
Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA “OPERAÇÃO LAVA JATO”

EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE

CURITIBA/PR

Autos nº 5026417-77.2015.4.04.7000 (inquérito policial)

Autos n° 5028308-36.2015.404.7000 (busca e apreensão criminal)

Autos  n°  5028289-30.2015.404.7000  /  5035674-29.2015.4.04.7000  (pedido  de  quebra  de

sigilo bancário e fiscal) 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seus Procuradores signatários, no

exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem perante Vossa Excelência, com base

nos  documentos  anexos  e  nos  autos  em  epígrafe,  com  fundamento  no  art.  129,  I,  da

Constituição Federal, oferecer DENÚNCIA em desfavor de:

OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA, Presidente licenciado da ELETROBRAS-
ELETRONUCLEAR,  brasileiro,  casado,  engenheiro,  nascido  em 25/02/1939
(com 75 anos de idade na data dos fatos),filho de José Antônio Vieira da
Silva e Helena Pinheiro da Silva, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.734.037-
00,, residente na Rua Ipanema, nº 75, apartamento nº 1501, Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro-RJ, atualmente preso e recolhido no quartel do Comando da
5ª Região Militar, em Curitiba/PR; 

ANA  CRISTINA  DA  SILVA  TONIOLO,  sócia-administradora  da  empresa
ARATEC  ENGENHARIA  CONSULTORIA, brasileira,  casada,  engenheira
mecânica, nascida em 15/04/1964 (com 50 anos de idade na data dos fatos),
filha  de  Othon  Luiz  Pinheiro  da  Silva  e  Maria  Cecília  Barbosa  da  Silva,
portadora  do  documento  de  identidade  RG  nº  25.479.479-8,  inscrita  no
CPF/MF  sob  o  nº  101.862.268-37,  residente  na  Alameda  Salgo,  nº  195,
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residencial  11, bairro Alphaville, Barueri/SP;   

ROGÉRIO NORA DE SÁ,  ex-executivo da ANDRADE GUTIERREZ, brasileiro,
nascido em 21/04/1949 (65 anos de idade na data dos fatos), filho de Idalina
Dias Nora de Sá, inscrito no CPF/MF sob o nº 189.039.917-53, residente da
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Junior, nº 1274, apartamento 161, Itaim
Bibi, São Paulo/SP;

CLÓVIS  RENATO  NUMA  PEIXOTO  PRIMO,  ex-executivo  da  ANDRADE
GUTIERREZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, nascido em 27/09/1956 (com
58 anos de idade na data dos fatos), filho de Pedro Carlos Peixoto Primo e
Geny Numa Peixoto Primo,  portador do documento de identidade RG nº
220.154.176-0,  inscrito  no  CPF/MF sob o nº  310.592.440-04,  residente  na
Avenida  Lucio  Costa,  nº  3602,  apto  1602,  bairro  Barra  da  Tijuca,  Rio  de
Janeiro/RJ;

OLAVINHO  FERREIRA  MENDES,  ex-executivo  da  ANDRADE  GUTIERREZ,
brasileiro, nascido em 23/01/1953 (com 61 anos de idade na data dos fatos),
filho de CORA XAVIER MENDES, inscrito no CPF/MF sob o nº 269.721.310-49,
residente da Rua Coelho Neto, nº 20, complemento 504, Laranjeiras, Rio de
Janeiro/RJ;

OTÁVIO MARQUES (DE AZEVEDO), ex-executivo da ANDRADE GUTIERREZ,
brasileiro, nascido em 31/05/1951 (com 63 anos de idade na data dos fatos),
filho  de  LUCILIA  MARQUES  DE  AZEVEDO,  inscrito  no  CPF/MF  sob  o  n°
129.364.566-49,  residente  da  Rua  Afonso  Braz,  115,  Ap.  91,  Vila  Nova
Conceição, São Paulo – SP, CEP 04511010, atualmente preso e recolhido no
Complexo Médico-Penal, em Pinhais/PR (região metropolitana de Curitiba); 

FLAVIO DAVID BARRA,  ex-executivo da ANDRADE GUTIERREZ, brasileiro,
casado, engenheiro civil, nascido em 06/05/1962 (com 52 anos na data dos
fatos),  filho  de  Maria  Tereza  David  Barra,  inscrito  no  CPF/MF  sob  n°
533.853.226-34  e  portador  da  carteira  de  identidade  RG  n°  M2577507-
SSP/MG, residente na Rua Inhambu, 97, Ap. 21, Moema, São Paulo – SP, CEP
04520010,  atualmente  preso  e  recolhido  no  Complexo  Médico-Penal,  em
Pinhais/PR (região metropolitana de Curitiba); 

GUSTAVO  RIBEIRO  DE  ANDRADE  BOTELHO,  brasileiro,  nascido  em
17/05/1954 (com 60 anos na data dos fatos), filho de THEREZINHA RIBEIRO
DE  ANDRADE  BOTELHO,  inscrito  no  CPF/MF  sob  n°  337.882.437-91,
residente da Av. Lucio Costa, 2390, Ap. 201, Barra Da Tijuca Rio De Janeiro –
RJ, CEP 22620172;

CARLOS ALBERTO MONTENEGRO GALLO, brasileiro, casado, nascido em
05/03/1946 (com 68 anos na data dos fatos), filho de NAIADE AUCESTER
MONTENEGRO GALLO, portador do documento de identidade RG n°3.355-
867 SSP/SP,  inscrito no CPF/MF sob n° 118.897.218-91,  residente da Rua
Jesuíno Arruda, 574, Ap. 92, Itaim Bibi, São Paulo – SP, CEP 04532081;
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JOSUE AUGUSTO NOBRE, brasileiro, nascido em 26/01/1958 (com 56 anos
na data dos fatos), filho de MARIA DOLORES NOBRE, inscrito no CPF/MF
sob n° 040.183.488-35, residente da Rua Bage, 100, Ap. 181, Vila Mariana
São Paulo – SP, CEP 04012140;

GERALDO TOLEDO ARRUDA JUNIOR,  brasileiro, nascido em 17/08/1955
(com  59  anos  de  idade  na  data  dos  fatos),  engenheiro,  portador  do
documento  de  identidade  RG  n°  3817372-4,  inscrito  no  CPF/MF  sob  n°
733.255.118-72,  residente da Rua do Estilo Barroco,  n° 274,  Chácara Sto.
Antônio, CEP 04709-010, São Paulo – SP;

JOSÉ ANTUNES SOBRINHO,  brasileiro,  nascido em 08/06/1952 (com 62
anos na data  dos fatos),  filho de FUTIN BUFFARA ANTUNES,  inscrito no
CPF/MF sob n° 157.512.289-87, residente da Av. Rubens A. Ramos, 1478, Ap.
501, Centro, Florianópolis – SC, CEP 88010700;

GERSON  DE  MELLO  ALMADA,  ex-executivo  da  ANDRADE  GUTIERREZ,
brasileiro,  casado,  engenheiro industrial  químico,  nascido em 15/07/1950
(com 64 anos  na  data dos fatos),  filho de ODILON DE MELLO ALMADA
JÚNIOR  e  NEUSA  TOLEDO  ALMADA,  inscrito  no  CPF/MF  sob  n°
673/907.068-72 e portador da carteira de identidade RG n° 4408755 SSP/SP,
residente da Rua Desembargador Amorim Lima, 250, Ap. 81, Morumbi, São
Paulo – SP, CEP 05613030, atualmente preso domiciliarmente, após decisão
do Supremo Tribunal Federal;

CRISTIANO KOK, brasileiro, nascido em 31/07/1945 (com 69 anos na data
dos  fatos),  filho  de  GLORIA  PORTO  KOK,  inscrito  no  CPF/MF  sob  n°
197.438.828-04,  residente  da  Alameda  Fiji,  346,  Tamboré  3,  Santana  De
Parnaíba – SP, CEP 06543010;

VICTOR SÉRGIO COLAVITTI,  brasileiro,  casado,  nascido  em 03/03/1956,
(com 58 anos de idade na data dos fatos),  filho de Paschoal  Colavitti  e
Margarida  Pesce  Colavitti,  portador  do  documento  de  identidade  RG n°
5.884.199,  inscrito  no CPF/MF sob o n°  670.355.318-15,  residente  na Av.
Brigadeiro Faria Lima, 2128, 2° Andar, Cj. 202, Jardim Paulistano São Paulo –
SP, CEP 01451000.

pela prática dos crimes a seguir descritos.

I. INTRODUÇÃO

Esta denúncia decorre da continuidade da investigação1 que visou  apurar diversas

1 A  presente  denúncia  decorre  de  investigações  policiais  realizadas  principalmente  nos  seguintes
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estruturas paralelas ao mercado de câmbio, abrangendo um grupo de doleiros com âmbito

de atuação nacional e transnacional.

A investigação inicialmente apurou a conduta do “doleiro”  CARLOS HABIB CHATER e

pessoas físicas e jurídicas a ele vinculadas, ligadas a um esquema de lavagem de dinheiro

envolvendo o ex-deputado federal  JOSÉ MOHAMED JANENE e  as  empresas  CSA Project

Finance Ltda. e Dunel Indústria e Comércio Ltda., sediada em Londrina/PR.  Essa primeira

apuração resultou na ação penal nº 5047229-77.2014.404.7000, em trâmite perante este r.

Juízo.

A  partir  de  monitoramento  de  comunicações  telefônicas,  descobriu-se  que  HABIB

mantinha  intenso  contato  com  ALBERTO  YOUSSEF  para  consecução  de  seus  propósitos

criminosos.

Com  a  investigação  de  ALBERTO  YOUSSEF  (núcleo  BIDONE),  evidenciou-se  uma

organização criminosa voltada para a prática de delitos contra a administração pública no

seio  da  PETROBRAS.  Em  razão  disso,  foi  proposta  a  ação  penal  nº

5026212.82.2014.404.7000,  que tratou da lavagem de dinheiro dos recursos desviados da

REFINARIA ABREU E LIMA pela empresa CAMARGO CORREA, na qual imputou-se a PAULO

ROBERTO COSTA, ex-diretor  de abastecimento da  PETROBRAS,  a prática de lavagem de

dinheiro oriundo de crimes contra a Administração Pública e participação na organização

criminosa liderada pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF.

Com  o  aprofundamento  das  investigações,  desvelou-se  a  existência  de  um

gigantesco esquema criminoso voltado para a prática de crimes contra a PETROBRAS S/A.

autos,  relacionados  ao  presente  feito:  5049597-93.2013.404.7000  (Interceptaçao  telefonica  e
telematica  específica  de  YOUSSEF,  distribuído  por  dependência  em  08/11/2013);  5027775-
48.2013.404.7000 (Quebra de sigilo bancario de MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATISTICOS LTDA,
WALDOMIRO  DE  OLIVEIRA,  EDILSON  FERNANDES  RIBEIRO,  MARCELO  DE  JESUS  CIRQUEIRA);
5007992-36.2014.404.7000  (Quebra  de  sigilo  bancario  e  fiscal  (GFD INVESTIMENTOS,  LABOGEN
QUIMICA  FINA,  INDUSTRIA  DE  MEDICAMENTOS  LABOGEN,  PIROQUIMICA  COMERCIAL,  KFC
HIDROSSEMEADURA,  EMPREITEIRA  RIGIDEZ,  RCI  SOFTWARE,  RMV  &  CVV  CONSULTORIA  EM
INFORMATICA, HMAR CONSULTORIA EM INFORMATICA, MALGA ENGENHARIA LTDA, COMPANHIA
GRACA ARANHA RJ PARTICIPACOES SA e BOSRED SERVICOS DE INFORMATICA LTDA);  5001446-
62.2014.404.7000  (Pedido de busca e apreensao/prisao principal - OPERACAO BIDONE);  5014901-
94.2014.404.7000 (Pedido de prisao preventiva e novas buscas - OPERACAO BIDONE 2);  5021466-
74.2014.404.7000  (Pedido  de  busca  e  apreensao/conduçao  coercitiva  -  OPERACAO  BIDONE  3),
5010109-97.2014.404.7000  (Pedido  desmembramento);  5073475-13.2014.404.7000 (em  que
deferidas  as  buscas  e  apreensões  sobre  as  empreiteiras  e  outros  criminosos);  5028308-
36.2015.404.7000 (busca e apreensão ANGRA3)
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Nesse  contexto,  eram cometidos  delitos  contra  a  ordem econômica,  corrupção  e

lavagem de dinheiro, com a formação de um grande e poderoso Cartel do qual participaram

as empresas OAS,  ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ,

MENDES JÚNIOR, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX, SETAL, GDK

e GALVÃO ENGENHARIA. 

Essa articulação possibilitou que fosse fraudada a competitividade dos procedimentos

licitatórios referentes às maiores obras contratadas pela PETROBRAS entre os anos de 2004

e 2014, majorando ilegalmente os lucros das empresas em centenas de milhões de reais.

Esses  fatos  estão  sendo  objeto  de  apuração  nas  ações  penais  nº  5083351-

89.2014.404.7000- em face dos administradores da ENGEVIX; 5083360-51.2014.404.7000- em

face dos administradores  da Galvão Engenharia;  5083401-18.2014.404.7000- em face dos

administradores  da  MENDES  JUNIOR;  5083258-29.2014.404.7000-  em  face  dos

administradores  da  CAMARGO  CORREA;  5027422-37.2015.4.04.7000 (ação  penal

desmembrada em face do principal administrador da UTC) e 5083376-05.2014.404.7000- em

face dos administradores da OAS. Todas tramitam perante a 13ª Vara Federal de Curitiba.

O referido cartel  de empresas naturalmente se expandiu e com o mesmo  modus

operandi,  inclusive  com  as  mesmas  empresas  integrantes2,  atuou  nas  licitações  da

ELETRONUCLEAR,  notadamente  nas  licitações  de  pré-qualificação  e  concorrência  para

contratação dos serviços  de montagem eletromecânica da Usina de Angra 3,  como será

detalhadamente exposto.

DALTON AVANCINI,  ex-  presidente  da  CAMARGO CORRÊA,  celebrou  acordo de

colaboração  premiada  com  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  (autos  nº  5013949-

81.2015.4.04.7000) e revelou atuação do cartel também na Usina de Angra 3 e tratativas para

pagamento  de  propina  para  diretores  da  ELETRONUCLEAR e  para  partidos  políticos  nas

licitações  e  contratos  para  montagem  eletromecânica  de  ANGRA  3,  vencidos  pelos

CONSÓRCIOS  ANGRA  3  e  UNA  3.  Tais  consórcios  foram  unificados  e  constituíram  o

CONSÓRCIO  ANGRAMON,  constituído  pelas  empresas  ODEBRECHT,  UTC,  CAMARGO

CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, EBE (Grupo MPE) e QUEIROZ GALVÃO. 

2 ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ, EBE (Grupo MPE) e
QUEIROZ GALVÃO
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Essas  empresas  são  objeto  de  investigações  no  caso  Lava  Jato3 e  as  provas  já

produzidas, no tocante à estrutura de comando e à divisão de tarefas, quanto à autoria, e à

divisão de mercados e conluio, quanto à materialidade, lançam luz sobre o que aconteceu

nas  licitações  no  âmbito  da  ELETRONUCLEAR,  contribuindo  significativamente  para  a

comprovação da autoria e materialidade dos crimes.

Diante  desse  fato,  aprofundaram-se  as  investigações  com  base  nas  provas

anteriormente colhidas na Operação Lava Jato, dentre elas, as quebras fiscais da ANDRADE

GUTIERREZ e ENGEVIX (autos nº 5075022-88.2014.404.7000),  determinadas por esse juízo.

Tais quebras revelaram que, no mesmo período em que ocorriam crimes de cartel, fraude as

licitações,  corrupção  e  lavagem  no  âmbito  da  PETROBRAS,  as  empreiteiras  ANDRADE

GUTIERREZ  e  ENGEVIX,  contratadas  pela  ELETRONUCLEAR,  adotavam  o  mesmo  modus

operandi  em  relação  à  PETROBRAS,  para  repassar  propinas  por  meio  de  empresas

intermediárias para OTHON LUIZ.

A propósito, somente em virtude da quebra fiscal da ANDRADE GUTIERREZ  (autos

nº5075022-88.2014.404.7000),  deferida  por  esse  juízo,  foi  possível  identificar  que  nos

lançamentos ficais da empreiteira foram utilizadas as expressões “consultoria da empresa CG

IMPEX, transf.  para ANGRA” e “OVER4” para registrar que os contratos celebrados com as

empresas  CG IMPEX (atual  CG Consultoria)  e  JNOBRE eram fictícios  e  destinavam-se  ao

repasse de propinas para OTHON LUIZ. Idênticas expressões foram utilizadas para registrar a

fictícia consultoria prestada pela JNOBRE nos lançamentos da ANDRADE GUTIERREZ com

expressão remissão à ANGRA.

Tais  evidências  em  relação  aos  crimes  de  lavagem  foram  corroboradas  por

depoimento do colaborador desta Operação Lava Jato, AUGUSTO MENDONÇA NETO (autos

3  5071379-25.2014.4.04.7000 - Inquérito policial Grupo ODEBRECHT; 5036528-23.2015.4.04.7000 -
Ação penal  ODEBRECHT;  5053836-09.2014.4.04.7000  - Inquérito policial  empresa UTC;  5027422-
37.2015.4.04.7000 –  Ação  penal  UTC;  5071698-90.2014.4.04.7000 –  Inquérito  Policial  empresa
CAMARGO  CORRÊA;   5083258-29.2014.404.7000 –  Ação  penal  CAMARGO  CORRÊA;  5004041-
97.2015.4.04.7000 -  Inquérito policial  empresa TECHINT;  5004042-82.2015.4.04.7000 – Inquérito
Policial  empresa  ANDRADE  GUTIERRREZ;  5036518-76.2015.4.04.7000  -  Ação  Penal  ANDRADE
GUTIERREZ;  5003971-80.2015.4.04.7000 -  Inquérito Policial empresa MPE MONTAGEM E PROJETOS
ESPECIAIS  S/A  e  5016060-38.2015.4.04.7000 -   Inquérito  Policial  da  CONSTRUTORA  QUEIROZ
GALVÃO.
4 A expressão OVERHEAD é relacionada a custos indiretos, que não se referem ao trabalho nem à

matéria-prima,  o que,  sem dúvida,  no caso contrato,  relaciona-se com “custos extras”  de Angra 3
destinados  ao  pagamento  de  vantagens  indevidas  a  OTHON  LUIZ.  Ver
https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=overhead
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nº 5073441-38.2014.404.7000), administrador das empresas SOG/SETAL, que informou que

também subscreveu contratos fictícios com a CG IMPEX (atual CG CONSULTORIA),  sem a

consequente prestação de serviços. A mesma empresa CG IMPEX (atual CG CONSULTORIA),

como dito, foi  utilizada pela ANDRADE GUTIERREZ para repasse da propina destinada ao

denunciado OTHON LUIZ.

A propósito, parte dos pagamentos de vantagens indevidas repassadas para OTHON

LUIZ  foram lavados  por  BRUNO GONÇALVES LUZ e  JORGE LUZ,  em 2010,  por  meio  da

empresa DEMA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, que depositou em favor da

ARATEC a quantia de R$ 276.444,92 (duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e

quatro reais  e noventa e dois  centavos)5.  Registre-se que JORGE LUZ e BRUNO LUZ são

operadores  financeiros  já  investigados  nesta  Operação  Lava  Jato,  nos  autos  5033355-

88.2015.4.04.7000, por lavagem de ativos decorrente de crimes de corrupção, cartel, fraude à

licitações  e  pertinência  à  organização  criminosa  cometidos  em face  da  PETROBRAS.  Por

exemplo,  PAULO  ROBERTO  COSTA  colaborador  desta  Operação  Lava  Jato,  declarou  que

JORGE LUZ e BRUNO LUZ intermediaram o pagamento de propina para gestores públicos em

decorrência de contratos celebrados entre a empresa SARGENT MARINE e a PETROBRAS.

Ouvida em sede policial, ANA CRISTINA filha de OTHON, admitiu que não foram prestados

os serviços  correspondentes  pela  ARATEC6,  o  que comprova serem frias  as  Notas  Fiscais

81/2010, 99/2010, 120/2010 e 222/2011 emitidas em favor da DEMA PARTICIPAÇÕES7. 

Ademais,  como  se  colhe  dos  autos  nº  5033630-37.2015.4.04.7000,  OTAVIO

MARQUES,  por 27 (vinte e sete vezes) entre  13/11/2007 a 07/07/2014, e  FLÁVIO DAVID

BARRA,  este na condição de Presidente da ANDRADE GUTIERREZ ENERGIA,  e  portanto,

responsável  por  gerir  os  contratos  da  empreiteira  na  ELETRONUCLEAR, por  17

(dezessete)  ocasiões  entre  02/07/2012  a  24/05/2013,  reuniram-se  com  JOÃO  VACCARI

NETO,  operador  já  investigado  e  denunciado  nesta  Força  Tarefa  Lava  Jato,  nos  autos

5 Não são  objeto desta denúncia,  porque ainda prosseguem as  investigações em face de BRUNO LUZ e
JORGE LUZ quanto aos fatos.

6 Depoimento  prestado  nos  autos  de  inquérito  policial  sob  nº  5026417-77.2015.404.7000,  evento  26,
TERMAUD4 – OUT2.

7 O Ministério Público Federal, após a quebra fiscal deferida por esse juízo, expediu ofício 5993/2015-PRPR-
FT (OUT3) à Secretaria de Finanças de Barueri, município onde está a sediada ARATEC, requisitando o
encaminhamento de todas as notas fiscais emitidas pela empresa no período de 2009 a 2015. Através do e-
mail datado de 22/07/2015 (OUT4), a SECRETARIA DE FINANÇAS DE BARUERI encaminhou planilha
com indicação de todas as notas fiscais emitidas pela ARATEC (OUT5).
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5012331-04.2015.404..70008,  por  também amealhar  propinas  em contratos  celebrados  na

PETROBRAS. 

Soma-se  também que  somente  em razão dos  elementos  de  prova  contidos  nos

autos  nº  5033630-37.2015.4.04.7000  foi  possível  constatar  vínculos  de  CARLOS ALBERTO

MONTENEGRO  GALLO,  administrador  da  empresa  CG,  e  VICTOR  SÉRGIO  COLAVIIT,

administrador  da  LINK  PROJETOS,  com  representantes  da  ANDRADE  GUTIERREZ,  o  que

possibilitou a coleta de evidências, notadamente quanto à autoria, acerca de executivos que

praticaram  delitos  de  corrupção  ativa  na  PETROBRAS  e  também  na  ELETRONUCLEAR.

Pontue-se  que  CARLOS  ALBERTO  MONTENEGRO  GALLO  e  VICTOR  SÉRGIO  COLAVITTI

intermediaram o repasse de propinas para OTHON LUIZ.

Também, somente em razão da quebra dos sigilos  fiscal  e  bancário da ENGEVIX

(autos nº5075022-88.2014.404.7000),  foi  possível  correlacionar  os  repasses  da empreiteira

para a empresa LINK, e, posteriormente, desta para a ARATEC. Com isso, ocorreu um avançar

nas investigações que possibilitou a celebração de acordo de colaboração premiada com

VICTOR SÉRGIO COLAVITTI, administrador de LINK, que admitiu que sua empresa foi apenas

utilizada para passagem de recursos da ENGEVIX para a ARATEC, de OTHON LUIZ.

Não bastasse, em razão das provas colhidas nesta Operação Lava Jato nos autos

5026417-77.2015.404..70009,  foi  possível  identificar  e-mails  dos  executivos  da  ENGEVIX,

notadamente, JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, no qual são narrados encontros com OTHON LUIZ

para facilitar a aprovação de aditivos do interesse da empreiteira na ELETRONUCLEAR.

É de se ver ainda que OTHON LUIZ PINHEIRO DA SILVA em virtude da licitação e

contratos  firmado  com  as  empresas  ODEBRECHT,  UTC,  CAMARGO  CORREA,  TECHINT,

ANDRADE  GUTIERREZ,  EBE  (Grupo  MPE)  e  QUEIROZ  GALVÃO,  já  cartelizadas  na

PETROBRAS10,  abriu em agosto de 2014, portanto, às vésperas da assinatura dos contratos

dessas  empresas  com  a  ELETRONUCLEAR, uma  conta  bancária  em  nome  da  offshore

8 JOÃO VACCARI é citado por diversos colaboradores como operador e destinatário de propinas negociadas
em favor do Partido dos Trabalhadores no âmbito da Diretoria de Serviços da Petrobras, então comandada
por  RENATO DE SOUZA DUQUE com auxílio  direto  de PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO.  No caso
específico dos autos 5012331-04.2015.404.7000, VACCARI foi denunciado pela negociação e recebimento
de propina decorrente de contrato celebrado pelo consórcio Interpar,  formado pelas  cartelizadas Mendes
Junior, Setal/SOG e MPE (grupo ao qual se vincula a EBE), sendo os pagamentos operacionalizados, em
nome e favor das 3 consorciadas (todas cientes) por AUGUSTO MENDONÇA.

9 Evento 66, Rel_Final_IPL1, autos 5026417-77.2015.404.7000.
10 Nesse  sentido,  pode-se  citar,  exemplificativamente,  os  inquéritos  policiais  autuados  com  os  números

5003971-80.2015.404.7000, 5004041-97.2015.404.7000 e 5004042-82.2015.404.7000.
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HYDROPOWER  ENTERPRISE  LIMITED, no  Banco  Havilland  S/A,  em  Luxemburgo,  para

recebimento  das  vantagens  indevidas  em  razão  do  cargo  de  Presidente  da

ELETRONUCLEAR11 

Para tanto, as evidências dão conta que foram utilizados os serviços de BERNARDO

FREIBURGHAUS12, operador financeiro investigado nesta Operação Lava Jato pela prática de

lavagem de ativos  em âmbito internacional  e já  denunciado na ação penal  nº  5036528-

23.2015.4.04.7000 por delitos desta natureza.  Na busca e apreensão efetuada na residência

de ANA CRISTINA foi localizado cartões de visita e, em agenda, outros telefones do operador.

Alem disso, em razão da quebra telefônica de BERNARDO FREIBURGHAUS deferida por esse

juízo, constatou-se que OTHON LUIZ fez ligações ao operador em 26/09/13 e 10/12/13.

BERNARDO FREIBURGHAUS13,  segundo declarações  de  PAULO ROBERTO COSTA14

corroboradas por diversas provas,  foi  operador financeiro utilizado pela ODEBRETCH para

depósito de propinas para o então Diretor de Abastecimento da Petrobras diretamente no

exterior. Para tanto BERNARDO FREIBURGHAUS abria contas em nome de  offshores tendo

como  beneficiários  os  gestores  públicos,  e,  logo  após,  providenciava  os  depósitos  de

vantagens  indevidas  diretamente  nestas  contas  a  mando  dos  administradores  da

ODEBRETCH, a qual é também integrante do CONSÓRCIO ANGRAMON. 

Por  derradeiro,  ANA  CRISTINA,  filha  de  OTHON  LUIZ,  denunciada  também  por

lavagem de ativos com utilização da ARATEC, bem como CARLOS ALBERTO MONTENEGRO

GALLO usaram documentos falsos perante  este juízo da 13ª Vara da Seção Judiciária de

Curitiba, como se verdadeiros fossem, nos autos nº  5026417-77.2015.4.04.7000 e 5028308-

36.2015.404.7000.

Em suma da descrição realizada, fica bastante clara a íntima conexão instrumental e

objetiva entre os fatos denunciados, pois integram um mesmo conjunto de fatos e provas, já

que as infrações se inserem em um mesmo contexto, integram uma cadeia de eventos com

inegável  interligação  de  provas  que  influem  uma  nas  outras,  consoante  bem  ilustra  o

esquema visual abaixo:

11 Foi apreendido nos autos de busca e apreensão 5028308-36.2015.404.7000 um e-mail enviado por um diretor
do Banco Havilland à ANA CRISTINA TONIOLO, filha de OTHON LUIZ, tratando sobre os documentos 
necessários à abertura de conta para a HYDROPOWER. - OUT6.

12 Autos 5028308-36.2015.4.04.7000/PR, Evento 122, ANEXO6, Página 15 – OUT7.
13 Não  são  objeto  desta  denúncia,  porque  ainda  prosseguem  as  investigações  em  face  de  BERNARDO

FREIBURGHAUS quanto aos fatos.
14Autos nº 5073475-13.2014.404.7000, evento 925, TERMO TRANSCDEP9 – Termo de colaboração nº 38.
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Para facilitar a observação, apresenta-se ainda o seguinte esquema visual em relação

especificamente aos vínculos verificados em relação ao presente caso:
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II. IMPUTAÇÕES

Entre 25 de junho de 200715 e 05 de agosto de 201516, antes e durante, mas em razão

(I) da pactuação dos aditivos 21-L, 21-M, 21-N, 21-O, 21-P, 21-Q, 22, 23, 24, 25, 26, 27-A e

execução do Contrato NCO -223/83, (II) da pactuação do Aditivo 1 e execução do contrato

GAC. T/CT-003/007, (III) da pactuação do aditivo 2 e execução do Contrato GAC.T/CT-008/05,

celebrados  pela  ANDRADE  GUTIERREZ  com  a  ELETRONUCLEAR,  bem  como,  antes  e

durante,  mas  em  razão  (IV)  da  confecção  do  edital  e  licitação  de  Pré-Qualificação  nº

GAG.T/CN-005/11 (DOU 12/08/11), (V) da confecção do edital e licitação concorrencial nº

GAC.T/CN-003/13  (DOU  13/05/13),  (VI)  das  negociações  de  desconto  e  execução  dos

Contratos  GAC.T/CT-4500167239  e  GAC.T/CT4500167242  celebrados  com  o  CONSÓRCIO

ANGRAMON17, os denunciados  ROGÉRIO NORA (entre 25/06/2007 e 02/05/2012 – por 16

vezes),  OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO (entre 01/01/2008 e 19/05/2015 – por 24 vezes)

CLÓVIS RENATO  (entre 25/06/2007 e 01/10/2013 – por  18 vezes), OLAVINHO MENDES

(entre 25/06/2007 e 02/02/2015 – por 24 vezes), FLÁVIO BARRA (a partir de 01/01/2008 –

por 24 vezes) e  GUSTAVO BOTELHO  (a partir  de 01/01/2008 – por 24 vezes), de modo

consciente  e  voluntário,  ofereceram  e  prometeram  vantagens  indevidas  ao  denunciado

OTHON LUIZ, para determiná-lo a praticar, omitir e retardar ato de ofício em razão do cargo

de  Presidente  da  ELETROBRAS  TERMONUCLEAR  S/A  -  ELETRONUCLEAR,  tendo  este

efetivamente  deixado  de  praticar  atos  de  ofício  com  infração  de  deveres  funcionais  e

praticado atos de ofício nas mesmas circunstâncias (FATO 01).

Entre 25 de junho de 2007 e 05 de agosto de 2015, o denunciado OTHON LUIZ, por

24 (vinte e quatro) vezes, de modo consciente e voluntário, solicitou, aceitou a promessa e

recebeu  vantagem  indevida  em  razão  da  função  de  Presidente  da  ELETROBRAS

TERMONUCLEAR  S/A  -  ELETRONUCLEAR  ofertada  pelos  representantes  da  ANDRADE

GUTIERREZ, ora denunciados, tendo praticado, deixado de praticar e retardado ato de ofício,

com infração de dever funcional, a pedido dos executivos da empreiteira (FATO 02).

15 Data da Resolução nº 3, de 25 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Pol´tica Energética – CNPE que
determinou a retomada da construção da Usina de Angra 3 e permitiu a renegociação de contratos suspensos,
entre  eles  o  Contrato  CNO-223/83  celebrado  com  entre  a  ELETRONUCLEAR  e  a  ANDRADE
GUTIERREZ.

16 Data na qual OTHON LUIZ pediu demissão da ELETRONUCLEAR. 
http://www.eletronuclear.gov.br/LinkClick.aspx?fileticket=4Rd29APblOw%3D&tabid=40

17 O  Consórcio  ANGRAMON  é  constituído  pelas  empresas  ANDRADE  GUTIERRREZ,  ODEBRECHT,
CAMARGO CORRÊA, UTC, QUEIROZ GALVÃO, EBE (Grupo MPE) e TECHINT.
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Consumados os delitos antecedentes de corrupção, cartel e fraude às licitações, entre

02/02/2009 e 26/09/2012, os denunciados  CARLOS GALLO, CLÓVIS RENATO,  OLAVINHO

FERREIRA  MENDES,  com  ciência  de FLÁVIO  BARRA e GUSTAVO  BOTELHO,  e  sob  a

orientação e anuência de ROGÉRIO NORA DE SÁ, OTÁVIO MARQUES e OTHON LUIZ, por

intermédio  de  organização  criminosa, ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,

localização, disposição, movimentação e a propriedade de R$  2.930,000,00 (dois milhões e

novecentos e trinta mil  reais), por meio 13 repasses no valor líquido de R$ 2.743.555,00,

embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a CG IMPEX e

em notas fiscais emitidas com base em tais instrumentos contratuais (FATO 03).

Após  creditados  os  valores  provenientes  da  ANDRADE  GUTIERREZ  nas  contas

bancárias da CG IMPEX, entre 02/02/2009 e 26/09/2012, os denunciados ANA CRISTINA e

CARLOS GALLO simularam contratos de prestação de serviços entre a CG IMPEX e a empresa

ARATEC, com a consequente emissão de notas fiscais para ocultar e dissimular a origem, a

natureza,  localização,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  da  quantia  bruta  de

2.045.001,53 (dois milhões, quarenta e cinco mil, um real e cinquenta e três centavos), que foi

repassada à ARATEC por meio de 38 (trinta e oito) transferências no valor líquido de  R$

1.919.233,94. Tais condutas foram praticadas, por intermédio de organização criminosa, sob

orientação  e  anuência  de CLÓVIS  RENATO,  OLAVINHO  FERREIRA  MENDES, FLÁVIO

BARRA, GUSTAVO BOTELHO, ROGÉRIO NORA DE SÁ, OTÁVIO MARQUES e OTHON LUIZ

(FATO 04).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção, cartel e fraude às licitações, entre

05/11/2012 e 01/09/2014,  os denunciados  JOSUÉ NOBRE,  CLÓVIS RENATO,  OLAVINHO

FERREIRA MENDES, com ciência de FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação

e anuência de OTHON LUIZ e OTAVIO MARQUES, e com a participação de CARLOS GALLO,

por intermédio de organização criminosa, ocultaram e dissimularam a origem, a natureza,

localização,  disposição,  movimentação e a  propriedade de  R$ 1.400.000,00 (um milhão e

quatrocentos mil reais),  por meio de 5 (cinco) repasses, embasados em contratos fictícios

celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empresa JNOBRE ENGENHARIA e em notas

fiscais emitidas com base nestes instrumentos contratuais (FATO 05).

Ademais,  após  creditados  os  valores  provenientes  da  ANDRADE  GUTIERREZ  nas

contas  bancárias  da  JNOBRE, entre  05/11/2012  e  01/09/2014,  os  denunciados  ANA
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CRISTINA e JOSUÉ NOBRE, com a participação de CARLOS GALLO, simularam contratos de

prestação  de  serviços  entre  a  JNOBRE  ENGENHARIA  e  a  empresa  ARATEC,  com  a

consequente  emissão  de  notas  fiscais  para  ocultar  e  dissimular  a  origem,  a  natureza,

localização, disposição, movimentação e a propriedade da quantia bruta de R$ 927.500,00

(novecentos e vinte e sete mil e quinhentos reais) que foi transferida à ARATEC por meio

de  13  (treze)  repasses.  Tais  condutas  foram  praticadas,  por  intermédio  de  organização

criminosa,  sob  o comando e  anuência  de  OTHON LUIZ,  CLÓVIS  RENATO  (somente  até

01/10/2013 – por 11 vezes), OLAVINHO FERREIRA MENDES, FLÁVIO BARRA, GUSTAVO

BOTELHO e OTÁVIO MARQUES (FATO 06).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção, cartel e fraude às licitações, entre

15/08/2014 e 12/12/14, os denunciados FLÁVIO BARRA, GUSTAVO BOTELHO e GERALDO

ARRUDA, sob orientação e anuência de OTHON LUIZ e OTÁVIO MARQUES, por intermédio

de  organização  criminosa,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  localização,

disposição, movimentação e a propriedade de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), por

meio  de  01  (um)  repasse,  embasado  em  contrato  fictício  celebrado  entre  a  ANDRADE

GUTIERREZ e a empresa DEUTSCHEBRAS ENGENHARIA (FATO 07).

Efetuado o repasse dos valores  pela  ANDRADE GUTIERREZ,  os  denunciados  ANA

CRISTINA e  GERALDO  ARRUDA,  em  12/12/2014,  simularam  contrato  de  prestação  de

serviços entre a DEUTSCHEBRAS e a empresa ARATEC, com a consequente emissão de nota

fiscal para ocultar e dissimular a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e

a propriedade da quantia bruta de no valor de R$ 252.300,00 (duzentos e cinquenta e dois

mil  e  trezentos  reais)  para a ARATEC.  Tais  condutas  foram praticadas,  por  intermédio de

organização  criminosa,  sob  o  comando  e  anuência  de  OTHON  LUIZ,  FLÁVIO  BARRA,

GUSTAVO BOTELHO e OTÁVIO MARQUES (FATO 08).

