrobrás, não há dúvida, inclusive pelo depoimento de
Guilherme Esteves, de que eles estavam vinculados à promessa de vantagem indevida
adjacente aos contratos da Jurong.

Invocou como álibi a falta de dolo, pelo deconhecimento de que remunerava
indevidamente Renato de Souza Duque, agente público da Petrobrás.
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O álibi invocado não é plausível e é refutado pelas provas produzidas durante a
instrução.

Destaco, nesse sentido, o depoimento de Pedro Barusco (evento 160,
termo_transc_dep1), que declarou ter informado expressamente a Guilherme Esteves de Jesus
que este realizaria pagamentos a Renato de Souza Duque. A prova oral é amparada por prova
documental, especialmente na planilha com a anotação “duq”, em referência a Renato Duque,
anotado ao lado do lançamento de USD 418.594,00 (evento 1, out84, fl. 22), apreendido na
residência de Guilherme Esteves de Jesus.

Além disso, como visto anteriormente, os pagamentos foram realizados a
pretexto de assegurar os interesses da Jurong, mediante a prática, por Renato Duque, de atos
de  ofício inseridos no âmbito dos poderes de fato do seu cargo, visto que poderia influenciar
- como efetivamente influenciou - na contratação da Sete Brasil pela Petrobrás, o que resultou
em benefício ao estaleiro Jurong.

A prova oral e documental, de forma mais promissora a tabela com a inscrição
"duq" ao lado de uma dotação de pagamento, apreendida na residência de Guilherme Esteves
de Jesus (evento 1, out84, fl. 22), revelam que este efetivamente sabia que remunerava o ex-
Diretor da Petrobrás.

Agiu, portanto, com dolo direto.

Destarte, Guilherme Esteve de Jesus deve responder por um crime de corrupção
ativa, do art. 333 do CP, com a causa de aumento do art. 333, p.único do CP.

Em relação ao crime de lavagem de dinheiro, todos os repasses ocorreram sob a
vigência da Lei 12.683/2012, que entrou em vigor no dia 10/07/2012, que retirou o rol de
delitos antecedentes previsto nos incisos I a VIII da Lei 9613/1998.

O dolo direto de lavagem é inferível com base em indicadores objetivos,
consistentes na estruturação subreptícia utilizada pelo acusado para dissimular a origem e
natureza dos pagamentos realizados aos beneficiários da vantagem indevida, resultante do
crime de corrupção, tendente dificultar o rastreamento e permitir a ulterior fruição da
vantagem indevida.

Destarte, responde pelo tipo básico de lavagem de capitais, do art. 1º, caput, da
Lei 9613/1998, por dez vezes, haja vista que dez foram as transferências por ele realizadas,
em continuidade delitiva.

A denúncia, ainda, imputa o delito de integrar organização criminosa, do art.2º,
da Lei 12.850/2013, tão somente em relação a Guilherme Esteves de Jesus.

O aludido crime está tipificado nos seguintes termos:

Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa:
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Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às
demais infrações penais praticadas.

O conceito de organização criminosa, foi previsto pela norma penal não-
incriminadora do art. 1º, §1º, da Lei 12.850/2013:

“§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente,
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a
prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que
sejam de caráter transnacional.”

A denúncia descreve fatos ocorridos posteriormente à entrada em vigor da
aludida Lei, especialmente os seguintes pagamentos comprovadamente realizados por
Guilherme Esteves de Jesus:

- 13/12/2013, transferência de USD 1.063.675,31, da Opdale Industries Ltd. para a Drenos
Corporations S/A, de Renato de Souza Duque;

- 13/12/2013, transferência de USD 699.714,35, da Opdale Industries Ltd. para a Nebraska
Holding Inc, de Eduardo Musa; e

- 13/12/2013, transferência de USD 699.714,35, da Opdale Industries Ltd. para a Firasa
Company S/A, de João Ferraz.

Ainda que a associação tenha se iniciado antes da vigência da Lei 12.850/2013,
ela aplica-se ao presente caso, já que há prova de que a permanência do delito teria perdurado
até data posterior a 19/09/2013.

Outros criminosos confessadamente envolvidos nos acertos de propina nos
contratos da Sete Brasil com o estaleiros, como João Ferraz, Eduardo Musa e Zwi Skornicki
foram condenados pela pertinência de organização criminosa na ação penal 5013405-
59.2016.4.04.7000. Pedro Barusco Filho e Renato de Souza Duque, também foram
condenados por associação criminosa na ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000.

Assim, apesar da imputação unipessoal no presente feito, apenas em relação a
Guilherme Esteves de Jesus, como houve o fracionamento de imputações, viável com base no
art. 80 do CPP, não há óbice ao exame das demais elementares do delito associativo.

A prova é clara quanto à transposição do esquema de corrupção instaurado no
âmbito da Petrobrás - e descoberto pela assim denominada Operação Lavajato - aos contratos
da Sete Brasil.

Igualmente presente a atuação dos agentes públicos ou a eles equiparados, por
força do art. 29 e 30 do CP, notadamente Renato de Souza Duque, beneficiários de parte da
vantagem indevida calculada com base nos contratos celebrados pela Sete Brasil com os
estaleiros.
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Também identificada a participação de agentes políticos, aqui pessoalizados em
João Vaccari Neto, representante do Partido dos Trabalhadores, agremiação política à qual foi
direcionada parte da propina acertada com os estaleiros, como provado na sentença da ação
penal 5013405-59.2016.4.04.7000.

Provada, ainda, a atuação de representantes dos estaleiros, responsáveis pelo
acerto e pagamento da vantagem indevida, sendo o caso de Zwi Skornicki e Milton
Pascowitch, representantes dos estaleiros Brasfels e Ecovix, respectivamente, são confessos.

Agrega-se ao sistema de corrupção construído na Sete Brasil, em evolução ao
esquema de pagamentos de propinas da Petrobrás, o mecanismo de compensações no
direcionamento da vantagem indevida por cada um dos estaleiros.

Em síntese do seu funcionamento, para evitar que um mesmo estaleiro tivesse
que realizar pagamentos, concomitantemente, a agentes públicos e a agentes políticos, João
Vaccari Neto, Pedro Barusco e Renato Duque organizaram para que alguns estaleiros
ficassem responsáveis por pagamentos somente a agentes públicos, vg. o estaleiro Jurong,
enquanto que outros estaleiros realizariam pagamentos apenas ao Partido dos Trabalhadores,
vg. o estaleiro Ecovix.

É certo que o estaleiro Brasfels realizou pagamentos tanto a agentes políticos
quanto a agentes públicos, cf. sentença da ação penal 5013405-59.2016.4.04.7000. Mas, isso
não descaracteriza a estrutura organizada.

Se, por um lado, o artifício tinha por finalidade otimizar o controle da propina,
por outro, reforçava a vinculação e interdependência dos criminosos associados - corruptos,
corruptores e profissionais da lavagem - no regular funcionamento da estruturação criminosa,
com acentuada sofisticação.

Afinal, há redução, pela metade, da quantidade de pagamentos. Se antes um
mesmo corruptor precisaria remunerar inevidamente agentes públicos e políticos, agora
remuneraria agentes públicos ou agentes político, o que visivelmente diminui os rastros de
pagamento, dificultando o descobrimento dos crimes e a recuperação do proveito criminoso.

É nesse contexto que, como provado, insere-se Guilherme Esteves de Jesus.

A prova revela, com certeza, a prática de crimes por Guilherme Esteves de
Jesus, representante do estaleiro Jurong, desde antes da celebração dos contratos, em
07/08/2012, entre o estaleiro Jurong e a Sete Brasil, até 13/12/2013, quando foram realizados
pagamentos a Renato Duque, João Ferraz e Eduardo Musa.

Provado, portanto, a vinculação estável e permanente entre os criminosos.

Como esclarecido por Pedro Barusco (evento 160, termo_transc_dep1), os
pagamentos foram interrompidos pois houve deflagração da assim denominada Operação
Lavajato.

A declaração encontra amparo em elemento documental.
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Nesse sentido, os contratos fraudulentos de prestação de serviço celebrados em
01/04/2013, pela Opdale Industries, de Guilherme Esteves, com a Natiras Investments Inc.,
de Pedro Barusco (evento 1, out81, fls. 158-161), e com a Nebraska Holding, de  (evento 1,
out92, fls. 3-6), utilizados para dissimular a causa ilícita dos repasses realizados, os quais
previam pagamentos, no total de USD 7.250.392, parcelados em noventa e seis meses. A
mesma cláusula consta nos dois contratos:

“3) As considerations for the SERVICES, CONTRACTOR shall pay to the ADVISOR a fee due
only in the case JIA enters into and effective parnershil with Partner and presents a proposal
in connection with the Tender and Accordingly, win the Tender. The Fee due by CONTRACTOR
to the ADVISOR shall correspond to the fixed amoung of US$ 7.250.392 (...), to be pais in 96
(...) months though installments, the first of with shall be due within 10 (tem) days as of the
date of the issuance of the corresponding invoice by the ADVISOR”

Tais documentos são indícios de que, não fosse a deflagração da assim
denominada Operação Lavajato, em março de 2014, haveria permanência do vínculo
associativo entre os integrantes da organização criminosa. Vislumbro, de plano, dois motivos
para tanto.

Primeiro, porque os valores comprovadamente repassados a Pedro Barusco e a
Eduardo Musa, controladores das contas Natiras e Nebraska, são bem inferiores ao
consignado nos aludidos contratos.

Segundo, porque a contar os noventa e seis meses da data de celebração dos
contratos (01/04/2013), os contratos forneceriam lastro fictício à realização de pagamentos
até 01/04/2021.

Reputo, assim, corroborada a declaração de Pedro Barusco no sentido de que o
vínculo criminoso associativo tendia a perdurar não fosse a deflagração da Operação
Lavajato.

A dedicação criminosa profissional habitual, ilustrada pela complexidade e
quantidade de crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, em prolongado período, revela
que os fatos transcendem ao mero concurso eventual, caracaterizando o delito de pertinência
a organização criminosa, na forma como descrito no artigo 1º e § 1º da Lei 12.850/2013.

Pelo exposto, Guilherme Esteves de Jesus deve responder pelo crime do art. 2º,
da Lei 12.850/2013.

Deve incidir a causa de aumento do art. 2º, §4º, da Lei 12.850/2013, tendo em
vista que Renato de Souza Duque, que também integrou a organização criminosa, era
funcionário público para fins penais, nos termos do art. 327 do CP, valendo-se os associados
dessa condição para a prática dos delitos (inciso II) e que o produto ou proveito da corrupção
destinou-se ao exterior (inciso III).

