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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

ALEXANDRE ACCIOLY ROCH A, brasileiro, casado, empresário, nas ido em 

15/07/1962, portador do RG 49960735- IFP-RJ, CPF n. 025.998.447-� sidente 

à Av. Vieira Souto, 564, apto 601, Ed. Cap. Ferrat, Ipanema, Rio de J�o/RJ, CEP 

22420-008. (fls. 457); 

ÊNIO AUGUSTO PEREIRA E SILVA, brasileiro, casado aaministrador, nascido 

em 17/06/1956, portador do RG n. 684897/SSP/BA, CP · n 083.910.505-30, com 

endereço na Rua Sambalba, 500, Apto 101, Leblon, -ide Janeiro/RJ, CEP: (tls. 
467); e 

r.'g; ri
MARCELO BAHIA ODEBRECHT (colaborad .• "jusf�brasileiro, casado, filho de

Emílio Alves Odebrccht, nascido em 18/10/1968,�ral dsa vador/BA, portador do CPF nº 

487 .956.235-15, residente na Joaquim Cândiro---d'e Azevedo, 750, casa, bairro Vila M orum bi,

São Paulo/SP, CEP 5688020 (fl. 389), pel� ões .;, to e de direito que passa a expor.

I - Síntese dos fatos 

No período compreendido�Ç 09fqoo9 e 28/02/2010, na cidade do Rio de Ja
neiro/RJ, mais

_ 
precisamente na Ruc�1sconf{je Pira já, 414, sala 810, com vontade livre e

consciente, AECIO NEVES solicil u e r �beu, em 21 (vinte e uma) oportunidades, para si, 
indiretamente, por meio do ssel\r DIMAS TOLEDO, vantagens indevidas de 

R$ 28.200.000.000,00 (vinte i o milhôes e duzentos reais), em razão das funções exercidas 

pelo primeiro. Por sua vez, B� 'iAS .. O EDO, ciente da condição pública de AÉCIO NEVES

e da origem e natureza lHoi as feqalores, recebeu, em coautoria com o então Senador e em 
beneficio dele, essascl) (vinte e uma) entregas de R$ 28.200.000,00 (vinte e oito milhões e 
duzentos mil reais) e vantagens indevidas no Rio de Janeiro/RJ. Além desses repasses, outro 

valor, de R$ J .80{0 0,00 (um milhão e oitocentos mil reais), foi pago no exterior em favor de 

AÉCIO, em1azã'1de seu cargo, por meio da offehore de ALEXANDRE ACCIOLY, a EM-
BERCY SE CES LIMITED - totalizando-se R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais). 

MARCEL O BAIDA ODEBRECHT e ÊNIO AUGUSTO PEREIRA E SILVA 

promete:-f-1,rt a AÉCIO NEVES e depois pagaram esses R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), 

a fim e comprar o apoio do parlamentar nas causas de interesse do grupo ODEBRECHT, notada
m t;- (i) intermediação para agilizar a emissão da licença de instalação da Usina Hidrelétrica de 
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( w Santo Antônio e dar início às obras; e (ii) intermediação para reverter o resultado ti�mo
V ilegal pelo Grupo no certame de UHE Jirau, efetuando pagamento da referida qua�r meio

das pessoas indicadas pelo operador de AÉCIO NEVES.

Além do valor acima de R$ 30.000.000,00 da ODEBRECHT, outr agamento (pro
pina) ocorreu. Após as tratativas entre MARCELO ODEBRECHT e AÉC�EVES, a Cons
trutora ANDRADE GUTIERREZ (AG) pagou ao parlamentar R$ 35.000 000,00 (trinta e cinco
milhões de reais). Para ocultar e dissimular a natureza e a origem dess segundo valor, foi fir
mado um contrato fictício entre Construtora ANDRADE GUTIERREZ e a Holding AALU
PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO, da qual é sócio ALEXAND ACCJOLY, amigo pes
soal de AÉCIO NEVES.

Assim, ALEXANDRE ACCIOLY recebeu, por ·o dc'e;ebração de contrato fic-
tício e por offehore, no interesse de AÉCJO NEV'B.f, e, 2 (duas) oportunidades -
R$ 1.800.000,00 da ODEBRECHT e R$ 35.000.000,00 da A , vantagens indevidas e, junta
mente com AÉCIO NEVES e DIMAS roLEDO, p amove· lavagem dos capitais recebidos
pelo então Senador, ocultando e dissimulando a n�aza, �em, localização e propriedade de
tais recursos, provenientes da infração penal �ru ção passiva.

II - Considerações iniciais sobre o hir-,ó 1co d·�lações criminosas entre AÉCIO NEVES,

o Grupo Odebrecht e a Andra e

As condutas ilícitas na adas n ta denúncia começaram a ser reveladas em outras
investigações de crimes de passiva, peculato, lavagem de dinheiro e de orga-

Operação Lava Jato, que desvendou vastos esquemas
criminosos montados po gente,; o iticos, agentes públicos, empresários e operadores finan
ceiros com o fim de pra JC!lr crimes contra a PETROBRAS e outros órgãos federais da Admi
nistração direta e inc!"r'l

Nesse<t, J texto, o grupo ODEBRECHT foi um dos protagonistas no cartel de em
presas que do 1 in� contratos com a PETROBRAS a partir de valores superfaturados por inge
rência de dir�es da estatal - verdadeiros arrecadadores e distribuidores de propina - indica
dos e manticlos por lideranças políticas do país.

Como adiante será demonstrado, o complexo esquema de corrupção e lavagem de
dinheiro rdacionado às sociedades de economia mista vinculadas ao Ministério das Minas e
En :r;1as não se restringiu à PETROBRAS, mas alcançou também as CENTRAIS ELÉTRICAS
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