No dia 31/07/2015, às 20:25 horas,  na cidade de Curitiba/PR,  ANA CRISTINA,  de

modo consciente  e  voluntário,  com anuência  e  vontade  de  OTHON LUIZ, embaraçou  a

investigação  de  infração  penal  que  envolva  organização  criminosa,  pois  fez  uso  de

documentos falsos perante a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, fraudando a instrução

processual, nos autos 5028308-36.2015.4.04.7000, no evento 91, OUT2, OUT3, OUT4, OUT5,

OUT6, OUT9, 0UT10 e OUT11 (FATO 09).
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No dia 13/08/2015, às 18:09 horas, na cidade de Curitiba/PR,  CARLOS GALLO,  de

modo consciente  e  voluntário,  embaraçou  a  investigação de  infração  penal  que  envolva

organização  criminosa,  pois  fez  uso  de  documentos  falsos  perante  a  13ª  Vara  Federal

Criminal de Curitiba, fraudando a instrução processual, nos autos 5026417-77.2015.4.04.7000,

no evento 50, OUT2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6, OUT7, OUT8, OUT9, 0UT10,, OUT11, OUT12 e

OUT13 (FATO 10).

Em data não precisada nos autos, mas pelo menos entre 25 de junho de 200718e 05

de agosto de 201519, antes e durante, mas sempre em razão (I) da confecção dos editais e nas

licitações nºs GAC.T/CN 003/2010, GAC.T/CN 005/2010, GAT.CN/006/2010, GAC.T/CV 027/2-

11,  GAC.T.CV 041/2011  e  GAC.T/CN-012/2012 da  ELETRONUCLEAR,  (II)  da  pactuação  do

aditivo  19  e  execução  do  contrato  CT-141,  (III)  da  celebração  e  execução  do  contrato

GAC.T/CT-033/10, bem como da pactuação do aditivo 1, (IV) da celebração e execução do

contrato  GAC.T/CT  4500136548, bem  como da  pactuação  dos aditivos  1  e  2,  (V)  da

celebração  e execução do contrato  GAC.T/AS 4500145718,  bem como da pactuação do

aditivo 1, (VI) da celebração e execução do contrato GAC.T/CT 4500146846, bem como da

pactuação  dos  aditivos  1,  2  e  3, (VII)  celebração  e  execução  do  contrato  GAC.T/AS

4500149995,  (VIII)  celebração  e  execução  do  contrato  GAC.T/CT  4500160692  todos

firmados entre a ENGEVIX e a ELETRONUCLEAR, (IX) da celebração e execução do contrato

GAC.T/CT- 4500151462  firmado entre a AF CONSULT e ELETRONUCLEAR, bem como da

pactuação do aditivo 1,  os denunciados JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, GERSON DE MELLO

ALMADA e CRISTIANO KOK, de modo consciente e voluntário, em comunhão de vontades,

ofereceram e prometeram vantagens indevidas ao denunciado OTHON LUIZ, por 29 (vinte e

nove) vezes, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício em razão do cargo

de  Presidente  da  ELETROBRAS  TERMONUCLEAR  S/A-  ELETRONUCLEAR, tendo  este

efetivamente  deixado  de  praticar  atos  de  ofício  com  infração  de  deveres  funcionais  e

praticado atos de ofício nas mesmas circunstâncias (FATO 11).

Entre 25 de junho de 2007 e 05 de agosto de 2015, o denunciado OTHON LUIZ, por

29 (vinte e nove) vezes, de modo consciente e voluntário, solicitou, aceitou a promessa e

recebeu  vantagem  indevida  em  razão  da  função  de  Presidente  da  ELETROBRAS

TERMONUCLEAR  S/A-  ELETRONUCLEAR  ofertada  pelos  representantes  da  ENGEVIX,  ora

18 Data na qual foi celebrado o Aditivo 17 ao CT 141 firmado entre a ENGEVIX e a ELETRONUCLAR
19 http://www.eletronuclear.gov.br/LinkClick.aspx?fileticket=4Rd29APblOw%3D&tabid=40
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denunciados, tendo praticado, deixado de praticar e retardado ato de ofício , com infração de

dever funcional, a pedido dos executivos da empreiteira (FATO 12).

Consumados  os  delitos  antecedentes  de  corrupção  e  fraude  às  licitações,,  entre

03/05/2010  e  05/05/2014,  os  denunciados  JOSÉ  ANTUNES,  CRISTIANO KOK,  GERSON

ALMADA e  VICTOR COLAVITTI,  sob  o  concordância  e  anuência  de  OTHON LUIZ,  por

intermédio  de  organização  criminosa,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,

localização, disposição, movimentação e a propriedade da quantia bruta R$ 1.529.166,00 (um

milhão, quinhentos e vinte e nove mil e cento e sessenta e seis reais)  por de meio de 44

(quarenta e quatro) repasses, embasados em contratos fictícios celebrados entre a ENGEVIX

ENGENHARIA e a LINK PROJETOS (FATO 13).

Após creditados os valores provenientes da ENGEVIX nas contas bancárias da LINK

PROJETOS, entre  03/05/2010  e  05/05/2014,  os  denunciados  ANA  CRISTINA  e VICTOR

COLAVITTI simularam contrato de prestação de serviços entre a LINK PROJETOS e a empresa

ARATEC,  com a consequente emissão de notas  fiscais  frias que justificaram o repasse da

quantia  de  R$  1.000.000,00  (um  milhão  de  reais),  por  meio  de  35  (trinta  e  cinco)

transferências para a ARATEC.. Tais condutas foram praticadas, por intermédio de organização

criminosa, sob a orientação,  concordância  e anuência de  OTHON LUIZ, JOSÉ ANTUNES,

CRISTIANO KOK e GERSON ALMADA.  (FATO 14)

Consumados os delitos antecedentes de corrupção e fraude às licitações,  nos dias

12/11/2014 e 08/01/2015, por intermédio de organização criminosa, os denunciados  JOSÉ

ANTUNES, CRISTIANO KOK e ANA CRISTINA,  sob a orientação, com a concordância e a

anuência de  OTHON LUIZ,  ocultaram e dissimularam a natureza e a movimentação de R$

30.000,00 (trinta  mil  reais), por  meio  de  01  repasse  da  ENGEVIX  para  a  ARATEC  sob  o

fundamento de prestação de serviços  de assessoria  da empresa de OTHON LUIZ para a

empreiteira (FATO 15).

Em 31 de dezembro de 2014, o denunciado OTHON LUIZ, com o auxílio de sua filha

ANA CRISTINA,  manteve depósitos não declarados à repartição federal competente, mais

especificamente, a quantia de  US$ 185.797.01 (cento e oitenta e cinco mil,  setecentos e

noventa e sete, noventa e sete e um centavo de dólares americanos), depositada na conta

LU36 3184 0287 8000 OUSD, n. 00402878_0, no Banque Havilland, em Luxemburgo, em nome

da empresa offshore HYDRO POWER ENTEPRISE LIMITED. Tais valores não foram declarados
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ao Banco Central, nos termos dos arts. 1º e 2º da Resolução n. 3854, de 27 de maio de 2010,

do BACEN20(FATO 16).

Ademais, por meio da referida conduta, o denunciado OTHON LUIZ, com o auxílio de

sua filha ANA CRISTINA, ocultou e dissimulou a natureza, origem, localização e propriedade

dos  referidos  valores,  provenientes  direta  e  indiretamente  dos  crimes  antecedentes  já

exaustivamente descritos, e praticados pelo denunciado  OTHON, mantendo os valores na

conta da referida offshore, no período entre 30 de outubro de 2014 a 17 de agosto de 2015

(FATO 17).

Em data não precisada nos autos, mas sendo certo que, pelo menos, entre 25/06/2007

e 05 de agosto de 2015,  OTHON LUIZ,  ANA CRISTINA, OTÁVIO MARQUES, ROGÉRIO

NORA  DE  SÁ,  CLÓVIS  RENATO,  OLAVINHO  FERREIRA  MENDES,  FLÁVIO  BARRA,

GUSTAVO  BOTELHO,  CARLOS  GALLO,  JOSUÉ  NOBRE,  JOSÉ  ANTUNES,  GERSON

ALMADA, CRISTIANO KOK, VICTOR SÉRGIO COLAVITTI e terceiros ainda não identificados

ou que serão oportunamente denunciados, de modo consciente, voluntário,  estável e em

comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram, pessoalmente,

uma organização criminosa que tinha por finalidade a prática de crimes de corrupção ativa e

passiva, fraude às licitações em detrimento da ELETRONUCLEAR, bem como a lavagem dos

recursos financeiros auferidos desses crimes (FATO 18).

FATO 01: DA CORRUPÇÃO ATIVA ENVOLVENDO A ANDRADE GUTIERREZ:

Entre 25 de junho de 2007 e 05 de agosto de 2015, antes e durante, mas em razão (I)

da pactuação dos aditivos 21-L,  21-M, 21-N, 21-O, 21-P, 21-Q, 22,  23,  24, 25, 26, 27-A e

execução do Contrato NCO -223/83, (II) da pactuação do Aditivo 1 e execução do contrato

GAC. T/CT-003/007, (III) da pactuação do aditivo 2 e execução do Contrato GAC.T/CT-008/05,

celebrados  pela  ANDRADE  GUTIERREZ  com  a  ELETRONUCLEAR,  bem  como,  antes  e

durante,  mas  em  razão  (IV)  da  confecção  do  edital  e  licitação  de  Pré-Qualificação  nº

GAG.T/CN-005/11 (DOU 12/08/11), (V) da confecção do edital e licitação concorrencial nº

20 “Art. 1º As pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País, assim conceituadas na
legislação tributária, devem prestar ao Banco Central do Brasil, na forma, limites e condições estabelecidos
nesta Resolução, declaração de bens e valores que possuírem fora do território nacional (Ver Circular 3.496,
de 4 de junho de 2010). Parágrafo único. A divulgação dos dados relativos às declarações prestadas na forma
do caput deste artigo dar-se-á de maneira a não identificar situações individuais. Art. 2º A declaração de que
trata o art. 1º, inclusive suas retificações, deve ser prestada anualmente, por meio eletrônico, na data-base de
31 de dezembro de cada ano, quando os bens e valores do declarante no exterior totalizarem, nessa data,
quantia  igual  ou  superior  a  US$100.000,00  (cem mil  dólares  dos  Estados  Unidos  da  América),  ou  seu
equivalente em outras moedas”. 
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GAC.T/CN-003/13  (DOU  13/05/13),  (VI)  das  negociações  de  desconto  e  execução  dos

Contratos  GAC.T/CT-4500167239  e  GAC.T/CT4500167242  celebrados  com  o  CONSÓRCIO

ANGRAMON21, os denunciados  ROGÉRIO NORA (entre 25/06/2007 e 02/05/2012 – por 16

vezes),  OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO (entre 01/01/2008 e 19/05/2015 – por 24 vezes)

CLÓVIS RENATO  (entre 25/06/2007 e 01/10/2013 – por  18 vezes), OLAVINHO MENDES

(entre 25/06/2007 e 02/02/2015 – por 24 vezes), FLÁVIO BARRA (a partir de 01/01/2008 –

por 24 vezes) e  GUSTAVO BOTELHO  (a partir  de 01/01/2008 – por 24 vezes), de modo

consciente  e  voluntário,  ofereceram  e  prometeram  vantagens  indevidas  ao  denunciado

OTHON LUIZ, para determiná-lo a praticar, omitir e retardar ato de ofício em razão do cargo

de  Presidente  da  ELETROBRAS  TERMONUCLEAR  S/A-  ELETRONUCLEAR,  tendo  este

efetivamente  deixado  de  praticar  atos  de  ofício  com  infração  de  deveres  funcionais  e

praticado atos de ofício nas mesmas circunstâncias. (FATO 01)

I – Dos Contratos da ANDRADE GUTIERREZ com a ELETRONUCLEAAR:22:

Verificou-se a oferta e a promessa pelos representantes da ANDRADE GUTIERREZ, ora

denunciados, assim como a aceitação de promessa e o efetivo recebimento de vantagens

indevidas  pelo  denunciado  OTHON  LUIZ  em  diversas  licitações,  aditivos  e  contratos,

conforme será descrito abaixo, que envolviam a ELETRONUCLEAR. 

Em todos eles o modus operandi foi o mesmo: o denunciado OTHON LUIZ atuou ou

se omitiu em favor dos interesses da empresa, recebendo vantagens indevidas para tanto. Os

valores foram pagos por meio de contratos simulados de consultoria/engenharia, conforme

será visto. 

21 O  Consórcio  ANGRAMON  é  constituído  pelas  empresas  ANDRADE  GUTIERRREZ,  ODEBRECHT,
CAMARGO CORRÊA, UTC, QUEIROZ GALVÃO, EBE (Grupo MPE) e TECHINT.

22 O Ministério Público Federal, através dos ofícios nº 5783/2015-PRPR-FT (OUT8), nº 6783/2015-PRPR-FT
(OUT9) e nº 6818/2015-PRPR-FT (OUT10) requisitou à ELETRONUCLEAR o encaminhamento, em meio
digital, dos  contratos e aditivos celebrados pela ELETRONUCLEAR com as empreiteiras ANDRADE
GUTIERREZ, ENGEVIX, UTC, CAMARGO CORREA, TECHINT, CONSTRUCAP, OAS, ODEBRECHT,
QUEIROZ GALVÃO, MPE/EBE, além de cópia digitalizada dos procedimentos relacionados aos contratos
celebrados  com  a  ENGEVIX,  ANDRADE  GUTIERREZ  e  CONSÓRCIO  ANGRAMON,  o  que  foi
prontamente atendido pela ELETRONUCLEAR, conforme consta dos expedientes P-2018/2015 (OUT11), P-
248/2015 (OUT12) e P-257/15 (OUT13). Os anexos referentes à documentação requisitada serão depositados
em  juízo  em  mídia  digital,  e  consistem  em  resumo  de  contratos,  procedimentos  licitatórios,
procedimentos e acompanhamento e execução e contratos e aditivos mencionados nesta denúncia. 
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I.1: Contrato NCO-223/83

Em 07 de agosto de 1981, foi publicado o Edital de Licitação NCO/GAC-002-81 tendo

por objeto as obras e serviços de construção civil da Unidade 3 da Central Nuclear Almirante

Álvaro Alberto (Angra 3). O certame que contou com a participação da CAMARGO CORREA,

MENDES JÚNIOR, ANDRADE GUTIERREZ, CONVAP e CETENCO foi vencida pela  ANDRADE

GUTIERREZ.

Assim,  em  10  de  junho  de  1983,  a  ANDRADE  GUTIERREZ  firmou  com  a

ELETRONUCLEAR  o  Contrato  NCO-223/83  para  execução  de  obras  civis  intervenções

visando à implementação da usina de Angra 3, cuja execução, iniciada pela mobilização da

empreiteira em junho de 1984, foi suspensa em abril de 1986.

Em  25  de  junho  de  2007,  o  Conselho  Nacional  de  Políticas  Energéticas  (CNPE)

determinou  a  retomada  da  construção  da  Usina,  medida  que  levou  à  renegociação  do

Contrato NCO-223/83 entre a ANDRADE GUTIERREZ e a ELETRONUCLEAR. 

Diante disso, a ANDRADE GUTIERREZ pactuou em razão do Contrato NCO-223/83,

os  aditivos  21-L,  21-M,  21-N,  21-O,  21-P,  21-Q,  22,  23,  24,  25,  26,  27  e  27-A  com  a

ELETRONUCLEAR, nos termos abaixo apontados:

- Aditivo 21-L: foi assinado por OTHON LUIZ, em 01 de agosto de 2007, e tinha por

objeto contemplar serviços de recuperação de áreas degradadas, no valor de 9.500.000,00

(nove milhões e quinhentos mil reais);

- Aditivo 21-M: foi assinado por OTHON LUIZ, em 28 de março de 2008, tendo por

objeto a prorrogação das condições estabelecidas para o período de paralisação de obras, no

valor de R$ 6.718.427,65 (seis milhões, setecentos e dezoito mil, quinhentos e vinte e sete

reais e cinco centavos).

- Aditivo 21-N: foi assinado por OTHON LUIZ, em 10 de outubro de 2008, tendo por

objeto  contemplar  serviços  de  recuperação  de  áreas  degradadas,  no  valor  de  R$

49.456.856,49 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e

cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

- Aditivo 22: foi assinado por  OTHON LUIZ,  em 26 de março de 2009 , tendo por

objeto a adequação e consolidação do Contrato NCO-223/83 e seus aditamentos 01 a 21-N,

no valor de R$ 1.368.631.291,33 (um bilhão, trezentos e sessenta e oito milhões, seiscentos e
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trinta e um mil,  duzentos e noventa e um reais  e trinta e três centavos).  Pela ANDRADE

GUTIERREZ,  assinou o aditivo o então presidente ROGÉRIO NORA DE SÁ.  A eficácia do

aditivo ficou condicionada ao pronunciamento favorável do Tribunal de Contas da União.

- Aditivo21-O: foi assinado por  OTHON LUIZ, em 27 de março de 2009, tendo por

objeto a prorrogação das condições estabelecidas para o período de paralisação de obras, no

valor de R$ 1.389.608,27 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e oito e vinte

e sete centavos).

- Aditivo 21-P: foi assinado por  OTHON LUIZ,  em 14 de julho de 2009, tendo por

objeto alteração de planilha de preços, de composição de preços unitários, de normas para

medições e pagamentos,  bem como de prazo de execução dos serviços,  no valor  de R$

25.228.202,61 (vinte e cinco milhões, duzentos e vinte e oito mil,  duzentos e dois reais e

sessenta e um centavos). Pela ANDRADE GUTIERREZ assinou o aditivo o então Diretor Geral

CLÓVIS RENATO.

- Aditivo 23: foi assinado por OTHON LUIZ, em 14 de setembro de 2009, tendo por

objeto a adequação e consolidação do Contrato NCO-223/83 e seus aditamentos 01 a 22, no

valor de R$ 1.248.553.825,11 (um bilhão, duzentos e quarenta e oitos milhões, quinhentos e

cinquenta  e  três  mil,  oitocentos  e  vinte  e  cinco  reais  e  onze  centavos).  Pela  ANDRADE

GUTIERREZ assinou o aditivo o então Diretor Geral CLÓVIS RENATO

- Aditivo21-Q: foi assinado por  OTHON LUIZ, em 21 de junho de 2010, tendo por

objeto o pagamento de investimentos realizados na Vila Residencial de Mambucaba, no valor

de R$ 9.585.716,95 (nove milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e dezesseis

reais  e  noventa  e  cinco centavos).  Pela  ANDRADE GUTIERREZ assinou o aditivo o  então

Diretor Geral CLÓVIS RENATO..

- Aditivo 24: foi assinado por OTHON LUIZ, em 27 de dezembro de 2011, tendo por

objeto a formalização de pagamento da parcela de serviços já executados e não previstos no

Aditamento 23,  assim como a  inclusão de serviços  a  serem executados,  no valor  de R$

35.581.613,44 (trinta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e um mil, seiscentos e treze reais e

quarenta e quatro centavos). Pela ANDRADE GUTIERREZ assinou o aditivo o então Diretor

Geral CLÓVIS RENATO.

- Aditivo 25: foi assinado por OTHON LUIZ, em 24 de setembro de 2012, tendo por

objeto a alteração do valor do contrato, com acréscimo de R$ 24.556.721,41 (vinte e quatro
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milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e um reais e quarenta e um

centavos).  Pela  ANDRADE  GUTIERREZ,  assinou  o  aditivo  o  então  Diretor  Geral  CLÓVIS

RENATO.

- Aditivo 26: foi assinado por OTHON LUIZ, em 21 de dezembro de 2012, tendo por

objeto o estabelecimento de condições para pagamento de serviços já executados e não

previstos no aditamento 23, assim como a inclusão de serviços a serem executados, no valor

de R$ 43.410.109,86 (quarenta e três milhões, quatrocentos e dez mil, cento e nove reais e

oitenta e seis centavos). Pela ANDRADE GUTIERREZ assinou o aditivo o então Diretor Geral

CLÓVIS RENATO.

- Aditivo 27: foi assinado por  OTHON LUIZ, em 06 de outubro de 2014, tendo por

objeto o estabelecimento de condições para pagamento de serviços já executados e não

previstos no aditamento 23, assim como a inclusão de serviços a serem executados, no valor

de R$ 86.972.261,56 (oitenta e seis milhões, novecentos e setenta e dois mil,  duzentos e

sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Pela ANDRADE GUTIERREZ assinaram o

aditivo Presidente Global da Andrade Gutierrez Energia, FLÁVIO DAVID BARRA, e o Diretor

Superintendente, GUSTAVO BOTELHO.

- Aditivo 27-A: foi assinado por  OTHON LUIZ,  em 01 de abril de 2015, tendo por

objeto o estabelecimento de condições para pagamento de serviços já executados e não

previstos no aditamento 23, assim como a inclusão de serviços a serem executados, no valor

de  R$ 59.030.514,44(cinquenta  e  nove  milhões,  trinta  mil,  quinhentos e  quatorze reais  e

quarenta  e  quatro  centavos).  Pela  ANDRADE  GUTIERREZ  assinaram  o  aditivo  Presidente

Global da Andrade Gutierrez Energia,  FLÁVIO DAVID BARRA, e o Diretor Superintendente,

GUSTAVO BOTELHO.

I.2:  Contrato GAC. T/CT-003/007

A ANDRADE  GUTIERREZ  também subscreveu  com a  ELETRONUCLEAR,  em 13  de

agosto  de  2007,  o  contrato  GAC.  T/CT-003/007 destinado  à  prestação  de  serviços

necessários à construção do depósito inicial dos geradores de vapor de Angra 1, no valor

original de R$ 13.457.950,26 (treze milhões, quatrocentos e cinquenta e sete mil, novecentos

e cinquenta reais e vinte e seis centavos).

O contrato foi assinado por OTHON LUIZ, pela ELETRONUCLEAR, e pelo denunciado

CLÓVIS RENATO, representando a ANDRADE GUTIERREZ.
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Foi celebrado em 11 de fevereiro de 2008 o aditivo 1 ao referido contrato, que foi

assinado por OTHON LUIZ, tendo por objeto alteração de cláusulas contratuais, no valor de

de R$ 1.498.772,80 (um milhão, quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e setenta e

dois reais e oitenta centavos).

O referido aditivo, como se colhe da exposição de motivos, abarcou a inclusão de

serviços  que  já  haviam sido  executados  pela  ANDRADE  GUTIERREZ  e  que  não  estavam

contemplados no instrumento original.

I.3: Contrato GAC.T/CT-008/05

Em 21 de junho de 2006, a ANDRADE GUTIERREZ celebrou com a ELETRONUCLEAR,

representado por OTHON LUIZ, o Contrato GAC.T/CT-008/05 para construção do Depósito

3 e complementação das obras de ampliação do Depósito 2 do Centro de Gerenciamento de

Rejeitos (CGR), no valor de R$ 15.208.074.65 (quinze milhões, duzentos e oito mil, setenta e

quatro reais e sessenta e cinco centavos).

Foi formalizado, em 22 de junho de 2007, o Aditivo 1 ao contrato, tendo por objeto

alteração de cláusulas contratuais, no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil

reais).

Em 19 de setembro de 2007 foi formalizado o 2º Aditivo Contratual, que teve por fim

alterar o prazo de execução dos serviços por mais 04 (quatro) meses e 11 (onze) dias, sem

adição de valores.

II – Das licitações e contratos para os serviços de montagem eletromecânica de

ANGRA  3  com  participação  da  ANDRADE  GUTIERREZ  em  consórcio  (Contratos

GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242):

Além dos contratos  apontados no tópico anterior,  em 12 de agosto de  2011 foi

publicado o edital  Pré-Qualificação nº GAG.T/CN-005/11  23   visando à contratação futura

dos pacotes 1 e 2 dos serviços de montagem eletromecânica para Angra 3. 

A  ANDRADE  GUTIERREZ  participou  deste  procedimento  de  pré-qualificação

integrando o Consórcio UNA 3, do qual também faziam parte as empresas UTC, CAMARGO

CORREA, ANDRADE GUTIERREZ e ODEBRETCH.

23 Diário Oficial da União, 12/08/11, Seção 3, pág: 134 – OUT14.
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Outro consórcio de empresas que participou do referido procedimento de habilitação

foi o Consórcio Angra 3, formado pelas empresas TECHINT, QUEIROZ GALVÃO e EBE.

Participaram, ainda, mas foram inabilitados os seguintes consórcios/empresas:

- Consórcio ITAORNA: Construtora OAS Ltda. e SOG Óleo e Gás S/A

- Consórcio Construcap e Orteng: Construcap – CCPS Engenharia e Orteng

- Skanska Brasil Ltda.

Levado  a  efeito  o  certame  de  pré-qualificação  regido  pelo  Edital  de  Pré-

Qualificação nº GAG.T/CN-005/11, os CONSÓRCIOS ANGRA 3 e UNA 3 foram habilitados

para a futura licitação dos dois pacotes que seriam ofertados na fase concorrencial.

Assim, em 13 de maio de 2013, foi publicado no Diário Oficial da União, Seção 3,

pág.  251,  o  Aviso da Concorrência  nº GAC.T/CN-003/1324 com o convite  para que os

consórcios  vencedores da pré-qualificação apresentassem suas propostas comerciais para os

lotes 01 e 02 de Angra 3. 

Relembre-se que a ANDRADE GUTIERREZ integrava o Consórcio UNA 3

Foi realizada a licitação inaugurada pelo Edital nº GAC.T/CN-003/1325e definidos os

consórcios vencedores do pacote 1 (Consórcio Angra 3) e do pacote 2 (consórcio Una 3) dos

serviços de eletromecânica da Usina Nuclear de Angra 3,  foram assinados os respectivos

contratos,  em  19 de setembro de 2014:  Contrato GAC.T/CT-4500167239 relacionado ao

PACOTE 1 -Angra 3 e Contrato GAC.T/CT-4500167242  relacionado ao PACOTE 2 - Una3.

Todavia,  os  consórcios  Una  3  e  Angra  3 se  uniram  em  um  único  consórcio

(CONSÓRCIO ANGRAMON) e vencidas algumas etapas de discussões de preços e descontos

com a ELETRONUCLEAR em razão desta fusão, foram, na mesma data de 19 de setembro de

2014, assinados os aditivos para adjudicar os contratos ao CONSÓRCIO ANGRAMON.

Ou  seja,  em  relação  ao  pacote  1,  foi  realizado  o  Aditamento  01  ao  contrato

GAC.T/CT-4500167239,  no  qual  foi  substituído  o  Consórcio  Angra  3  pelo  Consórcio

ANGRAMON26. 

24 Diário Oficial da União, 13/05/2013, Seção 3, pág.251 – OUT15.
25 OUT15.
26 OUT14

 22/135



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Por sua vez,  em relação ao  pacote 2,  foi  realizado o Aditamento 01 ao contrato

GAC.T/CT-4500167242,  no  qual  foi  substituído  o  Consórcio  Una  3  pelo  Consórcio

ANGRAMON27.

III  – Dos atos de ofício:  Da atuação de OTHON LUIZ em favor da ANDRADE

GUTIERREZ:

Em  razão  dos  contratos,  aditivos  e  procedimentos  licitatórios  em  curso  na

ELETRONUCLEAR, ao menos,  entre de 25 de junho de 2007 até 05 de agosto de 2015,  a

ANDRADE GUTIERREZ, por meio dos seus executivos denunciados, tinha interesse em manter

bom relacionamento com OTHON LUIZ mediante atendimento às solicitações de vantagem

indevida,  para  que  este  praticasse,  omitisse  e  retardasse  ato  de  ofício  inerente  às  suas

funções em favorecimento da empreiteira. 

Cabia a OTHON LUIZ, no exercício da Presidência da estatal, efetuar a orientação da

política administrativa e a representação da ELETRONUCLEAR, superintender os negócios da

estatal, aí incluídos contratações de obras e serviços, fiscalização de contratos, assinatura de

aditivos, entre outras atribuições prevista no Estatuto Social da companhia28. Cabia a OTHON

LUIZ, portanto, a assinatura, em nome da ELETRONUCLEAR, de todos os contratos e aditivos

subscritos pela estatal com a ANDRADE GUTIERREZ.

Chama atenção que após a publicação Resolução nº 3,  de 25 de junho de 2007 do

Conselho Nacional de Política Energética – CNPE que determinou a retomada da construção

da Usina de Angra 3 e permitiu a renegociação de contratos  suspensos,  notadamente o

Contrato  CNO-223/83  celebrado  entre  a  ELETRONUCLEAR  e  a  ANDRADE  GUTIERREZ,  o

denunciado  OTHON LUIZ,  já na condição de Presidente da ELETRONUCLEAR, compareceu

por  duas  oportunidades  na  sede  da  ANDRADE  GUTIERREZ  para  fazer  visitas  ao  então

presidente da empreiteira, ROGÉRIO NORA DE SÁ29.

No dia  26 de março de 2008  a visita à ANDRADE GUTIERREZ durou  1 hora e 18

minutos tendo ocorrido entre 09:28h e 10:46h. Já no dia 17 de junho de 2008 a visita de

OTHON à ANDRADE GUTIERREZ ocorreu entre 08:53 h e 10:33h, portanto, com duração de  1

hora e 37 minutos.

27 OUT14.
28 Estatuto Social da ELETRONUCLEAR – OUT16.
29 Relatório de Informação nº 021/2015 – ASSPA/PRPR – Entradas de OTHON LUIZ na ANDRADE 

GUTIERREZ – OUT17.
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A partir  daí,  o denunciado  OTHON LUIZ,  atendendo aos interesses da ANDRADE

GUTIERREZ praticou atos de ofício consistentes (1) na repactuação dos aditivos 21-L, 21-M,

21-N, 21-O, 21-P, 21-Q, 22, 23, 24, 25, 26, 27-A e execução do Contrato NCO -223/83, (2) na

pactuação do Aditivo 1 e execução do contrato GAC. T/CT-003/007, (3) na pactuação do

aditivo 2 e execução do Contrato GAC.T/CT-008/05. Em contrapartida, OTHON LUIZ aceitou

promessa de vantagens indevidas ofertadas pela ANDRADE GUTIERREZ, e efetivamente as

recebeu, no valor de R$ 3.438.500,000 (três milhões, trezentos e quatrocentos e trinta e oito

mil reais) por meio de contratos simulados de consultoria, conforme será demonstrado em

tópico próprio.

Aponte-se que, desde, 2002, o Tribunal de Contas da União (TCU) vem atuando na

fiscalização  das  obras  da  Usina  Nuclear  de  Angra  3,  com  diversos  apontamentos  de

irregularidades e recomendações à ELETRONUCLEAR em razão dos contratos subscritos com

a ANDRADE GUTIERREZ, em especial do Contrato NCO-223/83..

Em fiscalização ocorrida em 2008 e por ocasião do 22º Termo Aditivo do Contrato

NCO 223/83,  que consolidou os aditivos  21-L, 21-M, 21-N e anteriores, o TCU identificou,

nos  autos  do processo TC 013.342/2008-030,  as  seguintes  impropriedades;  (i)  Sobrepreço

decorrente  de  preços  excessivos  frente  ao  mercado;  (ii)  Sobrepreço  decorrente  do  BDI

(Benefícios de Despesas Indiretas) excessivo; e (iii) Termo Aditivo Irregular – Objeto do aditivo

incompatível com o do contrato. 

Com  relação  às  duas  primeiras  impropriedades,  observou-se  um  sobrepreço  no

contrato em vias de repactuação de aproximadamente R$ 469 milhões, motivo pelo qual

propôs-se, dentre outras medidas, determinar redução do referido valor do contrato. 

30 Acórdão nº 2049/2008 – Plenário TCU – OUT18.
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NOME_VISITANTE DOCUMENTO EMPRESA CONTATO LEITORA DTHR_EVENTO NOME_EMPRESA

157782 PARTICULAR 00 00 AGU-10

157782 AGU-10 01 01 AGU-10

157782 AGU-10 03 02 AGU-10

14964716 PARTICULAR ROGERIO 00 00 AGU-10

14964716 AGU-10 ROGERIO 02 01 AGU-10

CONTROLADO
RA

OTHON LUIZ PINHEIRO 
DA SILVA

ROGERIO 
NORA

26/03/2008 
09:28:05

OTHON LUIZ PINHEIRO 
DA SILVA

ROGERIO 
NORA

26/03/2008 
09:28:00

OTHON LUIZ PINHEIRO 
DA SILVA

ROGERIO 
NORA

26/03/2008 
10:46:00

OTHON LUIZ PINHEIRO 
DA SILVA

17/06/2008 
08:53:31

OTHON LUIZ PINHEIRO 
DA SILVA

17/06/2008 
08:53:00
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Com relação à terceira impropriedade, verificou-se cláusula prevista na minuta do 22º

Termo Aditivo Contratual (retomada das obras) que previa pagamento indevido à construtora

Andrade Gutierrez pelo uso de construção dos alojamentos no período de 01/04/2008 a

31/03/2009, sendo o certo acordar com a construtora indenização pelo valor remanescente

das benfeitorias construídas em terreno de sua propriedade, levando em consideração todo

o montante gasto até o momento a título de “remuneração” pelo uso das casas durante os

22 anos que a obra havia permanecido paralisada.

No decorrer da instrução, justificativas da Andrade Gutierrez e ELETRONUCLEAR e

estudos  levado  a  efeito  na  Corte  de  Contas,  foi  determinado,  por  meio  do  Acórdão

1624/2009-Plenário31, que a ELETRONUCLEAR adotasse providências para a repactuação

do contrato, reduzindo-o em pelo menos R$ 53 milhões, além do ajuste de diversos

pontos,  como encargos  sociais,  custos  unitários  de  insumos  como o  aço,  glosa  de

serviços como assistência jurídica, alteração de composições unitárias dentre outros. O

referido Acórdão ainda previa determinação para que se adotasse custos improdutivos

para equipamentos  paralisados,  como medida  de  indenização,  além da previsão de

inclusão  de  benefícios  fiscais  e  repactuação  de  serviços  como  brita  e  areia,  caso

condições contratuais se tornassem melhores.

Já  em  fiscalização  efetuada  em  2010,  que  implicou  na  prolação  do  Acórdão

2143/2010-Plenário32, foi constatado novo sobrepreço e necessidade de repactuação do

contrato, além de apontar o risco no atraso das obras, com recomendação para adoção

de esforços necessários à mitigação de efeitos susceptíveis à implicação de atrasos.

Em 2011 a fiscalização constatou as seguintes impropriedades:: (i) Superfaturamento

decorrente  de  pagamento  por  serviço  não  executado  –  verificou-se  que  o  sistema  de

controle da ETN permite o pagamento de pessoal não dedicado à obra; (ii) Projeto Básico

deficiente  -  o  Projeto Básico de Angra  3  foi  uma adaptação de Angra 2,  e  considerado

deficiente por não incorporar as inovações tecnológicas e o aprendizado da operação de

Angra 2, além de não se ater às medidas de segurança para o caso de perda do suprimento

de emergência da usina; (iii) Existência de atrasos injustificáveis - constatou-se atrasos nas

31 Acórdão nº 1624/2008 – Plenário TCU – OUT19.
32 Acórdão nº 2143/2010 – Plenário TCU – OUT20.
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obras (lentidão),  e que o cronograma de entrada em operação não seria cumprido,  com

previsão de atrasos  de,  no mínimo,  18 meses,  devido à lentidão das  obras  e atrasos  na

entrega  de  projetos  pela  projetista  Engevix;  e  (iv)  Adiantamento  de  pagamentos  -  Os

desembolsos  consignados  nos  boletins  de medição eram incompatíveis  com a  execução

física dos serviços, o que indica antecipação de pagamentos. Houve revisão do cronograma

de execução geral da obra, no entanto não houve revisão do cronograma financeiro. 

Neste ponto,  o TCU, por meio do  Acórdão 2750/2011-Plenário33, determinou à

ELETRONUCLEAR  que  mantivesse  mecanismo  de  compensação  de  mão  de  obra

enquanto persistir a situação que deu causa ao desequilíbrio econômico e financeiro do

contrato,  além  de  determinar  à  Secretaria  Geral  de  Controle  Externo  a  realização  de

auditorias anuais nas obras de Angra 3

Já em 2012, a fiscalização do TCU apontou que o critério de medição adotado para

custos indiretos estava causando prejuízos  à ELETRONUCLEAR havendo um descompasso

entre os serviços executados (físico) e o realizado financeiramente (econômico).  Devido a

atrasos  nas  obras,  a  ELETRONUCLEAR  estava  pagando  Mão  de  Obra  Indireta  (MOI)

desproporcional à execução física do empreendimento. 