 

III.3.2. Renato de Souza Duque.
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Renato de Souza Duque é confesso em relação ao acerto da vantagem indevida
nos contratos de navios-sonda (corrupção), bem como em relação ao recebimento de forma
sub-reptícia da propina em contas secretas no exterior (lavagem de dinheiro).

Ele participou dos acertos enquanto ocupava o cargo de Diretor da Petrobrás,
recebendo a vantagem indevida em relação à função pública exercida. Ainda que tenha
deixado o cargo na Petrobrás em 29.04.2012, como relata em seu interrogatório (evento 375 -
TERMO_TRANSCR_DEP3), teve atuação destacada, enquanto na Petrobrás, para o
encaminhamento da contratação das sondas, como já referido anteriormente. 

A palavra do acusado converge com as declarações prestadas por Pedro
Barusco, Eduardo Musa, João Ferraz, Zwi Skornicki e Milton Pascowitch, os quais
celebraram acordos de colaboração premiada com o MPF.

A confissão do acusado e a declaração dos colaboradores são compatíveis com
as demais provas do processo, como as tabelas com a contabilidade de propina utilizadas por
Pedro Barusco (evento 1, out5, fls. 8-9) e com as tabelas apreendidas na residência de
Guilherme Esteves de Jesus (evento 1, out84, fl. 22), bem como com os extratos da conta
Opdale Industries Ltd., controlada por Guilherme Esteves de Jesus, juntados no evento evento
182, anexo3, fl. 2, anexo4, fl. 2, e anexo5, fl. 2, que registram os pagamentos realizados à
Drenos Corporations S/A, controlada por Renato Duque, e que foram confirmados por
Guilherme Esteves de Jesus durante o seu interrogatório (evento 375, termo_transc_dep4).

Presente, portanto, prova categórica do agir doloso do acusado, tanto em relação
à corrupção quanto em relação à lavagem de capitais.

Deverá responder apenas por um crime de corrupção passiva e por três crimes
de lavagem, em continuidade delitiva, já que foram três as transferências feita por Guilherme
Esteves de Jesus, a partir da conta Opdale Industries Ltd., para a conta Drenos Corporation
S/A, de Renato Duque.

Em relação à corrupção, devem incidir as causas de aumento do art. 317, §1º, do
CP, pois efetivamente praticou atos de ofício, e do art. 327, §2º, do CP, tendo em vista que
Renato de Souza Duque, responsável pelo acerto e recebimento da propina, ocupava o cargo
de Diretor de Engenharia e Serviços da Petrobrás, sociedade de economia mista, nomeado
pelo Presidente da República.

III.3.3. João Vaccari Neto.

João Vaccari Neto é ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores. Segundo o
declarado pelos acusados Renato Duque e Eduardo Musa e pelas testemunhas Pedro Barusco,
João Ferraz, Milton Pascowitch, Zwi Skornicki, Walmir Pinheiro Santana e Augusto
Medonça, João Vaccari seria o intermediador dos interesses do Partido dos Trabalhadores nos
contratos celebrados com a Sete Brasil.

Renato de Souza Duque e Pedro Barusco, ainda, declararam que o acerto de
divisão de propina nos contratos da Sete Brasil com a Jurong, na proporção de um terço para
agentes da Sete Brasil e da Petrobrás e de dois terços para o Partido dos Trabalhadores, foi
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diretamente discutido com João Vaccari Neto.

João Ferraz declarou que João Vaccari Neto e Renato Duque teriam oferecido
apoio político a sua manuntenção no cargo de Diretor Presidente da Sete Brasil, quando
haveria intenção da então Presidente da Petrobrás, Graça Foster, de retirá-lo daquele cargo.

Teria sido acertado com João Vaccari que alguns estaleiros realizariam
pagamentos da propina acertada nos contratos da Sete Brasil apenas para a “Casa” e que
outros pagariam ao Partido dos Trabalhadores.

Nesse sentido, o estaleiro Ecovix, do Grupo Engevix, somente realizaria
pagamentos à agremiação política, o que foi confirmado por Milton Pascowitch, que
confirmou ter acertado tais pagamentos com João Vaccari Neto, tendo por contraprestação
três contratos assinados pela Ecovix com a Sete Brasil, para a construção de navios-sonda. O
estaleiro Brasfels, do Grupo Keppel Fels, realizou pagamentos tanto a agentes da “Casa”
como ao Partido dos Trabalhadores, cf. sentença e acórdão condenatórios da ação penal
5013405-59.2016.4.04.7000. O estaleiro Jurong efetuaria pagamentos somente aos agentes da
Sete Brasil e da Petrobrás.

Não se pode dizer que a prova se limita à palavra de colaboradores e de Renato
Duque (este não colaborador).

Há provas diretas de corroboração.

Nesse sentido, a anotação identificada no celular de Marcelo Bahia Odebrecht,
com a associação de João Vacari Neto à sigla “DGI”, utilizada pelo executivo da Odebrecht
para referenciar pagamentos de propina, e a palavra sondas (evento 360, anexo2, fl. 16):

“Vaccari vs sondas vs DGI consorcios”.

Ainda, as tabelas de Pedro Barusco com contabilidade de propinas acertada nos
contratos da Sete Brasil com a Brasfels (Keppel Fels) (evento 1, out5, fls. 10-11). Há ali
dotações específicas para “Moch”, referência a João Vaccari Neto, a revelar que o estaleiro
Brasfels, nos termos da declaração de Zwi Skornicki (evento 160, termo_transc_dep2), teria
ficado responsável por remunerar indevidamente tanto agentes da “Casa” como o Partido dos
Trabalhadores.

Os fatos envolvendo os pagamentos do estaleiro Brasfels e Zwi Skornicki a
João Vaccari Neto, como já consignado várias vezes, diz respeito à ação penal 5013405-
59.2016.4.04.7000. Nada obstante, nos presentes autos, serve como prova de corroboração do
envolvimento de João Vaccari Neto nos acertos para pagamento de vantagem indevida feitos
com Guilherme Esteves de Jesus.

Há também provas indiretas de corroboração.

Destaco o e-mail, encaminhado por Rogério Araújo, executivo da Odebrecht,
para Marcelo Bahia Odebrecht e outros executivos do Grupo empresarial, no qual consta que
Renato Duque teria revelado que teria um compromisso com o Partido dos Trabalhadores
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para permanência no cargo de Diretor de Serviços até que fosse concluída a contratação dos
vinte e um navios-sonda. O e-mail consta na fl. 16 do Laudo 1476/2015-Setec/SR/DPF/PR
(evento 1, out55).

Como João Vaccari Neto intermediava interesses do Partido do Trabalhadores, o
compromisso de Renato Duque com a agremiação é um indício da participação de João
Vaccari nos acertos com os estaleiros.

Também as tabelas de Pedro Barusco, com contabilidade da propina acertada
nos contratos da Sete Brasil com a Jurong (evento 1, out5, fls. 8-9), reproduzidas supra. Não
há em tais tabelas pagamentos a João Vaccari Neto.

A ausência de registro de pagamentos, decorre do esquema de compensações já
relatado supra.

De se destacar, igualmente, a intensa comunicação telefônica havida entre
Guilherme Esteves de Jesus terminais pertencentes à Sete Brasil, a Renato de Souza Duque, a
Pedro Barusco e João Vaccari Neto, discriminada no Relatório de Informação 112/2018
(evento 360, anexo7 e anexo8), no período de 14/11/2011 a 16/07/2014.

Não passa despercebido que há apenas cinco ligações entre Guilherme Esteves e
João Vaccari Neto, nos dias 22/06/2013, 06/06/2014, 02/07/2014, 10/07/2014 e 16/07/2014.

Diversamente, foram identificadas setenta e sete ligações telefônicas entre Zwi
Skornicki, representante do estaleiro Brasfels que realizou pagamento ao Partido dos
Trabalhadores em razão de contratos com a Sete Brasil, e João Vaccari Neto, posteriores a
2010. As ligações estão registradas no Relatório de Informação 90/2016 (evento 360, anexo3,
anexo4, anexo5 e anexo6).

A manifesta desproporção entre a quantidade de ligações entre João Vaccari e
Zwi Skornicki e João Vaccari e Guilherme Esteves de Jesus, deve-se ao fato de que o
estaleiro Brasfels, diversamente do estaleiro Jurong, comprometeu-se com o pagamento de
vantagem indevida ao Partido dos Trabalhadores.

A diferença entre as tabelas de contabilidade de propina controladas por Pedro
Barusco, com a anotação "Moch" na relativa aos valores do estaleiro Brasfels, bem como a
visível diferença da quantidade de ligações Guilherme Esteves de Jesus com João Vaccari e
entre este e Zwi Skornicki confirmam o esquema de compensações de propinas existentes
entre os estaleiros, carcaterizando indício do envolvimento de João Vaccari Neto no acerto e
divisão da vantagem indevida vinculada aos contratos da Sete Brasil com o estaleiro Jurong.

Em síntese, portanto, contra João Vaccari há seis depoimentos incriminadores,
de Renato de Souza Duque, Pedro Barusco, Eduardo Musa, João Ferraz, Milton Pascowitch e
Walmir Pinheiro Santana, relatando o seu envolvimento com os acertos da corrupção nos
contratos da Sete Brasil com os estaleiros.

Como provas de corroboração há:
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a) mensagem eletrônica encaminhada por Rogério Araújo, executivo da
Odebrecht, para Marcelo Bahia Odebrecht e outros executivos do Grupo empresarial, na qual
consta que Renato de Souza Duque teria um acerto com o Partido dos Trabalhadores em
relação à contratação de vinte e um navios sonda pela Petrobrás, fato que, aliás, foi
confirmado pelo ex-Diretor de Serviços da Petrobrás em interrogatório (evento 1, out55, fl.
16);

b) registro localizado no celular apreendido de Marcelo Bahia Odebrecht, no
qual o nome de João Vaccari Neto é associado às palavras “sondas” e “DGI”, indicando a
existência de negociação de propinas (“DGI”) com João Vaccari nos contratos de navios-
sonda (evento 360, anexo2, fl. 16);

c) tabelas de Pedro Barusco com contabilidade de pagamentos indevidos
realizados pelo estaleiro Jurong, nas quais não há referência de pagamentos a João Vaccari
Neto, pois o aludido estaleiro, no esquema de compensação de propinas, ficaria responsável
por remunerar indevidamente somente agentes da Sete Brasil e da Petrobrás (evento 1, out5,
fls. 8-9);

d) tabelas de Pedro Barusco com contabilidade de pagamentos indevidos
realizados pelo estaleiro Brasfels, nas quais há referência de pagamentos realizados a
“Moch”, codinome utilizado para denominar João Vaccari Neto, pois o aludido estaleiro, por
meio de Zwi Skornicki, havia comprometido-se a remunerar indevidamente o Partido dos
Trabalhadores, em decorrência dos contratos celebrados com a Sete Brasil (evento 1, out5,
fls. 10-11);

e) registro de apenas cinco ligações entre Guilherme Esteves de Jesus e João
Vaccari Neto, ocorridas no período de 22/06/2013 a 16/07/2014, enquanto que entre Zwi
Skornicki e João Vaccari Neto foram identificadas setenta e sete ligações (evento 360,
anexo3-anexo8), o que apenas confirma, no esquema de compensações de propina dos
estaleiros, a Brasfels teria ficado responsável pelo direcionamento de propinas ao Partido dos
Trabalhadores - e não, diretamente, a Jurong.

