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Para Paulo, Áurea e Vinícius, a origem de tudo. 
E para Enzo, Sophia e João, para onde o futuro aponta.
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Lá fora é a liberdade e o sol. 
A cadeia, os presos na cadeia, a 

surra, ensinaram a Pedro Bala que 
a liberdade é o bem maior do mundo.

Jorge Amado, Capitães da Areia
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I

Na carceragem da 
Polícia Federal
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“XARÁ, POLÍCIA FEDERAL AQUI, VIU?!”

Naquele novembro de 2014, o relógio ainda não marcava seis 
da manhã quando as viaturas pretas da Polícia Federal pararam 
em frente ao edifício da arborizada rua Ivone Cavaleiro, 184, na 
Barra da Tijuca, bairro de classe média alta carioca. O alvo dos 
policiais estava na cobertura duplex número 301. Como manda 
o regulamento, os agentes esperaram despontar o primeiro raio 
de sol no horizonte para então tocar o interfone na residência do 
ex-diretor de Serviços da Petrobras Renato Duque.

Ao descobrir que eram policiais federais que batiam à sua 
porta, Duque telefonou imediatamente para o advogado Renato 
Moraes: “Xará, Polícia Federal aqui, viu?! Vou olhar se tem man-
dado e abrir, não é isso?”. O advogado respondeu que sim, mas 
quis saber se era apenas mandado de busca e apreensão ou se 
também havia ordem de prisão ou condução coercitiva. Duque 
ficou de checar: “Tá, eu te ligo”.

Duque era alvo da sétima fase da Operação Lava Jato, batizada 
de Juízo Final. Os policiais federais traziam uma ordem judicial 
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assinada pelo juiz Sergio Moro, da Justiça Federal de Curitiba, que 
permitia que revirassem os dois andares do elegante apartamento.

Duque, então com 61 anos, é um homem alto, de ombros 
largos, um pouco acima do peso. Poucos fios brancos cobrem 
sua nuca e suas têmporas e não há cabelo no topo da cabeça. 
Ele acompanhava o trabalho dos agentes olhando por cima dos 
óculos, o cenho franzido. Na Petrobras, esse mesmo semblante 
assustava seus subordinados, que temiam aquele homem grande 
e dono de uma poderosa caneta. Os policiais apanharam docu-
mentos, vasculharam computadores, apreenderam pendrives, 
esquadrinharam arquivos, esmiuçaram anotações, varreram tudo 
o que poderia ser uma pista sobre os passos ocultos do burocrata 
da maior estatal do país. Duque estava atônito. E tinha razões 
para isso.

Seu colega Paulo Roberto Costa, ex-diretor de Abastecimento 
da Petrobras, havia sido preso em março e, desde agosto, vinha 
contando aos investigadores do Paraná como eram as relações 
entre funcionários da estatal, empresários detentores de impor-
tantes contratos e políticos. Ficou ruim para Duque.

Renato Duque fora demitido da direção da Petrobras em 
2012, dois anos antes do nascimento da Lava Jato, junto com 
Paulo Roberto Costa. O motivo da demissão, segundo a estatal, 
fora administrativo. A empresa sentira necessidade de reformu-
lar a diretoria. Na ocasião, nenhum dos dois havia sido alvo de 
denúncias de corrupção.

Duque ligou novamente para o xará: “Pelo que estou enten-
dendo, estão terminando”. “É só busca e apreensão?”, perguntou 
o advogado novamente. Duque respondeu que sim. O advogado 
insistiu: “Não tem mandado de condução coercitiva?”. Duque 
respondeu: “Não, não tem não”. O advogado, desconfiado, avan-
çou: “Nem prisão?”. Duque então foi tirar a dúvida com um dos 
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policiais. E descobriu que, sim, seria levado preso. “Tem mandado 
de prisão temporária”, disse. “Ordem de Curitiba, é?”, questionou 
o advogado. Sim, era ordem de Curitiba.