Assim,  o  TCU,  por  meio  do  Acórdão  2401/2012-Plenário34,  determinou  à

ELETRONUCLEAR  que  adotasse  as  medidas  cabíveis  visando  mitigar  a  incidência  dos

custos  indiretos  advindos  dos  atrasos  das  obras,  além  de  determinar  à  CNEN que

envidasse esforços visando prover seu quadro funcional adequando-o às suas funções

em Angra 3.

Na  fiscalização  de  2013,  o  TCU  constatou  novas  irregularidades,  a  saber:  (i)

Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado (IGC - obras civis) –

em  que  se  observou  descontos  de  valores  inferiores  referentes  à  inscrição  do

empreendimento no REIDI – em que, segundo a metodologia de cálculo da unidade técnica,

aproximadamente R$ 2,16 milhões foram pagos indevidamente à construtora, até a data da

auditoria;  e  (ii)  Descumprimento  de  determinação  exarada  pelo  TCU.  Foi  prolatado  o

Acórdão 2603/2013-Plenário35, com determinação de que a ELETRONUCLEAR apurasse

os valores adequados ao pagamento de REIDI em todos os contratos.

33 Acórdão nº 2750/2011 – Plenário TCU – OUT21.
34 Acórdão nº 2401/2012 – Plenário TCU – OUT22.
35 Acórdão nº 2603/2013 – Plenário TCU – OUT23.
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Já em 2014 a auditoria não conseguir verificar se foram efetivas as medidas adotadas

pela ELETRONUCLEAR para eliminar os gargalos causadores dos atrasos nas obras civis. Com

relação aos critérios de medição, observou-se que a ELETRONUCLEAR não efetuou as

devidas alterações,  mas tão somente realizou glosas de valores de mão de obra indireta

(MOI) que excediam 35% do valor medido de mão de obra direta (MOD), visando equilibrar a

evolução financeira com a evolução física, conforme contratualmente previsto. 

Assim, por meio do  Acórdão 2390/201436, foi recomendado à ELETRONUCLEAR

que  reavaliasse  os  critérios  de  medição  do  contrato  de  obras  civis  (NCO  223/83) ,

determinando-se  que,  na  próxima  auditoria,  a  Unidade  Técnica  verifique  o  efetivo

cumprimento de determinações constantes em acórdãos anteriores.

Em  suma,  de  forma  reiterada  e  contínua  ao  longo  dos  anos,  OTHON  LUIZ,  no

comando da ELETRONUCLEAR, vem reiteradamente se omitindo no cumprimento efetivo

às recomendações e determinações do TCU, notadamente na execução do Contrato NCO

223/93,  pois,  por  exemplo,  (1) adota  metodologia  contestada  pelo  TCU  para

remuneração de custos indiretos da empreiteira em virtude de atrasos nas obras civis

da  Usina  de  ANGRA  3 e,  com  isso,  (2) efetua  gastos  antieconômicos  à  estatal  em

benefício da ANDRADE GUTIERREZ. 

Da mesma forma,  OTHON LUIZ omitiu e praticou atos de ofício no interesse da

ANDRADE  GUTIERREZ  no  decorrer  dos  procedimentos  licitatórios  dePré-qualificação nº

GAG.T/CN-005/1137 e de Concorrência nº GAC.T/CN-003/1338.

Tais  certames tinham por  objeto a  habilitação e  contratação  de  serviços  técnicos

especializados de montagem eletromecânica, com fornecimento de materiais e componentes

e apoio ao comissionamento, para a Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvara Alberto –

CNAAA em Angra dos Reis.39

A ANDRADE GUTIERREZ, reunida em cartel  com as empresas  CAMARGO CORREA,

UTC,  ODEBRETCHT,  QUEIROZ  GALÃO,  TECHINT  e  EBE foi  vencedora  da  licitação,  e,

36 Acórdão nº 2390/2014 – Plenário TCU – OUT24.
37 OUT14.
38 OUT15.
39 Verifica-se  uma  expansão  do  cartel  da  PETROBRAS  para  as  licitações  destinadas  à  montagem

eletromecânica de ANGRA 3, com a adoção do mesmo modus operandi: reuniões entre as licitantes, escolha
de pacotes, discussões prévias de preços e propostas, bem como pagamentos de propina a gestores públicos
para atendimento de interesses das empresas cartelizadas.
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subscreveu,  como  integrante  do  CONSÓRCION  ANGRAMON,  os  contratos GAC.T/CT-

4500167239 e GAC.T/CT-4500167242 com a ELETRONUCLEAR. 

No curso de tais procedimentos licitatórios, é possível identificar a prática de atos de

ofício e omissão do denunciado  OTHON LUIZ no interesse das empreiteiras cartelizadas,

dentre elas, a ANDRADE GUTIERREZ, ao menos em três momentos distintos da licitação:

a) na fase interna da licitação, com o direcionamento do certame para exclusão de

outros licitantes;

b) na fase externa da licitação, com a anuência à estratégia das empresas para excluir

a  competitividade  e  elevar  os  preços  artificialmente,  colocando-os  próximos  ao  limite

superior da faixa de preços admitida;

c)  na fase de negociação de descontos,  com interferência para que os descontos

exigidos das empreiteiras fossem os menores possíveis. 

A seguir, são descritas, sucintamente, as três etapas indicadas.

a) na fase interna da licitação, com o direcionamento do certame para exclusão

de outros licitantes;

O  primeiro  conjunto  de  atos  de  ofício  praticados  em  favor  da  ANDRADE

GUTIERREZ  teve início anteriormente a agosto de 2011, com os atos preparatórios para a

publicação do Edital de Pré-qualificação nº GAC.T/CN-005/11, o qual dividia a obra em dois

pacotes,  relacionados ao circuito primário do reator (nuclear) e ao circuito secundário do

reator (não nuclear). 

Nessa  época,  foram  acertadas  com  o  denunciado  OTHON  LUIZ  a  inserção  de

cláusulas restritivas à concorrência para favorecer as empresas cartelizadas.

A  propósito,  DALTON  AVANCINI,  ex-presidente  da  Camargo  Corrêa  que  firmou

acordo de colaboração com o MPF, informou que o direcionamento da licitação para o grupo

de empresas cartelizadas iria ocorrer mediante a inclusão de cláusulas restritivas no edital,

que acarretaria a exclusão de outras prováveis licitantes, já na fase de habilitação prévia40

Corroborando o exposto por DALTON, a Unidade Técnica do Tribunal de Contas da

União, ao analisar a licitação, concluiu que foram identificadas cláusulas de habilitação que

conferiam  “caráter  extremamente  restritivo  ao  certame,  a  exemplo  da  exigência  de

40 Termo de Declarações nº 06 Dalton Avancini – OUT25.
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atendimento  de  pelo  menos  quatro  subitens  por  cada  consorciada”.  Não  obstante  as

conclusões técnicas, o Plenário do TCU resolveu determinar o prosseguimento da licitação (cf.

Acórdão nº 3238/2012-TCU-Plenário41).

O histórico da conduta elaborado pela Superintendência-Geral do CADE42 também

aponta  que  “haveria  arranjos  desde  2011  para  articulação  entre  os  consórcios  UNA3  e

ANGRA3 com relação à participação na referida licitação […] à época já havia um acordo entre

os dois consórcios para trabalharem no sentido de que apenas ambos fossem qualificados e

que, assim sendo, dividiriam os dois pacotes de licitação para cada um dos consórcios. Cada

consórcio  venceria,  portanto,  uma  parte  da  licitação,  e  ao  final  os  dois  consórcios  se

associariam para a execução”.

Em seguida, confirmando-se o acerto para direcionamento da licitação – que, repita-

se, ocorreu com a anuência de OTHON LUIZ -, as empresas que já haviam se alinhado em

2011 foram  realmente  as  únicas  habilitadas  para  ambos  os  pacotes  oferecidos.  Foram

habilitados  os  consórcios  UNA  3  (formado  por  ANDRADE  GUTIERREZ,  ODEBRECHT,

CAMARGO CORREA e UTC) e ANGRA 3 (formado por QUEIROZ GALVÃO, EBE e TECHINT).

Ou  seja,  como  aventado  pela  unidade  técnica  do  TCU43,,  em  decorrência  do

procedimento de pré-qualificação, antes da licitação, já eram, portanto, conhecidos os nomes

dos licitantes vencedores, só não se sabendo qual pacote caberia a cada um deles. Mas isto

já  estava  estabelecido  perante  o  cartel,  o  Consórcio  Una  3,  integrado  pela  ANDRADE

GUTIERREZ, escolheria um pacote e “desistiria” do outro.

b) na fase externa da licitação, com a anuência à estratégia das empresas para

excluir a competitividade e elevar os preços artificialmente, colocando-os próximos ao

limite superior da faixa de preços admitida; 

O segundo conjunto de atos de ofício praticados em favor da ANDRADE GUTIERREZ

teve  início  com  a  divulgação  do  Edital  de  Concorrência,  em  maio  de  2013  (Edital  nº

GAC.T/CN-003/13), seguindo até a efetiva realização da licitação, em novembro de 2013.

41 Acórdão nº 3238/2012 – Plenário TCU – OUT26.
42 Histórico de Conduta – CADE – CAMARGO CORRÊA – OUT27 a OUT29.
43 “(...)  Somando,  então,  a  opção  por  fazer  um  processo  de  pré-qualificação  e  a  inclusão  de  cláusulas

extremamente restritivas nesse processo (inclusive aquelas que individualmente tem sido aceitas pelo TCU),
o resultado foi que apenas dois consórcios disputarão os dois pacotes de montagem, sendo que cada um só
pode sagrar-se vencedor de um único pacote. Ou seja, antes da licitação, já são conhecidos os nomes dos
vencedores, só não se sabe qual pacote caberá a cada um deles.” - OUT 26.
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Primeiramente, foi necessária a intervenção do Tribunal de Contas da União44,  para

que a ELETRONUCLEAR reduzisse o orçamento original da licitação em R$ 10.105.632,90 e

alterasse cláusulas do edital. 

Além  disso,  em  virtude  do  acordo  de  leniência  da  CAMARGO  CORREA,  a

Superintendência-Geral  do  CADE  amealhou  diversos  documentos  internos  e

correspondências  externas  da  empresa  CAMARGO  CORREA  que  comprovam  que  houve

intensa  movimentação  e  discussão  entre  as  empreiteiras  cartelizadas  para  acertar  quais

seriam os vencedores de cada pacote da licitação e quais preços seriam ofertados,  sendo

que  OTHON  LUIZ  estava  ciente  do  conluio  entre  as  empresas,  tendo  inclusive

interferido na estratégia do cartel.

Consoante exposto no histórico da conduta do Acordo de Leniência,  a estratégia

inicial das empresas era a de que o Consórcio UNA 3 venceria ambos os pacotes e escolheria

aquele de sua preferência; posteriormente, em reunião realizada em 24/10/2013, aventou-se

a possibilidade de que cada pacote teria um vencedor; ao final, voltou-se à estratégia inicial e

deliberou-se, em reunião documentada realizada em 08/11/2013, que o consórcio UNA 3

seria o vencedor dos dois pacotes, escolheria o pacote de sua preferência (que foi o pacote 2,

por ser de valor mais alto) e, sem seguida, abdicaria do outro pacote em favor do consórcio

ANGRA 3.

Há  elementos  concretos  a  indicar  que  todo  esse  acerto  foi  realizado  com

conhecimento e interferência de dirigentes da ELETRONUCLEAR, em especial o denunciado

OTHON LUIZ.

Significativo, a esse respeito, o e-mail trocado entre os diretores da Camargo, datado

de 08/11/201345, no qual se menciona explicitamente que foi necessário mudar a estratégia

do cartel porque já havia sido acertado com o “cliente” uma estratégia diferente – sendo que

o cliente, na hipótese, somente pode ser o contratante das obras, a ELETRONUCLEAR.

“From: L.C.M.

Sent: Friday, November 08, 2013 10:39:34 PM

To: M.S.B.

Subject: Reunião Conselhão Angra III – 08/11

44 OUT23.
45 Histórico de conduta, IMAGEM 5 – DOCUMENTO 32.
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Presentes todos os representantes das sete empresas.

Principais deliberações:

Reformulação  do  que  foi  decidido  na  ultima  reunião  do  Conselho  sobre  a

estratégia de venda. Decidiu-se, então, que teríamos um vencedor para cada

pacote. Em conversa, nesta semana, com o cliente, notou-se o desconforto pela

decisão  tomada,  pois  tinha  sido  acordado,  anteriormente,  que  haveria  um

vencedor para os dois pacotes, sendo que o vencedor optaria por um pacote, e

outro pacote seria ofertado ao outro grupo pelo preço ofertado pelo grupo

vencedor. Reformulou-se então a decisão, sendo que após acalorada discussão,

o nosso grupo sairá vencedor, escolherá o pacote que lhe interessa, e o outro

grupo leva o outro pacote.

[...]

O  ajuste  entre  os  consórcios  incluía,  ainda,  a  fusão  entre  ambos,  com execução

conjunta  de  ambos  os  pacotes  licitados.  Confirmando  a  ciência  do  ajuste  por  parte  da

ELETRONUCLEAR, e-mail trocado entre representantes das empresas membros do consórcio

UNA 3 (ODEBRECHT, ANDRADE GUTIERREZ, UTC e CAMARGO CORREA), de 12/11/2013, no

qual  relatam  reunião  ocorrida  na  ELETRONUCLEAR  em  11/11/2013,  antes  mesmo  da

apresentação das propostas, em que foi discutida a estratégia de junção dos dois consórcios

em momento posterior à licitação e anterior à assinatura dos contratos:
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Finalizado o certame, e seguindo o ajuste entre as empresas cartelizadas, a proposta

do Consórcio UNA 3 ficou no limite máximo superior admitido pela ELETRONUCLEAR (4,98%

a mais), e a proposta do Consórcio ANGRA 3 foi 0,01% superior à do suposto concorrente.

Registra-se que essa mesma diferença de preços ocorreu em ambos os pacotes da

licitação,  fato  esse  altamente  improvável  de  ocorrer  em  ambiente  de  livre  concorrência,

somente  podendo decorrer  do  ajuste  entre  as  empresas,  evidenciando-se  nitidamente  o

prejuízo imposto à ELETRONUCLEAR. 

Veja-se a tabela a seguir, constante do mesmo Histórico de Conduta46:

c) na fase de negociação de descontos, com interferência para que os descontos

exigidos das empreiteiras fossem os menores possíveis. 

O terceiro conjunto de atos praticados em favor da ANDRADE GUTIERREZ e demais

empresas cartelizadas ocorreu após a finalização da licitação. 

46 OUT27 a OUT29.
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O consórcio UNA 3, integrado pela ANDRADE GUTIERREZ, abdicou do pacote 1 e, em

seguida,  ambos os  consórcios se uniram para execução conjunta das obras,  formando o

Consórcio ANGRAMON.

De acordo com o edital, no caso de administração conjunta das obras seria devido

um desconto de 6% sobre o valor licitado. 

No entanto,  alguns dirigentes da ELETRONUCLEAR insistiam na concessão de um

desconto superior, no montante de até 20%. 

Há evidências concretas de que as empresas também se mantiveram coordenadas

para evitar a concessão de desconto maior, consoante amplamente descrito no Histórico de

Conduta,  posição  essa  que  acabou  prevalecendo  perante  a  ELETRONUCLEAR,  sendo

concedido ao final apenas o desconto contratual de 6%.

Nessa fase, inclusive, em reunião datada de novembro de 2013,  OTHON LUIZ  foi

questionado pelo Diretor de Geração da Eletrobras, VALTER CARDEAL DE SOUZA, sobre o

resultado  da  licitação,  em  especial  pelos  preços  estarem  acima  do  mercado  quando

comparados  com outras  obras  de  montagem eletromecânica.  O  denunciado  buscou,  no

interesse das empresas, justificar o preço, apresentando justificativas equivocadas47. 

Em conclusão aos apontamentos dos  atos de ofício  de  OTHON LUIZ,  é de se ver

que  ROGÉRIO NORA,  OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, CLÓVIS  RENATO,  OLAVINHO

MENDES,  FLÁVIO BARRA e  GUSTAVO BOTELHO,  no interesse da ANDRADE GUTIERREZ,

ofereceram e prometeram vantagens indevidas a OTHON LUIZ, para que este, na condição

de Presidente da ELETRONUCLEAR, zelasse pelos interesses da empreiteira em razão de

procedimentos  licitatórios,  contratos  e  aditivos  no  âmbito  da  ELETRONUCLEAR,

inclusive na proteção e favorecimento do cartel que atuou nas licitações de montagem

eletromecânica.48

47 É o que se colhe das informações prestadas pela CAMARGO CORRÊA no Acordo de Leniência celebrado
no  âmbito  do  CADE,  com a  participação  do  MPF.  Colhe-se  do  Histórico  da  Conduta:  “124.  Segundo
apurado pela Signatária, após a divulgação do resultado da licitação, Valter Luiz Cardeal de Souza (Diretor
de Geração da Eletrobras) questionou Othon Luiz Pinheiro da Silva (Diretor-Presidente da Eletronuclear)
acerca  do  resultado  da  licitação,  que  teria  tido,  a  seu  ver,  preços  acima  do  esperado.  Segundo  o
conhecimento  dos  Signatários,  em  reunião  da  Diretoria  das  empresas  do  Grupo  Eletrobras  no  dia
28.11.2013, Valter Luiz Cardeal de Souza teria questionado Othon Luiz Pinheiro da Silva sobre o alto preço
a ser  pago pelos serviços de montagem eletromecânica em Angra 3,  se comparado ao de outras obras
envolvendo montagem eletromecânica.  Othon Luiz  Pinheiro da  Silva  teria justificado tal  discrepância
alegando que o orçamento de Angra 3 já havia sido aprovado pelo TCU e que as obras de montagem de
hidroelétricas  não  poderiam  servir  de  parâmetro  para  a  precificação  dos  serviços  de  montagem  em
projetos de outra natureza.” - OUT 27 a 29

48 Verificou-se, em verdade, que o pagamento de propina era a “regra do jogo” e de tal dimensão que não havia 
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III – Da individualização das condutas:

IV.1: ROGÉRIO NORA DE SÁ:

O  denunciado  ROGÉRIO  NORA  DE  SÁ foi  presidente  da  “Construtora  Andrade

Gutierrez S/A” no período de 2003 a 02/05/2012. 

Coube a ROGÉRIO NORA,  em conjunto com os demais denunciados da ANDRADE

GUTIERREZ, oferecer e prometer, em ajuste inicial,  vantagens indevidas a OTHON LUIZ no

interesse dos contratos e aditivos que a empreiteira mantinha com a ELETRONUCLEAR. 

Corrobora a assertiva o fato de, após a publicação da Resolução nº 3, de 25 de junho

de 2007 do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE que determinou a retomada da

construção  da  Usina  de  Angra  3  e  permitiu  a  renegociação  de  contratos  suspensos,

notadamente  o  Contrato  CNO-223/83  celebrado  com  entre  a  ELETRONUCLEAR  e  a

ANDRADE  GUTIERREZ,  o  denunciado  OTHON  LUIZ,  já  na  condição  de  Presidente  da

ELETRONUCLEAR,  ter  comparecido  por  2  (duas)  oportunidades  na  sede  da  ANDRADE

GUTIERREZ para fazer visitas ao denunciado ROGÉRIO NORA DE SÁ49.

Assim,  nos  dias  26 de  março  de  2008 e  17  de  julho  de  2008,  o  denunciado

ROGÉRIO  NORA  DE  SÁ  ofereceu  e  prometeu,  na  sede  da  empreiteira  da  ANDRADE

GUTIERRREZ, em São Paulo, vantagens indevidas ao denunciado OTHON LUIZ.

mais correlação entre o valor pago e a atuação concreta do funcionário, de forma que não se sabia exatamente
para que ato se pagava a propina e nem especificamente por qual ato se aceitava e recebia. Isto não exclui a 
atuação específica, em determinados momentos, no interesse das empresas. Tal constatação foi inclusive 
objeto de apontamento em sentença proferida nos autos nº 083376-05.2014.4.04.7000/PR por esse juízo da 
13ª Vara Federal de Curitiba.

49 Análise visitas ANDRADE GUTIERREZ – RI 021/2015 - OUT17.
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NOME_VISITANTE DOCUMENTO EMPRESA CONTATO LEITORA DTHR_EVENTO NOME_EMPRESA

157782 PARTICULAR 00 00 AGU-10

157782 AGU-10 01 01 AGU-10

157782 AGU-10 03 02 AGU-10

14964716 PARTICULAR ROGERIO 00 00 AGU-10

14964716 AGU-10 ROGERIO 02 01 AGU-10

CONTROLADO
RA

OTHON LUIZ PINHEIRO 
DA SILVA

ROGERIO 
NORA

26/03/2008 
09:28:05

OTHON LUIZ PINHEIRO 
DA SILVA

ROGERIO 
NORA

26/03/2008 
09:28:00

OTHON LUIZ PINHEIRO 
DA SILVA

ROGERIO 
NORA

26/03/2008 
10:46:00

OTHON LUIZ PINHEIRO 
DA SILVA

17/06/2008 
08:53:31

OTHON LUIZ PINHEIRO 
DA SILVA

17/06/2008 
08:53:00
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No dia  26 de março de 2008  a visita durou  1 hora e 18 minutos  tendo ocorrido

entre 09:28h e 10:46h.  Já no dia  17 de junho de 2008  a visita de OTHON à ANDRADE

GUTIERREZ ocorreu entre 08:53 h e 10:33h, portanto, com duração de 1 hora e 37 minutos.

A partir  daí,  o denunciado  OTHON LUIZ,  atendendo aos interesses da ANDRADE

GUTIERREZ praticou atos de ofício consistentes (1) na repactuação dos aditivos 21-L, 21-M,

21-N, 21-O, 21-P, 21-Q, 22, 23, 24, 25, 26, 27-A e execução do Contrato NCO -223/83, (2) na

pactuação do Aditivo 1 e execução do contrato GAC. T/CT-003/007, (3) na pactuação do

aditivo 2 e execução do Contrato GAC.T/CT-008/05. Em contrapartida, OTHON LUIZ aceitou

promessa de vantagens indevidas ofertadas pela ANDRADE GUTIERREZ, e efetivamente as

recebeu  por meio de contratos simulados de consultoria, conforme será demonstrado em

tópico próprio.

Neste contexto, a reiteração das práticas indevidas por longos anos, com pagamento

de valores milionários a título de propina, além dos contatos indicados, demonstram que

havia não apenas ciência e adesão dos integrantes da cúpula, ai incluído ROGÉRIO NORA DE

SÁ, como também participação direta nos atos praticados

Ademais,  corrobora  a  importância  do  Contrato  CNO-223/83  para  a  ANDRADE

GUTIERREZ e que ROGÉRIO NORA DE SÁ tinha ciência e controle dos rumos da contratação

e suas consequências o fato de ter o denunciado subscrito o importante Aditivo 2250, de 26

de março de 2009, que adequou e consolidou o Contrato NCO-223/83 e seus aditamentos

01 a 21-N, no valor de R$ 1.368.631.291,33 (um bilhão, trezentos e sessenta e oito milhões,

seiscentos e trinta e um mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e três centavos). 

Embora tal aditamento 22 não tenha sido operacionalizado51, pois foi substituído pelo

aditivo 23, a subscrição daquele por ROGÉRIO NORA DE SÁ demonstra, como dito, que este

tinha total ciência dos rumos e decisões estratégicas de sua empresa.

Em suma,  foi,  em 2008,  a  partir  de  renegociações  de  aditivos  do Contrato  NCO

223/83 com a ELETRONUCLEAR e após as reuniões de ROGÉRIO NORA DE SÁ com OTHON

50 Todos os contratos e aditivos celebrados entre a ELETRONUCLEAR e a ANDRADE GUTIERREZ, devido 
à extensão dos documentos, serão acautelados em Juizo por mídia digital. 

51 A não operacionalização do Aditivo 22, ocorreu porque o TCU, por meio do Acórdão 1624/2009-Plenário,
determinou  que  a  ELETRONUCLEAR  adotasse  providências  para  a  repactuação  do  contrato,
reduzindo-o em pelo menos R$ 53 milhões, além do ajuste de diversos pontos, como encargos sociais,
custos  unitários  de  insumos  como o  aço,  glosa  de  serviços  como assistência  jurídica,  alteração de
composições unitárias dentre outros.  - OUT 19
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LUIZ,  na  sede  da  ANDRADE  GUTIERREZ,  que  se  inciaram  os  pagamentos  contínuos  de

vantagens indevidas ao gestor público.

Assim,  ROGÉRIO  NORA  DE  SÁ ofereceu  e  prometeu  vantagens  indevidas  para

OTHON LUIZ, por 16 (dezesseis) vezes, nas seguintes ocasiões:

–nas reuniões na sede da ANDRADE GUTIERREZ com OTHON LUIZ em 26/03/2008 e

17/07/2008;

– na pactuação dos aditivos 21-L (01/08/07), 21-M (28/03/08), 21-N (10/10/08), 22

(26/03/09), 21-O (27/03/09), 21-P (14/07/09), 23 (14/09/09), 21-Q (21/06/11), 24 (27/12/11)

ao Contrato NCO 223/83,

– durante  a  celebração  e  execução  do  Contrato  GAC.T/CT-008/05  (a  partir  de

21/06/06) e na pactuação do Aditivo 1 (22/06/07); 

– durante  a  celebração e execução do Contrato  GAC.T/CT 003/007 (a  partir  de

13/08/07) e na pactuação do Aditivo 1 (11/02/08);

–  na fase interna da licitação  de Pré-qualificação nº GAG.T/CN-005/11 (certamente

antes de 12/08/11, data de publicação do edital).

Nesse período, entre 25/06/2007e 02/05/2012, OTHON LUIZ recebeu da ANDRADE

GUTIERREZ mediante intermediação da empresa CG IMPEX (atual CG CONSULTORIA), o valor

de R$ 1.972.700,00 (um milhão, novecentos e setenta e dois mil e setecentos reais).

Assim,  agindo  dolosamente,  ROGÉRIO  NORA  DE  SÁ em  concurso  de  pessoas,

incorreu por 16 (dezesseis vezes) na prática do delito do previsto no art. 333 c/c parágrafo

único Código Penal. 

IV.2: OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO:

O denunciado OTÁVIO MARQUES  assumiu a presidência da ANDRADE GUTIERREZ

S/A (holding)  em  200852, exercendo,  de modo compartilhado com os demais  executivos

denunciados nesta oportunidade, os rumos e decisões estratégicas de sua empresa.

Neste contexto, a reiteração das práticas indevidas por longos anos, com pagamento

de  valores  milionários  a  título  de propina,  demonstram que  havia  não apenas  ciência  e

52 Qualificação OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO – OUT30.
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adesão dos integrantes da cúpula, ai incluído OTÁVIO MARQUES, como participação direta

nos atos praticados

Com  efeito,  detinha  conhecimento  e  controle  compartilhado  com  os  demais

denunciados sobre todos os atos praticados por eles e outros agentes em nome e em favor

do  grupo  empresarial,  incluindo  o  oferecimento  e  promessa  de  vantagens  indevidas  a

OTHON LUIZ e as operações de branqueamento dos respectivos valores. 

Assim,  OTÁVIO MARQUES ofereceu e prometeu vantagens indevidas para OTHON

LUIZ, por 24 (vinte e quatro) vezes, nas seguintes ocasiões:

- nas reuniões na sede da ANDRADE GUTIERREZ com OTHON LUIZ em 26/03/2008 e

17/07/2008; 

- na pactuação dos aditivos 21-L (01/08/07), 21-M (28/03/08), 21-N (10/10/08), 22

(26/03/09), 21-O (27/03/09), 21-P (14/07/09), 23 (14/09/09), 21-Q (21/06/11), 24 (27/12/11),

25 (24/09/12), 26 (21/12/12), 27 (06/10/14) e 27-A (01/04/215) ao Contrato NCO 223/83; 

-  durante  a  celebração  e  execução  do  Contrato  GAC.T/CT-008/05  (a  partir  de

21/06/06) e na pactuação do Aditivo 1 (22/06/07); 

-  durante  a  celebração  e  execução  do  Contrato  GAC.T/CT  003/007  (a  partir  de

13/08/07) e na pactuação do Aditivo 1 (11/02/08);

-  na  fase  interna  e  externa  da  licitação  de  Pré-qualificação  nº  GAG.T/CN-005/11

(certamente antes de 12/08/11, data de publicação do edital);

- na fase interna da licitação Concorrência GAC.T/CN-003/13 (antes da publicação do

aviso de licitação em 13 de maio de 2013);

- na fase externa da licitação Concorrência GAC.T/CN-003/13 (a partir de 13 de maio

de 2013);

- durante a fase de discussão de descontos com os Consórcios UNA 3 e ANGRA 3

(após a apresentação das propostas até a assinatura dos contratos GAC.T/CT-4500167239 e

GAC.T/CT-450016724 em 19/09/2014);

- na fase de execução dos contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-450016724 (a

partir de 19/09/2014). 
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Nesse período, entre 01/01/2008 e 05/08/2015, OTHON LUIZ recebeu da ANDRADE

GUTIERREZ, por meio de operações de lavagem de dinheiro, o valor de R$ 3.438.500,000 (três

milhões, quatrocentos e trinta e oito mil e quinhentos reais) .

Assim,  agindo  dolosamente,  OTÁVIO  MARQUES  DE  AZEVEDO  em  concurso  de

pessoas, incorreu por 24 (vinte e quatro vezes) na prática do delito do previsto no art. 333 c/c

parágrafo único Código Penal. 

IV.3: CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO

O denunciado CLÓVIS RENATO exerceu no período dos fatos, até 01 de outubro de

2013, o cargo de Diretor Geral da Andrade Gutierrez.

Assim, coube ao denunciado CLÓVIS RENATO, em conjunto com ROGÉRIO NORA e

outros  executivos  da  ANDRADE  GUTIERREZ,  oferecer  e  prometer  vantagens  indevidas  a

OTHON LUIZ no  interesse  dos  contratos  e  aditivos  que  a  empreiteira  mantinha  com a

ELETRONUCLEAR, tendo inclusive subscrito diretamente em nome da ANDRADE GUTIERREZ

parte dos aditamentos e contratos em que se imputa a prática de corrupção.

Assim, CLÓVIS RENATO ofereceu e prometeu vantagens indevidas para OTHON LUIZ,

por 18 (dezoito) vezes, nas seguintes ocasiões:

- nas reuniões na sede da ANDRADE GUTIERREZ com OTHON LUIZ em 26/03/2008 e

17/07/2008; 

- na pactuação dos aditivos 21-L (01/08/07), 21-M (28/03/08), 21-N (10/10/08), 22

(26/03/09), 21-O (27/03/09), 21-P (14/07/09), 23 (14/09/09), 21-Q (21/06/11), 24 (27/12/11),

25 (24/09/12), 26 (21/12/12) ao Contrato NCO 223/83; 

-  durante  a  celebração  e  execução  do  Contrato  GAC.T/CT-008/05  (a  partir  de

21/06/06) e na pactuação do Aditivo 1 (22/06/07); 

-  durante  a  celebração  e  execução  do  Contrato  GAC.T/CT  003/007  (a  partir  de

13/08/07) e na pactuação do Aditivo 1 (11/02/08);

-  na fase interna da licitação  de Pré-qualificação nº GAG.T/CN-005/11 (certamente

antes de 12/08/11, data de publicação do edital);

Corrobora o dolo do denunciado CLOVIS RENATO nas práticas criminosas, o fato de

ter sido ele o responsável da ANDRADE GUTIERREZ,  desde 02 de fevereiro de 2009, por
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operacionalizar a lavagem dos ativos destinados a OTHON LUIZ, por meio de uma série de

contratos fictícios que tinham por fim ocultar e dissimular o repasse dos recursos para o

agente público. Para tanto, CLOVIS RENATO subscreveu, em nome da ANDRADE GUTIERREZ,

contratos fictícios em 02 de fevereiro de 200953, 01 de março de 201054, 01 de setembro de

201055 e 18 de agosto de 201156 com a empresa CG IMPEX, que, posteriormente, repassou os

valores ao destinatório final com aparência limpa.

Assim,  entre  25/06/2007  e  01/10/2013,  OTHON  LUIZ recebeu  da  ANDRADE

GUTIERREZ,  mediante intermediação das empresas CG IMPEX (atual  CG CONSULTORIA) e

JNOBRE, o valor de R$ 3.076.200,00 (três milhões, setenta e seis mil e duzentos reais).

Em suma, agindo dolosamente, CLOVIS RENATO, em concurso de pessoas, incorreu

por 18 (dezoito) vezes na prática do delito previsto no art. 333c/c parágrafo único do Código

Penal. 

IV.4: OLAVINHO FERREIRA MENDES

O denunciado OLAVINHO FERREIRA MENDES exerceu durante todo o período dos

fatos o cargo de Gerente da Andrade Gutierrez.

Assim,  coube  ao  denunciado  OLAVINHO FERREIRA MENDES,  em conjunto  com

ROGÉRIO NORA, OTÁVIO MARQUES, CLÓVIS RENATO e outros executivos da ANDRADE

GUTIERREZ, oferecer  e  prometer  vantagens  indevidas  a  OTHON  LUIZ no  interesse  dos

contratos  e  aditivos  que  a  empreiteira  mantinha  com a  ELETRONUCLEAR.  As  vantagens

indevidas foram aceitas e efetivamente recebidas por OTHON LUIZ, que no período auferiu o

valor de R$ 3.438.500,000 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil e quinhentos reais),

repassado  pela  ANDRADE  GUTIERREZ  com  a  utilização  de  empresas  de  consultoria,  CG

IMPEX, JNOBRE e DEUTSCHEBRAS. 

Portanto, OLAVINHO FERREIRA MENDES ofereceu e prometeu vantagens indevidas

para OTHON LUIZ, por 24 (vinte e quatro) vezes, nas seguintes ocasiões:

- nas reuniões na sede da ANDRADE GUTIERREZ com OTHON LUIZ em 26/03/2008 e

17/07/2008; 

53 IPL autos nº 5026417-77.2015.404.7000, Evento 50, out3 – OUT32.
54 IPL autos nº 5026417-77.2015.404.7000, Evento 50, out4 – OUT33.
55 IPL autos nº 5026417-77.2015.404.7000, Evento 50, out4 – OUT33.
56 IPL autos nº 5026417-77.2015.404.7000, Evento 50, out2. - OUT31.
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- na pactuação dos aditivos 21-L (01/08/07), 21-M (28/03/08), 21-N (10/10/08), 22

(26/03/09), 21-O (27/03/09), 21-P (14/07/09), 23 (14/09/09), 21-Q (21/06/11), 24 (27/12/11),

25 (24/09/12), 26 (21/12/12), 27 (06/10/14) e 27-A (01/04/215) ao Contrato NCO 223/83; 

-  durante  a  celebração  e  execução  do  Contrato  GAC.T/CT-008/05  (a  partir  de

21/06/06) e na pactuação do Aditivo 1 (22/06/07); 

-  durante  a  celebração  e  execução  do  Contrato  GAC.T/CT  003/007  (a  partir  de

13/08/07) e na pactuação do Aditivo 1 (11/02/08);

-  na  fase  interna  e  externa  da  licitação  de  Pré-qualificação  nº  GAG.T/CN-005/11

(certamente antes de 12/08/11, data de publicação do edital);

- na fase interna da licitação Concorrência GAC.T/CN-003/13 (antes da publicação do

aviso de licitação em 13 de maio de 2013);

- na fase externa da licitação Concorrência GAC.T/CN-003/13 (a partir de 13 de maio

de 2013);

- durante a fase de discussão de descontos com os Consórcios UNA 3 e ANGRA 3

(após a apresentação das propostas até a assinatura dos contratos GAC.T/CT-4500167239 e

GAC.T/CT-450016724 em 19/09/2014);

- na fase de execução dos contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-450016724 (a

partir de 19/09/2014). 

Corrobora  o  dolo  do  denunciado  OLAVINHO  FERREIRA  MENDES nas  práticas

criminosas,  o fato  de ter  sido ele  o  responsável  da ANDRADE GUTIERREZ,  desde 02 de

fevereiro de 2009, por operacionalizar, em conjunto com CLOVIS RENATO, a lavagem dos

ativos destinados a OTHON LUIZ, por meio de uma série de contratos fictícios que tinham

por  fim  ocultar  e  dissimular  o  repasse  dos  recursos  para  o  agente  público.  Para  tanto,

OLAVINHO MENDES subscreveu, na qualidade de testemunha, contratos fictícios em 02 de

fevereiro de 200957,  01 de março de 201058,  01 de setembro de 201059 e 18 de agosto de

201160 com a empresa CG IMPEX, que, posteriormente, repassou os valores ao destinatório

final  com  aparência  limpa.  Além  disso,  para  justificar  os  contratos  com  a  CG  IMPEX,

57 IPL autos nº 5026417-77.2015.404.7000, Evento 50, out3 – OUT32.
58 IPL autos nº 5026417-77.2015.404.7000, Evento 50, out4 – OUT33.
59 IPL autos nº 5026417-77.2015.404.7000, Evento 50, out4 – OUT33.
60 IPL autos nº 5026417-77.2015.404.7000, Evento 50, out2. - OUT31.
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OLAVINHO  MENDES  simulava  documentos  para  embasar  a  contratação  e  também  o

resultado fraudulento da contratação.