Destarte, pelos depoimentos incriminadores convergentes corroborados por
prova documental do pagamento de propinas e do acerto da vantagem indevida, é possível
concluir, de forma categória e acima de dúvida razoável, pela responsabilidade criminal de
João Vaccari Neto, devendo responder por um crime de  corrupção passiva, do art. 317 do CP,
na condição de partícipe.

Devem incidir as causas de aumento do art. 317, §1º, do CP, pois Renato de
Souza Duque efetivamente praticou atos de ofício, como antes explicitado.

Em relação a João Vaccari Neto, destaco que não vislumbro litispendência em
relação à ação penal 5013405-59.2016.4.04.7000. A presente ação penal envolveu outro
acerto para pagamento de vantagem indevida, agora com representante do estaleiro Jurong,
havendo outros contratos celebrados, diferentemente daquela ação, onde estão relacionados a
contratos celebrados com a empresa Keppel Fels. 

III.3.4. Eduardo Musa.
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Eduardo Musa é confesso em relação ao acerto da vantagem indevida nos
contratos de navios-sonda (corrupção), bem como em relação ao recebimento de forma sub-
reptícia da propina em contas secretas no exterior (lavagem de dinheiro).

A confissão do acusado é compatível com as demais provas do processo, como
as tabelas com a contabilidade de propina utilizadas por Pedro Barusco, nas quais é
identificado pela sigla "MZB" (evento 1, out5, fls. 8-9), e, especialmente, os extratos da conta
Nebraska Holding Inc., da qual era controlador, que registram pagamentos oriundos da
Opdale Industries Ltd., de Guilherme Esteves de Jesus (evento 1, out93, fl. 3) e que foram
confirmados por Guilherme Esteves de Jesus durante o seu interrogatório (evento 375,
termo_transc_dep4).

Presente, portanto, prova categórica do agir doloso do acusado, tanto em relação
à corrupção quanto em relação à lavagem de capitais.

Deverá responder apenas por dois crimes de lavagem, em continuidade delitiva,
já que foram duas as transferências feita por Guilherme Esteves de Jesus, a partir da conta
Opdale Industries Ltd., para a conta Nebraska Holding Inc., de Eduardo Musa.

Em relação à corrupção, devem incidir a causa de aumento do art. 317, §1º, do
CP, pois efetivamente Renato de Souza Duque praticou atos de ofício, como já visto.

 

IV. DISPOSITIVO

 

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão
punitiva.

IV.1. Suspendo a ação penal e, portanto, a condenação em relação a Eduardo
Musa, nos termos da Cláusula 5ª, a, do termo de acordo por ele celebrado com o MPF.

IV.2. Condeno Renato de Souza Duque:

a) por um crime de corrupção passiva, do art. 317 do CP c/c art. 317, §1º, e art.
327, § 1º e §2º do CP, consistente na solicitação de vantagem indevida, em decorrência dos
contratos celebrados entre Petrobrás, Sete Brasil e o Grupo Jurong, antes referidos, assinados
no dia 03/08/2012; e

b) por três crimes de lavagem de dinheiro, do art. 1º, caput, da Lei 9613/98 c/c
art. 71 do CP, consistentes nas transferências realizadas pela off-shore Opdale Industries à
conta da off-shore Drenos Corporations S/A.

IV.3. Condeno João Vaccari Neto por um crime de corrupção passiva, do art.
317 do CP c/c art. 317, §1º, do CP, consistente na solicitação de vantagem indevida, em
decorrência dos contratos celebrados entre Petrobrás, Sete Brasil e o Grupo Jurong, antes
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referidos, assinados no dia 03/08/2012; e

IV.4. Condeno Guilherme Esteves de Jesus:

a) por um crime de corrupção ativa, do art. 333 do CP c/c art. 333, parágrafo
único, do CP, consistente na oferta e promessa de pagamento de vantagem indevida, em
decorrência dos contratos antes referidos, assinados no dia 03/08/2012;

b) por dez crimes de lavagem de dinheiro, do art. 1º, caput, da Lei 9613/98 c/c
art. 71 do CP, consistentes nas transferências realizadas pelas off-shores Opdale Industries e
Black Rock Oil Services Limited às contas em das off-shores Drenos Corporations S/A,
Nebraska Holding Inc., Natiras Investments Inc. e Firasa Company S/A; e

c) por um crime de pertinência à organização criminosa, do art. 2º, caput, da Lei
12.850/2013, c/c art. 2º, §4º, II e III da Lei 12.850/2013.

 

V. Da dosimetria das penas.

V.1. Renato de Souza Duque

Para o delito de corrupção: Renato de Souza Duque não registra antecedentes
no processo. O acusado é multicondenado perante este Juízo. Nada obstante, remanesce
tecnicamente primário. Personalidade, conduta social, motivos e comportamento da vítima
são neutros. A culpabilidade é elevada. Possui instrução superior, sendo Engenheiro
Eletricista e de Petróleo, tendo plena ciência da conduta adotada para a prática infracional,
quando da celebração dos contratos da Sete Brasil. Renato de Souza Duque, ainda, confirmou
que apenas permaneceu no cargo de Diretor da Petrobrás por ter feito um acordo com o
Partido dos Trabalhadores, então responsável pela sua manutenção política no aludido Cargo,
para acompanhamento e impulsionamento dos contratos para a construção e afretamento de
navios-sonda pela Petrobrás, com a ciência de que havia intenção da agremiação política em
locupletar-se com propinas de tais contratos. Ainda assim optou por permanecer na empresa
para viabilizar a prática criminosa. Circunstâncias também devem ser valoradas
negativamente. A prática da corrupção envolveu o acerto para pagamento do valor bastante
expressivo, de R$ 103.471.696,83, correspondente a 0,9% sobre o valor de cada contrato
celebrado pelo estaleiro Jurong com a Petrobrás, havendo divisão dos valores entre agentes da
Petrobrás, da Sete Brasil e do Partido dos Trabalhadores. A prova também revela sofisticação
do mecanismo de corrupção, com a adoção de sistema de compensações entre os destinatários
da vantagem indevida. A prova, ainda, revela o efetivo pagamento de, pelo menos, USD
10.366.264,03, quantia de elevada monta quando comparada com atos de microcorrupção. A
vetorial consequências deve, igualmente, ser valorada negativamente. Os atos praticados
atingiram diretamente a lisura do processo seletivo para contratação das sondas, afastando a
oportunidade de outras empresas interessadas participarem e eventualmente vencerem
regularmente o processo licitatório, em detrimento da coisa pública. O acerto e recebimento
dos valores permitia o funcionamento do esquema de compensações entre os beneficiários da
propina. Embora a Jurong não tenha efetuado pagamentos diretamente ao Partido dos
Trabalhadores, o sistema de compensações viabilizou o repasse indireto de propina à
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agremiação política. A destinação de propina a partido político afeta o processo democrático.
Considerando as três vetoriais negativas fixo a pena base em cinco anos e oito meses de
reclusão e cento e quarenta e um dias multa.

Incide a atenuante da confissão, do art. 65, III, d, do CP, pelo que reduzo a pena
em um sexto, resultando em quatro anos, oito meses e vinte dias de reclusão e cento e
dezessete dias multa.

Não há outras atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Provada a prática de atos de ofício pelo então Diretor da Petrobrás Renato de
Souza Duque, a justificar a incidência do 317, §1º, do CP. Da mesma forma, Renato de Souza
Duque, responsável pelo acerto e recebimento da propina, ocupava o cargo de Diretor de
Engenharia e Serviços da Petrobrás, sociedade de economia mista, nomeado pelo Presidente
da República, o que faz por incidir a previsão do art. 327, § 2º, CP.

A despeito do previsto no art. 68, parágrafo único, do CP, que estabelece uma
faculdade - não um dever - ao julgador, no caso de concurso de causas especiais de aumento
de pena, como vem reconhecendo o TRF4, é caso de cumulação das duas aludidas causas de
aumento.

Nesse sentido, trecho da ementa da ACR 5054932-88.2016.4.04.7000, 8ª
Turma, Rel. o Desembargador Federal João Pedro Gebran, j. 05/12/2018:

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. 'OPERAÇÃO LAVA-JATO'. APELAÇÃO DE RÉU
ABSOLVIDO. CONHECIMENTO PARCIAL. COMPETÊNCIA DA 13ª VARA FEDERAL DE
CURITIBA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO
DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. NÃO APLICABILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL.
NÃO VERIFICAÇÃO. MÉRITO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. LAVAGEM DE
DINHEIRO. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. VETORIAIS DO ARTIGO 59
DO CÓDIGO PENAL. CULPABILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO. CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DE CORRUPÇÃO E
LAVAGEM DE DINHEIRO. CONTROLE JUDICIAL DO ACORDO DE COLABORAÇÃO
PREMIADA. LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA. RECOLHIMENTO DOMICILIAR. PRISÃO
DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA PREVENTIVA. CABIMENTO DE DETRAÇÃO.
ABATIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. BENEFÍCIOS DECORRENTES DE
COLABORAÇÃO. APLICAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES. MANUTENTAÇÃO. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA. (...)

12. É válida a incidência concomitante de mais de uma causa de aumento, mormente nas
hipóteses em que previsto patamar fixo de incidência, como ocorre nos artigos 317, §1º, e 327,
§2º, ambos do Código Penal.

13. Deve ser aplicada a regra do concurso material entre o delito de corrupção passiva e os
delitos de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 69 do Código Penal, uma vez que cometidos
mediante ações e contextos distintos, bem como diante da existência de desígnios autônomos e
da afetação de bens jurídicos diversos".

A cumulação das causas de aumento do art. 317, §1º, do CP, com a do art. 327,
§2º, foi também determinada pela 8ª Turma do e. TRF4 na ACR 5083838-59.2014.4.04.7000,
j. 01/06/2016, e ACR 5039475-50.2015.4.04.7000, j. 02/08/2017.
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No mesmo direcionamento julgado do Superior Tribunal de Justiça, onde
assentado que "A teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, a aplicação das causas
majorantes e minorantes se dá sem compensação, umas sobres as outras, não sendo
admissível a pretendida tese de incidência de única majorante dentre as aplicáveis."  (AgRg
no HC 512001/SP - 6ª T., Rel. Min. Néfi Cordeiro, DJe 29/08/2019).