O ex-diretor da Petrobras então quis saber qual procedimen-
to deveria seguir. Foi orientado pelo defensor a levar roupas e 
medicamentos para a Polícia Federal. O advogado explicou que a 
prisão temporária era de cinco dias, prorrogáveis por mais cinco, 
e tentou tranquilizar o cliente afirmando que a “temporária é a 
típica prisão de quando eles não têm nada e fazem de maldade, 
entendeu?”. O advogado então perguntou onde ele ficaria preso, 
e o diretor da Petrobras voltou a recorrer ao policial ao lado. Na 
gravação feita pela Polícia Federal dá para ouvir o agente dizen-
do “na Superintendência (da Polícia Federal do Rio de Janeiro), 
depois vai ser levado para a Superintendência no Paraná”. Duque 
repassa a informação para o advogado: “Ele está dizendo que eu 
vou para o Paraná. Que que é isso, cara? Que país é este?”.

Renato Duque sabia que a Lava Jato estava perto de descobrir 
suas negociatas na Petrobras e que a qualquer momento poderia 
ser alvo de uma operação de busca e apreensão, mas ficou sur-
preso ao ver os federais revirando a casa e saber que sairia dali 
preso. A incredulidade fazia sentido: o país a que o engenheiro 
havia se acostumado não tinha a tradição de encarcerar pessoas 
de sua classe social.

Segundo dados do Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias,1 realizado pelo Departamento Penitenciário Na-
cional, órgão do Ministério da Justiça, a esmagadora maioria dos 
mais de 720 mil presos no Brasil é formada por jovens negros, 
de baixa escolaridade e de baixa renda. Só 1% dos detentos bra-
sileiros têm curso superior, como Duque. Também é de 1% a 
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população carcerária que ultrapassou os sessenta anos, como ele. 
Os brancos, menos da metade da população brasileira, represen-
tam 35% dos presos.2

Naquele dia 14 de novembro, porém, o juiz Sergio Moro 
havia expedido cerca de noventa mandados a serem cumpridos 
no Paraná, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, 
no Recife e no Distrito Federal. Até as onze horas da manhã, 
delegados e agentes já haviam vasculhado 49 escritórios e resi-
dências. O juiz determinou seis prisões preventivas (sem prazo 
predefinido), dezenove temporárias (com prazo de duração de 
cinco dias, prorrogáveis por mais cinco) e nove de condução 
coercitiva (quando o acusado é levado por policiais para depor e 
depois liberado). Entre os alvos estavam, além de Renato Duque, 
alguns dos principais empreiteiros do país, como José Aldemá-
rio Pinheiro Filho, o Léo Pinheiro, presidente e acionista da 
empreiteira baiana oas; Ricardo Pessoa, dono da utc; e Dalton 
Avancini, presidente da gigante paulista Camargo Corrêa. A Lava 
Jato naquele dia dava um grande salto.3

Duque chegou à Superintendência da Polícia Federal do Rio 
de Janeiro, na praça Mauá, zona portuária da cidade, carregando 
escova, pasta de dentes e um remédio para o controle da pres-
são arterial. Contrariado, disse a cada policial que encontrou 
que aquilo era um absurdo, uma arbitrariedade e que tomaria 
providências contra aquele abuso. Os policiais não deram bola e 
Duque foi levado para uma sala de espera.

Aos poucos foi chegando mais gente. O diretor de Operações 
da Iesa Óleo e Gás, Otto Garrido Sparenberg, foi um dos primei-
ros. Quem entrava na sala era recepcionado por um agente que 
apontava a cadeira onde deveria se sentar e logo dava a orientação: 
“Está proibida a conversa entre vocês. Não pode ter bate-papo 
aqui. Estou de olho”.
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No final da tarde, entrou pela porta o presidente da Queiroz 
Galvão, Ildefonso Colares Filho. A demora ocorreu porque os 
policiais não o encontraram em casa. Colares Filho havia se hos-
pedado no luxuoso hotel Fasano, com medo de ser surpreendido 
pela polícia ainda de pijamas.