Destarte,  agindo dolosamente,  OLAVINHO FERREIRA MENDES, em concurso  de

pessoas, incorreu por 24 (vinte e quatro) vezes na prática do delito previsto no art. 333 c/c

parágrafo único do Código Penal.

IV.4: FLÁVIO DAVID BARRA e GUSTAVO BOTELHO :

O denunciado FLÁVIO DAVID BARRA, na condição de diretor-geral da unidade de

negócios  de energia  desde 01/01/2008 e,  posteriormente,  na condição de Presidente  da

Andrade Gutierrez Energia também foi responsável por, em concurso de pessoas, oferecer e

prometer vantagens indevidas a OTHON LUIZ.

Por sua vez, GUSTAVO BOTELHO,  desde 01/01/2008 até 05 de agosto de 201561,

atuou  em  conjunto  com  FLÁVIO  BARRA,  na  condição  de  Diretor  Superintendente,  no

oferecimento e promessa de vantagens indevidas a OTHON LUIZ.

FLAVIO BARRA, foi apontado por DALTON AVANCINI62 (em acordo de colaboração

homologado  por  esse  juízo)  e  por  integrantes  da  CAMARGO  CORREA,  em  acordo  de

leniência  firmado  com  o  CADE  e  MPF  com  esta  empreiteira,  como  sendo  o  principal

representante de cúpula da ANDRADE GUTIERREZ no cartel de empresas que participou das

licitações inauguradas pelo Edital de Pré-Qualificação nº GAG.T/CN-005/1163 e pelo Aviso

da  Concorrência  nº  GAC.T/CN-003/1364 que  tinham  por  intuito  a  habilitação  e,

posteriormente, a contratação dos serviços de montagem eletromecânica  de ANGRA 3.

No mesmo contexto,  GUSTAVO BOTELHO atuou em diversas reuniões estratégicas

do cartel de empresas e subscreveu, também com  FLÁVIO BARRA, contratos fictícios que

tinham  por  intuito  lavar  os  recursos  que  seriam  destinados  ao  Presidente  da

ELETRONUCLEAR.

Neste contexto, na fase interna da licitação, certamente até 12 de agosto de 2011,

FLÁVIO BARRA, em conjunto com GUSTAVO BOTELHO e outros executivos da ANDRADE

GUTIEREZ, ofereceram e prometeram vantagens indevidas para OTHON LUIZ, para que Edital

61 Data na qual OTHON LUIZ pediu demissão da ELETRONUCLEAR.
62 OUT25.
63 OUT14.
64 OUT15.
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de  Pré-Qualificação  nº  GAC.T/CN-005/11  (DOU  12/08/2011)  fossem  inseridas  cláusulas

restritivas à concorrência com intuito de favorecer as empresas cartelizadas reunidas nos

consórcios UNA 3, integrado pela ANDRADE GUTIERREZ, e Angra 3. A atuação para restringir

a  licitação  foi  corroborada  pelo  depoimento  de  DALTON  AVANCINI  e  pelo  acordo  de

leniência firmado com o CADE/MPF e a CAMARGO CORRÊA.

De fato, a Unidade Técnica da Corte de Contas ao analisar o processo de licitação

concluiu  que  foram  identificadas  cláusulas  de  habilitação  que  conferiam  “caráter

extremamente  restritivo  ao  certame”65,  o  que  corroborara  a  versão  de DALTON

AVANCINI. 

FLÁVIO BARRA e  GUSTAVO BOTELHO,  em conjunto  outros  denunciados,  foram

também responsáveis por oferecer e prometer vantagens indevidas para OTHON LUIZ, desde

65 TCU, TC 011.765/2012-7: II.5 Conclusão do exame técnico: 152. Por vezes, competitividade nas licitações
e garantia de qualidade são objetivos que se contrapõem. Nem por isso, admite-se que o gestor público
justifique  a  ausência  de  um  pela  presença  do  outro,  como  se  mutuamente  excludentes  eles  fossem.  A
harmonia entre esses dois requisitos dicotômicos é, sem dúvida, o ponto de maior deficiência observado na
elaboração do edital  de pré-qualificação GAC. T/CN-005/11. 153. No edital  de pré-qualificação, foram
identificadas  cláusulas  de  habilitação  que  conferiram  caráter  extremamente  restritivo  ao  certame,  a
exemplo da exigência de atendimento de pelo menos quatro subitens por cada consorciada. 154. Também,
foram identificadas cláusulas que, quando individualmente justificadas em função da complexidade e do
vulto do empreendimento, a jurisprudência deste Tribunal tem dispensado tratamento de exceção. Porém,
observou-se  que  tais  cláusulas  restritivas  estabelecidas  pela  Eletronuclear  potencializaram-se  pela
combinação de seus efeitos, aumentando além do razoável as limitações à participação no certame, tanto
que nenhuma das grandes empresas participantes comprovou que isoladamente poderia realizar a obra. As
poucas habilitadas dependeram de atestados apresentados pelas empresas com que formarão consórcios.
155. Ainda, optou-se por fazer a pré-qualificação. Esse instituto encontra amparo legal no art. 114 da Lei
8.666/93, mas tem sido visto com ressalvas tanto pela jurisprudência desse Tribunal quanto pela doutrina,
pois há bastantes casos em que se verificou que a pré-qualificação culminou com a criação de um ambiente
favorável à formação de conluios. 156. Com isso, entende-se que, ainda que se entenda que a Eletronuclear
tenha se utilizado da faculdade de pré-qualificar dentro dos limites legais, tal legalidade não justifica a
aceitação do resultado da pré-qualificação. É de se esperar que a Eletronuclear exerça seu poder-dever de
autotutela,  tomando  medidas  de  forma  a  recuperar  a  competitividade  perdida.  157.  De  acordo  com o
Ranking da Engenharia Brasileira, publicado em julho de 2011 pela revista "O Empreiteiro", entre as 44
maiores empresas de construção mecânica e elétrica, encontram-se 23 empresas com faturamento anual
superior a R$ 100 milhões. Além disso, na lista das 181 maiores construtoras do País, encontram-se 28
empresas  que  possuem  experiência  em  obras  de  construção  de  refinarias  de  petróleo  e/ou  indústrias
petroquímicas e/ou plataformas para exploração de petróleo, conforme prevê o edital de pré-qualificação.
Somando-se, pode-se imaginar um número de potenciais participantes em torno de 50 empresas, mas apenas
doze participaram do certame. E nenhuma das sete classificadas mostrou condições de se habilitar sem ser
em consórcio. 158. Somando, então, a opção por fazer um processo de pré-qualificação e a inclusão de
cláusulas extremamente restritivas nesse processo (inclusive aquelas que individualmente tem sido aceitas
pelo TCU), o resultado foi que apenas dois consórcios disputarão os dois pacotes de montagem, sendo que
cada um só pode sagrar-se vencedor de um único pacote. Ou seja, antes da licitação, já são conhecidos os
nomes dos vencedores, só não se sabe qual pacote caberá a cada um deles. 159. Com base em todos os
argumentos aqui apresentados, conclui-se que é possível e necessário que se implementem ajustes no rumo
do futuro  processo  licitatório  de  forma a lhe  assegurar  competitividade,  sem prejuízos  à  qualidade da
montagem eletromecânica de Angra 3.- OUT 26
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a publicação do Aviso da Concorrência nº GAC.T/CN-003/1366, em 13 de maio de 2013, até

a efetiva realização da licitação, em novembro de 2013.

No  caso,  diversos  documentos  internos  e  correspondências  externas  da  empresa

CAMARGO  CORREA  comprovam  que,  entre  maio  de  novembro  de  2013,  houve  intensa

movimentação e discussão entre as empreiteiras cartelizadas para acertar quais seriam os

vencedores de cada pacote e quais preços seriam ofertados, sendo que OTHON LUIZ estava

ciente do conluio entre as empresas, tendo inclusive interferido na estratégia do cartel.

Ainda  no  interesse  da  contratação  dos  serviços  de  montagem eletromecânica  de

ANGRA 3, após a realização da licitação em novembro de 2013 inaugurada pelo Aviso da

Concorrência  nº  GAC.T/CN-003/13 e  antes  da  assinatura  dos  contratos GAC.T/CT-

4500167239 e GAC.T/CT-4500167242 e respectivos aditivos,  em 19 de setembro de 2014,

FLÁVIO BARRA, em conjunto com GUSTAVO BOTELHO e outros executivos da ANDRADE

GUTIERREZ, ofereceram e prometeram vantagens indevidas para OTHON LUIZ.

Nessa fase, há evidências de que FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO novamente

ofereceram e prometeram vantagens indevidas para OTHON LUIZ, notadamente em reunião

realizada  na  sede  da  UTC,  em  01  de  setembro  de  2014,  na  qual,  o  Presidente  da

ELETRONUCLEAR  foi  mencionado  como  um  dos  destinatários  de  propina  e  que  cada

empresas consorciada iria fazer seus próprios acertos.

Por fim, os documentos 26, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 40, 41, 42, 43, 4467 do Acordo de

Leniência  celebrado pela  CAMARGO CORREA com  o  MPF/CADE,  são  contundentes  em

demonstrar o envolvimento de GUSTAVO BOTELHO como representante de alto escalão da

ANDRADE GUTIERREZ no cartel, com comparecimento a diversas reuniões para discussão e

tomadas de decisões.  O documento 50 comprova a participação de  FLÁVIO BARRA,  em

reunião  ocorrida  em  01/09/2014,  na  sede  do  Rio  de  Janeiro,  na  qual  se  discutiu

“compromissos” assumidos com outras pessoas por terem conseguido vencer a licitação por

meio do cartel.

Em  suma,  FLÁVIO  BARRA e  GUSTAVO  BOTELHO,  em  conjunto  com  outros

executivos  da  ANDRADE  GUTIERREZ,  oferecerem  e  prometeram  vantagens  indevidas  a

66 OUT5.
67 Tais documentos serão juntados em petição própria tendo em conta o disposto no na Cláusula 11 do Acordo

de Leniência celebrado entre a CAMARGO CORREA e o CADE/MPF.
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OTHON LUIZ no  interesse  dos  contratos  e  aditivos  que  a  empreiteira  mantinha  com a

ELETRONUCLEAR, bem como nas licitações de interesse da empreiteira na estatal,  por 24

(vinte e quatro) vezes, a saber:

- nas reuniões na sede da ANDRADE GUTIERREZ com OTHON LUIZ em 26/03/2008 e

17/07/2008; 

- na pactuação dos aditivos 21-L (01/08/07), 21-M (28/03/08), 21-N (10/10/08), 22

(26/03/09), 21-O (27/03/09), 21-P (14/07/09), 23 (14/09/09), 21-Q (21/06/11), 24 (27/12/11),

25 (24/09/12), 26 (21/12/12), 27 (06/10/14) e 27-A (01/04/215) ao Contrato NCO 223/83; 

-  durante  a  celebração  e  execução  do  Contrato  GAC.T/CT-008/05  (a  partir  de

21/06/06) e na pactuação do Aditivo 1 (22/06/07); 

-  durante  a  celebração  e  execução  do  Contrato  GAC.T/CT  003/007  (a  partir  de

13/08/07) e na pactuação do Aditivo 1 (11/02/08);

-  na  fase  interna  e  externa  da  licitação  de  Pré-qualificação  nº  GAG.T/CN-005/11

(certamente antes de 12/08/11, data de publicação do edital);

- na fase interna da licitação Concorrência GAC.T/CN-003/13 (antes da publicação do

aviso de licitação em 13 de maio de 2013);

- na fase externa da licitação Concorrência GAC.T/CN-003/13 (a partir de 13 de maio

de 2013);

- durante a fase de discussão de descontos com os Consórcios UNA 3 e ANGRA 3

(após a apresentação das propostas até a assinatura dos contratos GAC.T/CT-4500167239 e

GAC.T/CT-450016724 em 19/09/2014);

- na fase de execução dos contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-450016724 (a

partir de 19/09/2014). 

Nesse período, entre 01/01/2008 e 05/08/2015, OTHON LUIZ recebeu da ANDRADE

GUTIERREZ, por meio de operações de lavagem de dinheiro, o valor de R$ 3.438.500,000 (três

milhões, quatrocentos e trinta e oito mil e quinhentos reais) .

Corrobora  o  dolo  dos  denunciados  FLÁVIO  BARRA e  GUSTAVO  BOTELHO nas

práticas criminosas, o fato de terem sido eles os responsáveis por representar a ANDRADE

GUTIERREZ no cartel de empreiteiras que se reunirem nos Consórcios UNA3 e ANGRA3, bem
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como por operacionalizar a lavagem dos ativos destinados a OTHON LUIZ, por meio de uma

série de contratos fictícios que tinham por fim ocultar e dissimular o repasse dos recursos

para o agente público, com por exemplo o firmado com a DEUTSCHEBRAS em 15 de agosto

de  2014,  que  acarretou  o  pagamento  de  vantagem indevida  a  OTHON LUIZ  em 12  de

dezembro de 2014.

Em  suma,  agindo  dolosamente, FLÁVIO  BARRA e  GUSTAVO  BOTELHO estão

incursos por 24 (vinte e quatro) vezes pela prática do crime previsto no art. 333, c/c parágrafo

único do Código Penal.

FATO 02: CORRUPÇÃO PASSIVA ENVOLVENDO A ANDRADE GUTIERREZ:

Entre 25 de junho de 2007 e 05 de agosto de 2015, o denunciado OTHON LUIZ, por

24 (vinte e quatro) vezes, de modo consciente e voluntário, solicitou e aceitou a promessa de

vantagem indevida em razão da função de Presidente da ELETROBRAS TERMONUCLEAR S/A-

ELETRONUCLEAR ofertada pelos representantes da ANDRADE GUTIERREZ, ora denunciados,

bem como de outros ainda não identificados. (FATO 02)

A solicitação e aceitação das vantagens indevidas ocorreram em momentos em que

se  discutiam  e  negociavam  etapas  importantes  destinadas  a  celebração  de  contratos,

pactuação de aditivos e direcionamento de licitações no interesse da ANDRADE GUTIERREZ,

a saber:

- nas reuniões na sede da ANDRADE GUTIERREZ com OTHON LUIZ em 26/03/2008 e

17/07/2008; 

- na pactuação dos aditivos 21-L (01/08/07), 21-M (28/03/08), 21-N (10/10/08), 22

(26/03/09), 21-O (27/03/09), 21-P (14/07/09), 23 (14/09/09), 21-Q (21/06/11), 24 (27/12/11),

25 (24/09/12), 26 (21/12/12), 27 (06/10/14) e 27-A (01/04/215) ao Contrato NCO 223/83; 

-  durante  a  celebração  e  execução  do  Contrato  GAC.T/CT-008/05  (a  partir  de

21/06/06) e na pactuação do Aditivo 1 (22/06/07); 

-  durante  a  celebração  e  execução  do  Contrato  GAC.T/CT  003/007  (a  partir  de

13/08/07) e na pactuação do Aditivo 1 (11/02/08);
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-  na  fase  interna  e  externa  da  licitação  de  Pré-qualificação  nº  GAG.T/CN-005/11

(certamente antes de 12/08/11, data de publicação do edital);

- na fase interna da licitação Concorrência GAC.T/CN-003/13 (antes da publicação do

aviso de licitação em 13 de maio de 2013);

- na fase externa da licitação Concorrência GAC.T/CN-003/13 (a partir de 13 de maio

de 2013);

- durante a fase de discussão de descontos com os Consórcios UNA 3 e ANGRA 3

(após a apresentação das propostas até a assinatura dos contratos GAC.T/CT-4500167239 e

GAC.T/CT-450016724 em 19/09/2014);

- na fase de execução dos contratos GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-450016724 (a

partir de 19/09/2014). 

Além da  solicitação  e  aceitação  de  promessa  de  vantagens  indevidas,  de  forma

consciente e voluntária, OTHON LUIZ, certamente entre 25 de junho de 2007 e 05 de agosto

de  2015,  recebeu  as  vantagens  indevidas  no  valor  de  R$  3.438.500,000  (três  milhões,

quatrocentos e trinta e oito mil e quinhentos reais) repassada pela  ANDRADE GUTIERREZ em

razão da função exercida pelo denunciado na ELETRONUCLEAR, notadamente diante dos

contratos, aditivos e licitações de interesse da empreiteira na estatal. (FATO 02) 

Tais valores foram recebidos por OTHON LUIZ mediante operação de branqueamento

de  valores  envolvendo  as  empresas  CG  IMPEX,  JNOBRE  e  DEUTSCHEBRAS,  as  quais

intermediaram o repasse da propina que foi depositada na empresa ARATEC ENGENHARIA:
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A tabela abaixo identifica as notas ficais emitidas pela ARATEC em favor das empresas

CG IMPEX, JNOBRE e DEUTSCHEBRAS68:

A propósito, OTHON LUIZ foi, entre 01/09/2000 a 25/02/2015, sócio com 99,00% de

participação da pessoa jurídica ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA & REPRESENTAÇÕES

LTDA., CNPJ 04.068.632/0001-48, com sede na Avenida Sagitário, 138, Sala 1716, Edifício City,

Alphaville Conde II, Barueri/SP.69 

O quadro societário da empresa sempre foi integrado por familiares do denunciado,

no caso, por suas filhas, ANA CRISTINA DA SILVA TONIOLO (04/04/2005 até a atualidade),

68 O Ministério Público Federal, após a quebra fiscal deferida por esse juízo, expediu ofício 5993/2015-PRPR-
FT (OUT34) à Secretaria de Finanças de Barueri, município onde está a sediada ARATEC, requisitando o
encaminhamento de todas as notas fiscais emitidas pela empresa no período de 2009 a 2015. Através do e-
mail datado de 22/07/2015 (OUT35), a SECRETARIA DE FINANÇAS DE BARUERI encaminhou planilha
com indicação de todas as notas fiscais emitidas pela ARATEC (OUT36).

69 OUT37.
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EMISSOR NR NF DATA VALOR (R$) TOMADOR
ARATEC 11 07/05/09 168.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 12 08/05/09 82.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 100 08/04/10 120.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 101 14/04/10 67.500,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 126 26/05/10 100.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 127 02/06/10 65.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 128 29/06/10 60.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 129 29/06/10 33.750,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 153 12/08/10 60.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 154 12/08/10 33.750,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 171 22/09/10 40.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 173 27/09/10 30.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 174 03/10/10 42.500,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 194 08/12/10 80.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 195 13/12/10 35.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 196 15/12/10 57.500,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 214 07/01/11 38.200,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 221 02/02/11 140.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 236 17/02/11 59.500,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 332 05/09/11 220.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 365 23/11/11 30.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 366 23/11/11 60.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 367 28/11/11 30.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 368 30/11/11 50.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 369 02/12/11 50.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 420 16/03/12 30.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 428 20/03/12 60.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 429 20/03/12 30.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 433 27/03/12 50.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 434 27/03/12 50.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 458 18/06/12 30.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 460 21/06/12 60.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 461 24/06/12 30.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 462 26/06/12 50.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 469 23/07/12 41.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 482 12/09/12 10.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 484 14/09/12 20.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 485 19/09/12 10.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 489 21/09/12 35.000,00 CG IMPEX, ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ARATEC 502 14/11/12 75.000,00 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ARATEC 505 21/11/12 50.000,00 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ARATEC 508 27/11/12 100.000,00 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ARATEC 529 19/02/13 117.500,00 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ARATEC 531 25/02/13 50.000,00 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ARATEC 532 04/03/13 50.000,00 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ARATEC 551 29/05/13 75.000,00 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ARATEC 553 06/06/13 50.000,00 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ARATEC 555 12/06/13 100.000,00 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ARATEC 578 18/09/13 25.000,00 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ARATEC 584 01/10/13 125.000,00 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ARATEC 586 04/10/13 75.000,00 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ARATEC 609 05/03/14 35.000,00 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ARATEC 623 12/12/14 252.300,00 DEUTSCHEBRAS COMERCIAL E ENGENHARIA LTDA.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

ANA LUIZA BARBOSA DA SILVA BOLOGNANI (25/02/2015 em diante),  e  por sua esposa,

MARIA CELIA BARBOSA DA SILVA (01/09/2000 a 04/04/2005).70

Pontue-se que a administração da empresa foi repassada, ao menos formalmente,

por OTHON LUIZ a sua filha ANA CRISTINA.

Em razão das vantagens indevidas prometidas e auferidas, OTHON LUIZ, conforme

alhures exposto,  zelou  pelos interesses da empreiteira em procedimentos licitatórios,

contratos  e  aditivos  no  âmbito  da  ELETRONUCLEAR,  inclusive  na  proteção  e

favorecimento do cartel que atuou nas licitações de montagem eletromecânica.

Por  exemplo,  OTHON  LUIZ adotou  no  Contrato  NCO  223/83  metodologia  de

pagamentos de custos indiretos antieconômicas para ELETRONUCLEAR em virtude do atraso

das obras civis de Angra 3, deixou de adotar medidas para obstaculizar o funcionamento do

cartel.  Além  disso,  interveio  em  favor  das  empresas  cartelizadas,  entre  elas  a  própria

ANDRADE GUTIERREZ, para que fossem inseridas cláusulas restritivas à concorrência no Edital

de  Pré-Qualificação  nº  GAC.T/CN-005/11  (DOU  12/08/2011).  Também,  em  prejuízo  à

ELETRONUCLEAR, se opôs a outros dirigentes da estatal  na negociação com as empresas

cartelizadas para obtenção de desconto superior a 6% do valor contratado nos contratos

GAC.T/CT-4500167239  e  GAC.T/CT-4500167242,  em razão  da  fusão  dos  consórcios  UNA 3  e

Angra 3 no CONSÓRCIO ANGRAMON.

Destarte, agindo dolosamente, OTHON LUIZ, incorreu, por 24 (vinte e quatro) vezes,

na prática do delito previsto  no art. 317, §1º, combinado com o art. 69, todos do Código

Penal.

FATOS  03,  04,  05,  06,  07  e  08:  LAVAGEM  DE  CAPITAIS  ENVOLVENDO  A

ANDRADE GUTIERREZ:

I – Dos crimes antecedentes:

A  lavagem  de  capitais  imputada  aos  denunciados  está  escorada  em  crimes

antecedentes  praticados  em detrimento  da  ELETRONUCLEAR,  notadamente  os  crimes  de

corrupção passiva e ativa, cartel e fraude à licitações.

70 OUT37.
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I.A:  Crimes de Corrupção Ativa e Passiva:  Consoante narrado e imputado nesta

denúncia.

I.B: Cartel: embora não seja denunciado neste momento, os denunciados incorreram

no delito do art. 4º, II, “a” e “b”, da Lei 8.137/90, pois lograram frustrar o caráter competitivo

de para eliminar a possibilidade de concorrência nas licitações inauguradas pelos editais de

Pré-Qualificação  nº  GAG.T/CN-005/11  e  de  Concorrência  nº  GAC.T/CN-003/13  da

ELETRONUCLEAR.

O cartel, que se iniciou em obras da PETROBRAS, teve composição variável através do

tempo. Assim, em uma primeira fase, que perdurou até meados da década de 2000, o cartel

das empreiteiras, batizado de “CLUBE”, era formado pelos seguintes grupos empresariais: 1)

ODEBRECHT,  2)  UTC,  3)  CAMARGO  CORREA,  4)  TECHINT,  5)  ANDRADE  GUTIERREZ,  6)

MENDES JÚNIOR, 7) PROMON, 8) MPE, e 9)  SETAL – SOG. 

Contudo, após certo período de funcionamento, o “CLUBE” de grandes empreiteiras

verificou a necessidade de contornar alguns empecilhos para que o Cartel pudesse funcionar

de forma ainda mais eficiente. 

A primeira medida que foi tomada por tais empresas do “CLUBE” para tornar mais

eficiente a empreitada criminosa,  ou seja,  para melhor controlar  o mercado relevante  de

engenharia  e  serviços  na  PETROBRAS,  consistiu  em,  por  volta  do  ano de  2004,  cooptar

funcionários do alto escalão da PETROBRAS que, por suas posições estratégicas na Estatal,

detinham poder suficiente zelar pelos interesses dessas empreiteiras. Tornou-se sistemático,

neste contexto, o oferecimento, promessa e pagamento de vantagens indevidas a RENATO

DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA, os quais passaram a garantir que os

intentos do grupo criminoso fossem atingidos71. 

Outro obstáculo a  ser  superado pelo “CLUBE” referia-se ao fato de que nele  não

estavam contempladas algumas das grandes empreiteiras brasileiras, de sorte que, mesmo

com os ajustes entre si  e mediante auxílio dos funcionários corrompidos da PETROBRAS,

71  Conforme consignado em seu Termo de Declarações nº 1 (autos nº 5073441-38.2014.404.7000,
evento 1, TERMOTRANSCDEP4) de AUGUSTO MENDONÇA (OUT98) “[…] QUE um pouco antes da
participação direta do declarante no “CLUBE”, durante o ano de 2004, esclarecendo que antes disso,
a  SETAL  CONSTRUÇÕES  já  participava,  mas  por  intermédio  do  sócio  GABRIEL  ABOUCHAR,  o
“CLUBE” estabeleceu uma relação com o Diretor  de Engenharia  da PETROBRÁS,  RENATO
DUQUE (Fase 3), para que as empresas convidadas para cada certame fossem as indicadas pelo
“CLUBE”, de maneira que o resultado pudesse ser mais efetivo […]”.
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persistia ainda alguma concorrência em alguns certames para grandes obras da Estatal. Tal

cenário tornou-se mais crítico no momento em que houve grande incremento na demanda

de grandes obras da petrolífera. 

Assim,  a  partir  do ano  de  2006,  admitiu-se  o  ingresso  de  outras  companhias  no

denominado CLUBE, o qual passou a ser composto por 16 (dezesseis) empresas. Diante disso,

mais sete grupos empresariais  passaram a integrar  o CLUBE:  10)  OAS;  11)  SKANSKA, 12)

QUEIROZ GALVÃO, 13) IESA, 14) ENGEVIX, 15) GDK e 16) GALVÃO ENGENHARIA. 

A formação do cartel permitia, assim, que fosse fraudado o caráter competitivo das

licitações  da  PETROBRAS,  com  a  obtenção  de  benefícios  econômicos  indevidos  pelas

empresas cartelizadas. O crime em questão conferia às empresas participantes do “CLUBE” ao

menos as seguintes vantagens:

a)  os  contratos  eram firmados  por valores  superiores  aos  que  seriam obtidos  em

ambiente de efetiva concorrência, ou seja, permitia a ocorrência de sobrepreço no custo da

obra;

b) as empresas integrantes do “CLUBE” podiam escolher as obras que fossem de sua

conveniência realizar, conforme a região ou aptidão técnica, afastando-se a competitividade

nas licitações dessas obras;

c) ficavam desoneradas total ou parcialmente das despesas significativas inerentes à

confecção de propostas comerciais efetivas nas licitações que de antemão já sabiam que não

venceriam72, e

d) eliminação da concorrência por meio de restrições e obstáculos à participação de

empresas alheias ao “CLUBE”.

Essas vantagens,  de caráter  nitidamente econômico,  constituíam  o proveito obtido

pelas empresas com a prática criminosa da formação de cartel e fraude à licitação. O produto

desse crime, além de ser contabilizado para o lucro das empresas, também servia em parte

72 Destaca-se que as empresas também lucravam com o funcionamento do cartel porque poderiam ter custos 
menores de elaboração de proposta, nos certames em que sabiam que não sairiam vencedoras. Com efeito, 
para vencer uma licitação, a empresa necessitava investir na formulação de uma proposta “séria”, a qual 
chegava a custar de R$ 2 milhões a R$ 5 milhões, conforme a complexidade da obra. Já as concorrentes que 
entravam na licitação apenas para dar uma aparência de falsa competição não investiam nas propostas e, 
propositadamente, elevavam os custos de seu orçamento para ser derrotada no simulacro de licitação. Com 
isso, despendiam valor substancialmente menor por certame disputado. Bem na verdade, as empresas 
perdedoras tomavam conhecimento do valor a ser praticado pela vencedora e apresentavam sempre um preço
superior àquele.
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para os pagamentos (propina) feitos aos empregados públicos da PETROBRAS e a terceiros

(operadores, agentes políticos e partidos políticos), por via dissimulada, conforme adiante

será descrito.

A  sistemática  de  decisões  e  atuação  do  grupo  criminoso  no  âmbito,  para  a

conformação  da  aliança  e  dos  ajustes  entre  si,  contava  com  um  modus  operandi bem

definido.

Inicialmente,  RICARDO  PESSOA73,  diretor  da  UTC  ENGENHARIA,  realizava  e

coordenava as reuniões do “CLUBE”, as quais ocorriam, em sua maioria, nas sedes da própria

UTC, em São Paulo e Rio de Janeiro, sendo que também ocorreram reuniões do Cartel na

sede da QUEIROZ GALVÃO74 e da ANDRADE GUTIERREZ75 76.

A convocação dos membros para as reuniões do CLUBE era usualmente realizada por

RICARDO PESSOA e se dava por variadas formas. Eram feitas convocações mediante o envio

de SMS, de e-mails, por ligações telefônicas77, por meio de um “emissário”, mediante contatos

entre secretárias ou, ainda, pessoalmente.78 

De cada encontro não era lavrada uma ata formal,  mas, por vezes,  eram lançadas

pelos próprios participantes anotações manuscritas sobre as decisões tomadas na reunião.

Para comprovar a existência desses encontros, vejam-se as anotações manuscritas de reunião

realizada no dia 29/08/200879,  feitas por MARCOS BERTI da empresa SOG ÓLEO E GÁS e

entregues  espontaneamente  por  AUGUSTO  MENDONÇA  em  decorrência  do  acordo  de

colaboração  que  celebrou  com  o  Ministério  Público  Federal.  Neste  documento  foram

anotadas reclamações, pretensões e ajustes de várias das empresas cartelizadas com relação

73 Denunciado nos autos nº 5083258-29.2014.404.7000.
74  Sobre este aspecto, assim como maiores detalhes acerca do funcionamento do CARTEL é oportuno citar o

termo de depoimento prestado por MARCOS PEREIRA BERTI .
75 Nesse sentido, veja-se o depoimento de DALTON DOS SANTOS AVANCINI (OUT99):  “QUE ,  acerca

desses documentos hora apresentados, os quais lhe foram fornecidos pela empresa CAMARGO CORRÊA,
por  meio  do  escritório  LEVY  SALOMÃO,  destaca  uma  reunião  havida  empresa  ANDRADE
GUTIERREZ no  dia  12/09/2011,  oportunidade  em que provavelmente  foi  discutida  a  participação  das
empresas do cartel na TUBOVIAS do COMPERJ". No mesmo sentido o termo de colaboração nº 14 de
DALTON.

76 Observe-se, ainda, que, em uma das anotações feitas nas reuniões do cartel, consta o seguinte tópico: “5 –
Reuniões paralelas – Houve reunião na AG – Discutiu-se o offsite da RNEST”.

77 Nesse sentido,  veja-se o seguinte trecho do termo de colaboração nº  2,  de Dalton dos Santos  Avancini:
“QUE, explica que não havia uma organização muito rígida desse esquema, sendo agendadas reuniões
periódicas sem uma regularidade definida, com a convocação dos interessados por telefone ou email a fim
de tratar desses assuntos; QUE, não havia um código estruturado, embora se buscasse discrição nesses
assuntos, intitulando-se os encontros como "reuniões sobre PETROBRAS", "reunião do G6", "reunião para
tratar do COMPERJ" etc.”.

78 Termo de colaboração nº 1 de AUGUSTO RIBEIRO (OUT98).
79 Item nº 01 do Auto de Apreensão formalizado.
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a grandes obras da PETROBRAS. Deste material também se depreende a informação de que

o próximo encontro ocorreria no dia 25/09, o que retrata a periodicidade mensal com que

tais reuniões ocorriam. De mesmo teor é o conteúdo das anotações fornecidas por JULIO

CAMARGO.

O desenvolvimento das atividades do cartel  alcançou,  em 2011,  tamanho grau de

sofisticação  que  seus  integrantes  estabeleceram  entre  si  um  verdadeiro  “roteiro”  ou

“regulamento”  para  o  seu  funcionamento,  intitulado  dissimuladamente  de  “Campeonato

Esportivo”.  Esse  documento,  ora  anexado  (ANEXO  15),  foi  entregue  pelo  colaborador

AUGUSTO MENDONÇA,  representante  de  uma das  empresas  cartelizadas,  a  SETAL  (SOG

OLEO E GÁS), e prevê, de forma analógica a uma competição esportiva, as “regras do jogo”,

estabelecendo o modo pelo qual selecionariam entre si a empresa, ou as empresas em caso

de Consórcio, que venceria(m) os certames da PETROBRAS no período.

Ademais, vários documentos, apreendidos na sede da empresa ENGEVIX, confirmam

essa organização e dissimulação dos encontros do cartel. Em papel intitulado “reunião de

bingo”, por exemplo, são indicadas as empresas que deveriam participar de licitações dos

diferentes contratos do COMPERJ, enquanto no papel intitulado “proposta de fechamento do

bingo  fluminense”,  são  listados  os  “prêmios”  (diferentes  contratos  do  COMPERJ)  e  os

“jogadores” (diferentes empreiteiras).  Em outro documento, uma “lista de novos negócios

(mapão) – 28.09.2007 (...)”, são indicadas obras das diferentes refinarias, em uma tabela, e

uma proposta de quem seriam as construtoras do cartel responsáveis, as quais são indicadas

por siglas em vários casos dissimuladas. Há várias outras tabelas representativas da divisão

de mercado, como aquela chamada “avaliação da lista de compromissos”80. 

Nesse  sentido,  as  empreiteiras  cartelizadas,  por  seus  administradores  ou

representantes, realizavam, normalmente com frequência mensal ou bimestral, mas podendo

variar conforme a necessidade, reuniões com a finalidade de “lotear” entre si grandes obras

da PETROBRAS. 

O cartel se caracterizava pela organização e coesão de seus membros, que realmente

logravam, com isso, evitar integralmente a competição entre as empresas cartelizadas, de

forma que todas pudessem ser beneficiadas pelo acordo – em detrimento da contratante,

que inicialmente era a PETROBRAS.

80 Autos 5053845-68.2014.404.7000, evento 38, APREENSAO9, fls. 04/30.
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Conforme mencionado acima, a forma encontrada pelas empreiteiras do CLUBE de

tornar  o  cartel  ainda mais  eficiente,  foi  a  corrupção de Diretores  e  empregados do alto

escalão da PETROBRAS, oferecendo-lhes vantagens indevidas (propina) para que estes não só

se omitissem na adoção de providências contra o funcionamento do “CLUBE”, como também

para que estivessem à disposição sempre que fosse necessário para garantir que o interesse

das cartelizadas fosse atingido.

O cartel funcionou de forma plena e consistente, ao menos entre os anos de 2004 e

2014, interferindo nos processos licitatórios de grandes obras da PETROBRAS a exemplo da

REPAR –  Refinaria  Presidente  Vargas,  localizada  em Araucária/PR,  Refinaria  Abreu Lima –

RNEST, COMPERJ, Refinaria Alberto Pasqualini – REVAP, Refinaria Presidente Bernardes - RPBC

(Cubatão), Refinaria Gabriel Passos – REGAP, Refinaria Duque de Caxias – REDUC, Refinaria de

Paulínea - REPLAN, Terminal Barra do Riacho - TRBR, Terminal da Bahia – TRBA, Terminal de

Cabiúnas,  de responsabilidade das  Diretorias  de Abastecimento e Serviços,  ocupadas em

grande parte deste período pelos denunciados PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE,

respectivamente.  RENATO  DUQUE  era,  ainda,  auxiliado  por  PEDRO  BARUSCO,  Gerente

Executivo de Engenharia da Estatal até o ano de 2011. 

Mister ressaltar que a ANDRADE GUTIERREZ era uma das fundadoras do cartel (vide

histórico de conduta elaborado pelo CADE, ANEXOS 111 a 113). Em razão disso, seu nome

consta  em  praticamente  todos  os  documentos  elaborados  pelo  “CLUBE”  aos  quais  o

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL teve acesso (ANEXOS 5, 12, 16  /  ANEXOS 115 a 13181 /

ANEXO 13582). 