Assim, na terceira fase da dosimetria, elevo duas vezes a pena em 1/3, em
cascata, pela incidência das causas aumento dos arts. 317, §1º, do CP, e do art. 327 §2º, do
CP, resultando a pena em oito anos, quatro meses e vinte e um dias de reclusão e
duzentos e oito dias-multa.

Face à capacidade econômica e carreira profissional de Renato de Souza Duque,
tendo ele ocupado cargo na Diretoria da Petrobrás entre janeiro de 2003 e abril de 2012 (Juiz
Federal:- Senhor Renato Duque, algumas questões que já foram indagadas várias vezes,
mas, para ficar consignadas nesse processo, o senhor foi diretor de engenharia e serviços da
Petrobrás?; Renato Duque:- O nome é diretor de serviços; Juiz Federal:- O senhor assumiu
quando? Renato Duque:- Eu assumi no dia 31 de janeiro de 2003 e saí no dia 29 de abril de
2012, transcrições do evento 375, termo_transcdep3), cargo com remuneração bastante
expressiva, fixo o dia-multa em cinco salários mínimos ao tempo do último fato
criminoso (28/11/2012).

Para o delito de lavagem: Renato de Souza Duque não registra antecedentes no
processo. O acusado é multicondenado perante este Juízo. Nada obstante, remanesce
tecnicamente primário. Personalidade, conduta social, motivos, comportamento da vítima e
consequências são neutros. A culpabilidade é elevada. Possui instrução superior, sendo
Engenheiro Eletricista e de Petróleo, tendo plena ciência da conduta adotada para a prática
infracional, tendo permanecido no cargo mediante acordo com o Partido dos Trabalhadores,
para viabilizar a obtenção de propina. Circunstâncias devem, igualmente, ser valoradas
negativamente. A especial sofistificação do estratagema de escamoteamento envolvendo o
acusado, com utilização de contas no exterior e de empresas off-shore, para ocultação e
dissimulação do produto da corrupção, não é inerente ao delito de lavagem, pelo que merece
valoração negativa a título de circunstâncias do crime. O expressivo valor objeto da lavagem,
USD 4.426.941,35, também justifica a valoração da vetorial circunstâncias negativamente.
Considerando as duas vetoriais negativas, fixo a pena base em quatro anos e oito meses de
reclusão e noventa e sete dias multa.

Incide a atenuante da confissão, do art. 65, III, d, do CP, pelo que reduzo a pena
em um sexto, resultando em três anos, dez meses e vinte dias de reclusão e oitenta dias
multa.

Não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, pelo que, resta a
pena para a lavagem de dinheiro, do art. 1º, da Lei 9613/1998, em três anos, dez meses e
vinte dias de reclusão e oitenta dias multa.

Face à capacidade econômica e carreira profissional de Renato de Souza Duque,
tendo ele ocupado cargo na Diretoria da Petrobrás entre janeiro de 2003 e abril de 2012 (Juiz
Federal:- Senhor Renato Duque, algumas questões que já foram indagadas várias vezes,
mas, para ficar consignadas nesse processo, o senhor foi diretor de engenharia e serviços da
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Petrobrás?; Renato Duque:- O nome é diretor de serviços; Juiz Federal:- O senhor assumiu
quando? Renato Duque:- Eu assumi no dia 31 de janeiro de 2003 e saí no dia 29 de abril de
2012, transcrições do evento 375, termo_transcdep3), cargo com remuneração bastante
expressiva, fixo o dia-multa em cinco salários mínimos ao tempo do último fato
criminoso (13/12/2013).

Reconheço a continuidade delitiva, do art. 71 do CP, entre os três delitos de
lavagem, pelo que elevo a pena do crime em 1/5 (STJ, AgRg no RESP 1169484/RS, 5ª T.,
Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 16/11/2012), resultando em quatro anos e oito meses de
reclusão e noventa e seis dias multa.

Pela incidência do art. 71 do CP, prejudicada a incidência do art. 1º, §4º, da Lei
9613/98.

Somadas as penas de corrupção e de lavagem, havendo concurso material entre
elas, alcança-se o total de treze anos e vinte e um dias de reclusão e 304 dias multa.

A Defesa de Renato de Souza Duque pretende, ainda, o reconhecimento da
colaboração espontânea do acusado, pugnando por redução da pena nos termos do art. 1º, §5º,
da Lei 9613/1998, e do art. 14º, da Lei 9807/88 (evento 402).

O MPF, em alegações finais (evento 379), alegou que Renato Souza Duque em
nada contribuiu para apuração do feito, pelo que não faria jus a benefício algum.

A postura colaborativa do acusado, no âmbito das investigações e ações penais
da assim denominda Operação Lavajato, remete a 05/05/2017, data do seu interrogatório na
ação penal 5054932-88.2016.4.04.7000. Isto é, foi tardia, posterior à celebração de diversos
outros acordos de colaboração premiada, bem como à data da propositura da presente ação
penal, de 03/10/2016 (evento 1).

Apesar de tardia, reconheço a contribuição de Renato Duque para o
esclarecimento da verdade dos fatos nesta ação penal e em outros casos da Operção Lavajato.

Na sentença da ação penal 5054932-88.2016.4.04.7000 (evento 1003), já houve
reconhecimento dos benefícios do art. 1º,§5º, da Lei 9613/1998, e do art. 14º, da Lei 9807/88,
em perspectiva das demais ações penais da assim denominada Operação Lavajato. Há,
inclusive, disposição para que o Juízo de execucão aplique o benefício às demais
condenações do acusado, no momento da unificação da pena:

"Pretende a Defesa de Renato de Souza Duque o reconhecimento da colaboração do
condenado com a Justiça e, por conseguinte, a redução da pena ou modulação da pena para
regime mais favorável.

Observa-se inicialmente que a colaboração foi tardia, já ao final do processo, e não trouxe
informações totalmente novas, já que o esquema criminoso já havia sido revelado por outros.

O problema maior em reconhecer a colaboração é a falta de acordo de colaboração com o
MPF e a celebração deste envolve um aspecto discricionário que compete ao MPF, pois não
serve à persecução realizar acordo com todos os envolvidos no crime, o que seria sinônimo de
impunidade. Cabe também ao MPF avaliar se os ganhos obtidos com a colaboração, como a
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qualidade da prova providenciada pelo colaborador, justificam o benefício concedido ao
criminoso. Por envolver elemento discricionário, salvo casos extremos, não cabe, princípio, ao
Judiciário reconhecer benefício decorrente de colaboração se não for ela precedida de acordo
com o MPF na forma da Lei nº 12.850/2013.

No caso de Renato de Souza Duque, já foi ele condenado em diversas outras açõe penais, nas
quais não houve colaboração.

Nesse caso, não pode ser considerada a colaboração em um único processo, sendo necessária
uma abordagem abrangente e completa, com a revelação de todos os crimes.

Também por este motivo, a necessidade de uma abordagem abrangente e completa, é
necessário que a colaboração e a eventual concessão de benefícios sejam objeto de um acordo
de colaboração com o Ministério Público, sendo inviável a este Juízo concedê-lo diretamente.

Esclareça-se que este Juízo não se opõe a eventual colaboração do condenado em questão,
certamente sempre sendo necessário verificar conteúdo e condições, mas ele e o seu defensor
devem procurar a instituição legitimada a sua celebração, o Ministério Público, e não
perseguir o benefício diretamente em Juízo.

Apesar dessas considerações e da recomendação ao condenado e sua Defesa para que
procurem o Ministério Público Federal, é o caso de reconhecer, não só a confissão do
condenado acima já valorada, mas que ele também prestou algumas informações relevantes
sobre o esquema criminoso por parte de terceiros.

Igualmente, em audiência, afirmou que renunciava a qualquer direito sobre as contas secretas
que mantém no exterior com produto de crime de Petrobrás, como as contas em nome das off-
shores Milzart Overseas e da off-shore Pamore Assets, no Banco Julius Baer, no Principado de
Monaco, com saldo de cerca de 20.568.654,12 euros.

Incluiu depois na petição do evento 945 renúncia por escrita aos saldos dessas constas e ainda
das contas em nome da off-shores Satiras Stiftung e Drenos Corporation, no Banco Cramer, na
Suiça.

Embora essas contas estejam bloqueadas e já sujeitas ao confisco, a renúncia aos saldos
poderá ajudar a implementar o confisco e repatriar os valores.

Entretanto, deve a Defesa apresentar petição nesse sentido, também subscrita pessoalmente
pelo condenado, para que o ato tenha efeito, pois a petição do evento 945 está subscrita
somente pelos defensores.

Nessas condições e na incerteza que haverá viabilidade de um acordo na forma da Lei nº
12.850/2013, é o caso de algum reconhecimento do valor da colaboração do condenado e da
concessão de algum benefício.

Observa-se que os dispositivos do §5º, art. 1º, da Lei n.º 9.613/1998, e o art. 13 da Lei n.º
9.807/1999, permitem a concessão de amplos benefícios, como perdão judicial, redução de
pena ou modulação de regime de cumprimento da pena, a réus colaboradores.

Não faz sentido conceder, porém, esse benefício isoladamente a pessoa que já foi condenada
em várias ações penais, v.g. 5012331-04.2015.4.04.7000, 5013405-59.2016.4.04.7000 e
5045241-84.2015.4.04.7000.
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Assim e considerando, cumulativamente, a elevada culpabilidade do condenado, o papel
central dele no esquema criminoso, a colaboração tardia, a convergência do depoimento
prestado com o restante da prova dos autos e a renúncia aos saldos das contas bloqueadas, é o
caso de não impor ao condenado, como condição para progressão de regime, a completa
devolução do produto do crime, mas apenas daqueles valores em sua posse, como os mantidos
em contas no exterior ou convertidos em bens no Brasil, e admitir a progressão de regime de
cumprimento de pena depois do cumprimento de cinco anos no regime fechado, isso
independentemente do total de pena somada, o que exigiria mais tempo de cumprimento de
pena.

O benefício deverá ser estendido, pelo Juízo de Execução, às penas unificadas nos demais
processos julgados por este Juízo e fica condicionado à continuidade da colaboração, apenas
com a verdade dos fatos, e a renúncia pelo condenado a todos os bens provenientes do crime
(inclusive petição subscrita pelo próprio condenado deverá ser apresentada neste sentido em
dez dias).

Caso constatado, supevenientemente, falta de colaboração ou que o condenado tenha faltado
com a verdade, o benefício deverá ser cassado".

Reputo viável a aplicação do mesmo benefício nestes autos.