Após responder a algumas perguntas, fornecer dados e entregar 
documentos, eles seguiram de van para o Aeroporto Internacional 
Tom Jobim, o Galeão, onde aguardaram o avião da Polícia Federal 
que viria da capital paulista para levá-los a Curitiba.

Mais cedo em São Paulo a polícia já havia prendido Léo Pi-
nheiro e os executivos da oas. Ricardo Pessoa, dono da utc, foi 
surpreendido pelos policiais na véspera de seu aniversário de 63 
anos, e o plano de comemorar com a família e amigos no sábado 
foi frustrado pela Lava Jato.

A decepção dos policiais ficou por conta de não terem en-
contrado nenhum dos diretores da Camargo Corrêa, e por um 
simples motivo: os advogados da empresa já tinham percebido 
que as operações da Lava Jato costumavam acontecer às sextas-
-feiras. Como suspeitavam que cedo ou tarde a pf bateria à porta 
de seus executivos, orientaram o presidente da empresa, Dalton 
dos Santos Avancini; o vice-presidente, Eduardo Hermelino Lei-
te; e o presidente do conselho de administração da construtora, 
João Ricardo Auler, a saírem de casa na quinta-feira. A intenção 
não era fugir da Justiça, mas evitar que fossem detidos na frente 
da família.

Dalton Avancini passou a sair de casa com a esposa e as duas 
filhas já no meio da semana para se hospedar em hotéis ou ficar 
com os sogros. Uma semana antes da operação, no dia 7, come-
morou o aniversário de 48 anos com a família de olho no celular, 
temendo que a polícia pudesse estragar seu dia. Afinal, a efeméride 
havia caído justamente numa sexta.
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A estratégia dos advogados da Camargo Corrêa deu certo. 
Avancini, Leite e Auler evitaram que seus familiares acordas-
sem com um delegado tocando a campainha. Eduardo Leite se 
entregou no final da tarde de sexta na sede da Polícia Federal, 
em São Paulo, pouco depois que os outros presos na operação 
já tinham ido para o Rio de Janeiro. Passou a noite ali mesmo, 
sozinho numa cela da carceragem.

Dalton e Auler se entregaram no sábado, também em São 
Paulo. O advogado dos executivos, Celso Vilardi, alegou que 
Dalton não tinha sido encontrado pelos investigadores porque 
havia viajado com a família, enquanto Auler estava descansando 
num sítio. No dia 15 de novembro os três foram para Curitiba.

Sérgio Mendes, dono da empreiteira Mendes Júnior, tam-
bém conseguiu driblar os investigadores e só se apresentou no 
sábado. Foi para o Paraná em seu jatinho particular. Fernando 
Baiano, o lobista do pmdb, disse que corria numa praia da Barra 
da Tijuca, no Rio, enquanto a polícia o procurava. Em vez de se 
apresentar assim que soube da busca, preferiu ir para São Paulo, 
onde, segundo ele, tinha uma reunião agendada. Apresentou-se 
em Curitiba apenas na terça-feira, dia 18, quatro dias depois dos 
outros alvos da fase Juízo Final.

Os empreiteiros que não conseguiram escapar da investida 
amargaram uma ida para a sede da Polícia Federal, na Lapa, no 
banco de trás da viatura policial. Chegando lá foram acomodados 
no auditório e responderam a algumas perguntas dos policiais. No 
início da tarde seguiram de van para o Aeroporto Internacional 
Governador André Franco Montoro, em Guarulhos, na região 
metropolitana da capital.

Em Cumbica, os presos foram recebidos por dois homens 
vestindo macacão da Aeronáutica. Os agentes da Polícia Federal 
haviam demonstrado certa cordialidade com os presos da Lava 
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Jato durante a abordagem e no transporte até o aeroporto. Já os 
soldados não fizeram questão de ter simpatia. De modo seco, 
informaram que passariam por uma revista antes de entrar no 
avião. Um a um (e separadamente), tiraram a roupa e abriram a 
boca para mostrar que não havia nada embaixo da língua ou entre 
a gengiva e os dentes. Em seguida, os oficiais deram ordem para 
que agachassem sobre um espelho colocado no chão e, tapando 
a boca com a parte de trás da mão, assoprassem com força. O 
expediente era para se certificarem de que nenhum deles levava 
algo escondido na cavidade anal.