Ainda,  uma  das  reuniões  do  “CLUBE”  ocorreu  justamente  na  sede  da  ANDRADE

GUTIERREZ em São Paulo, conforme esclareceu DALTON DOS SANTOS AVANCINI83:

“QUE  ,  acerca  desses  documentos  hora  apresentados,  os  quais  lhe  foram  fornecidos  pela

empresa CAMARGO CORRÊA, por meio do escritório LEVY SALOMÃO, destaca uma  reunião

havida  empresa  ANDRADE  GUTIERREZ no  dia  12/09/2011,  oportunidade  em  que

provavelmente foi discutida a participação das empresas do cartel na TUBOVIAS do COMPERJ"

81 Apêndice documental do histórico de conduta elaborado pelo CADE.
82 Análise feita pela autoridade policial na representação apresentada nos autos 5024251-72.2015.4.04.7000, 

Evento 1.
83 Termo de Declarações DALTON.
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Obtidos os registros de entrada do edifício sede da ANDRADE GUTIERREZ em São

Paulo84 (prédio comercial localizado no bairro Brooklyn Novo), confirma-se a realização da

reunião mencionada por DALTON, no dia 12/09/2011, com a participação de representantes

das  empreiteiras  integrantes  do cartel,  registrando-se  a  presença  ao  menos  da  OAS,  da

CAMARGO CORREA, da QUEIROZ GALVÃO, da ODEBRECHT e da ANDRADE GUTIERREZ85:

DATA NOME_VISITANTE EMPRESA CONTATO

12/09/11 AGENOR FRANKLIN OAS ANTONIO PEDRO

12/09/11 DALTON DOS SANTOS AVANCINI CAMARGO CORREIA FLÁVIO BARRA

12/09/11 HOTON MORAES QUEIROS GALVAO ADAO

12/09/11 MARCIO FARIA DA SILVA PARTICULAR HELTON

12/09/11 PAULO ROBERTO DALMAZZO AG FERNANDA

12/09/11 RENATO AUGUSTO RODRIGUES ODEBRECH RENATO

12/09/11 RICARDO RIBEIRO PESSOA UTC ELTON

Como consequência natural da cartelização, os ajustes não ficaram adstritos às

obras  da  PETROBRAS  e  a  atuação  do  cartel  se  expandiu  para  outros  setores  da

Administração Pública, direta e indireta, notadamente a ELETRONUCLEAR.

Na  ELETRONUCLEAR,  os  executivos  da  ANDRADE  GUTIERREZ,  ROGÉRIO  NORA,

CLÓVIS RENATO, OLAVINHO MENDES, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO e OTAVIO

MARQUES,  acertados com integrantes da cúpula das empresas ODEBRETCHT,  CAMARGO

CORRÊA, UTC, QUEIROZ GALVÃO, EBE (Grupo MPE) e TECHINT se ajustaram para eliminar a

possibilidade de concorrência nas licitações inauguradas pelos editais de  Pré-Qualificação

nº GAG.T/CN-005/11 e de Concorrência nº GAC.T/CN-003/13, bem como para dificultar a

redução de preços na negociação de descontos com a ELETRONUCLEAR em decorrência da

fusão dos Consórcios UNA 3 e ANGRA 3 no CONSÓRCIO ANGRAMON.

Tais certames tinham por objeto a habilitação e contratação de serviços técnicos

especializados  de  montagem  eletromecânica,  com  fornecimento  de  materiais  e

84 Em cumprimento a mandado de busca e apreensão deferido por esse Juízo – OUT100.
85 Relação de visitas do dia 12/09/2011.
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componentes e apoio ao comissionamento, para a Unidade 3 da Central Nuclear Almirante

Álvara Alberto – CNAAA em Angra dos Reis. 

No  curso  de  tais  procedimentos  licitatórios  foi  possível  demonstrar  a  atuação

concertada das empresas cartelizadas ao menos em três momentos distintos:

a) na fase interna da licitação, com o direcionamento do certame para exclusão de

outros licitantes;

b) na fase externa da licitação, com a anuência à estratégia das empresas para excluir

a  competitividade  e  elevar  os  preços  artificialmente,  colocando-os  próximos  ao  limite

superior da faixa de preços admitida;

c)  na fase de negociação de descontos,  com interferência para que os descontos

exigidos das empreiteiras fossem os menores possíveis. 

A seguir, são descritas, sucintamente, as três etapas indicadas.

a) na fase interna da licitação, com o direcionamento do certame para exclusão

de outros licitantes;

Em data anterior  a  publicação do edital  de Pré-qualificação nº GAC.T/CN-005/11,

relacionados ao circuito primário do reator (nuclear) e ao circuito secundário do reator (não

nuclear) da Usina de Angra 3,  foi possível evidenciar a atuação concertada das empresas

ANDRADE  GUTIERRREZ,  ODEBRETCHT,  CAMARGO  CORRÊA,  UTC,  QUEIROZ  GALVÃO,  EBE

(Grupo MPE) e TECHINT. Nessa época, os integrantes da cúpula de tais empresas acertaram

com o denunciado OTHON LUIZ a  inserção de cláusulas restritivas à concorrência  para

favorecer  as  empresas  cartelizadas  na  pré-qualificação,  que  tinha  por  intuito  habilitar  as

futuras  empresas  ou  consórcios  que  participariam  do  certame  que  visava  à  efetiva

contratação para os serviços de montagem de ANGRA 3..

A  propósito,  DALTON  AVANCINI,  ex-presidente  da  Camargo  Corrêa  que  firmou

acordo de colaboração com o MPF, informou que o direcionamento da licitação para o grupo

de empresas cartelizadas iria ocorrer mediante a inclusão de cláusulas restritivas no edital,

que acarretaria a exclusão de outras prováveis licitantes, já na fase de habilitação prévia.

Corroborando o exposto por DALTON, a Unidade Técnica do Tribunal de Contas da

União, ao analisar a licitação, concluiu que foram identificadas cláusulas de habilitação que

conferiam  “caráter  extremamente  restritivo  ao  certame,  a  exemplo  da  exigência  de
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atendimento  de  pelo  menos  quatro  subitens  por  cada  consorciada”.  Não  obstante  as

conclusões técnicas, o Plenário do TCU resolveu determinar o prosseguimento da licitação (cf.

Acórdão nº 3238/2012-TCU-Plenário86). 

O  histórico da conduta  elaborado pela  Superintendência-Geral  do CADE também

aponta  que  “haveria  arranjos  desde  2011  para  articulação  entre  os  consórcios  UNA3  e

ANGRA3 com relação à participação na referida licitação […] à época já havia um acordo entre

os dois consórcios para trabalharem no sentido de que apenas ambos fossem qualificados e

que, assim sendo, dividiriam os dois pacotes de licitação para cada um dos consórcios. Cada

consórcio  venceria,  portanto,  uma  parte  da  licitação,  e  ao  final  os  dois  consórcios  se

associariam para a execução”.

Em seguida, confirmando-se o acerto para direcionamento da licitação – que, repita-

se, ocorreu com a anuência de OTHON LUIZ -, as empresas que já haviam se alinhado em

2011 foram  realmente  as  únicas  habilitadas  para  ambos  os  pacotes  oferecidos.  Foram

habilitados  os  consórcios  UNA  3  (formado  por  ANDRADE  GUTIERREZ,  ODEBRECHT,

CAMARGO CORREA e UTC) e ANGRA 3 (formado por QUEIROZ GALVÃO, EBE e TECHINT).

Ou seja, em decorrência do procedimento de pré-qualificação, antes da licitação, já

eram, portanto,  conhecidos os nomes dos licitantes vencedores,  só não se sabendo qual

pacote caberia a cada um deles. Mas isto já estava estabelecido perante o cartel.

b) na fase externa da licitação, com a anuência à estratégia das empresas para

excluir a competitividade e elevar os preços artificialmente, colocando-os próximos ao

limite superior da faixa de preços admitida; 

O segundo conjunto de  atos  que  demonstra  a  atuação cartelizada das  empresas

ANDRADE  GUTIERRREZ,  ODEBRETCHT,  CAMARGO  CORRÊA,  UTC,  QUEIROZ  GALVÃO,  EBE

(Grupo MPE) e TECHINT teve início com a divulgação do Edital de Concorrência, em maio de

2013  (Edital  nº  GAC.T/CN-003/13),  seguindo  até  a  efetiva  realização  da  licitação,  em

novembro de 2013.

A  Superintendência  Geral  do  CADE  amealhou  diversos  documentos  internos  e

correspondências  externas  da  empresa  CAMARGO  CORREA  que  comprovam  que,  nesse

período, houve intensa movimentação e discussão entre as empreiteiras cartelizadas para

acertar quais seriam os vencedores de cada pacote e quais preços seriam ofertados,;

86 OUT26.
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Consoante exposto no histórico da conduta, a estratégia inicial das empresas era a de

que o Consórcio UNA 3 venceria ambos os pacotes e escolheria aquele de sua preferência;

posteriormente,  em reunião realizada em 24/10/2013,  aventou-se a  possibilidade de que

cada pacote teria um vencedor;  ao final,  voltou-se à estratégia inicial  e deliberou-se,  em

reunião documentada realizada em 08/11/2013, que o consórcio UNA 3 seria o vencedor dos

dois pacotes, escolheria o pacote de sua preferência (que foi o pacote 2, por ser de valor mais

alto) e, sem seguida, abdicaria do outro pacote em favor do consórcio ANGRA 3.

Há  elementos  concretos  a  indicar  que  todo  esse  acerto  foi  realizado  com

conhecimento e interferência de dirigentes da ELETRONUCLEAR.

Significativo, a esse respeito, o e-mail trocado entre os diretores da Camargo, datado

de 08/11/201387, no qual se menciona explicitamente que foi necessário mudar a estratégia

do cartel porque já havia sido acertado com o “cliente” uma estratégia diferente – sendo que

o cliente, na hipótese, somente pode ser o contratante das obras, a ELETRONUCLEAR.

“From: L.C.M.

Sent: Friday, November 08, 2013 10:39:34 PM

To: M.S.B.

Subject: Reunião Conselhão Angra III – 08/11

Presentes todos os representantes das sete empresas.

Principais deliberações:

Reformulação  do  que  foi  decidido  na  ultima  reunião  do  Conselho  sobre  a

estratégia de venda. Decidiu-se, então, que teríamos um vencedor para cada

pacote. Em conversa, nesta semana, com o cliente, notou-se o desconforto pela

decisão  tomada,  pois  tinha  sido  acordado,  anteriormente,  que  haveria  um

vencedor para os dois pacotes, sendo que o vencedor optaria por um pacote, e

outro pacote seria ofertado ao outro grupo pelo preço ofertado pelo grupo

vencedor. Reformulou-se então a decisão, sendo que após acalorada discussão,

o nosso grupo sairá vencedor, escolherá o pacote que lhe interessa, e o outro

grupo leva o outro pacote.

87 Histórico de conduta, IMAGEM 5 – DOCUMENTO 32.
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[...]

O  ajuste  entre  os  consórcios  incluía,  ainda,  a  fusão  entre  ambos,  com execução

conjunta  de  ambos  os  pacotes  licitados.  Confirmando  a  ciência  do  ajuste  por  parte  da

ELETRONUCLEAR, e-mail trocado entre representantes das empresas membros do consórcio

UNA 3 (ODEBRECHT, ANDRADE GUTIERREZ, UTC e CAMARGO CORREA), de 12/11/2013, no

qual  relatam  reunião  ocorrida  na  ELETRONUCLEAR  em  11/11/2013,  antes  mesmo  da

apresentação das propostas, em que foi discutida a estratégia de junção dos dois consórcios

em momento posterior à licitação e anterior à assinatura dos contratos:

Finalizado o certame, e seguindo o ajuste entre as empresas cartelizadas, a proposta

do Consórcio UNA 3 ficou no limite máximo superior admitido pela ELETRONUCLEAR (4,98%

a mais), e a proposta do Consórcio ANGRA 3 foi 0,01% superior à do suposto concorrente.

Registra-se que essa mesma diferença de preços ocorreu em ambos os pacotes da

licitação,  fato  esse  altamente  improvável  de  ocorrer  em  ambiente  de  livre  concorrência,

somente  podendo decorrer  do  ajuste  entre  as  empresas,  evidenciando-se  nitidamente  o

prejuízo imposto à ELETRONUCLEAR. 
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Veja-se a tabela a seguir, constante do mesmo Histórico de Conduta:

c) na fase de negociação de descontos, com interferência para que os descontos

exigidos das empreiteiras fossem os menores possíveis. 

O terceiro conjunto de atos em que se aponta a atuação do cartel   ocorreu após a

finalização da licitação. 

O consórcio UNA 3, integrado pela ANDRADE GUTIERREZ, abdicou do pacote 1 e, em

seguida,  ambos os  consórcios se uniram para execução conjunta das obras,  formando o

Consórcio ANGRAMON.

De acordo com o edital, no caso de administração conjunta das obras seria devido

um desconto de 6% sobre o valor licitado. 

No entanto,  alguns dirigentes da ELETRONUCLEAR insistiam na concessão de um

desconto superior, no montante de até 20%. 

Há evidências concretas de que as empresas também se mantiveram coordenadas

para evitar a concessão de desconto maior, consoante amplamente descrito no Histórico de

Conduta,  posição  essa  que  acabou  prevalecendo  perante  a  ELETRONUCLEAR,  sendo

concedido ao final apenas o desconto contratual de 6%.

Nessa fase, inclusive, em reunião datada de novembro de 2013,  OTHON LUIZ  foi

questionado pelo Diretor de Geração da Eletrobras, VALTER CARDEAL DE SOUZA, sobre o

resultado  da  licitação,  em  especial  pelos  preços  estarem  acima  do  mercado  quando

comparados  com outras  obras  de  montagem eletromecânica.  O  denunciado  buscou,  no

interesse das empresas, justificar o preço, apresentando justificativas equivocadas88. 

88 É o que se colhe das informações prestadas pela CAMARGO CORRÊA no Acordo de Leniência celebrado
no  âmbito  do  CADE,  com a  participação  do  MPF.  Colhe-se  do  Histórico  da  Conduta:  “124.  Segundo
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Em suma, são fortes as evidências de que os executivos das empresas  ANDRADE

GUTIERRREZ, ODEBRETCHT, CAMARGO CORRÊA, UTC, QUEIROZ GALVÃO, EBE (Grupo MPE) e

TECHINT incorreram na prática do crime de cartel.

I.C: Fraude às licitações: embora não seja objeto de imputação nesta denúncia, em

decorrência  das  condutas  praticadas  na  atuação  do  cartel,  os  executivos  da  ANDRADE

GUTIERREZ, ora denunciados, praticaram também o delito do artigo 90 da Lei 8.666/93, ao se

ajustarem  com  as  demais  empresas  consorciadas  para  obterem  a  inserção  de  cláusulas

restritivas no edital de Pré-qualificação nº GAG.T/CN-005/11.

Também  em  decorrência  das  condutas  ajustadas  pelas  empresas  cartelizadas,  os

executivos da ANDRADE GUTIERREZ, em conjunto com integrantes da cúpula das demais

empresas do CONSÓRCIO ANGRA 3 e UNA 3, em subsunção de fatos ao tipo do artigo 96, V

da Lei 8.666/93, fraudaram a Concorrência nº GAC.T/CN-003/13, tornando mais onerosa para

a  ELETRONUCLEAR  a  execução  dos   contratos  GAC.T/CT-4500167239  e  GAC.T/CT-

4500167242, notadamente, por eliminarem a competitividade e frustrarem a concessão de

maiores descontos aos contratos negociados com a estatal. 

II – Dos atos de lavagem:

As  operações  de  lavagem  de  ativos  a  seguir  descritas  adotou  o  mesmo  modus

operandi  daquelas  efetuadas  no  âmbito  da  Diretoria  de  Abastecimento  da  Petrobras,

mediante  a  simulação  de  contratos  de  consultoria  para  repasse  de  valores  ilícitos  ao

destinatário final.

No âmbito  da  ELETRONUCLEAR,  a  ANDRADE GUTIERREZ utilizou as  empresas  CG

IMPEX,  JNOBRE  e  DEUTSCHEBRAS  para  operacionalizar  o  branqueamento  de  valores

repassados  à  ARATEC  ENGENHARIA,  empresa  de  propriedade  do  então  Presidente  da

ELETRONUCLEAR, OTHON LUIZ, conforme abaixo ilustrado:

apurado pela Signatária, após a divulgação do resultado da licitação, Valter Luiz Cardeal de Souza (Diretor
de Geração da Eletrobras) questionou Othon Luiz Pinheiro da Silva (Diretor-Presidente da Eletronuclear)
acerca  do  resultado  da  licitação,  que  teria  tido,  a  seu  ver,  preços  acima  do  esperado.  Segundo  o
conhecimento  dos  Signatários,  em  reunião  da  Diretoria  das  empresas  do  Grupo  Eletrobras  no  dia
28.11.2013, Valter Luiz Cardeal de Souza teria questionado Othon Luiz Pinheiro da Silva sobre o alto preço
a ser  pago pelos serviços de montagem eletromecânica em Angra 3,  se comparado ao de outras obras
envolvendo montagem eletromecânica.  Othon Luiz  Pinheiro da  Silva  teria justificado tal  discrepância
alegando que o orçamento de Angra 3 já havia sido aprovado pelo TCU e que as obras de montagem de
hidroelétricas  não  poderiam  servir  de  parâmetro  para  a  precificação  dos  serviços  de  montagem  em
projetos de outra natureza.” OUTS 27 a 29
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II.1: Lavagem de ativos ANDRADE GUTIERREZ-CGIMPEX-ARATEC:

Consumados os delitos antecedentes, entre 02/02/2009 e 26/09/2012, os denunciados

CARLOS GALLO, CLÓVIS RENATO, OLAVINHO FERREIRA MENDES, com ciência de FLÁVIO

BARRA e GUSTAVO BOTELHO, e sob a orientação e anuência de ROGÉRIO NORA DE SÁ,

OTÁVIO  MARQUES  e  OTHON  LUIZ,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,

localização, disposição, movimentação e a propriedade de R$  2.930,000,00 (dois milhões e

novecentos e trinta mil  reais), por meio 13 repasses no valor líquido de R$ 2.743.555,00,

embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a CG IMPEX e

em notas fiscais emitidas com base em tais instrumentos contratuais. (FATO 03)89

Todos os valores repassados pela ANDRADE GUTIERREZ para a  CG IMPEX (atual CG

IMPEX),  administrada  pelo  denunciado  CARLOS  GALLO,  são  recursos  provenientes  de

propina (vantagem indevida), o que se corrobora pelo fato de que a CG IMPEX não tinha

empregados e pessoal técnico para prestar serviços à ANDRADE GUTIERREZ. 

FLÁVIO  BARRA,  Diretor-Geral  e,  posteriormente,  Presidente  da  AG  Energia  e

GUSTAVO BOTELHO,  Diretor Superintendente, respectivamente, eram os responsáveis por

gerir as contratações da ANDRADE GUTIERREZ na ELETRONUCLEAR. Portanto, tinham ciência

nas operações de lavagem para a ARATEC, tendo inclusive, já em 2014, efetuado, com suas

próprias  assinaturas,  operações  de lavagem desta natureza  com a utilização da  empresa

DEUTSCHEBRAS.

89 OUT38 A OUT43 e OUT47.
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Assim, sob orientação dos denunciados ROGÉRIO DE SÁ, presidente da Construtora

Andrade  Gutierrez,  e  OTAVIO  MARQUES,  Presidente  da  Andrade  Gutierrez  S/A,  e  com

ciência  de  FLÁVIO  BARRA  e GUSTAVO  BOTELO, os  denunciados  CLÓVIS  RENATO  e

OLAVINHO MENDES operaram sistematicamente a lavagem de ativos em favor de OTHON

LUIZ, por intermédio da CG IMPEX de CARLOS GALLO. 

Para tanto, a ANDRADE GUTIERREZ entabulou com a CG IMPEX os seguintes contratos

fictícios:

-  Em 02  de  fevereiro  de  2009 foi  subscrito  o  contrato  de  consultoria  técnica-

econômica-financeira,  para  análise  e  parecer  sobre  estudos  de  projetos  de  mobilidade

urbana, vias de ligação de tráfego rodoviária, entre a região metropolitana do Rio de Janeiro

e cidades da baixada fluminense, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).90

O contrato foi assinado por CARLOS GALLO,  pela CG, e pelo denunciado  CLÓVIS

RENATO pela  ANDRADE  GUTIERREZ.  Subscreveu  o  instrumento,  como  testemunha,  o

denunciado OLAVINHO MENDES.

-  Em 01 de março de 2010 foi  subscrito o contrato de prestação de serviços de

consultoria técnica, econômica e financeira visando a otimização de custos do escopo abaixo

descrito,  nas  seguintes  regiões  a)  Baixada  Fluminense  –  Soluções  para  Macro  e  Micro

Drenagem;  b) Zona Oeste (Bacia  de Jacarepaguá)  – Soluções para Saneamento,  Macro e

Micro Drenagem;  c)  Zonas  Oeste  e  Norte  (Corredor  Viário,  Transporte  de  Passageiros)  –

Soluções para Obras de Artes Especiais e Pavimentação, no valor de R$ 1.000.000,00 (um

milhão de reais).91

O contrato foi assinado por  CARLOS GALLO,  pela CG, e pelo denunciado CLOVIS

RENATO pela  ANDRADE  GUTIERREZ.  Subscreveu  o  instrumento,  como  testemunha,  o

denunciado OLAVINHO MENDES.

-  Em 01 de setembro de 2010 foi  subscrito  o  1º Termo Aditivo do Contrato de

Prestação de Serviços (Sem nº, datada de 01 de março de 2010), no valor de R$ 1.330.000,00

(um milhão e trezentos e trinta mil reais).92

90 IPL autos nº 5026417-77.2015.404.7000, Evento 50, out3 – OUT32.
91 IPL autos nº 5026417-77.2015.404.7000, Evento 50, out4 – OUT33
92 IPL autos nº 5026417-77.2015.404.7000, Evento 50, out4 – OUT33
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O referido  aditivo  foi  assinado por  CARLOS GALLO,  pela  CG,  e  pelo  denunciado

CLÓVIS RENATO pela ANDRADE GUTIERREZ.

- Em  18 de agosto de 2011  foi  subscrito o contrato de prestação de serviços de

consultoria  técnica,  econômica  e  financeira  visando  a  otimização  de  custos,  em

empreendimentos públicos e/ou privados, na Região Sudeste (Estados de São Paulo, Rio de

Janeiro, Espírito Santo  e Minas Gerais), no valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos

mil reais).93

O contrato foi assinado por  CARLOS GALLO,  pela CG, e pelo denunciado  CLOVIS

RENATO pela  ANDRADE  GUTIERREZ.  Subscreveu  o  instrumento,  como  testemunha,  o

denunciado OLAVINHO MENDES.

Por  sua  vez,  coube  a  OLAVINHO MENDES,  como visto,  subscrever  os  contratos

fictícios como testemunha, bem como produzir de documentos ideologicamente falsos para

dar suporte à contratação fictícia, tais como proposta para prestação de serviços destinada à

CG  IMPEX94,  e  ainda,  a  tarefa  de  receber  documentos  também  ideologicamente  falsos

encaminhados por CARLOS GALLO95.

Assim,  com  base  em  tais  instrumentos  contratuais  e  documentos  fictícios,  foram

emitidas pela CG IMPEX notas fiscais que justificaram repasses da ANDRADE GUTIERREZ no

montante de R$ 2.930.000,0096

93 IPL autos nº 5026417-77.2015.404.7000, Evento 50, out2 – OUT31
94 IPL autos nº 5026417-77.2015.404.7000, Evento 50, out2, pág. 1 e OUT4, pág; 1.
95 IPL autos nº 5026417-77.2015.404.7000, Evento 50, out2, págs. 2 e 3 e OUT4, págs; 2 e 3.
96 OUT47.
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Prestador
CPF/CNPJ Tomador Nome/Razão Social Tomador

CG 90 20/08/2012 100.000,00 17.262.213/0007-80 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A
CG 83 05/06/2012 300.000,00 17.262.213/0007-80 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A
CG 77 06/03/2012 300.000,00 17.262.213/0007-80 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A
CG 73 01/11/2011 300.000,00 17.262.213/0007-80 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A
CG 72 29/08/2011 300.000,00 17.262.213/0007-80 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A
CG 63 19/01/2011 230.000,00 17.262.213/0007-80 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A
CG 57 22/11/2010 230.000,00 17.262.213/0007-80 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A
CG 51 10/09/2010 150.000,00 17.262.213/0007-80 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A
CG 46 02/08/2010 125.000,00 17.262.213/0007-80 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A
CG 41 15/06/2010 125.000,00 17.262.213/0007-80 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A
CG 39 12/05/2010 220.000,00 17.262.213/0007-80 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A
CG 34 03/03/2010 250.000,00 17.262.213/0007-80 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A
CG 22 29/04/2009 300.000,00 17.262.213/0007-80 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A

TOTAL R$ 2.930.000,00
CONTAGEM 13

Nº 
NFS-e

Data 
Emissão 
NFS-e

Valor Serviços 
(R$)
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A quebra de dados bancários confirma as 13 (treze) operações de lavagem levadas a

efeito pelos denunciados:

Como dito, os repasses efetuados da ANDRADE GUTIERREZ para a CG IMPEX tinham

por intuito  apenas ocultar  e  dissimular  a  origem dos valores,  e,  portanto,  escorados em

contratos e notas fiscais fictícias.

Formalmente os contratos de consultoria entre a ANDRADE GUTIERREZ e CG IMPEX

não tinham qualquer relacionamento com a Usina de ANGRA3, ou seja, foram subscritos com

objeto diversos com o único propósito de ocultar e dissimular a natureza dos repasses que

seriam  ao  final  destinados  a  OTHON  LUIZ.  Foi  essa  também  a  versão  apresentada  por

CARLOS GALLO quando ouvido pelo MPF, ocasião em que falseou a verdade dizendo que a

consultoria foi efetivamente prestada por ele à ANDRADE GUTIERREZ e que as atividades não

tinham relação com ANGRA 3.

Todavia, a ocultação é demonstrada nos próprios lançamentos fiscais da ANDRADE

GUTIERREZ, nos quais eram registrados a vinculação dos gastos realizados com a CG IMPEX à

ANGRA 3, então presidida por OTHON LUIZ:
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TITULAR LANÇAMENTO DATA VALOR (R$) NAT ORIGEM
CG ENGENHARIA E REP TED-TRANSF ELE 04/05/09 281.550,00 C CONSTRUTORA ANDRADE G. SA
CG ENGENHARIA E REP TED-TRANSF ELE 25/03/10 234.625,00 C CONSTRUTORA ANDRADE G. SA
CG ENGENHARIA E REP TED-TRANSF ELE 21/05/10 206.470,00 C CONSTRUTORA ANDRADE G. SA
CG ENGENHARIA E REP TED-TRANSF ELE 21/06/10 111.062,50 C CONSTRUTORA ANDRADE G. SA
CG ENGENHARIA E REP TED-TRANSF ELE 09/08/10 117.312,50 C CONSTRUTORA ANDRADE G. SA
CG ENGENHARIA E REP TED-TRANSF ELE 16/09/10 140.775,00 C CONSTRUTORA ANDRADE G. SA
CG ENGENHARIA E REP TED-TRANSF ELE 03/12/10 215.855,00 C CONSTRUTORA ANDRADE G. SA
CG ENGENHARIA E REP TED-TRANSF ELE 31/01/11 215.855,00 C CONSTRUTORA ANDRADE G. SA
CG ENGENHARIA E REP TED-TRANSF ELE 01/09/11 281.550,00 C CONSTRUTORA ANDRADE G. S
CG ENGENHARIA E REP TED-TRANSF ELE 16/11/11 281.550,00 C CONSTRUTORA ANDRADE G. S
CG ENGENHARIA E REP TED-TRANSF ELE 14/03/12 281.550,00 C CONSTRUTORA ANDRADE G. S
CG ENGENHARIA E REP TED-TRANSF ELE 13/06/12 281.550,00 C CONSTRUTORA ANDRADE G. S
CG ENGENHARIA E REP TED-TRANSF ELE 03/09/12 93.850,00 C CONSTRUTORA ANDRADE G. S

Valor Total (R$) 2.743.555,00
Quantidade Operações 13

Dia Descrição da Conta Histórico D/C

31/12/2012 16011110035 D 296659 700.000,00 0,00

31/12/2012 16011150006 Overhead  (OVER) C 614365 0,00 700.000,00

31/12/2012 41011100011 D 614364 700.000,00 0,00

31/12/2012 41021100011 C 296660 0,00 700.000,00

Código da 
Conta

Núm ero do 
Lançam ento

Núm ero 
da Linha

Valor 
Débito 
SOMA

Valor 
Crédito 
SOMA

CENTRAL NUCLEAR 
ALMIRANTE A. A. 3 
ANGRA

HISTORICO LIVRE Valor ref. servicos de 
consultoria prestados da em presa CG 
IMPEX, transf. para ANGRA.

201212004423
7OVER_

HISTORICO LIVRE Valor transf. ref. 
servicos prestados de consultoria da 
em presa CG IMPEX, para ANGRA.

201212000504
7ANGRA

Prestacao de 
servicos por PJ

HISTORICO LIVRE Valor transf. ref. 
servicos prestados de consultoria da 
em presa CG IMPEX, para ANGRA.

201212000504
7ANGRA

Prestacao de 
servicos por PJ

HISTORICO LIVRE Valor ref. servicos de 
consultoria prestados da em presa CG 
IMPEX, transf. para ANGRA.

201212004423
7OVER_
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Registre-se  que  a  expressão  OVERHEAD97,  contida  nos  referidos  lançamentos,  é

relacionada a custos indiretos, que não se referem ao trabalho nem à matéria-prima, o que,

sem dúvida, no caso contrato, relaciona-se com “custos extras” de Angra 3 destinados ao

pagamento de vantagens indevidas a OTHON LUIZ. 

Assim,  agindo  dolosamente  os  denunciados  CARLOS  GALLO,  CLÓVIS  RENATO,

OLAVINHO FERREIRA MENDES, FLÁVIO BARRA, GUSTAVO BOTELHO, ROGÉRIO NORA

DE SÁ, OTÁVIO MARQUES e OTHON LUIZ, em concurso de pessoas, incorreram na prática

do delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 13 (treze) vezes.(FATO 03)

Por conseguinte, após creditados os valores provenientes da ANDRADE GUTIERREZ

nas contas bancárias da CG IMPEX, entre 02/02/2009 e 26/09/2012, os denunciados  ANA

CRISTINA  e CARLOS GALLO  simularam contratos  de  prestação  de  serviços  entre  a  CG

IMPEX e a empresa ARATEC,  com a consequente emissão de notas fiscais para  ocultar e

dissimular a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a propriedade  da

quantia bruta de 2.045.001,53 (dois milhões, quarenta e cinco mil, um real e cinquenta e três

centavos), que foi repassada à ARATEC por meio de 38 (trinta e oito) transferências no valor

líquido de  R$ 1.919.233,94. Tais  condutas foram praticadas sob  orientação e anuência de

CLÓVIS RENATO,  OLAVINHO FERREIRA MENDES, FLÁVIO BARRA, GUSTAVO BOTELHO,

ROGÉRIO NORA DE SÁ, OTÁVIO MARQUES e OTHON LUIZ. (FATO 04)

Todos  os  valores  repassados  pela  CG IMPEX para  ARATEC  constituem vantagens

indevidas aceitas por  OTHON LUIZ em decorrência de contratos,  aditivos e licitações da

ANDRADE GUTIERREZ no âmbito da ELETRONUCLEAR que foram dissimuladas para ocultar

sua verdadeira finalidade.

Assim,  CLOVIS  SOBRINHO e OLAVINHO  FERREIRA  MENDES,  com  anuência  de

FLÁVIO  BARRA,  GUSTAVO  BOTELHO,  ROGÉRIO  NORA  DE  SÁ,  OTÁVIO  MARQUES  e

OTHON LUIZ confiaram a CARLOS GALLO a tarefa de repassar a  OTHON LUIZ a propina,

que seria canalizada na empresa ARATEC.

A propósito, o denunciado  OTHON LUIZ foi, entre 01/09/2000 a 25/02/2015, sócio

com  99,00% de  participação  da  pessoa  jurídica  ARATEC  ENGENHARIA  CONSULTORIA  &

97 https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=overhead
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REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ 04.068.632/0001-48, com sede na Avenida Sagitário, 138, Sala

1716, Edifício City, Alphaville Conde II, Barueri/SP.98 

O quadro societário da empresa sempre foi integrado por familiares do denunciado,

no caso,  por suas filhas, ANA CRISTINA DA SILVA TONIOLO (04/04/2005 até a atualidade),

ANA LUIZA BARBOSA DA SILVA BOLOGNANI (25/02/2015 em diante),  e  por sua esposa,

MARIA CELIA BARBOSA DA SILVA (01/09/2000 a 04/04/2005).99

Pontue-se que a administração da empresa foi repassada, ao menos formalmente, por

OTHON LUIZ à sua filha ANA CRISTINA , também denunciada.

Sobre  os  repasses  de  valores  da  CG  IMPEX  para  a  ARATEC,  colhe-se  que  foram

justificados, pelo menos, nos seguintes contratos fictícios:

-  Em  31 de outubro de 2008  foi  subscrito o contrato de serviços de consultoria

técnica  entre  a  CG  IMPEX  e  a  ARATEC  para  estudo  –  análise  e  parecer  –  sobre  o

comportamento mecânico do complexo viário Padre Adelino, na Av. Salim Farah Maluf, SP, no

valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais).100

- Em 15 de janeiro de 2009 foi  subscrito o contrato de prestação de serviços de

consultoria sobre a montagem eletromecânica a ser realizada em plantas para obtenção de

combustíves entre a CG IMPEX e a ARATEC, no valor de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil

reais.)101

- Em 01 de setembro de 2009 foi subscrito o contrato de serviços de consultoria

técnica  entre  a  CG  IMPEX  e  a  ARATEC  para  estudo  –  análise  e  parecer  –  sobre  o

comportamento mecânico do complexo viário Padre Adelino, na Av. Salim Farah Maluf, SP, 2ª

parte, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)102.

-  Em  05 de  janeiro de  2010  foi  subscrito  o  contrato de  serviços  de tradução e

consultoria sobres a montagem eletromecânica a ser realizada em plantas para obtenção de

combustívies,  P&D  sobre  óleo  e  gás,  entre  a  CG  IMPEX  e  a  ARATEC,  no  valor  de  R$

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais.)103

98 OUT37.
99 OUT37.
100Autos 5028308-36.2015.404.7000, Evento 91, out3; - OUT51.
101Autos 5028308-36.2015.404.7000, Evento 91, out2.- OUT50.
102Autos 5028308-36.2015.404.7000, Evento 91, out4 – OUT49.
103Autos 5028308-36.2015.404.7000, Evento 91, out5 – OUT52.

 66/135



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

- Em 01 de julho de 2010 a CG IMPEX celebrou com a ARATEC contrato de prestação

de serviços para estudo sobre a proposta do marco regulatório do pré-sal, a partir da ótica

dos gases combustíveis, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais.)104

Ouvida em sede policial, a denunciada ANA CRISTINA revelou que de fato a ARATEC

não prestou serviços à CG IMPEX e que o recebimento dos valores na ARATEC foi ajustado

entre  OTHON  LUIZ e  CARLOS  GALLO.  Disse  ainda  que,  por  volta  do  ano  de  2009,  o

denunciado  OTHON  LUIZ lhe  ligou  dizendo  que  deveria  emitir  algumas  notas  para  a

empresa de CARLOS GALLO105.. 

Em verdade, nunca houve prestação de serviços da ARATEC para a CG IMPEX e os

contratos foram assinados com o intuito de dissimular o pagamento de propina. Inclusive, é

de se destacar que CARLOS GALLO era muito amigo de OTHON LUIZ e salientou que foi

este que o apresentou para as pessoas da ANDRADE GUTIERREZ.

Salientou, ainda, que CARLOS GALLO lhe encaminhava os contratos para assinatura e

posterior emissão de notas fiscais frias. Depois, para justificar os serviços fictícios,  CARLOS

GALLO lhe pedia que apresentasse algum estudo relativo ao tema. Assim,  ANA CRISTINA

apenas compilava informações sobre o tema na internet, sem qualquer autoria quanto aos

supostos trabalhos. 

São realmente evidências que os trabalhos eram fictícios, os textos utilizados por ANA

CRISITINA para justificar a prestação de serviços.