Agrego, ainda, que o acusado contribuiu para a apuração da verdade nos
presentes autos, apresentando vastos esclarecimentos ao Juízo, sem se furtar de sua culpa,
apontando envolvidos e elucidando fatos.

Como a colaboração espontânea de Renato de Souza Duque foi tardia, inclusive
posterior ao ajuizamento desta ação penal, reputo incabível a redução da pena na sua fração
máxima.

Considerando a relevante colaboração de Renato Duque para o presente feito, 
como já decidido nos autos da ação penal nº 5054932-88.2016.4.04.7000, reputo cabível a
redução da pena do acusado pela metade, consideradas as disposições do art. 1º, §5º, da Lei
9613/1998, e do art. 14, da Lei 9807/88.

 A pena final, unificada, fica em seis anos, seis meses e dez dias de reclusão e
cento e cinquenta e dois dias multa.

Considerando as regras do art. 33 do CP, o regime inicial de cumprimento
deverá ser o semiaberto.

 

V.2. Guilherme Esteves de Jesus

Para o delito de corrupção ativa: Guilherme Esteves de Jesus não possui
antecedentes registrados nos autos. Personalidade, conduta social, motivos, comportamento
da vítima  são elementos neutros. Culpabilidade deve ser valorada negativamente. Guilherme
Esteves de Jesus, ciente do caráter ilícito dos pagamentos, não efetuou repasses de vantagem
indevida apenas a Renato de Souza Duque, agente da Petrobrás, mas também a outros
funcionários públicos por equiparação, executivos da Sete Brasil, quais sejam Pedro Barusco,
Euardo Musa e João Ferraz, havendo, assim, cooptação de diversos envolvidos na contratação
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da Jurong pela Sete Brasil e desta pela Petrobrás. O comissionamento entre privados não
caracteriza prática considerada ilegal, mas sim o pagamento de vantagens indevidas a agentes
públicos com a finalidade de construir um ambiente favorável de negociações. Agiu, assim,
com culpabilidade elevada. Circunstâncias também devem ser valoradas negativamente. A
prática da corrupção envolveu o acerto para pagamento do valor bastante expressivo de R$
103.471.696,83, correspondente a 0,9% sobre o valor de cada contrato celebrado pelo
estaleiro Jurong com a Petrobrás, havendo divisão dos valores entre agentes da Petrobrás e da
Sete Brasil e do Partido dos Trabalhadores. A prova também revela sofisticação do
mecanismo de corrupção, com a adoção de sistema de compensações entre os destinatários da
vantagem indevida. A prova, ainda, revela o pagamento de, pelo menos, USD 10.366.264,03,
quantia de elevada monta quando comparada com atos de microcorrupção. A vetorial
consequências deve, igualmente, ser valorada negativamente. O acerto e recebimento dos
valores permitia o funcionamento do esquema de compensações entre os beneficiários da
propina. Embora a Jurong não tenha efetuado pagamentos diretamente ao Partido dos
Trabalhadores, o sistema de compensações viabilizou o repasse indireto de propina à
agremiação política. A destinação de propina a partido político viabiliza a deturpação do
processo democrático, o que tem reflexos ainda mais deletérios do que o enriquecimento de
agentes públicos. Considerando as três vetoriais negativas fixo a pena base em cinco anos e
oito meses de reclusão e cento e quarenta e um dias multa.

O acusado confirmou parcialmente os fatos descritos na denúncia. Nada
obstante, invocou como álibi a falta de dolo. Além disso, alegou também que apenas em
momento posterior aos pagamentos foi informado de que estaria repassando valores a Renato
de Souza Duque, o que ficou elidido pelas demais provas produzidas.

Não incide a atenuante da confissão quando, a pretexto de confirmar parte dos
fatos descritos na denúncia, invoca circunstância de atipicidade ou apresenta versão que se
contrapõe aos fatos provados. 

Provada a prática de atos de ofício pelo então Diretor da Petrobrás Renato de
Souza Duque, a justificar a incidência do art. 333, parágrafo único, do CP.

Assim, na terceira fase da dosimetria, elevo a pena em 1/3, resultando em sete
anos, seis meses e vinte dias de reclusão, e cento e oitenta e oito dias multa.

Face à capacidade econômica e carreira profissional de Guilherme Esteves de
Jesus, tendo ele declarado que receberia entre R$ 10.000 e R$ 12.000,00 (evento 358,
termoaud1, fl. 9), além da sua declarada atuação como representante do estaleiro Jurong na
intermediação de grandes contratos, com comissionamentos expressivos (no caso dos autos:
"Juiz Federal:- E como eram os termos do seu contrato com o Jurong?; Guilherme de Jesus:-
Os meus contratos com o Jurong eram ligados à persecução de oportunidades para o Jurong,
em especial na condução das obras junto aos sindicatos locais, junto às entidades locais, não
era um contrato específico de representação comercial, não era assim; Juiz Federal:- Mas
qual que era o seu ganho com esse contrato?; Guilherme de Jesus:- Eu tinha um percentual
do valor do contrato; Juiz Federal:- Qual era o seu percentual?; Guilherme de Jesus:-
2,5%", evento 375, termo_transc_dep4), bem como da sua atuação em operações do alto
empresariado ("Guilherme de Jesus:- Eu tenho dois parceiros de negócio, um na Malásia e
um na China, com quem a gente intencionava construir uma embarcação, um pipe carry, um
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navio pra carregar tubulação, e a gente estava constituindo um fundo e esses valores foram
sendo depositados numa conta que tinha intenção de construir o fundo para garantir essa
obra.", evento 375, termo_transc_dep4), fixo a multa em cinco salários mínimos ao tempo
do último fato criminoso (28/11/2012).

Para ao delito de lavagem: Guilherme Esteves de Jesus não registra
antecedentes no processo. Personalidade, conduta social, motivos, comportamento da vítima e
consequências são neutros. Culpabilidade deve ser valorada negativamente. Guilherme
Esteves de Jesus, ciente do caráter ilícito dos pagamentos, não efetuou repasses de vantagem
indevida apenas a Renato de Souza Duque, agente da Petrobrás, mas também a outros
funcionários públicos por equiparação, executivos da Sete Brasil, quais sejam Pedro Barusco,
Euardo Musa e João Ferraz, havendo, assim, cooptação de diversos envolvidos na contratação
da Jurong pela Sete Brasil e desta pela Petrobrás. O comissionamento entre privados não
caracteriza prática considerada ilegal, mas sim o pagamento de vantagens indevidas a agentes
públicos com a finalidade de construir um ambiente favorável de negociações. Ainda,
Guilherme Esteves de Jesus confirmou que recebeu parte de sua comissão pela intermediação
dos contratos da Jurong com a Sete Brasil no território nacional, sendo que, ainda assim,
optou por utilizar estrutura financeira subreptícia no exterior para viabilizar os pagamentos
dissimulados da propina. Ou seja, optou por mecanismo de especial sofisticação, em
detrimento de expedientes simples de repasse indevido, a revelar sua maior culpabilidade.
Circunstâncias também deve ser valorada negativamente. A especial sofistificação do
estratagema de escamoteamento utilizado pelo condenado, com utilização de contas no
exterior e de empresas off-shore, para ocultação e dissimulação do produto da corrupção, não
é inerente ao delito de lavagem, pelo que merece valoração negativa a título de circunstâncias
do crime. O expressivo valor objeto da lavagem, USD 10.366.264,03, também justifica a
valoração da vetorial circunstâncias negativamente. Considerando as duas vetoriais negativas,
fixo a pena base em quatro anos e oito meses de reclusão e noventa e sete dias multa.

O acusado confirmou parcialmente os fatos descritos na denúncia. Nada
obstante, invocou como álibi a falta de dolo. Além disso, alegou também que apenas em
momento posterior aos pagamentos foi informado de que estaria repassando valores a Renato
de Souza Duque, o que não é verdade.

Não incide a atenuante da confissão quando, a pretexto de confirmar parte dos
fatos descritos na denúncia, invoca circunstância de atipicidade ou apresnta versão que se
contrapõe aos fatos provados. 

Não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena.

A pena definitiva para cada crime de lavagem fica em quatro anos e oito meses
de reclusão e noventa e sete dias multa.

Reconheço a continuidade delitiva, do art. 71 do CP, entre os dez delitos de
lavagem, pelo que elevo a pena do crime em 2/3 (STJ, REsp 1.071.166/RJ, Quinta Turma,
Rel. o Min. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 29/09/2009), resultando em sete anos e
nove meses e 10 dias de reclusão e cento e sessenta e um dias multa.
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Pela incidência do art. 71 do CP, prejudicada a incidência do art. 1º, §4º, da Lei
9613/98.

Face à capacidade econômica e carreira profissional de Guilherme Esteves de
Jesus, tendo ele declarado que receberia entre R$ 10.000 e R$ 12.000,00 (evento 358,
termoaud1, fl. 9), além da sua declarada atuação como representante do estaleiro Jurong na
intermediação de grandes contratos, com comissionamentos expressivos (no caso dos autos:
"Juiz Federal:- E como eram os termos do seu contrato com o Jurong?; Guilherme de Jesus:-
Os meus contratos com o Jurong eram ligados à persecução de oportunidades para o Jurong,
em especial na condução das obras junto aos sindicatos locais, junto às entidades locais, não
era um contrato específico de representação comercial, não era assim; Juiz Federal:- Mas
qual que era o seu ganho com esse contrato?; Guilherme de Jesus:- Eu tinha um percentual
do valor do contrato; Juiz Federal:- Qual era o seu percentual?; Guilherme de Jesus:-
2,5%", evento 375, termo_transc_dep4), bem como da sua atuação em operações do alto
empresariado ("Guilherme de Jesus:- Eu tenho dois parceiros de negócio, um na Malásia e
um na China, com quem a gente intencionava construir uma embarcação, um pipe carry, um
navio pra carregar tubulação, e a gente estava constituindo um fundo e esses valores foram
sendo depositados numa conta que tinha intenção de construir o fundo para garantir essa
obra.", evento 375, termo_transc_dep4), fixo a multa em cinco salários mínimos ao tempo
do último fato criminoso (13/12/2013).

Para o crime de integrar organização criminosa: Guilherme Esteves de Jesus não
registra antecedentes no processo. Personalidade, conduta social, motivos, culpabilidade e
comportamento da vítima. Circunstâncias e consequências são neutras, pois não há especial
sofisticação com rígido controle e hirarquia na estrutura criminosa. Fixo, assim, a pena base
em no mínimo legal, de três anos de reclusão e de dez dias multa.

Não incide a atenuante da confissão quando, a pretexto de confirmar parte dos
fatos descritos na denúncia, invoca circunstância de atipicidade ou apresenta versão elidida
pelas demais provas.