O procedimento constrangedor abalou o ânimo dos executi-
vos, mas haveria mais pela frente. Até aquele momento, ninguém 
havia sido algemado. A determinação da Polícia Federal era a de 
que, se os policiais confiassem que os presos não ofereceriam 
resistência, as algemas poderiam ser dispensadas. Isso mudou 
quando estavam para seguir em direção ao avião, que já esperava 
na pista. Uma norma de segurança obriga que prisioneiros sejam 
mantidos algemados durante viagens em aeronaves. A medida é 
para evitar que ameacem a integridade física do policial que os 
acompanha, deles próprios ou da tripulação, colocando em risco 
a segurança do voo. Portanto, um cinturão de couro foi preso 
à cintura de cada um. Dele saíam duas correntes com algemas 
nas pontas — uma prendia o detido pelos tornozelos e a outra o 
imobilizava pelos punhos. Os empreiteiros cruzaram a pista em 
passos curtos e arrastados, feito pinguins, até o jato.

Por volta das cinco da tarde, o jato modelo erj 145, fabricado 
pela Embraer, foi autorizado a decolar com destino ao Rio de 
Janeiro. Com poucos minutos de voo, Agenor Medeiros, o execu-
tivo da oas, começou a passar mal. Perdeu a cor e respirava com 
dificuldade. Os agentes afrouxaram o colarinho de sua camisa, 
mas o mal-estar não passava. Então permitiram que levantasse 
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para respirar melhor. Ele tomou um pouco de água, porém nada 
adiantou. Os agentes tentavam tranquilizá-lo, mas ele não dava 
sequer sinal de que escutava o que lhe diziam. A náusea persistiu 
até o pouso da aeronave no Galeão, à noite.

A previsão era de que a escala na capital fluminense fosse 
rápida, só o tempo de embarcarem em outro avião e decolarem 
rumo a Curitiba. Mas aquele não seria um dia curto. Durante a 
checagem feita pela equipe de manutenção, foi encontrado um 
problema mecânico no jato e seria preciso fazer o conserto an-
tes de seguirem viagem. O piloto informou aos policiais sobre 
o problema e um agente ordenou que todos desembarcassem.

Mais uma vez a passos de pinguim por causa das algemas, eles 
cruzaram a pista do Galeão e foram em direção a uma pequena 
sala onde já estavam seus futuros colegas de cadeia. A essa altura, 
o cansaço havia dominado boa parte dos empreiteiros. Mateus 
Coutinho de Sá, gerente financeiro da oas, ajeitou-se num ban-
co com a cabeça apoiada na mochila e tentou dormir. Esticou o 
pescoço e viu Renato Duque olhando em sua direção com ar de 
reprovação. Tentou pegar no sono assim mesmo.

Era quase meia-noite quando um dos policiais se lembrou 
de que ninguém havia comido nada desde cedo. Provavelmente 
por causa da tensão, nenhum dos presos reclamou do jejum. Um 
policial apareceu minutos depois com saquinhos com lanches 
do Bob’s. Cada preso ganhou um hambúrguer e um copo de re-
frigerante. Assim que acabaram de comer, foram informados de 
que o avião estava pronto. Seguiriam, enfim, para o Paraná. Às 
quatro e meia da manhã do sábado, os dezesseis passageiros da 
aeronave chegaram ao Aeroporto Afonso Pena, em São José dos 
Pinhais. Seguiram direto à sede da Polícia Federal, em Curitiba, 
para serem encarcerados.
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A CHEGADA

O prédio da Superintendência da Polícia Federal do Paraná foi 
inaugurado em 2007, no segundo mandato do então presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva. O governo petista havia investido 
pesado na instituição, com reformulação dos planos de salários, 
abertura de concursos, instalações de modernos centros de pe-
rícia e entrega de novos edifícios para as superintendências nos 
estados. A sede de Curitiba estava nesse pacote.