Cite-se o documento intitulado de Processos de produção de combustíveis sintéticos:

Análise das trajetórias tecnológicas", o qual se revela ser, uma mera reprodução de artigo

coletado da internet e que foi escrito por Fabrício B. Dunham, José Vitor Bomtempo, Edmar

Luiz  F.  de  Almeida  e  Ronaldo  Bicalho  (http://www.portalabpg.org.br/PDPetro/2/8061.pdf),

sendo apresentado no 2º Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás, sem qualquer

relação  o  texto  original  com  a  ARATE,  OTHON  LUIZ  ou ANA  CRISTINA.106 Situação

semelhante ocorre com o documento intitulado de "Electromechanical Assemblage of Fuel

Activation  Device,  também  apresentado  para  comprovação  dos  serviços  prestados  pela

ARATEC, cujo texto foi extraído da internet,  https://www.google.com.ar/patents/US7128997,

104Autos 5028308-36.2015.404.7000, Evento 91, out6 – OUT53. 
105Depoimento Ana Cristina da Silva Toniolo – autos 50226417-77.2015.404.7000 – evento 26 – 

TERMOAUD4 – OUT54.
106 Autos 5028308-36.2015.404.7000, Evento 91, out11 – OUT56.
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não tendo também o texto original qualquer relação com a ARATEC, OTHON LUIZ ou ANA

CRISTINA.107

Outro  ponto  de  corroboração  foi  o  reconhecimento  do  colaborador  AUGUSTO

MENDONÇA108 no sentido de que já celebrou com CARLOS GALLO contratos simulados de

prestação de serviços  em nome da CG IMPEX e outras  empresas  do denunciado.  Como

exemplo, o colaborador apresentou um contrato, datado de 01 de junho de 2010, celebrado

entre a CG IMPEX e a SETEC TECNOLOGIA, no valor de R$ 22.000,00, destinado à prestação

de serviços  de padronização,  mensuração e controle de qualidade,  o qual  reconhece ser

fictício. Acompanhado do contrato, foram apresentadas a nota fiscais frias 44 e 48 de 2001,

ambas no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais)109.

Portanto, para ocultar e dissimular a natureza dos repasses destinados a OTHON LUIZ,

além dos contratos fictícios, as 38 (trinta e oito) transferências foram efetuadas nas datas e

valores abaixo indicados:

107 Autos 5028308-36.2015.404.7000, Evento 91, out9 .- OUT57.
108 Depoimento complementar AUGUSTO RIBEIRO – OUT58.
109 Notas fiscais – OUT60.
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Titular Data Valor (R$) Origem

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO08/05/09 157.668,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO11/05/09 78.957,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO09/04/10 106.620,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO16/04/10 59.973,75 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO27/05/10 88.850,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO07/06/10 57.752,50 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO01/07/10 34.560,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO05/07/10 17.486,87 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO20/08/10 45.810,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO27/08/10 22.486,87 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO27/09/10 30.540,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO30/09/10 21.655,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO07/10/10 27.761,25 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO13/12/10 61.080,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO15/12/10 31.097,50 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO20/12/10 46.088,75 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO12/01/11 33.940,70 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO07/02/11 124.390,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO21/02/11 52.865,75 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO08/09/11 195.470,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO30/11/11 79.465,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO02/12/11 26.155,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO06/12/11 43.225,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO15/12/11 43.225,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO21/03/12 26.155,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO26/03/12 53.310,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO27/03/12 53.310,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO29/03/12 26.155,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO05/04/12 33.140,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO20/06/12 26.155,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO25/06/12 53.310,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO27/06/12 26.665,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO02/07/12 43.225,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO26/07/12 36.427,50 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO15/08/12 3.754,00 CG IMPEX ENGENHARIA

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO14/09/12 7.330,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO18/09/12 15.270,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO20/09/12 8.060,00 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃO26/09/12 23.597,50 CG IMPEX ENGENHARIA E REPRES C

Valor Total 1.922.987,94

Quantidade de Operações 39
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Em suma,  agindo dolosamente os  denunciados  ANA CRISTINA,  CARLOS GALLO,

CLÓVIS RENATO,  OLAVINHO FERREIRA MENDES, FLÁVIO BARRA, GUSTAVO BOTELHO,

ROGÉRIO NORA DE SÁ,  OTÁVIO MARQUES  e  OTHON LUIZ,  em concurso de pessoas,

incorreram na prática do delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 38 (trinta e oito) vezes.

(FATO 04)

II.2: Lavagem de ativos ANDRADE GUTIERREZ-JNOBRE-ARATEC:

Consumados os delitos antecedentes, entre 05/11/2012 e 01/09/2014, os denunciados

JOSUÉ NOBRE, CLÓVIS RENATO,  OLAVINHO FERREIRA MENDES, com ciência de FLÁVIO

BARRA  e GUSTAVO BOTELHO,  sob  orientação  e  anuência  de  OTHON LUIZ e  OTAVIO

MARQUES, e com a participação de CARLOS GALLO, ocultaram e dissimularam a origem, a

natureza,  localização,  disposição,  movimentação e a propriedade de  R$ 1.400.000,00 (um

milhão e quatrocentos mil reais),  por meio de 5 (cinco) repasses, embasados em contratos

fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empresa JNOBRE ENGENHARIA e em

notas fiscais emitidas com base nestes instrumentos contratuais.110 (FATO 05)

A propósito,  FLÁVIO BARRA,  já no cargo de Presidente da AG Energia e  GUSTAVO

BOTELHO,  Diretor  Superintendente,  respectivamente,  eram  os  responsáveis  por  gerir  as

contratações da ANDRADE GUTIERREZ na ELETRONUCLEAR.  Portanto,  tinham ciência  nas

operações  de lavagem para  a  ARATEC,  tendo inclusive,  já  em 2014,  efetuado,  com suas

próprias  assinaturas,  operações  de lavagem desta natureza  com a utilização da  empresa

DEUTSCHEBRAS.

Ou seja, sob orientação de OTÁVIO MARQUES, Presidente da ANDRADE GUTIERREZ

S/A, e com ciência de FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELO, o denunciado CLOVIS RENATO,

este  somente  até  01/10/2013,  e  OLAVINHO  MENDES efetuaram  repasses  de  valores,

embasados em contratos fictícios e respectivas notas fiscais para a empresa JNOBRE.

Pois  bem.  Neste  contexto,  o  denunciado  JOSUÉ  NOBRE,  utilizando  a  empresa,

JNOBRE e com a anuência de OTHON LUIZ,  emitiu  notas  fiscais  eletrônicas  em favor  da

110 OUT38.
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ANDRADE GUTIERREZ, no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), nas

datas abaixo indicadas, conforme quadro abaixo111:

Verifica-se,  ainda,  que  CARLOS GALLO  auxiliava  o  denunciado  JOUSÉ NOBRE  na

lavagem de ativos, como se colhe do conjunto de e-mails trocados entre  CARLOS GALLO,

ANA CRISTINA e JOSUÉ NOBRE, nos quais entre 24/02/2014 e 22/05/2014, dialogam sobre

emissão de notas fiscais, com indicação de objeto, valores, etc..112 Inclusive, além de dividirem

a sede das empresas CG e JNOBRE no mesmo endereço113, ANA CRISTINA, em sede policial,

afirmou  que  CARLOS  GALLO indicou  JOSUÉ  NOBRE  para  também  operacionalizar  a

lavagem de ativos no interesse de OTHON LUIZ114.

Pois  bem.  Sem dúvidas,  os  valores  repassados  pela  ANDRADE  GUTIERREZ  para  a

JNOBRE  ENGENHARIA,  administrada  pelo  denunciado  JOSUÉ  NOBRE,  são  recursos

provenientes  de  propina  (vantagem  indevida),  dissimuladas  para  ocultar  sua  verdadeira

finalidade, notadamente porque não tinha pessoal técnico para prestar serviços à ANDRADE

GUTIERREZ.

Ouvido na Procuradoria da República,  JOSUE NOBRE115,  administrador da JNOBRE,

informou que sua empresa dividia sala com a CG CONSULTORIA, administrada por CARLOS

GALLO, mas eram pessoas jurídicas diferentes. Relatou que realmente prestava serviços de

consultoria, mas somente consegui nominar serviços prestados à ANDRADE GUTIERREZ, sem

contudo individualizar o objeto da suposta contratação, alegando, ao final, que os serviços

prestados não tinham qualquer relação com as obras da ANDRADE GUTIERREZ em ANGRA 3.

111OUT46.
112Autos 5026417-77.2015.4.04.7000, Evento 66 – REL_MISSAO_POLIC2, págs. 55/57. - OUT61.
113 OUT62 e OUT63.
114 OUT54.
115 OUT64.
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Nº NF Data NF Valor  (R$) CPF/CNPJ Tomador Nome/Razão Social Tomador
13 30/10/12 300.000,00 17.262.213/0007-80 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A

129 10/12/13 200.000,00 17.262.213/0007-80 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A
63 12/08/13 300.000,00 17.262.213/0007-80 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A
51 03/04/13 300.000,00 17.262.213/0007-80 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A
43 21/01/13 300.000,00 17.262.213/0007-80 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A

TOTAL 1.400.000,00
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Em que pese as alegações de  JOSUE NOBRE,  os repasses efetuados da ANDRADE

GUTIERREZ para a  JNOBRE tinham por intuito apenas ocultar  e dissimular  a  origem dos

valores, e, portanto, escorados em contratos fictícios e em correspondentes notas fiscais.

Formalmente os contratos de consultoria entre a ANDRADE GUTIERREZ e JNOBRE não

tinham qualquer relacionamento com a Usina de ANGRA3, ou seja, foram subscritos com

objeto diversos com o único propósito de ocultar e dissimular a natureza dos repasses que

seriam ao final destinados a OTHON LUIZ. Foi essa também a versão apresentada por JOSUÉ

NOBRE  quando  ouvido  pelo  MPF,  ocasião  em  que  falseou  a  verdade  dizendo  que  a

consultoria foi efetivamente prestada por ele à ANDRADE GUTIERREZ e que as atividades não

tinham relação com ANGRA 3.

A  ocultação  é  demonstrada  nos  próprios  lançamentos  fiscais  da  ANDRADE

GUTIERREZ, nos quais eram registrados a vinculação dos gastos realizados com a JNOBRE à

ANGRA 3:

Registre-se  que  a  expressão  OVER,  contida  nos  referidos  lançamentos,  deriva  de

OVERHEAD116e  é  relacionada  a  custos  indiretos,  que  não  se  referem ao  trabalho  nem à

matéria-prima,  o que,  sem dúvida,  no caso contrato,  relaciona-se com “custos extras”  de

Angra 3 destinados ao pagamento de vantagens indevidas a OTHON LUIZ. 

Em  suma,  agindo  dolosamente  os  denunciados  JOSUÉ  NOBRE,  CARLOS  GALLO,

CLÓVIS RENATO,  OLAVINHO FERREIRA MENDES, FLÁVIO BARRA, GUSTAVO BOTELHO,

ROGÉRIO NORA DE SÁ,  OTÁVIO MARQUES  e  OTHON LUIZ,  em concurso de pessoas,

116https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=overhead
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Dia Descrição da Conta Histórico D/C

28/02/2013 16011110035 C 42049 0,00 300.000,00

28/02/2013 16011150006 Overhead  (OVER) D 42050 300.000,00 0,00

28/02/2013 16011150035 D 962066 300.000,00 0,00

Código da 
Conta

Número do 
Lançam ento

Núm ero 
da Linha

Valor 
Débito 
SOMA

Valor 
Crédito 
SOMA

CENTRAL NUCLEAR 
ALMIRANTE A. A. 3 
ANGRA

HISTORICO LIVRE Repasse para OVER - Consultoria 
Tecnica conf.  nr 000043 de J.NOBRE CONSULTORIA E 
ENGENHARIA LTDA.

2013020004662RI
O__

HISTORICO LIVRE Repasse - Consultoria Tecnica conf.  
nr 000043 de J.NOBRE CONSULTORIA E ENGENHARIA 
LTDA.

2013020004662RI
O__

Escritorio do Rio de 
Janeiro (RIO)

HISTORICO LIVRE Transf. C/C RIO. Repasse para OVER 
- Consultoria Tecnica conf.  nr 000043 de J.NOBRE 
CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA.

201302TDC005897
ANGRA
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incorreram na prática do delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 5 (vezes) vezes. (FATO

05)

Ademais,  após  creditados  os  valores  provenientes  da  ANDRADE  GUTIERREZ  nas

contas  bancárias  da  JNOBRE, entre  05/11/2012  e  01/09/2014,  os  denunciados  ANA

CRISTINA e JOSUÉ NOBRE, com a participação de CARLOS GALLO, simularam contratos de

prestação  de  serviços  entre  a  JNOBRE  ENGENHARIA  e  a  empresa  ARATEC,  com  a

consequente  emissão  de  notas  fiscais  para  ocultar  e  dissimular  a  origem,  a  natureza,

localização, disposição, movimentação e a propriedade da quantia bruta de R$ 927.500,00

(novecentos e vinte e sete mil e quinhentos reais) que foi transferida à ARATEC por meio

de 13 (treze) repasses. Tais condutas foram praticadas sob o comando e anuência de OTHON

LUIZ, CLÓVIS RENATO  (somente até 01/10/2013 – por 11 vezes),  OLAVINHO FERREIRA

MENDES, FLÁVIO BARRA, GUSTAVO BOTELHO e OTÁVIO MARQUES.117 (FATO 06)

Assim,  CLÓVIS  RENATO,  OLAVINHO  FERREIRA  MENDES,  FLÁVIO  BARRA,

GUSTAVO BOTELHO,  com anuência  de  OTÁVIO  MARQUES  e  OTHON LUIZ,  confiaram  a

JOSUÉ NOBRE a  tarefa  de  repassar  a  OTHON LUIZ a  propina,  que  seria  canalizada  na

empresa ARATEC.

Para justificar os valores indevidamente auferidos,  ANA CRISTINA,  sob comando e

anuência de OTHON LUIZ,  emitiu 13 (treze) notas ficais abaixo identificadas em favor da

JNOBRE118:

117 OUT38.
118 OUT36.
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Emissor N. NF Data Emissão Nome Tomador Serviço Quant. Valor Total

ARATEC 502 14/11/2012 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDACONSULTORIA 375 200,00 75.000,00
ARATEC 505 21/11/2012 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDACONSULTORIA 250 200,00 50.000,00
ARATEC 508 27/11/2012 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDACONSULTORIA 400 250,00 100.000,00
ARATEC 529 19/02/2013 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDACONSULTORIA 470 250,00 117.500,00
ARATEC 531 25/02/2013 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDACONSULTORIA 250 200,00 50.000,00
ARATEC 532 04/03/2013 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDACONSULTORIA 200 250,00 50.000,00
ARATEC 551 29/05/2013 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDACONSULTORIA 300 250,00 75.000,00
ARATEC 553 06/06/2013 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDACONSULTORIA 200 250,00 50.000,00
ARATEC 555 12/06/2013 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDACONSULTORIA 400 250,00 100.000,00
ARATEC 578 18/09/2013 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDACONSULTORIA 100 250,00 25.000,00
ARATEC 584 01/10/2013 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDACONSULTORIA 500 250,00 125.000,00
ARATEC 586 04/10/2013 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDACONSULTORIA 300 250,00 75.000,00
ARATEC 609 05/03/2014 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDACONSULTORIA 140 250,00 35.000,00

Valor 
Unitário
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Em razão da quebra de sigilo bancário deferida por esse juízo, foram identificadas 12

(doze) transações bancárias de pagamentos da JNOBRE para a ARATEC ENGENHARIA, nos

dias 21/11/2012. 29/11/2012, 11/11/2012, 22/02/2013, 05/03/2013, 04/04/2013, 04/06/2013,

18/06/2013, 05/07/2013, 04/10/2013, 18/10/2013 e 01/09/2014119:

Também corrobora  que a  JNOBRE foi  utilizada apenas para repasse de propina o

comparativo de valor  e data das  notas  ficais  emitidas  pela própria JNOBRE em favor  da

ANDRADE GUTIERREZ e das notas  emitidas  pela  ARATEC em favor  da JNOBRE.  Significa,

conforme  tabela  abaixo,  que  cerca  de  30  a  60  dias  depois  de  realizado  o  repasse  da

ANDRADE GUTIERREZ para a JNOBRE, os valores eram repassados para a ARATEC:

119 OUT38.
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BCO AG. CONTA TITULAR LANÇAMENTO DATA VALOR R$ NAT. CPF_CNPJ_OD NOME_PESSOA_OD BCO AG. CONTA
341 745 414912 ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃOTED 033.4778J NOB CONS E21/11/12 66.637,50 C 14182247000180 J NOBRE CONSULTORIA E ENGENHAR33 4778 130033116
341 745 414912 ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃOTED 033.4778J NOB CONS E29/11/12 44.255,00 C 14182247000180 J NOBRE CONSULTORIA E ENGENHAR33 4778 130033116
341 745 414912 ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃOTED 033.4778J NOB CONS E11/12/12 88.850,50 C 14182247000180 J NOBRE CONSULTORIA E ENGENHAR33 4778 130033116
341 745 414912 ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃOTED 033.4778J NOB CONS E22/02/13 104.398,75 C 14182247000180 J NOBRE CONSULTORIA E ENGENHAR33 4778 130033116
341 745 414912 ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃOTED 033.4778J NOB CONS E05/03/13 44.255,00 C 14182247000180 J NOBRE CONSULTORIA E ENGENHAR33 4778 130033116
341 745 414912 ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃOTED 033.4778J NOB CONS E03/04/13 44.255,00 C 14182247000180 J NOBRE CONSULTORIA E ENGENHAR33 4778 130033116
341 745 414912 ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃOTED 033.4778J NOB CONS E04/06/13 60.237,50 C 14182247000180 J NOBRE CONSULTORIA E ENGENHAR33 4778 130033116
341 745 414912 ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃOTED 033.4778J NOB CONS E18/06/13 38.025,00 C 14182247000180 J NOBRE CONSULTORIA E ENGENHAR33 4778 130033116
341 745 414912 ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃOTED 033.4778J NOB CONS E05/07/13 82.450,00 C 14182247000180 J NOBRE CONSULTORIA E ENGENHAR33 4778 130033116
341 745 414912 ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃOTED 033.4778J NOB CONS E04/10/13 101.062,50 C 14182247000180 J NOBRE CONSULTORIA E ENGENHAR33 4778 130033116
341 745 414912 ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃOTED 033.4778J NOB CONS E18/10/13 56.637,50 C 14182247000180 J NOBRE CONSULTORIA E ENGENHAR33 4778 130033116
341 745 414912 ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃOTED 033.4778J NOB CONS E01/09/14 16.000,00 C 14182247000180 J NOBRE CONSULTORIA E ENGENHAR33 4778 130033116

TOTAL R$ 747.064,25
CONTAGEM 12

Emissor Data Emissão Nome Tomador Valor Total

J.NOBRE 7 02/10/2012 ANDRADE GUTIEERREZ 300.000,00
J.NOBRE 9 08/10/2012 ANDRADE GUTIERREZ 300.000,00
J.NOBRE 13 30/10/2012 ANDRADE GUTIERREZ 300.000,00
ARATEC 502 14/11/2012 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 75.000,00
ARATEC 505 21/11/2012 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 50.000,00
ARATEC 508 27/11/2012 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 100.000,00
J.NOBRE 43 21/01/2013 ANDRADE GUTIERREZ 300.000,00
ARATEC 529 19/02/2013 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 117.500,00
ARATEC 531 25/02/2013 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 50.000,00
ARATEC 532 04/03/2013 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 50.000,00
J.NOBRE 51 03/04/2013 ANDRADE GUTIERREZ 300.000,00
ARATEC 551 29/05/2013 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 75.000,00
ARATEC 553 06/06/2013 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 50.000,00
ARATEC 555 12/06/2013 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 100.000,00
J.NOBRE 63 12/08/2013 ANDRADE GUTIERREZ 300.000,00
ARATEC 578 18/09/2013 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 25.000,00
ARATEC 584 01/10/2013 J NOBRE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 125.000,00

Número 
Nota
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Soma-se ainda as declarações prestadas por ANA CRISTINA em sede policial, na qual

a denunciada confirma que não foram prestados serviços pela ARATEC à JNOBRE e que todas

as notas ficais emitidas para a empresa de JOSUÉ NOBRE eram fictícias120.

Por oportuno, verifica-se que CARLOS GALLO auxiliava o denunciado JOSUÉ NOBRE

na lavagem de ativos, como se colhe do conjunto de e-mails trocados entre CARLOS GALLO,

ANA CRISTINA e JOSUÉ NOBRE,  nos quais entre 24 de fevereiro de 2014 e 22/05/2014,

dialogam sobre emissão de notas fiscais frias, com indicação de objeto, valores, etc..121

Ademais, além de dividirem a sede das empresas CG e JNOBRE no mesmo endereço,

ANA CRISTINA, em sede policial, afirmou que CARLOS GALLO indicou JOSUÉ NOBRE para

também operacionalizar a lavagem de ativos no interesse de OTHON LUIZ..

Em suma,  agindo dolosamente os  denunciados  ANA CRISTINA,  CARLOS GALLO,

CLÓVIS RENATO (somente até 01/10/2013 – por 11 vezes), OLAVINHO FERREIRA MENDES,

FLÁVIO  BARRA,  GUSTAVO  BOTELHO,  ROGÉRIO  NORA  DE  SÁ,  OTÁVIO  MARQUES  e

OTHON LUIZ, em concurso de pessoas, incorreram na prática do delito do artigo 1º, §4º da

Lei 9613/98, por 13 (treze) vezes. (FATO 06).

II.3: Lavagem de ativos ANDRADE GUTIERREZ-DEUTSCHEBRAS-ARATEC:

Consumados os delitos antecedentes,  entre 15/08/2014 e 12/12/14, os denunciados

FLÁVIO BARRA, GUSTAVO BOTELHO e GERALDO ARRUDA, sob orientação e anuência de

OTHON  LUIZ e OTAVIO  MARQUES,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,

localização, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 330.000,00 (trezentos e trinta

mil reais),  por meio de 01 (um) repasse,  embasado em contrato fictício celebrado entre a

ANDRADE GUTIERREZ e a empresa DEUTSCHEBRAS ENGENHARIA.122 (FATO 07)

O valor repassado pela ANDRADE GUTIERREZ para DEUTSCHEBRAS, administrada por

GERALDO ARRUDA,  é verba  proveniente  de  propina  destinada a  OTHON LUIZ  que foi

dissimulada para ocultar sua verdadeira finalidade.

Aponta-se que OTHON LUIZ já foi sócio da DEUTSCHEBRAS e mantêm amizade com

GERALDO  ARRUDA,  motivo  pelo  qual  a  empresa  foi  indicada  para  promover  o

branqueamento dos valores à ANDRADE GUTIERREZ.

120 OUT54.
121Autos 5026417-77.2015.4.04.7000, Evento 66 – REL_MISSAO_POLIC2, págs. 55/57 – OUT61.
122 OUT38 a OUT43.
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FORÇA TAREFA “OPERAÇÃO LAVA JATO”

Assim,  por  orientação  do  denunciado  OTAVIO  MARQUES,  os  contratos

ideologicamente falsos da ANDRADE GUTIERREZ com a DEUTSCHEBRAS foram subscritos

por FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO.

Ou  seja,  o  repasse  foi  justificado  com  base  em  contrato  fictício  celebrado  pela

ANDRADE GUTIERREZ e a DEUTSCHEBRAS,  em 15 de agosto de 2014, tendo por objeto

prestação de serviços de projeto de sistema de segurança para os andares 14º ao 20º da

Torre Oscar Niemeyer nas dependências da ANDRADE GUTIIERREZ, no valor de R$ 330.000,00

(trezentos e trinta mil reais).123

Comprova a falsidade do contrato, o fato de a empresa DEUTSCHEBRAS e GERALDO

ARRUDA não  terem  levantado  qualquer  ART  para  prestação  dos  serviços,  conforme

informações prestadas pelos “Conselhos Regionais de Arquitetura e Engenharia – CREA” das

Estados de São Paulo e Rio de Janeiro124. 

Além disso, por meio do Recibo 0043, de 10 de novembro de 2014 da ANDRADE

GUTIERREZ,  da Nota  Fiscal  2671,  de  10  de  novembro  de  2014  emitida  pela

DEUTSCHEBRAS e do e-mail ESENE -ENERGIA, de 19 de novembro de 2014125 apreendidos

na  sede  da  empreiteira, constam  expressos  registros  que  os  valores  repassados  a

123 OUT65.
124Segundo o CREA, “A Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que instituiu a Anotação de Responsabilidade

Técnica-ART, estabelece que todos os contratos referentes à execução de serviços ou obras de Engenharia,
Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia deverão ser objeto de anotação no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia – Crea-DF. 
Conforme estabelece a Resolução nº 1.025, de 2009, do Confea, fica sujeito à anotação de responsabilidade
técnica no Crea em cuja circunscrição for exercida a respectiva atividade:
•todo contrato referente à execução de obras ou prestação de serviços relativos às profissões vinculadas à
Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia; e
•todo vínculo  de  profissional  com pessoa  jurídica  para  o  desempenho de  cargo  ou  função  que  envolva
atividades  para  as  quais  sejam  necessários  habilitação  legal  e  conhecimentos  técnicos  nas  profissões
retromencionadas.
A anotação é feita por meio do formulário eletrônico, disponível no sítio do Crea-DF na Internet.
Nele são declarados os principais dados do contrato firmado entre o profissional e seu cliente (no caso de
profissional autônomo), ou ainda entre o contratado e o contratante (no caso de profissional com vínculo
empregatício)”. 
Ademais, “quando possuir vínculo contratual com pessoa jurídica, cabe ao profissional registrar a ART e à
empresa/instituição o pagamento do valor correspondente a esse serviço.
Devem  registrar  a  ART todos  os  profissionais  legalmente  habilitados  que  exercem  suas  profissões  em
organizações  que  executam  obras  ou  serviços  de  Engenharia,  Agronomia,  Geologia,  Geografia  ou
Meteorologia” http://www.creadf.org.br/index.php/template/lorem-ipsum/o-que-e-art

125 OUT78.
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DEUTSCHEBRAS  eram  destinados  a  OTHON  LUIZ,  por  meio  da  expressões  (100,0%)

AANGRA, OVER:AANGRA e AANGRA.

Em suma, agindo dolosamente os denunciados GERALDO ARRUDA, FLÁVIO BARRA,

GUSTAVO  BOTELHO,  OTÁVIO  MARQUES  e  OTHON  LUIZ,  em  concurso  de  pessoas,

incorreram na prática do delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 1 (uma) vez. (FATO 07)

Efetuado o repasse dos valores  pela  ANDRADE GUTIERREZ,  os  denunciados  ANA

CRISTINA e GERALDO ARRUDA, em 12/12/2014, simulou contrato de prestação de serviços

entre a DEUTSCHEBRAS e a empresa ARATEC, com a consequente emissão de nota fiscal

para  ocultar e dissimular a origem, a natureza, localização, disposição, movimentação e a

propriedade da quantia bruta de no valor de R$ 252.300,00 (duzentos e cinquenta e dois mil

e  trezentos  reais)  para  a  ARATEC126.  Tais  condutas  foram  praticadas  sob  o  comando  e

anuência de  OTHON LUIZ, FLÁVIO BARRA, GUSTAVO BOTELHO e OTÁVIO MARQUES.

(FATO 08)

Neste  contexto,  OTAVIO  MARQUES,  FLÁVIO  BARRA  e  GUSTAVO  BOTELHO

confiaram a  GERALDO ARRUDA a tarefa de repassar a  OTHON LUIZ a propina, que seria

canalizada na empresa ARATEC.

Assim, apenas dois dias depois da emissão do Recibo 0043, de 10 de novembro de

2014 pela ANDRADE GUTIERREZ e da Nota Fiscal 2671, de 10 de novembro de 2014 pela

DEUTSCHEBRAS, esta repassou os valores para ARATEC. 

Em  12  de  dezembro  de  2014,  a  denunciada  ANA  CRISTINA,  sob  comando  e

anuência de OTHON LUIZ, emitiu a Nota Fiscal 623/2015 em favor da DEUTSCHEBRAS, no

valor  de  R$ 252.300,00  (duzentos  e  cinquenta  e  dois  mil  e  trezentos  reais), com  a

descrição PROJETOS DE ENGENHARIA. 

126 OUT36. 
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Na mesma data, ou seja, em 12 de novembro de 2014, foi realizada uma transação

bancária, na qual a GERALDO ARRUDA, por meio da DEUTSCHEBRAS, deposita a quantia de

R$ 236.783,55 (duzentos e trinta e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e

cinco centavos) para a ARATEC, de OTHON LUIZ127.

Observe-se que a Nota Fiscal 623/2015, acima mencionada, foi a única dentre todas

emitidas pela ARATEC,  num total  de 628,  entre 06/04/2009 e 05/05/2015,  que possuía a

descrição PROJETOS DE ENGENHARIA128.

Comprova-se também que os serviços eram inexistentes as agudas divergências nas

versões dos denunciados. 

Em uma primeira versão, tanto ANA CRISTINA quanto OTHON foram enfáticos em

dizer que o depósito efetuado em dezembro de 2014 pela DEUTSCHEBRAS é referente a

prestação de serviços de engenharia.129

Pontue-se que não foram efetuados serviços de engenharia pelo fato de não haver,

segundo informações do CREA-SP, Anotações de Responsabilidade Técnica-ARTs levantadas

pela  ARATEC,  por  OTHON,  por  ANA CRISTINA ou  por  SERGIO TONIOLO em relação  a

serviços supostamente prestados para DEUTSCHEBRAS.

Ademais, em versão incompatível, o denunciado GERALDO ARRUDA afirmou que a

“referida transferência bancária diz respeito a crédito tido pelo Sr. Othon Luiz Pinheiro da

Silva referente a comissão de vendas a clientes por ele captados durante o período em que

fora sócio da  DEUTSCHEBRAS (de 1997 a 2000) e de vendas, a esses mesmos clientes, em

período posterior a sua saída do quadro societário da empresa”130. Pontue-se também não

ser  minimamente  crível  a  versão  de  GERALDO  ARRUDA relacionada  a  pagamentos  de

créditos e comissões de vendas após longos 15 (quinze) anos.

A  confusão  de  versões  se  acentua  mais  quando  a  denunciada  ANA  CRISTINA,

revendo as declarações prestadas nos autos 5028308-36.2015.404.7000, Evento 91, contraria

127OUT38.
128OUT39.
129Eventos 91 e 98 dos autos nº 5028308-36.2015.404.7000.
130Autos 5028308-36.2015.404.7000, Evento 111, comp4. - OUT79.
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AG. CONTA TITULAR LANÇAMENTO DATA VALOR R$ NAT. CPF_CNPJ_OD NOME_PESSOA_OD BCO AG. CONTA
745 414912 ARATEC ENGENHARIA TED 001.0813DEUTS 12/12/14 236.783,55 C 2776000140 DEUTSCHEBRAS COMERCIAL E ENGEN 1 813 18079
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os dizeres de OTHON LUIZ131, e alinha seu discurso, perante a autoridade policial, à versão

de GERALDO ARRUDA.

Entretanto, em razão das buscas e apreensões realizadas por ordem deste juízo, foi

encontrado  no  computador  de  ANA  CRISTINA minuta  de  contrato  firmado  entre  a

ARATEC e a DEUTSCHEBRAS, com descrição de objeto relacionado a elaboração de sistema

de  combate  a  incêndio  com  FM200  para  Empilhadeira  e  Recuperadora,  datado  de

10/11/2014, no exato valor de R$ 252.300,00 (duzentos e cinquenta e dois mil e trezentos

reais)132. 

Além disso, foram localizados no computador de ANA CRISTINA correspondências

com  indicação  de  dados  bancários  com  menção  à  Nota  Fiscal  623/2014  emitida  pela

ARATEC,  o  que  comprova  que  ANA  CRISTINA  e GERALDO  ARRUDA  produziam

documentos ideologicamente falsos para operacionalizar a lavagem de ativos)133.

Em suma, a DEUTSHEBRAS, do denunciado GERALDO ARRDUDA, foi utilizada pela

ANDRADE GUTIIERREZ para ocultar e dissimular a origem e natureza das vantagens indevidas

repassadas para OTHON LUIZ.

131Autos 5028308-36.2015.404.7000, Evento 98.
132Autos  5026417-77.2015.4.04.7000, Evento66 – REL_MISSAO_POLI2, págs: 85/90. - OUT61.
133Autos  5026417-77.2015.4.04.7000, Evento66 – REL_MISSAO_POLI2, pág: 92.-OUT61.
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Em suma,  agindo dolosamente os  denunciados  ANA CRISTINA,  FLÁVIO BARRA,

GUSTAVO  BOTELHO,  OTÁVIO  MARQUES  e  OTHON  LUIZ,  em  concurso  de  pessoas,

incorreram na prática do delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por  01 (uma) vez. (FATO 08)

FATO 09: EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

No dia 31/07/2015, às 20:25 horas,  na cidade de Curitiba/PR,  ANA CRISTINA,  de

modo consciente  e  voluntário,  com anuência  e  vontade  de  OTHON LUIZ, embaraçou  a

investigação  de  infração  penal  que  envolva  organização  criminosa,  pois  fez  uso  de

documentos falsos perante a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, fraudando a instrução

processual, nos autos 5028308-36.2015.4.04.7000, no evento 91, OUT2, OUT3, OUT4, OUT5,

OUT6, OUT9, 0UT10 e OUT11. (FATO 09)

Com efeito, o r. Juízo dessa Vara, em despacho datado do dia 31 de agosto de 2015

(Evento 78, dos autos 5028308-36.2015.4.04.7000), advertindo às partes sobre o dever de se

absterem  de  apresentar  documentos  fraudados,  oportunizou  a  OTHON  LUIZ  apresentar

documentação que poderia justificar a prestação de serviços da ARATEC às empresas CG

IMPEX, JNOBRE e DEUTSCHEBRAS. 

Apesar  da adevertência  do juízo,  a  denunciada  ANA CRISTINA,  na qualidade de

administradora  da  ARATEC,  com  anuência  e  vontade  de OTHON  LUIZ, embaraçou  a

investigação, mediante uso, por meio de sua advogada (em autoria mediata, não havendo

indicativos nos autos de que a procuradora conhecesse a sua falsidade),  de documentos

falsos,  nesta  capital,  como se  hígidos  fossem,  turbando as  investigações  e  criando risco

concreto à instrução criminal.

Os  documentos  apresentados  nos  autos   5028308-36.2015.4.04.7000 como  se

verdadeiros fossem  consistiram em contratos de prestação de serviços firmados entre a

ARATEC e a CG IMPEX, a saber:

-  contrato de serviços de consultoria técnica datado de  31 de outubro de 2008,

celebrado  entre  a  CG  IMPEX  e  a  ARATEC  para  estudo  –  análise  e  parecer  –  sobre  o
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comportamento mecânico do complexo viário Padre Adelino, na Av. Salim Farah Maluf, SP, no

valor de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais)134.

- contrato de prestação de serviços de consultoria sobre a montagem eletromecânica

a ser realizada em plantas para obtenção de combustíveis entre a CG IMPEX e a ARATEC, no

valor de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais), datado de 15 de janeiro de 2009135;

-  contrato de serviços de consultoria técnica datado de  01 de setembro de 2009,

celebrado entre  a  CG  IMPEX  e  a  ARATEC  para  estudo  –  análise  e  parecer  –  sobre  o

comportamento mecânico do complexo viário Padre Adelino, na Av. Salim Farah Maluf, SP, 2ª

parte, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)136.

- contrato de serviços de tradução e consultoria sobres a montagem eletromecânica a

ser realizada em plantas para obtenção de combustívies, P&D sobre óleo e gás, entre a CG

IMPEX e a ARATEC, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), datado de 05

de janeiro de 2010;137

-  contrato  de  prestação  de  serviços  para  estudo  sobre  a  proposta  do  marco

regulatório do pré-sal, a partir da ótica dos gases combustíveis, no valor de R$ 100.000,00

(cem mil reais)138datado de 01 de julho de 2010;

Além  dos  referidos  contratos  foram  juntados  como  se  realmente  verdadeiros

fossem também os seguintes documentos:

- Evento 91, OUT 9: documento de  "Electromechanical Assemblage of Fuel Activation

Device, também apresentado para comprovação dos serviços prestados pela ARATEC, cujo

texto foi  extraído da  internet,  https://www.google.com.ar/patents/US7128997 ,  não  tendo

também  o  texto  original  qualquer  relação  com  a  ARATEC,  OTHON  LUIZ ou  ANA

CRISTINA.139

-  Evento  91,  OUT  11:  o  documento  intitulado  de  Processos  de  produção  de

combustíveis sintéticos: Análise das trajetórias tecnológicas", o qual se revela ser, uma mera

reprodução de artigo coletado da internet e que foi escrito por Fabrício B. Dunham, José

Vitor  Bomtempo,  Edmar  Luiz  F.  de  Almeida  e  Ronaldo  Bicalho

134Autos 5028308-36.2015.404.7000, Evento 91, OUT4;
135Autos 5028308-36.2015.404.7000, Evento 91, OUT2.
136Autos 5028308-36.2015.404.7000, Evento 91, OUT3;
137Autos 5028308-36.2015.404.7000, Evento 91, OUT5;
138Autos 5028308-36.2015.404.7000, Evento 91, OUT6;
139 Autos 5028308-36.2015.404.7000, Evento 91, OUT9 e 123.
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(http://www.portalabpg.org.br/PDPetro/2/8061.pdf) sendo  apresentado  no  2º  Congresso

Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás, sem qualquer relação o texto original com a ARATEC,

OTHON LUIZ ou ANA CRISTINA.140 

- Evento 91, OUT 10: documento denominado Escopo do Trabalho, relacionado ao

PACOTE & INTEGRAÇÃO DO SISTEMA FLUTUANTE PRODUÇÃO PARA EMBARCAÇÃO TIPO

PLATAFORMA DE TRANSFERÊNCIA (PSV – PATFORM SUPPLY VESSEL – PSV)

Esses contratos e supostos produtos da contratação, conforme imputado e provado

anteriormente nesta peça, são ideologicamente falsos. Todavia, ao apresentar os documentos

foi dito por  ANA CRISTINA que ocorreu a efetiva existência da prestação de serviços pela

ARATEC.