Deve incidir a causa de aumento do art. 2º, §4º, da Lei 12.850/2013, tendo em
vista que Renato de Souza Duque, que também integrou a organização criminosa, era
funcionário público para fins penais, nos termos do art. 327 do CP, valendo-se os associados
dessa condição para a prática dos delitos (inciso II) e que o produto ou proveito da corrupção
destinou-se ao exterior (inciso III).

Assim, elevo a pena em um terço, resultando em quatro anos de reclusão e de
treze dias multa.

Face à capacidade econômica e carreira profissional de Guilherme Esteves de
Jesus, tendo ele declarado que receberia entre R$ 10.000 e R$ 12.000,00 (evento 358,
termoaud1, fl. 9), além da sua declarada atuação como representante do estaleiro Jurong na
intermediação de grandes contratos, com comissionamentos expressivos (no caso dos autos:
"Juiz Federal:- E como eram os termos do seu contrato com o Jurong?; Guilherme de Jesus:-
Os meus contratos com o Jurong eram ligados à persecução de oportunidades para o Jurong,
em especial na condução das obras junto aos sindicatos locais, junto às entidades locais, não
era um contrato específico de representação comercial, não era assim; Juiz Federal:- Mas
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qual que era o seu ganho com esse contrato?; Guilherme de Jesus:- Eu tinha um percentual
do valor do contrato; Juiz Federal:- Qual era o seu percentual?; Guilherme de Jesus:-
2,5%", evento 375, termo_transc_dep4), bem como da sua atuação em operações do alto
empresariado ("Guilherme de Jesus:- Eu tenho dois parceiros de negócio, um na Malásia e
um na China, com quem a gente intencionava construir uma embarcação, um pipe carry, um
navio pra carregar tubulação, e a gente estava constituindo um fundo e esses valores foram
sendo depositados numa conta que tinha intenção de construir o fundo para garantir essa
obra.", evento 375, termo_transc_dep4), fixo a multa em cinco salários mínimos ao tempo
do último fato criminoso (13/12/2013).

Entre os crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e pertinência a
organização criminosa há concurso material do art. 69 do CP, pelo que, somadas, a pena
unificada alcança dezenove anos e quatro meses de reclusão e trezentos e sessenta e dois
dias multa.

Nos termos do art. 33, §2º, a, do CP, o regime inicial de cumprimento de pena
deverá ser o fechado.

O período em que o condenado ficou preso deverá ser detraído.

 

V.3. João Vaccari Neto

Para o delito de corrupção: João Vaccari Neto não registra antecedentes no
processo. Personalidade, conduta social, motivos e comportamento da vítima são neutros. A
culpabilidade é vetorial negativa. Renato de Souza Duque confirmou que apenas permaneceu
no cargo de Diretor da Petrobrás somente por ter feito um acordo com o Partido dos
Trabalhadores, então responsável pela sua manutenção política no aludido cargo, para
acompanhamento e impulsionamento dos contratos para a construção e afretamento de
navios-sonda pela Petrobrás, já que havia intenção da agremiação política em locupletar-se
com propinas de tais contratos. Renato Duque, ainda, revelou que João Vaccari Neto,
representante do Partido dos Trabalhadores, lhe pressionara visando a agilização dos
contratos e a correlata obtenção de propinas ao partido político. Circunstâncias também
devem ser valoradas negativamente. A prática da corrupção envolveu o acerto para
pagamento do valor bastante expressivo de R$ 103.471.696,83, correspondente a 0,9% sobre
o valor de cada contrato celebrado pelo estaleiro Jurong com a Petrobrás, havendo divisão
dos valores entre agentes da Petrobrás e da Sete Brasil e do Partido dos Trabalhadores. A
prova, ainda, revela acentuada sofisticação no esquema de pagamentos da Sete Brasil,
envolvendo compensações entre os destinatários da vantagem indevida. A prova revela o
pagamento de, pelo menos, USD 10.366.264,03. A vetorial consequências deve, igualmente,
ser valorada negativamente. O acerto e recebimento dos valores permitia o funcionamento do
esquema de compensações entre os beneficiários da propina. Embora a Jurong não tenha
efetuado pagamentos diretamente ao Partido dos Trabalhadores, o sistema de compensações
viabilizou o repasse indireto de propina à agremiação política. A destinação de propina a
partido político viabiliza a deturpação do processo democrático, o que tem reflexos ainda
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mais deletérios do que o enriquecimento de agentes públicos. Considerando as três vetoriais
negativas fixo a pena base em cinco anos e oito meses de reclusão e cento e quarenta e um
dias multa.

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Provada a prática de atos de ofício pelo então Diretor da Petrobrás Renato de
Souza Duque, a justificar a incidência do 317, §1º, do CP.

Na terceira fase da dosimetria, elevo a pena em 1/3, pela incidência
da causa aumento do art. 317, §1º, do CP, resultando a pena em sete anos e seis meses e vinte
dias de reclusão e de cento e oitenta e oito dias multa.

Não há detalhadas informações acerca da renda e patrimônio de João Vaccari
Neto. Apesar disso, em interrogatório declarou que receberia cerca de R$ 3.000,00 mensais
(evento 358, termoaud1, fl. 5), pelo que fixo o dia multa em meio salário mínimo vigente
ao tempo do crime de corrupção consumado (28/11/2012).

Nos termos do art. 33, §2º, a, do CP, o regime inicial de cumprimento de pena
deverá ser o semi-aberto.

 

VI. Dos efeitos da condenação.

Decreto o confisco, nos termos do art. 91, II, do CP c/c art. 7º, I, da Lei
9613/98, com redação dada pela Lei 12683/2012, como produto direto e indireto dos crimes
antecedentes e da lavagem:

- dos valores bloqueados em face de Guilherme Esteves de Jesus e depositados
nas contas judiciais 0650.005.08139874-9, 0650.005.08139873-0 e, vinculadas ao processo
de sequestro 5005343-64.2015.4.04.7000, nas quais há cerca de R$ 592.000,00, considerando
a anterior liberação do valor de R$ 1.905,65, depositado na conta nº 0650.005.08139875-7,
além do valor de R$ 38.160,00 (tudo conforme decido nos autos nºs  5009443-
62.2015.4.04.7000);

- dos saldos mantidos por Guilherme Esteves de Jesus nas contas em nome das
off-shores Opdale Industries Ltd. e Black Rock Oil Services Ltda., mantidas em
Liechtenstein, no Valartis Bank.

Fica a cargo do MPF a repatriação dos valores.

A Defesa de Renato de Souza Duque juntou petição no evento 945 da ação
penal 5054932-88.2016.4.04.7000 renunciando aos saldos mantidos nas contas em nome da
off-shores Satiras Stiftung e Drenos Corporation. Decreto o confisco dos saldos mantidos em
tais contas, com fundamento no art. 91, II, do CP c/c art. 7º, I, da Lei 9613/98, com redação
dada pela Lei 12.683/2012.
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Em relação às contas Satiras Stiftung e Drenos Corporation, querendo manter os
seus benefícios fixados na sentença (progressão sem a necessidade de reparação integral de
danos e redução de pena pela metade), da mesma forma que decidido na ação penal nº
505493-88.2016.4.04.7000, Renato de Souza Duque deverá prestar todo o auxílio de que o
MPF necessitar à repatriação dos valores, se é que isso já não foi feito.

No processo 5014095-20.2018.4.04.7000, foi descoberto, a partir de
informações transmitidas espontaneamente por autoridades da Suíça, que Guilherme Esteves
de Jesus, investigado por crimes de lavagem de dinheiro e corrupção perante as Cortes de
Justiça daquele país, seria beneficiário econômico da conta em nome de Klaystone Associates
Ltd., nº 14109387, mantida no banco BSI SA da Suíça. Na conta, haveria cerca de USD 1,3
milhão.

A conta Klaystone Associates teria sido abastecida no ano de 2014 com cerca de
USD 4 milhões da conta da Black Rock, controlada igualmente por Guilherme Esteves de
Jesus, conforme visto acima e utilizada para pagamentos a agentes da Petrobrás em
decorrência do contrato da Jurong com a Sete Brasil.

Além da Klaystone, identificou-se que Guilherme Esteves de Jesus era
beneficiário econômico das seguintes contas mantidas no Valartins Bank, de Lichtenstein:
Black Rock Oil Services Ltd, Beneia Group Ltd, Opdale Industries Ltd, Igala Ventures Ltd,
Trunion Group Ltd e Klaystone Associates Ltd.

No processo 5014095-20.2018.4.04.7000, por decisão de 21/06/2018 (evento 4),
foram decretadas a quebra do sigilo bancário e o sequestro de tais contas. Transcreve-se:

"O Ministério Público da Confederação Suíça informou que Guilherme Esteves de Jesus
utilizou as contas em nome das off-shores Opdale Industries e Black Rock Oil Services para
repassar valores ao então Presidente da Jurong Aracruz, Martin Cheah Kok Choon,
beneficiário econômico das off-shores Deep Oil International Ltd e Nave Petroleo Ltd, ambas
mantidas junto ao Banco Julius Bar.

Foram constatadas as seguintes transferências pelas autoridades suíças:

- 06/04/2011: repasse de USD 112.937,00 da Black Rock Oil para a Nave Petroleo Ltd;

- 21/04/2011: repasse de USD 266.250,00 da Black Rock Oil para a Nave Petroleo Ltd;

- 16/09/2011: repasse de USD 118.584,00 da Black Rock Oil para a Nave Petroleo Ltd;

- 03/01/2012: repasse de USD 411.200,00 da Black Rock Oil para a Nave Petroleo Ltd;

- 28/06/2012: repasse de USD 125.393,91 da Black Rock Oil para a Nave Petroleo Ltd;

- 04/02/2013: repasse de USD 1.825.107,54 da Opale para a Nave Petroleo Ltd;

- 07/03/2013: repasse de USD 283.854,50 da Opale para a Nave Petroleo Ltd;

- 15/05/2013: repasse de USD 1.050.096,64 da Opale para a Nave Petroleo Ltd;

- 25/07/2013: repasse de USD 1.827.734,98 da Opale para a Nave Petroleo Ltd;
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- 13/12/2013: repasse de USD 1.626.777,28 da Opale para a Deep Oil; e

- 06/06/2014: repasse de USD 1.385.774,28 da Opale para a Deep Oil.

As transferências totalizaram USD 9.033.710,13 milhões e, segundo as autoridades suíças,
"devem ser tratados, prima vista, como pagamentos ilegais de comissões (kickback) a um
representante do parceiro contratual da SETE BRASIL, JURONG, e dessa forma como
colaboração ao respectivo delito patrimonial" (fl. 21, anexo15, evento 1).