Localizada no bairro de Santa Cândida, região distante do 
centro da cidade, a Polícia Federal está num dos pontos mais 
altos da capital. No inverno, o vento frio faz congelar os ossos. 
Naquele final de ano, apesar do verão, os curitibanos já conviviam 
com um clima fresco. A carceragem, que fica no primeiro andar, 
é um local de transição. Ali os suspeitos ficam provisoriamente 
por alguns dias até que a Justiça decida se podem ser soltos ou 
se devem seguir para um presídio (para esperar o julgamento e 
cumprir pena).

Se comparadas com a realidade da maioria das cadeias do país, 
as instalações da carceragem da pf paranaense são relativamente 
boas, com duas alas com três cubículos cada. As celas 1, 2 e 3 dão 
de fundos para as celas 4, 5 e 6. Cada uma mede dois metros e 
meio de largura por quatro metros de profundidade. Em frente 
ao xadrez há um corredor e depois dele uma parede onde janelas 
com grade deixam entrar alguma claridade.

O mobiliário das celas 4, 5 e 6, onde ficaram os presos da fase 
Juízo Final, consiste em um beliche, uma mesa e um banquinho, 
tudo feito de concreto e fixado no chão. No fundo, uma mureta 
de meio metro separa o banheiro — que tem vaso sanitário, pia 
e torneira — do resto do ambiente. Para darem um pouco mais 
de privacidade ao ambiente, os detentos improvisaram colchões 
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como portas dos sanitários nas celas. Os chuveiros ficam do lado 
de fora, no final do corredor. São apenas duas duchas, e elas só 
podem ser usadas durante o período em que o preso é liberado 
para o banho de sol. A água geralmente é quente.

A capacidade ideal na carceragem é de um preso nas celas 1, 2 
e 3, onde só tem uma cama, e dois presos nas 4, 5 e 6, mas desde 
a sétima fase da Lava Jato é uma raridade o lugar ficar dentro do 
limite máximo de nove pessoas. O comum é ver gente dormindo 
em colchões no chão. Além dos prisioneiros do Petrolão, quase 
diariamente passam por ali pessoas acusadas de tráfico de dro-
gas, contrabando, falsidade ideológica ou que tenham praticado 
qualquer delito enquadrado como crime federal.

Não há um espaço exclusivo para mulheres. Quando há uma 
presa, os agentes têm que remanejar os homens de modo que 
ela fique com um cubículo só para ela. A doleira Nelma Koda-
ma, por exemplo, ficou meses na cela 3, perto da cela 1, a de seu 
ex-amante Alberto Youssef. Teve como colega sua parceira nas 
operações financeiras, Iara Galdino, também investigada pela Lava 
Jato. Segundo os investigadores, Iara administrava as empresas 
de fachada de Nelma. Em 2016, as duas ganharam a companhia 
da secretária do departamento de propina da Odebrecht, Maria 
Lúcia Tavares. Presa em fevereiro na fase Acarajé da Operação 
Lava Jato, Maria Lúcia tinha acesso ao sistema que contabilizava 
todo suborno e caixa dois pagos pela empreiteira. A convivência 
com Nelma e Iara foi decisiva para que ela denunciasse todo o 
esquema da empreiteira e fizesse com que Marcelo Odebrecht 
e 77 outros executivos do grupo baiano assinassem um acordo 
de colaboração premiada com o Ministério Público Federal. Mas 
essa história será contada mais à frente.
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Amanhecia quando os dezesseis presos que vieram de avião 
de São Paulo e do Rio chegaram à sede da Polícia Federal do 
Paraná. Tirando os eventuais cochilos durante o voo e depois no 
trajeto de carro do aeroporto Afonso Pena até o bairro de Santa 
Cândida, estavam acordados havia quase 24 horas. No saguão 
do prédio foram recebidos por Serjão, um agente federal alto, 
forte e de ar intimidador, e por Newton Ishii, que mais tarde 
ficaria célebre como o Japonês da Federal. Antes de entrarem na 
cadeia, forneceram dados para uma ficha cadastral e entregaram 
documentos aos policiais. Vencida a fase burocrática, cada um 
passou por nova revista. Mais uma vez se despiram, abriram a 
boca e agacharam em frente a um policial.