Entretanto, no momento da utilização, tanto OTHON LUIZ, quanto ANA CRISTINA, já

haviam comparecido aos autos, sabiam das suspeitas de pagamento dissimulado de propina,

foram advertidos pelo juízo,  sabiam que os documentos eram falsos,  e  mesmo assim os

utilizaram  como  verdadeiros  falsos.  O  objetivo  dos  denunciados  era  iludir  e  conduzir  a

investigação a caminhos incorretos.

A propósito, no dia 11 de agosto de 2015, a denunciada ANA CRISITINA foi ouvida em

sede policial e admitiu realmente serem falsos, tantos os contratos celebrados entre a CG

IMPEX e a ARATEC, bem como os documentos que supostamente comprovariam a prestação

dos serviços141.

Assim, incorrendo OTHON LUIZ  e ANA CRISTINA, dolosamente e em concurso de

pessoas, praticaram o crime do artigo 2º, §1º da Lei 12.850/03. (FATO 09)

FATO 10: EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

No dia 13/08/2015, às 18:09 horas, na cidade de Curitiba/PR,  CARLOS GALLO,  de

modo consciente  e  voluntário,  embaraçou  a  investigação de  infração  penal  que  envolva

organização  criminosa,  pois  fez  uso  de  documentos  falsos  perante  a  13ª  Vara  Federal

Criminal de Curitiba, fraudando a instrução processual, nos autos 5026417-77.2015.4.04.7000,

140 Autos 5028308-36.2015.404.7000, Evento 91, OUT11.
141 OUT2.
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no evento 50, OUT2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6, OUT7, OUT8, OUT9, 0UT10,, OUT11, OUT12 e

OUT13. (FATO 10)

O  denunciado  CARLOS  GALLO, na  qualidade  de  administrador  da  CG  IMPEX,

embaraçou a investigação, mediante uso, por meio de seus advogados (em autoria mediata,

não havendo indicativos nos autos de que os procuradores conhecessem a sua falsidade), de

documentos  falsos,  nesta  capital,  como se  hígidos  fossem,  turbando  as  investigações  e

criando risco concreto à instrução criminal.

Os  documentos  apresentados  nos  autos  5026417-77.2015.4.04.7000  como  se

verdadeiros fossem consistiram em contratos de prestação de serviços ntre a CG IMPEX e a

ANDRADE GUTIERREZ,  documentos produzidos pela  ARATEC e documentos dirigidos por

CARLOS GALLO a OLAVO MENDES da ANDRADE GUTIERREZ, a saber:

-EVENTO 50,  OUT2,  pág; 1:  proposta para prestação de serviços,  datada de 02 de

agosto de 2011, subscrita por OLAVINHO FERREIRA MENDES da ANDRADE GUTIERRZ;

- EVENTO 50, OUT2, págs. 2 e 3: proposta para consultoria técnica, datada de 09 de

agosto de 2011, subscrita por CARLOS GALLO e dirigida a OLAVO FERREIRA MENDES da

ANDRADE GUTIERREZ;

- EVENTO 50, OUT2, pág. 4: contrato de prestação de serviços de consultoria técnica,

econômica e financeira visando a otimização de custos, em empreendimentos públicos e/ou

privados, na Região Sudeste (Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas

Gerais),  no  valor  de  R$  1.300.000,00  (um  milhão  e  trezentos  mil  reais),  celebrado  entre

ANDRADE GUTIERREZ e CG IMPEX,  subscrito em 18 de agosto de 2011.142

- EVENTO 50, OUT2, págs. 8/12: Notas Fiscais 72/2011, 73/2011, 77/2012, 83/2012,

90/2012 emitidas pela CG IMPEX em favor da ANDRADE GUTEIRREZ;

- EVENTO 50, 0UT2, págs. 13: Documento expedido para Olavo Mendes por CARLOS

GALLO denominado Entrega de Relatório Final e data de 10 de agosto de 2012;

- EVENTO 50, OUT3, págs. 1/ 4: contrato de consultoria técnica-econômica-financeira,

para análise e parecer sobre estudos de projetos de mobilidade urbana, vias de ligação de

tráfego rodoviária,  entre  a  região metropolitana  do Rio de Janeiro e cidades da baixada

142 IPL autos 5026417-77.2015.404.7000 , Evento 50, OUT2.
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fluminense,  no  valor  de  R$  300.000,00  (trezentos  mil  reais),  celebrado  entre  ANDRADE

GUTEIRREZ e CG IMPEX em 2 de fevereiro de 2009;143

- EVENTO 50, OUT4, pág: 01: proposta para prestação de serviços, datada de 09 de

fevereiro de 2010,  subscrita por OLAVINHO FERREIRA MENDES da ANDRADE GUTIERREZ;

- EVENTO 50, OUT4, págs. 2 e 3: proposta para consultoria técnica, datada de 19 de

fevereiro de 2010, subscrita por CALLOS GALLO e dirigida a OLAVO FERREIRA MENDES da

ANDRADE GUTIERREZ;

-  EVENTO 50,  OUT4,  págs;  4/7:   contrato de prestação de serviços  de consultoria

técnica, econômica e financeira visando a otimização de custos do escopo abaixo descrito,

nas seguintes regiões a) Baixada Fluminense – Soluções para Macro e Micro Drenagem; b)

Zona Oeste (Bacia de Jacarepaguá) – Soluções para Saneamento, Macro e Micro Drenagem;

c) Zonas Oeste e Norte (Corredor Viário, Transporte de Passageiros) – Soluções para Obras de

Artes Especiais e Pavimentação, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), celebrado

entre a ANDRADE GUTIERREZ e a CG IMPEX, em 01 de março de 2010.144

-  EVENTO 40,  OUT4,  págs:  8/9:  o  1º  Termo Aditivo do Contrato de Prestação de

Serviços (Sem nº, datada de 01 de março de 2010), celebrado entre ANDRADE GUTIERREZ e

CG IMPEX, no valor de R$ 1.330.000,00 (um milhão e trezentos e trinta mil reais), com data de

01 de setembro de 2010;145

- EVENTO 50, OUT4, págs: 10/16 ; Notas fiscais 34/210, 39/2010, 41/2010, 46/2010,

51/2010, 57/2010, 63/2011 emitidas pela CG IMPEX em favor da ANDRADE GUTIERREZ;

- EVENTO 50, OUT5: Documento produzido pela ARATEC, datado de 20 de maio de

2012, sobre o tema “layout e cuidados na instalação de tijolos refratários em Auto-Forno

durante procedimento de manutenção geral.

- EVENTO 50, OUT6: Documento produzido pela ARATEC, datado de 15 de junho de

2012,  sobre  o  tema  “fornecimento,  montagem,  testes,  comissionamento,  colocação  em

operação e operação e manutenção de conjunto de aerogeradores referente ao estudo de

instalação de manutenção de Parque Eólico.

143IPL, autos 5026417-77.2015.404.7000,  Evento 50, OUT3.
144IPL, autos 5026417-77.2015.404.7000, Evento 50, OUT4
145IPL, autos 5026417-77.2015.404.7000, Evento 50, OUT4, pág. 8 e segs.
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- EVENTO 50, OUT7: Documento produzido pela ARATEC, datado de 20 de maio de

2012, sobre o tema “fornecimento de projeto, construção, montagem, transporte e instalação

de um Sistema de Descarga e Estocagem de Produção Flutuante.

- EVENTO 50, OUT8: Documento produzido pela ARATEC, datado de 30 de junho de

2012, sobre o tema “relatório sobre a implantação do Sistema Metroviário da Linha 4 do

Metrô São Paulo.

- EVENTO 50, OUT9, pág. 2: Documento produzido pela ARATEC, datado de 10 de

setembro de 2011, sobre o tema “estudo de viabilidade econômica financeira de um projeto

de  afretamento  de  embarcação  de  apoio  marítimo,  especificamente  do  tipo  PSV  –

Platamforma Suplly Vessel (projeto);

- EVENTO 50, OUT10  Documento produzido pela ARATEC, datado de 30 de abril de

2011, sobre o tema “tradução e consultoria sobre a montagem eletromecânica a ser realizada

em  plantas  para  obtenção  de  combustíveis.  Projeto  e  detalhamento  sobre  óleo  e  gás

conforme contrato de 05/01/2010 – 2ª fase.

.- EVENTO 50, OUT11 Documento produzido pela ARATEC, datado de 30 de abril de

2009, sobre o tema “relatório de análise técnica referente à Montagem Eletromecânica de

Planta de Combustíveis – contrato de 15/01/2009;

- EVENTO 50, OUT 12, págs. 1/2: Documento dirigido a OLAVO MENDES por CARLOS

GALLO, denominado Entrega do Relatório Parcial, com data de 05 de dezembro de 2011;

- EVENTO 50, OUT 12, págs. 3/ 4: Documento dirigido a OLAVO MENDES por CARLOS

GALLO, denominado Entrega do Relatório Parcial, com data de 05 de março de 2012.

- EVENTO 50, 0UT 12, pág5/118: Documento dirigido a OLAVO MENDES por CARLOS

GALLO,, denominado Entrega do Relatório Parcial, com data de 05 de dezembro de 2011,

acompanhado de Anexo 3 e Anexo 4.

- EVENTO 50, OUT 13:: Documento dirigido a OLAVO MENDES por CARLOS GALLO,,

denominado Entrega do Relatório Final, com data de 05 de março de 2012, acompanhado de

Anexo 2.

Esses contratos e supostos produtos da contratação, conforme imputado e provado

anteriormente nesta peça, são ideologicamente falsos. 
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Todavia, o denunciado juntou os documentos aos autos e falsamente informou que

ocorreu a efetiva existência da prestação de serviços pela CG IMPEX à ANDRADE GUTIEREZ e

pela ARATEC à CG IMPEX..

Entretanto, no momento da utilização, ANA CRISTINA já havia prestado depoimento

para autoridade policial e dito que os contratos e serviços celebrados pela ARATEC com a CG

IMPEX era ideologicamente falsos e se destinavam apenas a amparar recursos que CARLOS

GALLO iria  repassar  a  OTHON LUIZ.  O  objetivo  do  denunciado era  iludir  e  conduzir  a

investigação a caminhos incorretos.

Assim, incorrendo CARLOS GALLO, dolosamente praticou o crime do artigo 2º, §1º da

Lei 12.850/03. (FATO 10)

FATO 11: CORRUPÇÃO ATIVA ENVOLVENDO A ENGEVIX:

Em data não precisada nos autos, mas pelo menos entre de 25 de junho de 2007146e

05 de agosto de 2015147, antes e durante, mas sempre em razão (I) da confecção dos editais e

nas  licitações  nºs  GAC.T/CN 003/2010,  GAC.T/CN 005/2010,  GAT.CN/006/2010,  GAC.T/CV

027/2-11, GAC.T.CV 041/2011 e GAC.T/CN-012/2012 da ELETRONUCLEAR, (II) da pactuação

do aditivo 19 e execução do contrato  CT-141,  (III)  da  celebração e execução do contrato

GAC.T/CT-033/10, bem como da pactuação do aditivo 1, (IV) da celebração e execução do

contrato  GAC.T/CT  4500136548, bem  como da  pactuação  dos aditivos  1  e  2,  (V)  da

celebração  e execução do contrato  GAC.T/AS 4500145718,  bem como da pactuação do

aditivo 1, (VI) da celebração e execução do contrato GAC.T/CT 4500146846, bem como da

pactuação  dos  aditivos  1,  2  e  3, (VII)  celebração  e  execução  do  contrato  GAC.T/AS

4500149995,  (VIII)  celebração  e  execução  do  contrato  GAC.T/CT  4500160692  todos

firmados entre a ENGEVIX e a ELETRONUCLEAR, (IX) da celebração e execução do contrato

GAC.T/CT- 4500151462  firmado entre a AF CONSULT e ELETRONUCLEAR, bem como da

pactuação do aditivo 1,  os denunciados JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, GERSON DE MELLO

ALMADA e CRISTIANO KOK, de modo consciente e voluntário, em comunhão de vontades,

ofereceram e prometeram vantagens indevidas ao denunciado OTHON LUIZ, por 29 (vinte e

146Data na qual foi celebrado o Aditivo 17 ao CT 141 firmado entre a ENGEVIX e a ELETRONUCLAR
147http://www.eletronuclear.gov.br/LinkClick.aspx?fileticket=4Rd29APblOw%3D&tabid=40
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nove) vezes, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício em razão do cargo

de  Presidente  da  ELETROBRAS  TERMONUCLEAR  S/A-  ELETRONUCLEAR, tendo  este

efetivamente  deixado  de  praticar  atos  de  ofício  com  infração  de  deveres  funcionais  e

praticado atos de ofício nas mesmas circunstâncias. (FATO 11) 

I – Dos Contratos da ENGEVIX S/A com a ELETRONUCLEAR148:

Verificou-se  a  oferta  e  a  promessa  pelos  representantes  da  ENGEVIX,  ora

denunciados, assim como a aceitação de promessa e o efetivo recebimento de vantagens

indevidas  pelo  denunciado  OTHON  LUIZ  em  diversas  licitações,  aditivos  e  contratos,

conforme será descrito abaixo, que envolviam a ELETRONUCLEAR. 

Em todos eles o modus operandi foi o mesmo: o denunciado OTHON LUIZ atuou ou

se omitiu em favor dos interesses da empresa, recebendo vantagens indevidas para tanto. Os

valores foram pagos por meio de contratos simulados de consultoria/engenharia, conforme

será visto. 

I.1:  Contrato CT-141

Em 17 de fevereiro de 1982, a ENGEVIX firmou com a ELETRONUCLEAR o Contrato

CT-141 para execução de serviços de engenharia e consultoria de projeto para as obras de

construção civil da Central Nuclear Almirante Alvaro Alberto, Unidades 2 e 3 . A execução do

contrato foi suspensa em abril de 1986.

Por meio da DCA nº 186.003/04 de 13/12/2004,  o Conselho de Administração da

ELETRONUCLEAR estendeu a vigência do contrato CT-141, bem como diminuiu seu escopo,

determinando que fosse reduzido o objeto da licitação. 

Assim, o objeto da avença que originalmente contemplava as Usinas de Angra 2 e

Angra 3, foi, a partir do Aditamento 16 de 29/06/2005, reduzido com a retirada de Angra 2

do escopo da contratação.

Em  25  de  junho  de  2007,  o  Conselho  Nacional  de  Políticas  Energéticas  (CNPE)

determinou a retomada da construção da Usina, para entrada em operação em 2013, medida

que levou à renegociação do Contrato CT-141 entre a ENGEVIX e a ELETRONUCLEAR. 

148 As informações licitatórias e contratuais que serão mencionadas nos próximos tópicos foram extraídas dos 
documentos fornecidos pela ELETRONUCLEAR, consoante referido acima, e serão devidamente 
acautelados em Juízo através de mídia digital.
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Nesse período, a ENGEVIX pactuou em razão do Contrato CT-141, o aditivo 19 com

a ELETRONUCLEAR, o qual foi assinado por OTHON LUIZ, em 04 de junho de 2012, tendo por

objeto a revisão da cláusula 21 do contrato, quanto ao valor total e inclusão de anexos. 

O valor total do contrato, que era de R$7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil

reais)  -  (processo  de  licitação  GAC.T  –  009/05  –  Aditamento  16)  passou  a  ser  de  R$

12.347.000,00 (doze milhões, trezentos e quarenta e sete mil reais).

I.2:  Edital GAC.T/CN-005/2010 (Processo GAC.T-034/09) e Contrato GAC. T/CT-

033/10

No dia  28  de  maio  de  2010,  a  ELETRONUCLEAR  publicou  o  edital  de  licitação

GAC.T/CN-005/2010, modalidade técnica  e  preço,  tendo  por  objeto  a  prestação  de

serviços  Técnicos  Especializados  de  Engenharia  Pacote  Civil  1  –  Cálculos  Estruturais  da

Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA.

Participaram  da  licitação  as  empresas  ENGEVIX  ENGENHARIA  S/A,  GEMPRO

ENGENHARIA S/A e INTERTECHNE CONSULTORES S/A.

Foram habilitadas na  licitação apenas as  empresas  INTERTECHNE CONSULTORES

que apresentou proposta de R$ 13.492.938,88 e a ENGEVIX ENGENHARIA com proposta de

R$14.274.091,09.

A  partir  da  avaliação  da  proposta  com a  inclusão  de  Índice  Técnico,  a  ENGEVIX

ENGENHARIA foi classificada em primeiro lugar no certame. Após a negociação, a ENGEVIX

revisou a  proposta  comercial  para  R$ 13.979.888,05,  valor  ainda acima do ofertado pela

INTERTECHNE CONSULTORES S/A.

Assim, a ENGEVIX subscreveu com a ELETRONUCLEAR, em 14 de janeiro de 2011, o

contrato GAC.T/CT-033/10 destinado à prestação de serviços técnicos especializados de

engenharia  do  Pacote  Civil  1  –  Cálculos  Estruturais  das  Unidade  3  da  Central  Nuclear

Almirante  Álvaro Alberto –  CNAAA, no valor  original  de R$ 13.979.888,05 (treze milhões,

novecentos e setenta e nove mil oitocentos e oitenta e oito).

O contrato foi assinado por OTHON LUIZ, pela ELETRONUCLEAR, e por Sergio Luiz F.

Capellão, representando a ENGEVIX.
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Foi celebrado em 08 de fevereiro de 2012 o aditivo 1 ao referido contrato, que foi

assinado  por  OTHON  LUIZ,  tendo  por  objeto  o  aumento  do  valor  contrato  em  R$

2.977.258,35 (dois milhões novecentos e setenta e sete mil duzentos e cinquenta e oito reais

e trinta e cinco centavos).

I.3:  Edital  GAC.T/CN-003/2010 (Processo GAC.T004/10)  e  Contrato GAC.T/CT-

4500136548

Em  28  de  maio  de  2010,  a  ELETRONUCLEAR  publicou  o  edital  de  licitação

GAC.T/CN-003/2010,  modalidade  técnica  e  preço,  tendo  por  objeto  a  prestação  de

serviços  Técnicos  Especializados  de  Projeto  da  Tubulação  da  Área  Externa  e  Tubovia  de

Interligação da Unidade 3 com a Unidade 2 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto –

CNAAA.

Participaram  da  licitação  as  empresas  ENGEVIX  ENGENHARIA  S/A,  CAPPE

ENGENHARIA LTDA.,  CHEMTEC SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SOFTWARE LTDA.,  GENPRO

ENGENHARIA S/A e MARTE ENGENHARIA LTDA. 

Foram habilitadas as empresas MARTE ENGENHARIA LTDA., que apresentou proposta

de  R$  2.720.600,00,  e  a  ENGEVIX  ENGENHARIA,  com  proposta  de  R$  2.336.983,27.

Posteriormente, a ENGEVIX revisou a proposta comercial para R$ 2.288.791,70.

Assim,  em  30  de  março  de  2011,  a  ENGEVIX  celebrou  com  a  ELETRONUCLEAR,

representada por  OTHON LUIZ,  o  Contrato GAC.T/CT-4500136548  para a  prestação de

serviços técnicos especializados de projeto de tubulação de interligação da Unidade 3 com a

Unidade 2 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto - CNAA, no valor originário de R$

2.288.791,70 (dois milhões duzentos e oitenta e oito mil setecentos e noventa e um reais e

setenta centavos).

Foi formalizado, em 02 de fevereiro 2012, o Aditivo 1 ao contrato, tendo por objeto

alteração de anexos sem a modificação do valor contratual.

Em 01 de novembro de 2012 foi formalizado o 2º Aditivo Contratual que teve por fim

alterar o prazo de execução dos serviços por mais 12 (doze) meses, sem adição de valores.

Por  fim,  foi  formalizado  em  06  de  maio  de  2014,  o  3º  Aditivo  Contratual,  que

estabeleceu que o prazo de execução do contrato seria de 44 (quarenta e quatro) meses

contados a partir da assinatura do aditivo.
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I.4: Edital GAC.T/CV 027/2011 (Processo GAC.T 029/11) e  Contrato GAC.T/AS-

4500145718

Em  17/11/11,  a  ELETRONUCLEAR  publicou  o  edital  de  licitação  GAC.T/CV-

027/2011,  modalidade  carta  convite,  tendo  por  objeto  a  prestação  de  serviços  de

Engenharia para Elaboração dos Projetos Executivos e Projetos Legais do Edifício de Apoio,

Ampliação da Passarela e Atracadouro Flutuante na Praia do Frade, Município de Angra dos

Reis - RJJ.

Participaram  da  licitação  as  empresas  ENGEVIX  ENGENHARIA  S/A,  LEMA

ENGENHARIA S/A e  NITRIO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

As  propostas  foram  realizadas  pela  ENGEVIX  de  R$  118.800,00,  pela  LEME

ENGENHARIA LTDA. de R$ 119.660,00 e pela NITRIO de R$ 122.400,00. 

A ENGEVIX foi consagrada vencedora e celebrou com a ELETRONUCLEAR, em 11 de

novembro de 2011, o contrato GAC.T/AS- 4500145718 destinado à prestação de serviços

de engenharia para elaboração dos projetos executivos e projetos legais do edifício de apoio,

ampliação da passarela e atracadouro flutuante na Praia do Frade, município de Angra dos

Reis – RJ, no valor original de R$ 118.800,00 (cento e dezoito mil reais).

Foi celebrado em 05 de março de 2012 o aditivo 1 ao referido contrato, tendo por

objeto  a  prorrogação  do  prazo  de  execução  dos  serviços,  por  120  (cento  e  vinte)  dias

corridos.

I.5: Edital GAC.T/CN – 006/2010 (Processo GAC.T-033/09) e Contrato GAC.T/CT-

4500146846

Em  28/05/2010,  a  ELETRONUCLEAR  publicou  o  edital  de  licitação  GAC.T/CN-

006/2010, modalidade técnica e preço, tendo por objeto a prestação de serviços Técnicos

Especializados  de  Engenharia  do  Pacote  Eletromecânico  2  associado  ao  Secundário  da

Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA.

Participaram  da  licitação  as  empresas  ENGEVIX  ENGENHARIA  S/A,  CHEMTECH

SERVIÇOS DE ENGENHARIA E  SOFTWARE LTDA.,  INTERTECHNE CONSULTORES S/A,  LEME

ENGENHARIA LTDA. e MARTE ENGENHARIA LTDA.
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Foram habilitadas as  empresas INTERTECHNE CONSULTORES S/A, que apresentou

proposta  de  R$  109.106.400,73,  MARTE  com  proposta  de  R$  119.600.000,00,  LEME  que

apresentou proposta de R$ 122.422.326,00 e a ENGEVIX ENGENHARIA com proposta de R$

109.078.994,54.

A partir  da avaliação da proposta  com a inclusão de Índice Técnico,  a  ENGEVIX

ENGENHARIA foi classificada em primeiro lugar no certame.

Assim, em 21 de dezembro de 2011, a ENGEVIX celebrou com a ELETRONUCLEAR, o

contrato GAC.T/CT- 4500146846 destinado à prestação de serviços técnicos especializados

de engenharia do Pacote Eletromecânico 2, associado ao Secundário de Angra 3, no valor de

R$ 109.098.115,07 (cento e nove milhões noventa e oito mil  cento e quinze reais  e sete

centavos).

Foi  formalizado, em 22 de novembro de 2013,  o 1º Aditivo contratual,  tendo por

objeto  a  alteração  de  cláusulas  contratuais  referentes  a  condições  de  pagamento  e

faturamento e contribuição para o INSS e FGTS.

Em 31 de março de 2014 foi formalizado o Aditivo Contratual nº 2 cujo objeto foi a

alteração de cláusulas  contratuais  e aumento no valor  do contrato em R$ 14.746.428,48,

passando o valor global do contrato a ser de R$ 123.844.543,55 (cento e vinte e três milhões

oitocentos e quarenta e quatro mil quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e cinco

centavos). 

Por fim, foi formalizado em 08 de dezembro de 2014, o 3º Aditivo Contratual, que

estabeleceu a inclusão de cláusula específica de renúncia da contratada e alterou um anexo

contratual.

I.6:  Edital  GAC.T/CV  –  041/11  (Processo  053/11)  e  Contrato  GAC.T/AS-

4500149995

Em  06/03/2012,  a  ELETRONUCLEAR  publicou  o  edital  de  licitação  GAC.T/CV-

041/2011,  modalidade  carta  convite,  tendo  por  objeto  a  prestação  de  serviços  de

Engenharia para Elaboração dos Projetos Executivos e Legais da Construção da Passarela e

Atracadouros Flutuantes na Praia Vermelha, Município de Angra dos Reis – RJ.
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Participaram  da  licitação  as  empresas  ENGEVIX  ENGENHARIA  S/A,  LEME

ENGENHARIA  LTDA.,  ENGESERVICE  ENGENHARIA  LTDA.  e NITRIO  ENGENHARIA  E

CONSTRUÇÕES LTDA.

A LEME não apresentou proposta e as demais propostas foram da ENGEVIX de R$

106.800,00, da NITRIO de R$ 110.300,00 e da ENGESERVICE de R$259.000,00.

A ENGEVIX foi a vencedora do certame e subscreveu com a ELETRONUCLEAR, em 06

de março de 2012, o contrato GAC.T/AS- 4500149995 cujo objeto é a prestação de serviços

de engenharia para elaboração dos projetos executivos e legais da construção da passarela e

atracadouros flutuantes na Praia Vermelha, município de Angra dos Reis - RJ, no valor original

de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais), na base dezembro de 2011. 

I.7: Edital GAC.T/CN – 012/2012 (Processo GAC.T-006/12) e Contrato GAC.T/AS-

4500160692

Em  26/06/2012,  a  ELETRONUCLEAR  publicou  o  edital  de  licitação  GAC.T/CN-

012/2012, modalidade técnica e preço, tendo por objeto a prestação de Serviços Técnicos

Especializados de Engenharia do Pacote Civil 2 – Projetos de Edificações da Unidade 3 da

Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA.

Participaram  da  licitação  as  empresas ENGEVIX  ENGENHARIA  S/A,  INTERTECHNE

CONSULTORES S/A, LEME ENGENHARIA LTDA., EPC ENGENHARIA PROJETO E CONSULTORA

S/A,  GENPRO  ENGENHARIA  S/A,  SEI  CONSULTORIA  DE  PROJETOS  LTDA.  e TELSAN

ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.

Foram habilitadas as empresas GENPRO ENGENHARIA S/A, que apresentou proposta

de R$ 9.210.717,29,  INTERTECHNE CONSULTORES S/A, com proposta de R$ 10.799.009,20,

SEI CONSULTORIA DE PROJETOS LTDA., com proposta de R$11.113.495,81, EPC ENGENHARIA

PROJETO  E  CONSULTORA  S/A,  que  apresentou  proposta  de  R$  11.578.225,18,  LEME

ENGENHARIA LTDA.,  com proposta de R$ 11.731.855,86, e, a ENGEVIX ENGENHARIA com

proposta de R$ 11.827.233,72.

As propostas da GENPRO e da LEME ENGENHARIA, apesar de serem as de menor

preço,  foram desclassificadas  pois  conteriam preços  unitários  superior  a  7%  dos  valores

orçados em alguns itens individuais do orçamento. 
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A partir  da avaliação da proposta com a inclusão de Índice Técnico,  a  ENGEVIX

ENGENHARIA foi classificada em primeiro lugar no certame com a proposta ajustada para

R$ 11.305.663,41.

Assim, em 05 de março de 2013,  a ENGEVIX subscreveu  com a ELETRONUCLEAR,

representada  por  OTHON  LUIZ, o  contrato  GAC.T/AS-  4500160692 cujo  objeto  é  a

prestação de serviços técnicos especializados de engenharia do Pacote Civil 2 de Angra 3, no

valor original de R$ 11.305.663,41 (onze milhões trezentos e cinco mil seiscentos e sessenta e

três reais e quarenta e um centavos).

I.8: Edital GAC.T/CO.I-004/2010  e Contrato GAC.T/CT- 4500151462

Em  28/05/2010, a  ELETRONUCLEAR  publicou  o  edital  de  licitação  GAC.T/CO.I-

004/2010, modalidade concorrência internacional do tipo técnica e preço, para prestação

de serviços técnicos especializados de engenharia do pacote eletromecânico 1 associado ao

primário da unidade 3 da Central Nuclear Almirante Àlvaro Alberto - CNAAA. 

A licitação foi vencida pela empresa AF CONSULT LTD. Finlândia e previu que 100%

dos serviços contratados deveriam ser realizados no Brasil.

O contrato, denominado ELETROMECÂNICO 1: Área Nuclear da Usina, foi assinado

em 24 de maio de 2012, no valor de R$ 162.214.551,43 (cento e sessenta e dois milhões,

duzentos  e  quatorze  mill,  quinhentos  e  cinquenta  e  um  reais  e  quarenta  e  três

centavos),  tendo  sido  ajustado  que  80% dos  pagamentos  devidos  à  contratada  seriam

realizados no Brasil e o restante (20%) no exterior. 

Por exigência contratual, a AF CONSULT LTD Finlândia, subcontratou as empresas AF

CONSULT Ltda. Brasil e a ENGEVIX ENGENHARIA S/A.

No  dia  08  de  dezembro  de  2014 foi  pactuado  o  1º  aditivo  contratual  que

determinou um aumento de 4,07% do valor original do contrato.

II – Dos atos de ofício. Da atuação de OTHON LUIZ em favor da ENGEVIX:
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Em  razão  dos  contratos,  aditivos  e  procedimentos  licitatórios  em  curso  na

ELETRONUCLEAR, ao menos entre de 25 de junho de 2007149 até 05 de agosto de 2015150, os

denunciados  JOSÉ  ANTUNES  SOBRINHO,  CRISTIANO  KOK  e  GERSON  DE  MELLO

ALMADA,  executivos  da  ENGEVIX, ofereceram  e  prometeram  vantagens  indevidas  ao

denunciado OTHON LUIZ.

Assim, na condição de representantes da ENGEVIX, os denunciados tinham, portanto,

interesse em manter bom relacionamento com o denunciado OTHON LUIZ, para que este,

praticasse, omitisse e retardasse ato de ofício inerente às suas funções, pois lhe cabia, no

exercício  da  Presidência  da  estatal  efetuar  a  orientação  da  política  administrativa  e  a

representação  da  ELETRONUCLEAR,  superintender  os  negócios  da  estatal,  aí  incluídos

contratações de obras e serviços, fiscalização de contratos, entre outras atribuições prevista

no Estatuto Social da companhia151.

Pontue-se, por exemplo, não ser mera a coincidência o fato de (A) em 28 de maio de

2010 terem sido publicados os editais de licitação GAC.T/CN 003/2010, 005/2010, 006/2010

pela ELETRONUCLEAR e,  (B)  em  30 de maio de 2010,  a ENGEVIX ter assinado contrato

fictício com a LINK PROJETOS para iniciar as condutas de branqueamento de valores para

repasse de propina para OTHON LUIZ.

A análise das licitações vencidas pelas ENGEVIX na ELETRONUCLEAR - certames nºs

GAC.T-033/09  (Edital  GAC.T/CN-006/2010),  GAC.T-034/0  (Edital  GAC.T-034/09),  GAC.T-

004/2010 (Edital GAC.T/CN-003/2010) e GAC.T-006/12 (GAC.T/CN-012/2012) – demonstram

o direcionamento dos certames em favor da empreiteira, por ordem do denunciado OTHON

LUIZ.

O  direcionamento de certames para  ENGEVIX fica cristalino pelo excessivo peso

pontuações técnicas constantes dos Editais GAC.T/CN-006/2010, GAC.T-034/09 GAC.T/CN-

003/2010  e  GAC.T/CN-012/2012 em  detrimento  do  preço,  em  ofensa  ao  princípio  da

isonomia e julgamento objetivo das licitações.

Os editais  atribuíram  peso 7 para proposta técnica e peso 3 para proposta de

preços: 

149Data da Resolução nº 3, de 25 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE que
determinou a retomada da construção da Usina de Angra 3 e permitiu a renegociação de contratos suspensos,
entre eles o Contrato CT-141 celebrado com entre a ELETRONUCLEAR e a ENGEVIX.

150http://www.eletronuclear.gov.br/LinkClick.aspx?fileticket=4Rd29APblOw%3D&tabid=40
151 OUT16.
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Fator de Avaliação = 7 (Índice Técnico) + 3 (Índice Preço). 

A exceção foi o Edital GAC.T/CN 012/2012 que também atribuiu vultoso valor para

a nota técnica em detrimento do preço, com a seguinte fórmula:

Fator de Avaliação = 6 (Índice Técnico) + 4 (Índice Preço). 

A ENGEVIX se sagrou vencedora em todas as licitações com editais que previam a

técnica e preço, como se colhe dos dados abaixo:

Processo Licitatório Empresas participantes 
ao final (com respectivo 
resultado)

Julgamento da proposta  Resultado favorecendo a
ENGEVIX

Edital  nº  GAC.T-033/09

(contrato  nº  GAC.T/CT

4500146846,  no  valor  de

R$ 109.098.115,07): 

ENGEVIX  ENGENHARIA

S.A. (1º);

INTERTECHNE

CONSULTORES S.A. (4º);

LEME ENGENHARIA LTDA.

(2º);

e  MARTE  ENGENHARIA

LTDA. (3º). 

Considerando-se  a  forma

do  item  4.1  do  Edital,  os

seguintes  tópicos  foram

analisados  para  formar  a

Nota  Técnica:  (i)

experiência da empresa; (ii)

experiência  da  equipe

técnica; (iii)  fidelidade  da

equipe técnica; (iv) sistema

de  qualidade;  (v)

conhecimento  do  objeto;

(vi)  metodologia  e  plano

de trabalho;  (vii)  esquema

organizacional.

A  ENGEVIX  teve  a  maior

nota,  exceto  nos  tópicos

"experiência  da  equipe",

"sistema  de  qualidade",

"conhecimento do objeto"

e "metodologia e plano de

trabalho.  Registre-se  que

no quesito de maior peso

a ENGEVIX obteve a maior

nota.

Processo  de  licitação  nº

GAC.T-034/09 (contrato nº

GAC.T/CT 033/10, no valor

de R$ 13.979.888,05): 

ENGEVIX  ENGENHARIA

S.A. (1º); 

INTERTECHNE

CONSULTORES S.A. (2º) 

Considerando-se  a  forma

do  item  4.1  do  Edital,  os

seguintes  tópicos  foram

analisados  para  formar  a

Nota  Técnica:  (i)

experiência da empresa; (ii)

experiência  da  equipe

técnica; (iii)  fidelidade  da

equipe técnica; (iv) sistema

de  qualidade;  (v)

A  ENGEVIX  teve  a  maior

nota em todos os quesitos

(tendo  nota  máxima  em

todos,  exceto  no  tópico

"experiência da equipe") 
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conhecimento  do  objeto;

(vi)  metodologia  e  plano

de trabalho;  (vii)  esquema

organizacional. 

Processo  de  licitação  nº

GAC.T-004/10  (contrato

nº  GAC.T/CT

4500136548, no valor de

R$ 2.288.791,70): 

ENGEVIX  ENGENHARIA

S.A. (1º);

MARTE  ENGENHARIA

LTDA. (2º).

De  acordo  com  o

preenchimento dos itens 3

e 4 - Anexo II do Edital, os

seguintes  tópicos  foram

analisados  para  formar  a

Nota  Técnica:  (i)

experiência da empresa; (ii)

experiência  da  equipe

técnica;  (iii)  fidelidade  da

equipe técnica; (iv) sistema

de qualidade. 

A  ENGEVIX  teve  a  maior

nota em todos os quesitos,

exceto  no  tópico

"fidelidade  da  equipe

técnica" 

 Processo de licitação nº

GAC.T-006/12  (contrato

nº  GAC.T/CT

4500160692, no valor de

R$ 11.305.663,41):

ENGEVIX  ENGENHARIA

S.A. (1º);

EPC  ENGENHARIA

PROJETO E  CONSULTORIA

S/A (3º); 

GENPRO  ENGENHARIA

S/A152

INTERTECHNE

CONSULTORIA S/A (2º); 

LEME  ENGENHARIA

LTDA153

SEI

CONSULTORIA  DE

PROJETOS LTDA (4º)

Considerando-se  a  forma

do  item  4.1  do  Edital,  os

seguintes  tópicos  foram

analisados  para  formar  a

Nota  Técnica:  (i)

experiência da empresa; (ii)

experiência  da  equipe

técnica; (iii)  fidelidade  da

equipe técnica; (iv) sistema

de  qualidade;  (v)

conhecimento  do  objeto;

(vi)  metodologia  e  plano

de trabalho;  (vii)  esquema

organizacional. 