O Ministério Público da Confederação Suíça informou, ainda, que a partir de pedido de
cooperação a ele enviado pelas autoridades de Liechtenstein, e de informações prestadas pelo
advogado suíço de Guilherme Esteves de Jesus, identificou-se que ele era beneficiário
econômico das seguintes contas em Liechtenstein, mantidas junto ao banco Valartis Bank:
Black Rock Oil Services Ltd, Beneia Group Ltd, Opdale Industries Ltd, Igala Ventures Ltd,
Trunion Group Ltd e Klaystone Associates Ltd (fl. 17, anexo15, evento 1).  

Documentos a respeito de parcela de tais contas foram apreendidos a partir de busca
autorizada por este Juízo, a pedido do MPF, nos autos de nº 5085114-28.2014.404.7000, e
cumprida na residência de Guilherme Esteves de Jesus. Na ocasião, apreendida planilha na
qual consta divisão de valores e o balanço referente às contas "Opdale", "Trunion" e "Beneia"
(fls. 21/22, anexo16, evento 1).

Apreendidos igualmente documentos que atestam ser Guilherme Esteves de Jesus controlador
das contas mantidas em nome da Igala Venture Ltd (fls. 13/14, anexo20, evento 1), da Opdale
Industries Ltd e da Black Rock Oil Services Ltd (fls. 26/28, anexo16, evento 1). 

Conforme se extrai da declaração de imposto de renda de Guilherme Esteves de Jesus, ele não
declarou tais transações, nem a existência de ativos no exterior (evento 1, anexo14). 

Há, portanto, em cognição sumária, provas de que Guilherme Esteves de Jesus intermediou o
pagamento de vantagens indevidas, na qualidade de representante do Estaleiro Jurong, a
executivos vinculados à Petrobras e à Sete Brasil, a partir de contratos formalizados com
referidas empresas e o Estaleiro Jurong, e igualmente retornou valores ilícitos ao então
Presidente da Jurong Aracruz, Martin Cheah Kok Choon. Para esse desiderato, utilizou-se de
contas não declaradas no exterior, em nome de off-shores, mas por ele controladas.

Presente, portanto, causa provável para as quebras requeridas pelo MPF e para o sequestro
em relação às contas controladas ou que tem por beneficiário Guilhermes Esteves de Jesus. 

A quebra ainda se faz necessária em virtude da limitação imposta pelas autoridades helvéticas
em relação às informações espontaneamente transmitidas, que não podem ser utilizadas como
meio de prova, mas tão-somente para a formalização de pedido de cooperação jurídica
internacional para a Suíça.

Consigno, ainda, que a quebra do sigilo bancário é essencial para rastrear o fluxo de
pagamentos havidos e igualmente identificar a natureza dessas transações financeiras e o seu
destino final.

A transferência de recursos de natureza supostamente ilícita entre contas off-shores não tem o
condão de desvincular o dinheiro de sua origem ilícita. Ao contrário, pode caracterizar atos
de lavagem de dinheiro.

O sequestro do saldo dessas contas, que foram aparentemente utilizadas para a concretização
de crimes, é igualmente necessário para recuperar o produto e proveito do crime. 
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Não importa se tais valores, na conta bancária, foram misturados com valores de procedência
lícita. O sequestro e confisco podem atingir tais ativos até o montante dos ganhos ilícitos.

Já para as contas do Presidente da Jurong Aracruz, Martin Cheah Kok Choon, beneficiário
econômico das off-shores Deep Oil International Ltd e Nave Petroleo Ltd, não entendo que há
causa suficiente a justificar o sequestro e a quebra de sigilo bancário delas. Não está claro
que esses pagamentos seriam espécie de "kick back" e o Direito brasileiro não crimininaliza a
corrupção privada. 

3. Ante o exposto, defiro parcialmente o requerido pelo MPF e decreto, com base no art. 1º, §
4º, da LC 105/2001, a quebra do sigilo bancário, no período de 01/01/2005 até a presente
data, das seguintes contas bancárias:

i) BLACK ROCK OIL SERVICES LTD, mantida no Valartis Bank, de Liechtenstein;

ii) BENEIA GROUP LTD., conta 337285, mantida no Valartis Bank, de Liechtenstein;

iii) IGALA VENTURES LTD., mantida no Valartis Bank, de Liechtenstein;

iv) TRUNION GROUP LTD, mantida no Valartis Bank, de Liechtenstein;

v) KLAYSTONE ASOCIAES LTD, (conta nº 14209387, mantida no Banco BSI, na Suíça).

A quebra abrange a obtenção de todos os documentos relativos às contas, cadastros,
documentos de abertura, extratos, ordens de pagamento, comunicações entre banco e clientes,
formulários de compliance, e especialmente a identificação de todas as transações.

Havendo possibilidade, na cooperação, de eventual rastreamento da origem remota dos
créditos, bem como do destino posterior dos débitos, autorizo que o MPF o solicite, uma vez
que a quebra de sigilo e a obtenção dessa informação também se justificam pela causa
provável acima descrita.

4. Decreto, ainda, com base no artigo 4º da Lei 9613/98, o sequestro dos valores mantidos nas
contas bancárias BLACK ROCK OIL SERVICES LTD., BENEIA GROUP LTD., IGALA
VENTURES LTD., TRUNION GROUP LTD e KLAYSTONE ASOCIAES LTD e de outras
eventualmente titularizadas por Guilherme Esteves de Jesus, na Suíça e em Liechtenstein, para
o posterior e futuro repatriamento dos valores apreendidos".

O resultado da quebra e dos sequestros foi juntado evento 18 daquele  feito.
Resultado da cooperação internacional com Liechtenstein no evento 18, anexo2-anexo8, e
com a Suíça no anexo9-anexo15.

Foram bloqueados valores na conta da Beneia Group Ltd., no Valartis Bank, de
Lichtenstein (evento 18, anexo2, fl. 3, do processo 5014095-20.2018.4.04.7000). Foram
também bloqueados USD 1.344.622,44 na conta em nome da Klaystone Associates Ltd., nº
14109387, mantida no banco BSI SA da Suíça (evento 18, anexo9, fl. 2, do processo
5014095-20.2018.4.04.7000).

Como a vantagem indevida foi repassada por Guilherme Esteves de Jesus no
exterior, incide o art. 91, §1º, do CP, para autorizar constrição de valores equivalentes, pelo
que decreto o confisco dos saldos mantidos por Guilherme Esteves de Jesus na conta em
nome da off-shore Beneia Group Ltd. e Klaystone Associates Limited, no BSI da Suíça.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba



19/02/2020 :: 700007900761 - eproc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a73dfedfe25c708b07fc8b… 117/122

5050568-73.2016.4.04.7000 700007900761 .V274

Fica a cargo do MPF a repatriação dos valores.

A Defesa de Guilherme Esteves de Jesus obteve ordem no HC 324.500/PR
determinando a utilização do imóvel de matrícula 147.459, do 9º Ofício do Registro de
Imóveis do Rio de Janeiro, para integralizar fiança, mediante inscrição de hipoteca legal,
estipulada no valor de R$ 500.000,00. O imóvel pertence a Guilherme Esteves de Jesus e a
sua esposa, Lilia Loureiro Esteves de Jesus. Declaração da esposa do condenado, autorizando
a utilização do imóvel para garantia da fiança até R$ 500.000,00, bem como matrícula do
bem juntadas no evento 47 da ação penal 5020227-98.2015.4.04.7000.

Guilherme Esteves de Jesus é proprietário de metade do imóvel. Portanto,
decreto o confisco, na forma do art. 91, §1º, do CP, de fração de 50% do imóvel de matrícula
147.459, do 9º Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro.

O imóvel deverá, oportunamente, ser objeto de alienação, garantindo-se a
subrogação da meação da esposa do condenado sobre o preço da arrematação.

No que concerne à reparação mínima dos danos, prevista no art. 387, IV, do
CPP, apesar da propina acertada, 0,9% sobre os contratos do estaleiro Jurong com a Sete
Brasil, totalizando R$ 103.471.696,83, há prova de que apenas uma parte foi paga, no total de
USD 10.366.264,03. Assim, limito a indenização mínima a quantia equivalente ao montante
comprovadamente repassado em função dos aludidos contratos, de USD 10.366.264,03, sem
prejuízo de ulterior liquidação de danos eventualmente superiores perante a jurisdição cível.

Devem incidir atualização monetária e juros moratórios, à taxa que estiver em
vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, nos termos do art.
398 c/c art. 406 do Código Civil, contados a partir de cada evento danoso, a teor da Súmula
54 do STJ (TRF4, ACR 5036528-23.2015.4.04.7000, 8ª Turma, Rel. o Des. Fed. João Pedro
Gebran Neto, j. 12/08/2018), isto é, de cada uma das transferências realizadas a partir das
contas Opdale e Black Rock para as contas de Renato Duque, Eduardo Musa e João Ferraz.

Considerando que juros de mora e atualização monetária serão contabilizados a
partir do fato danoso, o mesmo referencial deve ser aplicado para fins de fixação da cotação
aplicável à conversão de moeda estrangeira (TRF4, ACR 5024879-90.2017.4.04.7000, 8ª
Turma, Rel. o Des. Fed. João Pedro Gebran Neto, j. 28/11/2018). Assim, deverá ser utilizado,
como fator de conversão, a taxa de câmbio da data em que foram realizadas as transferências
a partir das contas Opdale e Black Rocks.

Os condenados respondem solidariamente pela reparação dos danos, o que vale
mesmo para o caso de Renato Duque. O benefício a ele concedido pela sua colaboração (vide
trecho relativo à dosimetria de sua pena), limita-se à progressão de regime, não o exime da
reparar integralmente os danos resultantes de suas práticas delitivas.

A Sete Brasil requereu que a ela fosse destinado o produto dos confiscos, da
indenização mínima, da multa penal e dos valores obtidos com os acordos de colaboração de
acusados (evento 355). Reiterou o pedido nas suas alegações finais (evento 382).
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Como longamente fundamentado nesta sentença, há provas de que foram
praticados atos de ofício tendentes a frustrar o caráter competitivo de licitações instauradas
pela Petrobrás no âmbito do projeto-sondas e que resultaram na contratação direta da Sete
Brasil e, em consequência, do Estaleiro Jurong.

A frustração do caráter competitivo de licitação, resultado de atos praticados em
função da corrupção, acarretou notório prejuízo à Petrobrás, o que permite concluir que a
mesma foi a vítima direta dos crimes provados nesta ação penal.

Ficou provado, acima de dúvida razoável, que Guilherme Esteves, na condição
de representante do Estaleiro Jurong, acertou com Pedro Barusco o pagamento de percentual
de 0,9% sobre os contratos celebrados, com a ciência de que parte seria destinada a Renato
Duque, o qual influenciou na contratação da Sete Brasil pela Petrobrás, resultando em
benefício ao Estaleiro Jurong.