Serjão informou que na carceragem só eram permitidos mate-
rial de higiene pessoal, remédios e algumas poucas peças de rou-
pas. Na Polícia Federal os presos não usam uniforme, então eles 
ganharam uma sacola plástica branca, cuja capacidade determinava 
a quantidade de roupas que poderiam ter. Os materiais de limpeza 
ficam guardados com os carcereiros e são liberados apenas durante 
o banho de sol para que os próprios detentos façam a faxina na 
cela e na ala. Surpresa maior foi quando souberam que estavam 
proibidos os cadarços de tênis e sapatos. A proibição se justifica: 
correntes, pulseiras e cadarços poderiam ser usados para enfor-
car um agente, outro preso ou até para uma tentativa de suicídio.

Na parte da tarde, Léo Pinheiro, presidente da oas, pediu aos 
seus advogados que providenciassem tênis e sapatos sem cadarços 
para todos da ala. Na segunda-feira, a utc, de Ricardo Pessoa, 
entregou na Polícia Federal um lote de lençóis e travesseiros.

O grupo de dezesseis presos ultrapassava a capacidade da car-
ceragem, ainda que estivesse vazia antes, o que não era o caso. E 
não demorariam a chegar mais quatro investigados para se juntar 
ao bando, pois no final da tarde se apresentaram os três executivos 
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da Camargo Corrêa e o dono da Mendes Júnior. Para complicar de 
vez a logística, os agora vinte novos prisioneiros de Sergio Moro 
não seriam distribuídos nas duas alas, mas apenas nas três celas 
do segundo pavilhão. A decisão foi tomada pelo superintendente 
da Polícia Federal do Paraná, Rosalvo Ferreira Franco, em acor-
do com o chefe da Operação Lava Jato, delegado Igor Romário 
de Paula, que acharam por bem que a nova turma não ficasse no 
mesmo espaço do doleiro Alberto Youssef, já que as revelações 
do operador ajudaram a botá-los na cadeia. Youssef ficava na cela 
1, na ala dos contrabandistas e traficantes. Os novos prisioneiros 
foram distribuídos no lado oposto, nos cubículos 4, 5 e 6.

Mesmo espalhando colchões pelas celas, não havia espaço 
suficiente para todo mundo. A solução foi usar também a área 
do corredor. Naqueles dias, apenas os portões de entrada das 
alas foram fechados. Os cubículos ficaram abertos 24 horas para 
que todos tivessem acesso aos banheiros das três celas. Durante 
a tarde, os presos montaram sofás improvisados no corredor 
usando uma pilha de colchões como assento e outra pilha rente 
à parede fazendo as vezes de encosto.

Aos poucos, as conversas foram surgindo. O tema principal era 
a injustiça da qual estariam sendo vítimas e todos tinham certeza 
de que sairiam logo dali.

No domingo pela manhã, o grupo foi para a sede do Instituto 
Médico Legal (iml) para fazer exame de corpo de delito, junto 
com um homem preso por tráfico de drogas. Era a primeira vez 
que os detidos por corrupção tinham contato com um preso co-
mum. Durante o trajeto, o traficante fazia perguntas aos colegas 
famosos, como se estivesse conhecendo artistas de tv.