Assim, a Sete Brasil e o próprio Estaleiro Jurong acabaram beneficiados com a
contratação, em evidente prejuízo à Petrobrás, conforme devidamente explicitado na
fundamentação. Nesse sentido, cabe recordar a conclusão extraída do relatório final da
Comissão Interna de Apuração instaurada pela Petrobrás, quando expressa que “A apuração
desta CIA mostra a interferência do ex-empregado João Carlos Ferraz e do ex-Diretor
Renato Duque para que o processo do E&P fosse frustrado e para buscar viabilizar a
contratação direta da Sete Brasil.” (evento 1 – out 38, fl.7).

A indenização mínima fixada pautou-se no montante efetivamente repassado
por Guilherme Esteves de Jesus aos agentes da Sete Brasil e Petrobrás. Esse custo, com base
nas provas examinadas, não foi repassado fraudulentamente à Sete Brasil.

É até possível que a empresa tenha suportado algum prejuízo em decorrência da
conduta de seus executivos, mas a apuração da ocorrência e mensuração de tais danos deverá
ser feita no Juízo cível e não na seara criminal.

A despeito do ponderado, a prova não demonstrou que a Sete Brasil seria a
vítima direta dos crimes objeto desta ação penal.

A concorrência, em saudável ambiente competitivo, permite a obtenção de
melhores preços, o que gera economia aos cofres públicos, já bastante afetados pela custo da
corrupção. Não é por outra razão que, no âmbito da Administração Pública, a frustração do
caráter competitivo do procedimento licitatório, visando o enriquecimento ilícito ou o
prejuízo ao erário caracterizam crime, previsto no art. 89 da Lei 8666/93.

Portanto, pelas provas produzidas, é possível concluir que a Petrobrás foi
a vítima direta dos crimes provados nesta ação penal, improcedendo a pretensão da Sete
Brasil.

Em consequência, para amortizar tais prejuízos, os valores decorrentes do
confisco criminal decretado nesta sentença, bem como da indenização mínima, da multa-pena
e dos acordos de colaboração adjacentes devem ser direcionados à Petrobrás, sem prejuízo da
liquidação de prejuízos adicionais, o que deve ser feito no juízo cível.
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De acordo com o art. 387, §1º, do CPP, na sentença, o magistrado deverá
decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção ou imposição de prisão preventiva ou
outras medidas cautelares penais.

Em relação a Guilherme Esteves de Jesus, por decisão de 15/05/2015, da ação
penal conexa 5020227-98.2015.4.04.7000 (evento 13), a sua prisão preventiva foi substituída
por medidas cautelares. Transcreve-se:

"No caso, considerando o suposto envolvimento do acusado com contas off-shores no exterior,
pagamentos de propinas milionárias, todos signos presuntivos de riqueza, fixo a fiança,
considerando parâmetros do art. 325, II, c/c, §1º, III, do CPP, em quinhentos mil reais, cerca
de seiscentos e trinta e cinco salários mínimos.

Imponho igualmente como medidas cautelares adicionais:

- entrega do passaporte e proibição de deixar o país, para minorar risco de fuga e
considerando a prática do crime por meio de contas no exterior;

- comparecimento a todos os atos processuais, salvo dispensa expressa do Juízo, mediante
intimação por qualquer meio, inclusive telefone;

- proibição de mudança de endereço, sem prévia autorização do Juízo".

A fiança foi integralizada com imóvel de matrícula 147.459 do Cartório do 9º
Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro/RJ, em razão de liminar do STJ no HC
324.500. No dia 27/06/2017, a liminar foi confirmada, à unanimidade, pela Quinta Turma do
STJ, Rel. o Min. Felix Fischer:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS ATACANDO ATO CONSISTENTE NA
NEGATIVA DE LIMINAR PELO TRIBUNAL A QUO. CONCESSÃO DE LIMINAR DE
OFÍCIO NESTA CORTE. SUPERVENIENTE JULGAMENTO COLEGIADO PELO
TRIBUNAL A QUO, CONSIDERANDO O HC PREJUDICADO FACE À CONCESSÃO DE
LIMINAR PELO STJ. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE FIANÇA PENDENTE DE
APRECIAÇÃO. PLEITO NÃO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CUMULAÇÃO DE FIANÇA EM
DINHEIRO COM HIPOTECA DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDO O ARTIGO
330 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A FIANÇA SERÁ PRESTADA DE UMA OU
OUTRA FORMA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA SUBSTITUIR A FIANÇA COMO
ARBITRADA PELA HIPOTECA DO IMÓVEL INDICADO.

I - É inadmissível Habeas Corpus impetrado contra decisão que indefere a liminar em prévio
writ (Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal), sem prejuízo da concessão da ordem de
ofício (art. 654, § 2º CPP) quando constatada flagrante ilegalidade.

II - Tendo sido extinto o Habeas Corpus impetrado no Tribunal ad quo, sem análise do pedido
de revogação da fiança, não cabe a esta Corte analisar o pedido, sob pena de indevida
supressão de instância.

III - Configura constrangimento ilegal o condicionamento da liberdade provisória ao
pagamento de fiança arbitrada em pecúnia cumulada com outragarantia, já que segundo
interpretação do artigo 330 do Código de Processo Penal basta uma garantia para a
concessão de referida medida cautelar. Habeas corpus não conhecido, mas com ordem
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concedido de ofício para, mantendo as demais medidas cautelares impostas, substituir a fiança
na forma como foi fixada pelo Juízo processante, pela hipoteca sobre o bem imóvel indicado
nesta impetração.

(STJ, HC 324.500, Quinta Turma, Rel. o Min. Felix Fischer, j. 27/06/2017).

Guilherme Esteves de Jesus foi efetivamente solto em 26/05/2015 (autos de
ação penal nº 5020227-98.2015.4.04.7000, evento 73).

Supervenientemente, descoberto, a partir de informações transmitidas  pelas
autoridades da Suíça, que, após a sua colocação em liberdade, o acusado Guilherme Esteves
de Jesus movimentou recursos ilícitos no exterior, tendo, inclusive, promovido o
encerramento de contas em nome de offshores por ele controladas.

Ainda, em 2016, o acusado teria aderido a regime de regularização cambial e
repatriação de valores mantidos no exterior, fato que, tendo em vista a origem dos valores em
crimes de corrupção ativa, não abarcadas pela excludente de punibilidade do art. 5º, §1º, da
Lei 13.254/2016,  caracterizaria novo ato de lavagem de dinheiro, haja vista que teria por
finalidade a reinserção das quantias na economia formal com aparência de lícitas.

Fatos e provas supervenientes foram longamente examinados na decisão de
21/06/2019 do processo 5007758-78.2019.4.04.7000 (evento 14), na qual, a pedido do MPF,
houve decretação de nova prisão preventiva de Guilherme Esteves de Jesus.

A despeito da nova prisão, liminarmente, no HC 5028742-34.2019.4.04.0000, o
TRF4 determinou o restabelecimento da liberdade do acusado, sob as condições cautelares
anteriormente vigentes. A decisão foi, posteriormente, confirmada pela Oitava Turma do
TRF4, na data de 31/07/2019, Rel. o Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto:

"OPERAÇÃO LAVA-JATO". HABEAS CORPUS. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. CORRUPÇÃO. LAVAGEM
DE DINHEIRO. CABIMENTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO JÁ IMPOSTA. PRISÃO ANTERIOR. IDÊNTICOS FUNDAMENTOS.
NOVOS FATOS DISSOCIAÇÃO DO CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

1. A prisão provisória é medida rigorosa que, no entanto, se justifica nas hipóteses em que
presente a necessidade, real e concreta, para tanto.

2. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença do fumus commissi
delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como do
periculum libertatis, risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal.

3. A complexidade e as dimensões das investigações relacionadas com a denominada
"Operação Lava-Jato", os reflexos extremamente nocivos decorrentes da infiltração de grande
grupo criminoso em sociedade de economia mista federal, bem como o desvio de quantias
nunca antes percebidas, revela a necessidade de releitura da jurisprudência até então
intocada, de modo a estabelecer novos parâmetros interpretativos para a prisão preventiva,
adequados às circunstâncias do caso e ao meio social contemporâneo aos fatos.

4. Em grupo criminoso complexo e de grandes dimensões, a prisão cautelar deve ser reservada
aos investigados que, pelos indícios colhidos, possuem o domínio do fato, como os
representantes das empresas envolvidas no esquema de cartelização, ou que exercem papel
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importante na engrenagem criminosa.

5. A tentativa de repatriação de valores como fato isolado relacionado exclusivamente ao
paciente e, portanto, dissociado dos crimes praticados em associação criminosa, não
desmerecem as razões já ponderadas pela autoridade coatora quando da revogação da prisão
preventiva anteriormente decretada.

6. Inexistindo fato novo revestido de gravidade tal que, por si só, justifique a segregação
cautelar, deve ser concedida a ordem de habeas corpus para restabelecer a liberdade
provisória com observância das mesmas medidas cautelares diversas da prisão originais que
se mostraram, ao longo do tempo, suficientes para vincular o paciente ao processo e para
coibir a reiteração criminosa.

7. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida".

"TRF4, HC 5028742-34.2019.4.04.0000, Oitava Turma, Rel. o Desembargador Federal João
Pedro Gebran Neto, j. 31/07/2019).

Muito embora os fatos mais recentemente revelados pelas autoridades helvéticas
careçam de gravidade a ponto de justificar nova prisão, tenho que, agregados ao juízo de
certeza quanto à culpabilidade de Guilherme Esteves de Jesus, ora condenado a uma pena de
mais de dezenove anos por crimes graves de corrupção, lavagem de dinheiro e pertinência a
organização criminosa, são suficientes a justificar a manutenção das medidas cautelares
anteriormente impingidas.

Assim, ficam mantidas as medidas cautelares estipuladas em face de Guilherme
Esteves de Jesus pela decisão de 15/05/2015, da ação penal conexa 5020227-
98.2015.4.04.7000 (evento 13), com a ressalva de que a fração ideal de 50% do imóvel de
matrícula 147.459, utilizado à integralização da fiança, foi confiscada, nos termos supra.

Em relação a Renato de Souza Duque e a João Vaccari Neto, como não
havia prisões instrumentais em relação a eles, poderão recorrer em liberdade.

Os condenados devem arcar com as custas processuais, nos termos do art. 804
do CP.

Transitada em julgado a condenação, o nome dos condenados deverá ser
lançado no rol dos culpados. Procedam-se às anotações e comunicações de praxe (inclusive
ao TRE, para os fins do artigo 15, III, da CF).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Documento eletrônico assinado por LUIZ ANTONIO BONAT, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 700007900761v274 e do código CRC 8c47bb59.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LUIZ ANTONIO BONAT
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