Além do exame físico feito pelo médico, cada preso responde 
a uma pequena entrevista para saber se foi violentado por poli-
ciais durante a captura ou na delegacia. Como toda a operação 
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teve ampla cobertura da imprensa, era improvável que houvesse 
algum caso de violência física, mas a situação de Dalton Avancini 
chamou a atenção do legista. Dias antes da prisão, o presidente 
da Camargo Corrêa havia batido a cabeça, dentro de casa, na 
quina de uma prateleira. O acidente deixou uma marca roxa em 
sua testa. Como o empreiteiro é calvo, a marca ficava visível. O 
médico perguntou se o hematoma era resultado de ação policial, 
e ele negou. “Você tem certeza?”, insistiu o médico. “Sim, doutor, 
eu bati a testa em casa. A polícia não tem culpa.”

A ida dos presos para o iml foi uma oportunidade de ouro 
para fotógrafos e cinegrafistas. A cada entrada e saída do prédio 
do instituto os presos ficavam ao alcance da lente das câmeras. 
Léo Pinheiro e Ricardo Pessoa eram os alvos preferidos.

Os executivos voltaram para o prédio da pf perto do meio-dia, 
no momento em que as marmitas eram distribuídas. Assim que 
terminou a refeição, Ricardo Pessoa foi até o agente Newton Ishii 
puxar conversa. O empreiteiro já tinha percebido que o Japonês 
da Federal cheirava a cigarro. Começou um bate-papo falando de 
amenidades, mas, assim que encontrou uma brecha, reclamou que 
o pior do encarceramento era não poder dar umas tragadas após 
as refeições, pois é proibido fumar na carceragem. Ricardo disse 
que aquilo o estava torturando, mexia com seu ânimo e até com 
sua capacidade de raciocínio. “Você sabe como é”, disse para Ishii, 
um tabagista inveterado. O apelo deu resultado, ou despertou no 
agente seu senso de oportunidade. Ishii retirou o dono da utc 
da carceragem e foram juntos soltar umas baforadas.

Daquele dia em diante, Ishii passou a tirar Pessoa da cela com 
frequência. As saídas levavam um tempo que, segundo os cole-
gas de prisão, superava a duração de um ou dois cigarros. Pessoa 
voltava para a cela exalando o odor da fumaça, mas os presos des-
confiavam de que havia mais ali do que uma simples cumplicidade 
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entre fumantes. Certo dia, o empreiteiro sinalizou ao amigo Léo 
Pinheiro, com quem trabalhou durante anos na oas, que estava 
pensando em fazer um acordo com os procuradores. “Léo, eu 
analisei todos os vetores e não tem jeito de sair daqui num tempo 
razoável sem colaborar com esses caras.” Pesava também o fato de 
que sua mulher estava se tratando de depressão e ele temia que 
sua prisão pudesse agravar o quadro e ter um desfecho trágico.

Foi também entre um trago e outro que resolveu que seria 
vantajoso contratar o advogado Antonio Figueiredo Basto, que 
já defendia o doleiro Alberto Youssef desde o caso Banestado, 
escândalo financeiro que teve como protagonistas, além do dolei-
ro, os procuradores Carlos Fernando dos Santos Lima, o jovem 
Deltan Dallagnol e o juiz federal Sergio Moro. Figueiredo Basto 
seria o nome apropriado para negociar aquele tipo de acordo.

Em janeiro, pouco mais de dois meses após ser preso, Ricardo 
Pessoa começou oficialmente a tratar de uma colaboração premia-
da. Foi o primeiro dono de empreiteira a colocar na mesa a inten-
ção de colaborar com os investigadores da Lava Jato. Em abril de 
2015 ele saiu da cadeia para cumprir prisão domiciliar e em maio 
fechou o acordo de delação com o Ministério Público Federal.

NOITES NA CADEIA

Cadeia não era algo novo para o advogado Carlos Alberto 
da Costa Silva. Quando a Lava Jato bateu à sua porta, em 14 de 
novembro de 2014, ele já trazia na bagagem duas prisões em de-
corrência da Operação Anaconda. Em 2003, foi preso acusado 
de participar de um esquema de venda de sentenças judiciais em 
São Paulo. O advogado era procurador de uma offshore (empresa 
sediada em paraíso fiscal) proprietária do apartamento em que o 
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