A  ENGEVIX  teve  a  maior

nota em todos os quesitos,

exceto  no  tópico

"conhecimento do objeto"

152Proposta não analisada, uma vez que sua proposta continha preço unitário superior a 7% dos valores orçados.
153Proposta não analisada, uma vez que sua proposta continha preço unitário superior a 7% dos valores orçados

 95/135



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Nessas licitações vencidas pela ENGEVIX, em virtude do elevado peso das pontuações

técnicas  em  detrimento  do  preço,  as  demais  licitantes  jamais  conseguiriam  sair

vencedoras  das  licitações,  à  exceção  da  licitação  GAC.T-033/09  (Edital  GAC.T/CN-

006/2010)154. Ou seja, ainda que se dispusessem graciosamente a efetuarem as obras, não

conseguiriam vencer os certames.

154 No caso específico, identificou-se conluio entre as empresas ENGEVIX, MARTE e LEME. Em razão da
exigência editalícia de comparecimento a seminário técnico, essas empresas já sabiam de antemão que riam
concorrer entre si. No mesmo dia que foi publicado o Edital GAC.T/CN 006/2010, a ELETRONUCLEAR
publicou o Edital GAC.T/CN 008/2010, tipo menor preço, na qual a MARTE se classificou em primeiro
lugar, a ENGEVIX em segundo e a LEME em terceiro. Em virtude das “derrotas” nas licitações dos editais
GAC.T/CN 006/2010 e Edital  GAC.T/CN 008/2010, a ENGEVIX, autorizada pela ELETRONUCLEAR,
subcontratou a LEME no contrato GAC.T/CT- 4500146846 para compensá-la dessas “perdas”.
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Licitantes Habilitadas Nota técnica (NT) Proposta (PT)

28/05/10

ENGEVIX ENGEVIX 98 R$ 14.274.120,88 100,00%

INTERTECHNE INTERTECHNE 67,5 R$ 13.493.114,57 94,53% X

GEMPRO

28/05/10

ENGEVIX ENGEVIX 98 R$ 2.336.983,27 100,00%

MARTE MARTE 76 R$ 2.720.600,00 116,42% X

CHEMTEC CHEMTEC

CAPPE

GENPRO

28/05/11

ENGEVIX ENGEVIX 80,35 R$ 109.098.115,07 100,00%

INTERTECHNE INTERTECHNE 71,11 R$ 109.106.400,73 100,01% X

MARTE MARTE 75,65 R$ 119.599.938,90 109,63% X
LEME LEME 80,17 R$ 122.422.326,00 112,21% R$ 31.100.323,25 28,51%

CHEMTECH -

17/11/11

ENGEVIX ENGEVIX NA R$ 118.800,00 100,00%

LEME LEME NA R$ 119.660,00 100,72% NA

NIT RIO NIT RIO NA R$ 122.400,00 103,03% NA

06/03/12

ENGEVIX ENGEVIX NA R$ 106.800,00 100,00%

NIT RIO NIT RIO NA R$ 110.300,00 103,28% NA

ENGESERVICE ENGESERVICE NA R$ 259.000,00 242,51% NA

LEME

26/06/12

ENGEVIX ENGEVIX 97,5 R$ 11.827.233,72 100,00%

INTERTECHNE INTERTECHNE 90,3 R$ 10.799.009,20 91,31% X

SEI SEI 48,2 R$ 11.113.495,81 93,97% X

EPC EPC 69 R$ 11.578.225,18 97,89% X
LEME LEME 86,9 R$ 11.731.855,86 99,19% Proposta desclassif icada

GENPRO GENPRO 87 R$ 9.210.717,29 77,88% Proposta desclassif icada

TELSAN

Licitação / 
Edital

Data da 
publica-

ção

Modalida-
de / Tipo

Considerando as notas técnicas, qual deveria 
ser o valor máximo da proposta para que a 

empresa pudesse vencer a ENGEVIX?

GAC.T-
034/09

GAC.T/CN-
005/2010

Concor-
rência / 

Técnica e 
preço

Independentemente de sua 
proposta, a empresa perderia 

para a ENGEVIX

GAC.T – 
004/10

GAC.T/CN-
003/2010

Concor-
rência / 

Técnica e 
preço

Independentemente de sua 
proposta, a empresa perderia 

para a ENGEVIX

Inabilitada por fato 
superveniente

Recurso contra 
inabilitação ne-

gado

GAC.T-
033/09

GAC.T/CN – 
006/2010

Concor-
rência / 

Técnica e 
preço

Independentemente de sua 
proposta, a empresa perderia 

para a ENGEVIX

Independentemente de sua 
proposta, a empresa perderia 

para a ENGEVIX

GAC.T-
029/11

GAC.T/CV 
027/2011

Carta con-
vite / Menor 

preço

GAC.T-
053/11

GAC.T/CV 
– 041/11

Carta con-
vite / Menor 

preço

GAC.T-
006/12

GAC.T/CN – 
012/2012

Concor-
rência / 

Técnica e 
preço

Independentemente de sua 
proposta, a empresa perderia 

para a ENGEVIX

Independentemente de sua 
proposta, a empresa perderia 

para a ENGEVIX

Independentemente de sua 
proposta, a empresa perderia 

para a ENGEVIX
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Além  disso,  para  favorecer  o  julgamento  subjetivo das  licitações em  favor  da

ENGEVIX,  verifica-se  que  nos  editais  foram  utilizadas  expressões  de  caráter  amplo  e

indeterminado,  por exemplo, ‘coerência’, ‘abrangência’, ‘compreensão temática’, entre outras,

para balizar a avaliação da proposta técnica, item preponderante na escolha da ENGEVIX

como vencedora.

E mais, antes da publicação do Edital GAC.C.T/CN 012/2012 (licitação GAC.T/006/12)

foi expedido o  Memorando MC 110/12, datado de 06 de março de 2012, com o assunto

Análise  Preliminar  do  Edital/Contrato  da  Concorrência  GATC/CN  006/12  –  Prestação  de

Serviços  Técnicos  Especializados  de  Engenharia  do  Pacote  Civil  2  para  Angra  3.  Neste

documento, a Procuradoria Jurídica da ELETRONUCLEAR contesta os motivos pelos quais a

licitação seria efetuada pelo tipo técnica e preço, e não pelo menor preço, bem como alerta

que são vedadas exigências editalícias rigorosas ou inadequadas.155

Sem qualquer manifestação fundamentada no tocante ao alerta contido no parecer

jurídico, em 12 de julho de 2012, a ELETRONUCLEAR, por ordem e ingerência do denunciado

OTHON  LUIZ, encaminhou  para  divulgação  o  edital  Concorrência  Nacional  (GAC.

T/CN0012/12) para prestação se serviços técnicos especializados de Engenharia do Pacote

Civil 2. - Projetos de Edificações, da Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvara Alberto –

CNAAA.156

Nesse  licitação,  a ENGEVIX  somente  foi  contratada  em virtude da  pontuação

técnica,  haja vista que sua proposta não foi a de”menor preço”,  o que demonstra que a

Administração Pública além de atribuir caráter subjetivo ao certame, deixou de contratar a

proposta mais vantajosa.157

Além de ter sido favorecida em diversas licitações pelo denunciado, notadamente, as

que previam técnica e preço, OTHON LUIZ também era diretamente acionado pela ENGEVIX

na resolução de problemas envolvendo aditivos contratuais do interesse da companhia

na ELETRONUCLEAR.

Como  exemplo,  em  08  de  dezembro  de  2014, foi  pactuado  o  1º  aditivo  ao

Contrato GAC.T/CT- 4500151462 denominado ELETROMECÂNICO 1. 

155OUT96
156OUT97
157Situação semelhante ocorreu na licitação inaugurada pelo Edital 005/2010, pois apesar de não oferecer o

melhor preço, a ENGEVIX sagrou-se vencedora do certame em razão da pontuação técnica.
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Tal  contrato  foi  firmado  com  a  empresa  a  AF  CONSULT  LTD  Finlândia,  a  qual

subcontratou as empresas AF CONSUL

Antes da assinatura do aditivo, foram realizadas reuniões para resolução de questões

pendentes entre as partes contratantes.

Em  21 de agosto de 2014158,  SAMUEL FAYAD, funcionário da ENGEVIX, encaminha

um e-mail  ao  denunciado  JOSÉ  ANTUNES dizendo  que  OTHON LUIZ iria  convocar  as

pessoas  de  ROBERTO e  LIMA para  fechar  o  assunto  do  aditivo,  e  que  JOSÉ  ANTUNES

também seria convidado para reunião. ROBERTO e LIMA são pessoas ligadas à AF CONSULT.

Na mensagem, SAMUEL FAYAD escreve que percebeu um movimento da AF para afastar a

ENGEVIX.

Já em 18 de outubro de 2014, JOSÉ ANTUNES escreve e-mail para SAMUAEL FAYAD

e WILSON VIEIRA, com cópia para  CRISTIANO KOK  e GERSON ALMADA  no qual relata

terem sido resolvidos os problemas dos aditivos: “Já com aditivos resolvidos...”.

E mais.  No aludido e-mail  consta ainda que se SAMUEL FAYAD e WILSON VIEIRA

precisarem de alguma ação de JOSÉ ANTUNES com OTHON LUIZ poderiam contar com

ele.  Para  tanto, JOSÉ ANTUNES exalta  sua  relação próxima com o então Presidente  da

ELETRONUCLEAR: “(...) por motivos óbvios de minha relação. (….)”

158 Evento 66, Rel_Final_IPL1, autos 5026417-77.2015.404.7000. - OUT80.
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O referido aditivo subscrito em 08 de dezembro de 2014 determinou um aumento

de 4,07% do valor original do Contrato GAC.T/CT- 4500151462159.

Portanto, no curso de procedimentos licitatórios e celebração de aditivos contratuais

identifica-se a prática de atos de ofício e omissão do denunciado OTHON LUIZ no interesse

da ENGEVIX.

Ou seja, os denunciados JOSE ANUNTES, GERSON ALMADA e CRISTIANO KOK, no

interesse da ENGEVIX, ofereceram e prometeram vantagens indevidas a OTHON LUIZ, para

que  este,  na  condição  de  Presidente  da  ELETRONUCLEAR,  zelasse  pelos  interesses  da

empreiteira  em  razão  de  procedimentos  licitatórios,  contratos  e  aditivos  no  âmbito  da

ELETRONUCLEAR160.

III – Da individualização das condutas:

IV.1: CRISTIANO KOK:

O denunciado  CRISTIANO KOK  é sócio,  Presidente  da Engevix  Engenharia  S/A e

Presidente do Conselho de Administração da empreiteira161. Adquiriu a empresa em 1996 em

conjunto com GERSON ALMADA e JOSÉ ANTUNES. 

159Após resolvido o problema do aditivo mencionado no e-mail de 21 de outubro de 2014 redigido por JOSÉ
ANTUNES, em 12 de novembro de 2014 a ARATEC emitie a Nota Fiscal 620/2015 em favor da ENGEVIX
com falsa descrição de serviços de assessoria. Em 08 de janeiro de 2015, a ENGEVIX transfere a ARATEC
as vantagens indevidas destinadas a OTHON LUIZ.

160Verificou-se, em verdade, que o pagamento de propina era a “regra do jogo” e de tal dimensão que não havia 
mais correlação entre o valor pago e a atuação concreta do funcionário, de forma que não se sabia exatamente
para que ato se pagava a propina e nem especificamente por qual ato se aceitava e recebia. Isto não exclui a 
atuação específica, em determinados momentos, no interesse das empresas. Tal constatação foi inclusive 
objeto de apontamento em sentença proferida nos autos nº 083376-05.2014.4.04.7000/PR por esse juízo da 
13ª Vara Federal de Curitiba.

161 OUT81 -Qualificação ENGEVIX ENGENHARIA. 
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Na  condição  de  sócio,  coube  a  CRISTIANO  KOK,  em  conjunto  com GERSON

ALMADA e JOSÉ ANTUNES,  oferecer e prometer vantagens indevidas a OTHON LUIZ no

interesse  das  licitações,  contratos  e  aditivos  que  a  ENGEVIX  mantinha  com  a

ELETRONUCLEAR. 

De tal  forma, considerando que as vantagens indevidas para OTHON LUIZ  foram

pagas  rotineiramente  e  durante  vários  anos,  é  inarredável  de  CRISTIANO  KOK,  que

compartilhava e era compartilhado das decisões estratégicas da companhia pelos seus sócios

GERSON ALMADA e JOSÉ ANTUNES.

Sirva-se como exemplo, e-mail datado de 18 de outubro de 2014, encaminhado por

JOSÉ ANTUNES para funcionários da ENGEVIX, com cópia para CRISTIANO KOK e GERSON

ALMADA,  no  qual  aquele  relata  que  resolveu  com  OTHON  LUIZ questões  envolvendo

aditivos na ELETRONUCLEAR. No referido e-mail,  JOSÉ ANTUNES exalta sua  relação com

OTHON LUIZ:

Ademais, corrobora a ciência e participação do denunciado na promessa e efetivo

oferecimento das vantagens indevidas o fato de ser signatário de contratos fictícios firmados

entre a ENGEVIX e a empresa LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES S/A162.

O  administrador  da  LINK  PROJETOS  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA.,  VICTOR  SERGIO

COLAVITTI celebrou acordo de colaboração premiada com o Ministério  Público Federal,

devidamente homologado por este Juízo163,  ocasião em que confirmou que sua empresa

162 OUT82 a OUT86.
163 Autos nº 5039217-40.2015.4.04.7000
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recebia valores da ENGEVIX e posteriormente esses valores eram repassados à ARATEC, com

destinao ao denunciado OTHON LUIZ164. 

Em sede policial,  JOSÉ ANTUNES confirmou que os repasses efetuados para a LINK

eram efetivamente destinados a OTHON LUIZ e que os documentos utilizados para justificar

as operações eram de fato fictícios165.

De forma mais precisa, foram firmados três contratos fictícios entre a ENGEVIX e a

LINK, em que há a assinatura de CRISTIANO KOK. O primeiro deles é de 24 de maio de

2012166,  no  valor  de  R$250.000,00  e  foi  subscrito  por  JOSÉ  ANTUNES  SOBRINHO  e

CRISTIANO KOK. O segundo é de 15 de janeiro de 2013167, também no valor de R$250.000,00,

assinado por JOSÉ ANTUNES e CRISTIANO KOK. Por fim, tem-se o contrato datado de 21 de

janeiro  de  2014,  no  valor  de  R$450.000,00  ,  subscrito  por  CRISTIANO  KOK  e  JOSÉ

ANTUNES.168

164 Termo de declarações nº1, VICTOR SERGIO -OUT87.
165 Autos 5026417-77.2015.404.7000, evento  26 – TERMOAUD3 - OUT88
166 OUT84.
167 OUT85.
168 OUT82.
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A fim de corroborar de que se trata realmente da assinatura de CRISTIANO KOK,

tem-se o relatório do balanço patrimonial da ENGEVIX referente ao ano de 2007169, em que

CRISTIANO subscreve como presidente da ENGEVIX ENGENHARIA. 

Assim a subscrição destes contratos por CRISTIANO KOK demonstra, como dito, que

este tinha total ciência dos rumos e decisões estratégicas de sua empresa.

A título de reforço, relevante destacar a entrevista concedida por CRISTIANO KOK à

FOLHA DE S.PAULO170no dia 19 de março de 2015, em que admite ter pago em torno de

R$10 milhões em propina para ALBERTO YOUSSEF, no esquema de corrupção que assolou a

PETROBRAS.

Assim, CRISTIANO KOK,  em concurso de pessoas, por  29  (vinte  e  nove)  vezes,

ofereceu e prometeu vantagens indevidas para OTHON LUIZ no interesse da execução das

licitações,  contratos  e  aditivos  de  interesse  da  ENGEVIX  na  ELETRONUCLEAR,  nas  datas

abaixo especificadas:

-  durante  a  fase  interna  e  externa  do  Processo  licitatório  GAC.T-033/09  -  Edital

GAC.T/CN-006/2010 (antes e após 28/05/2010);

-  durante  a  fase  interna  e  externa  do Processo licitatório   GAC.T-034/09  -  Edital

GAC.T/CN 005/2010 - (antes e após 28/05/2010);

169 OUT89.
170http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1604903-aparelharam-a-petrobras-para-achacar-empreiteiras-

diz-empresario.shtml – OUT90.
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- durante a fase interna e externa do Processo licitatório GAC..T-004/2010 - Edital

GAC.T/CN-003/2010 - (antes e após 28/05/2010);

-  durante  a  fase  interna  e  externa  do  Processo  licitatório  GAC.T-006/12  -  Edital

GAC.T/CN-012/2012 - (antes e após 26/06/2012);

-  durante  a  fase  interna  e  externa  do  Processo  licitatório  GAC.T  029/11  -  Edital

GAC.T./CV 027/2011 – (antes e depois de 17/11/11)

-  durante  a  fase  interna  e  externa  do  Processo  licitatório  GAC.T  053/11  -  Edital

GAC.T/CV-041/11 – (antes e depois de 06/03/12);

- durante a celebração e execução do CT 141 (a partir de 25/06/2007) e pactuação do

aditivo 19 (08/02/12);

-  durante  a  celebração  e  execução  do  Contrato  GAC.T/CT  033/2010  (a  partir  de

14/01/11) e pactuação do aditivo (08/02/12);

- durante a celebração e execução do Contrato  GAC.T/CT 4500136548 (a partir de

30/03/11) e pactuação dos Aditivos 1 (02/02/12) e 2 (06/05/14);

- durante a celebração e execução do Contrato GAC.T/AS 4500145718 (a partir de

11/11/11) e pactuação do Aditivo 1 (05/03/12);

- durante a celebração e execução do Contrato GAC.T/CT 4500146846 (a partir de

21/12/2011) e pactuação dos Aditivos 1 (22/11/13), 2 (31/03/14) e 3 (08/12/14);

- durante a celebração e execução do Contrato GAC.T/AS 4500149995 (06/03/12);

- durante a celebração e execução do Contrato GAC.T/CT 4500160692 (05/03/13);

- durante a celebração e execução do Contrato GAC.T/CT 4500151462 (AF CONSULT)

(24/04/12) e pactuação do Aditivo 1 (08/12/14).

Assim, agindo dolosamente, CRISTIANO KOK, em concurso de pessoas, incorreu por

29 (vinte e nove) vezes na prática do delito do previsto no art.  333 c/c parágrafo único

Código Penal. (FATO 11)

IV.2: GERSON DE MELLO ALMADA:
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O denunciado  GERSON DE  MELLO ALMADA é  sócio-administrador  da  ENGEVIX

ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. e Vice-Presidente da ENGEVIX ENGENHARIA S/A. Adquiriu

a empresa em 1996 em conjunto com CRISTIANO KOK e JOSÉ ANTUNES. 

Neste contexto, a reiteração das práticas indevidas por longos anos, com pagamento

de  valores  milionários  a  título  de propina,  demonstram que  havia  não apenas  ciência  e

adesão dos integrantes da cúpula, ai incluído GERSON ALMADA, como participação direta

nos atos praticados

Com  efeito,  detinha  conhecimento  e  controle  compartilhado  com  os  demais

denunciados sobre todos os atos praticados por eles e outros agentes em nome e em favor

do  grupo  empresarial,  incluindo  o  oferecimento  e  promessa  de  vantagens  indevidas  a

OTHON LUIZ e as operações de branqueamento dos respectivos valores. 

Sirva-se como exemplo, e-mail datado de 18 de outubro de 2014, encaminhado por

JOSÉ ANTUNES para funcionários da ENGEVIX, com cópia para CRISTIANO KOK e GERSON

ALMADA,  no  qual  aquele  relata  que  resolveu  com  OTHON  LUIZ questões  envolvendo

aditivos na ELETRONUCLEAR. No referido e-mail,  JOSÉ ANTUNES exalta sua  relação com

OTHON LUIZ:

Ainda, o denunciado JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, ao ser ouvido em sede policial171,

afirmou que a empresa LINK, que conforme anteriormente destacado, era a empresa utilizada

pela ENGEVIX para repasse de vantagens indevidas à OTHON LUIZ, foi indicada por GERSON

ALMADA.

171 OUT88.
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Difícil  alegar,  no  mínimo,  o  desconhecimento  do  denunciado  GERSON ALMADA

quanto  ao  esquema  de  corrupção  existente  no  âmbito  da  ELETRONUCLEAR.  Deve  ser

considerado,  inclusive,  que  o  denunciado  teve  ampla  participação  na  oferta  e  efetivo

pagamento de vantagens indevidas a Paulo Roberto Costa, para efetivação de contratos com

a PETROBRAS,  durante  longos anos,  conforme amplamente aventado nos autos  de ação

penal 5083351-89.2014.404.7000. 

Assim, GERSON ALMADA,  em concurso de pessoas,  por 29 (vinte e nove) vezes,

ofereceu e prometeu vantagens indevidas para OTHON LUIZ no interesse da execução das

licitações,  contratos  e  aditivos  de  interesse  da  ENGEVIX  na  ELETRONUCLEAR,  nas  datas

abaixo especificadas:

-  durante  a  fase  interna  e  externa  do  Processo  licitatório  GAC.T-033/09  -  Edital

GAC.T/CN-006/2010 (antes e após 28/05/2010);

-  durante  a  fase  interna  e  externa  do Processo licitatório   GAC.T-034/09  -  Edital

GAC.T/CN 005/2010 - (antes e após 28/05/2010);

- durante a fase interna e externa do Processo licitatório GAC..T-004/2010 - Edital

GAC.T/CN-003/2010 - (antes e após 28/05/2010);

-  durante  a  fase  interna  e  externa  do  Processo  licitatório  GAC.T-006/12  -  Edital

GAC.T/CN-012/2012 - (antes e após 26/06/2012);

-  durante  a  fase  interna  e  externa  do  Processo  licitatório  GAC.T  029/11  -  Edital

GAC.T./CV 027/2011 – (antes e depois de 17/11/11)

-  durante  a  fase  interna  e  externa  do  Processo  licitatório  GAC.T  053/11  -  Edital

GAC.T/CV-041/11 – (antes e depois de 06/03/12);

- durante a celebração e execução do CT 141 (a partir de 25/06/2007) e pactuação do

aditivo 19 (08/02/12);

-  durante  a  celebração  e  execução  do  Contrato  GAC.T/CT  033/2010  (a  partir  de

14/01/11) e pactuação do aditivo (08/02/12);

- durante a celebração e execução do Contrato  GAC.T/CT 4500136548 (a partir de

30/03/11) e pactuação dos Aditivos 1 (02/02/12) e 2 (06/05/14);
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- durante a celebração e execução do Contrato GAC.T/AS 4500145718 (a partir de

11/11/11) e pactuação do Aditivo 1 (05/03/12);

- durante a celebração e execução do Contrato GAC.T/CT 4500146846 (a partir de

21/12/2011) e pactuação dos Aditivos 1 (22/11/13), 2 (31/03/14) e 3 (08/12/14);

- durante a celebração e execução do Contrato GAC.T/AS 4500149995 (06/03/12);

- durante a celebração e execução do Contrato GAC.T/CT 4500160692 (05/03/13);

- durante a celebração e execução do Contrato GAC.T/CT 4500151462 (AF CONSULT)

(24/04/12) e pactuação do Aditivo 1 (08/12/14).

Assim, agindo dolosamente, GERSON ALMADA, em concurso de pessoas, incorreu

por 29 (vinte e nove vezes) na prática do delito do previsto no art. 333 c/c parágrafo único

Código Penal. (FATO 11)

IV.3: JOSÉ ANTUNES SOBRINHO

O denunciado  JOSÉ ANTUNES SOBRINHO é um dos sócios da ENGEVIX, Diretor

Executivo e Conselheiro de Administração da companhia172. Adquiriu a empresa em 1996 em

conjunto com CRISTIANO KOK e GERSON ALMADA. 

Neste contexto, a reiteração das práticas indevidas por longos anos, com pagamento

de  valores  milionários  a  título  de propina,  demonstram que  havia  não apenas  ciência  e

adesão dos integrantes da cúpula, ai incluído JOSÉ ANTUNES, como participação direta nos

atos  praticados.   A  propósito,  JOSÉ  ANTUNES  tinha  contato  direto  com  OTHON  LUIZ,

consoante declarações prestadas por ele próprio em sede policial173.

Com  efeito,  detinha  conhecimento  e  controle  compartilhado  com  os  demais

denunciados sobre todos os atos praticados por eles e outros agentes em nome e em favor

do  grupo  empresarial,  incluindo  o  oferecimento  e  promessa  de  vantagens  indevidas  a

OTHON LUIZ e as operações de branqueamento dos respectivos valores. 

Assim, coube ao denunciado JOSÉ ANTUNES, em conjunto com CRISTIANO KOK e

GERSON ALMADA,  oferecer e prometer vantagens indevidas a  OTHON LUIZ no interesse

dos contratos e aditivos que a empreiteira mantinha com a ELETRONUCLEAR.

172 OUT91.
173 OUT88.
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Em sede policial,  JOSÉ ANTUNES confirmou que os repasses efetuados para a LINK

eram efetivamente destinados à OTHON LUIZ e que os documentos utilizados para justificar

as operações eram de fato fictícios.

Corrobora  o  dolo  do  denunciado  JOSÉ  ANTUNES  SOBRINHO nas  práticas

criminosas, o fato de ter sido ele o responsável da ENGEVIX, desde 30 de maio de 2010, por

operacionalizar a lavagem dos ativos destinados a OTHON LUIZ, por meio de uma série de

contratos fictícios que tinham por fim ocultar e dissimular o repasse dos recursos para o

agente público. 

Ademais, o próprio denunciado JOSÉ ANTUNES admitiu que em 08 de janeiro de

2015174,data  na  qual  GERSON ALMADA estava preso,  efetuou o repasse de valores  para

OTHON LUIZ, amparados na falsa justificativa de prestação de serviços de assessoria175. Tal

circunstância  demonstra  que  efetivamente  JOSÉ  ANTUNES  cumpria  com  as  ofertas  e

promessas de vantagens indevidas que fazia a OTHON LUIZ.

Assim, JOSÉ  ANTUNES,  em  concurso  de  pessoas,  por  29  (vinte  e  nove)  vezes,

ofereceu e prometeu vantagens indevidas para OTHON LUIZ no interesse da execução das

licitações,  contratos  e  aditivos  de  interesse  da  ENGEVIX  na  ELETRONUCLEAR,  nas  datas

abaixo especificadas:

-  durante  a  fase  interna  e  externa  do  Processo  licitatório  GAC.T-033/09  -  Edital

GAC.T/CN-006/2010 (antes e após 28/05/2010);

-  durante  a  fase  interna  e  externa  do Processo licitatório   GAC.T-034/09  -  Edital

GAC.T/CN 005/2010 - (antes e após 28/05/2010);

- durante a fase interna e externa do Processo licitatório GAC..T-004/2010 - Edital

GAC.T/CN-003/2010 - (antes e após 28/05/2010);

-  durante  a  fase  interna  e  externa  do  Processo  licitatório  GAC.T-006/12  -  Edital

GAC.T/CN-012/2012 - (antes e após 26/06/2012);

-  durante  a  fase  interna  e  externa  do  Processo  licitatório  GAC.T  029/11  -  Edital

GAC.T./CV 027/2011 – (antes e depois de 17/11/11)

174Relatório de Análise 005/2015 – Assessoria de Pesquisa e Análise – ASSPA/PRPR. - OUT38.
175Ouvido em sede policial, JOSÉ ANTUNES admitiu que este repasse direto para a ARATEC também não teve

a correspondente prestação de serviços pela empresa de OTHON LUIZ - OUT88
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-  durante  a  fase  interna  e  externa  do  Processo  licitatório  GAC.T  053/11  -  Edital

GAC.T/CV-041/11 – (antes e depois de 06/03/12);

- durante a celebração e execução do CT 141 (a partir de 25/06/2007) e pactuação do

aditivo 19 (08/02/12);

-  durante  a  celebração  e  execução  do  Contrato  GAC.T/CT  033/2010  (a  partir  de

14/01/11) e pactuação do aditivo (08/02/12);

- durante a celebração e execução do Contrato  GAC.T/CT 4500136548 (a partir de

30/03/11) e pactuação dos Aditivos 1 (02/02/12) e 2 (06/05/14);

- durante a celebração e execução do Contrato GAC.T/AS 4500145718 (a partir de

11/11/11) e pactuação do Aditivo 1 (05/03/12);

- durante a celebração e execução do Contrato GAC.T/CT 4500146846 (a partir de

21/12/2011) e pactuação dos Aditivos 1 (22/11/13), 2 (31/03/14) e 3 (08/12/14);

- durante a celebração e execução do Contrato GAC.T/AS 4500149995 (06/03/12);

- durante a celebração e execução do Contrato GAC.T/CT 4500160692 (05/03/13);

- durante a celebração e execução do Contrato GAC.T/CT 4500151462 (AF CONSULT)

(24/04/12) e pactuação do Aditivo 1 (08/12/14).

Assim, agindo dolosamente, JOSÉ ANTUNES, em concurso de pessoas, incorreu por

29 (vinte e nove) vezes na prática do delito do previsto no art.  333 c/c parágrafo único

Código Penal. (FATO 11)

FATO 12: CORRUPÇAO PASSIVA ENVOLVENDO A ENGEVIX:

Entre  25 de junho de 2007176 e 05 de agosto de 2015177,o denunciado OTHON LUIZ,

por 29 (vinte e nove) vezes, de modo consciente e voluntário, solicitou e aceitou a promessa

de vantagem indevida em razão da função de Presidente da ELETROBRAS TERMONUCLEAR

S/A- ELETRONUCLEAR ofertada pelos representantes da ENGEVIX, ora denunciados. (FATO

12)

176Data da Resolução nº 3, de 25 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE que
determinou a retomada da construção da Usina de Angra 3 e permitiu a renegociação de contratos suspensos,
entre eles o Contrato CT-141 celebrado com entre a ELETRONUCLEAR e a ENGEVIX.

177http://www.eletronuclear.gov.br/LinkClick.aspx?fileticket=4Rd29APblOw%3D&tabid=40
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A solicitação e aceitação das vantagens indevidas ocorreram em momentos em que

se  discutiam  e  negociavam  etapas  importantes  destinadas  a  celebração  de  contratos,

pactuação  de  aditivos  e  direcionamento  de  licitações  no  interesse  da  ENGEVIX  na

ELETRONUCLEAR, a saber:

-  durante  a  fase  interna  e  externa  do  Processo  licitatório  GAC.T-033/09  -  Edital

GAC.T/CN-006/2010 (antes e após 28/05/2010);

-  durante  a  fase  interna  e  externa  do Processo licitatório   GAC.T-034/09  -  Edital

GAC.T/CN 005/2010 - (antes e após 28/05/2010);

- durante a fase interna e externa do Processo licitatório GAC..T-004/2010 - Edital

GAC.T/CN-003/2010 - (antes e após 28/05/2010);

-  durante  a  fase  interna  e  externa  do  Processo  licitatório  GAC.T-006/12  -  Edital

GAC.T/CN-012/2012 - (antes e após 26/06/2012);

-  durante  a  fase  interna  e  externa  do  Processo  licitatório  GAC.T  029/11  -  Edital

GAC.T./CV 027/2011 – (antes e depois de 17/11/11)

-  durante  a  fase  interna  e  externa  do  Processo  licitatório  GAC.T  053/11  -  Edital

GAC.T/CV-041/11 – (antes e depois de 06/03/12);

- durante a celebração e execução do CT 141 (a partir de 25/06/2007) e pactuação do

aditivo 19 (08/02/12);

-  durante  a  celebração  e  execução  do  Contrato  GAC.T/CT  033/2010  (a  partir  de

14/01/11) e pactuação do aditivo (08/02/12);

- durante a celebração e execução do Contrato  GAC.T/CT 4500136548 (a partir de

30/03/11) e pactuação dos Aditivos 1 (02/02/12) e 2 (06/05/14);

- durante a celebração e execução do Contrato GAC.T/AS 4500145718 (a partir de

11/11/11) e pactuação do Aditivo 1 (05/03/12);

- durante a celebração e execução do Contrato GAC.T/CT 4500146846 (a partir de

21/12/2011) e pactuação dos Aditivos 1 (22/11/13), 2 (31/03/14) e 3 (08/12/14);

- durante a celebração e execução do Contrato GAC.T/AS 4500149995 (06/03/12);

- durante a celebração e execução do Contrato GAC.T/CT 4500160692 (05/03/13);
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- durante a celebração e execução do Contrato GAC.T/CT 4500151462 (AF CONSULT)

(24/04/12) e pactuação do Aditivo 1 (08/12/14).

Além  da  solicitação  e  aceitação  de  promessa  de  vantagens  indevidas,  de  forma

consciente e voluntária,  OTHON LUIZ,  certamente entre  25 de junho de 2007178 e 05 de

agosto de 2015179, recebeu as vantagens indevidas no valor de R$ 1.030.000,00 (um milhão e

trinta mil reais) repassada pela ENGEVIX em razão da função exercida pelo denunciado na

ELETRONUCLEAR, notadamente diante dos contratos,  aditivos e licitações de interesse da

empreiteira na estatal. (FATO 02) 

Tais valores foram recebidos por OTHON LUIZ mediante operação de branqueamento

de valores envolvendo as empresa LINK PROJETOS, as qual intermediou o repasse da propina

que foi depositada na empresa ARATEC ENGENHARIA. Também foi realizada uma operação

de lavagem diretamente entre a ENGEVIX e a ARATEC para repasse dos valores.

A tabela abaixo ilustra os valores depositados na ARATEC pela LINK PROJETOS.

178Data da Resolução nº 3, de 25 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE que
determinou a retomada da construção da Usina de Angra 3 e permitiu a renegociação de contratos suspensos,
entre eles o Contrato CT-141 celebrado com entre a ELETRONUCLEAR e a ENGEVIX.

179http://www.eletronuclear.gov.br/LinkClick.aspx?fileticket=4Rd29APblOw%3D&tabid=40
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Acrescente-se também uma operação de branqueamento de valores no valor de R$

30.000,00, em 08 de janeiro de 2014, na qual OTHON LUIZ recebe a vantagem indevida, com

fundamento  em fictícia  prestação  de  serviços  de  assessoria  da  empresa  ARATEC para  a

ENGEVIX.

Em razão das vantagens indevidas prometidas e auferidas, OTHON LUIZ, conforme ao

norte  exposto,  zelou  pelos  interesses  da  empreiteira  em  procedimentos  licitatórios,

contratos e aditivos no âmbito da ELETRONUCLEAR.

Por exemplo,  OTHON LUIZ inseriu cláusulas em editais que direcionavam licitações

para a ENGEVIX, favoreceu o julgamento subjetivo das propostas nestes certames, bem como

acertava com JOSÉ ANTUNES problemas envolvendo aditivos da ENGEVIX. 

Destarte, agindo dolosamente, OTHON LUIZ, incorreu, por 29 (vinte e nove) vezes, na

prática do delito previsto  no art. 317, §1º, combinado com o art. 69, todos do Código Penal.

(FATO 12).
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Emitente Nome Tomador Serviço Valor Total (R$)

ARATEC ENG CONSU 140 05/07/2010 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 141 07/07/2010 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 152 05/08/2010 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 164 19/09/2010 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 178 20/10/2010 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 192 22/11/2010 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 193 07/12/2010 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 216 18/01/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 223 04/02/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 246 04/03/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 261 08/04/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 274 10/05/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 301 27/06/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 303 29/07/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 342 09/09/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 354 10/10/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 363 09/11/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 384 09/12/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 418 01/03/2012 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 419 16/03/2012 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 440 22/04/2012 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 454 04/06/2012 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 464 08/07/2012 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 476 14/08/2012 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 481 11/09/2012 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 491 12/10/2012 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 501 05/11/2012 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 516 17/12/2012 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSU 559 17/06/2013 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 75.000,00
ARATEC ENG CONSU 565 01/08/2013 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 75.000,00
ARATEC ENG CONSU 572 09/08/2013 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 30.000,00
ARATEC ENG CONSU 579 19/09/2013 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 30.000,00
ARATEC ENG CONSU 592 30/10/2013 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 30.000,00
ARATEC ENG CONSU 596 07/11/2013 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 30.000,00
ARATEC ENG CONSU 610 01/04/2014 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LT ASSESSORIA 30.000,00

TOTAL 1.000.000,00
CONTAGEM 35

Número 
Nota

Data 
Emissão



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

FATOS 13, 14 E 15 : LAVAGEM DE ATIVOS ENVOLVENDO A ENGEVIX:

I – Dos crimes antecedentes:

A  lavagem  de  capitais  imputada  aos  denunciados  está  escorada  em  crimes

antecedentes  praticados  em detrimento  da  ELETRONUCLEAR,  notadamente  os  crimes  de

corrupção passiva e ativa e fraude a licitaçãos.

I.A:  Crimes de Corrupção Ativa e Passiva:  Consoante narrado e imputado nesta

denúncia.

I.C: Fraude às licitações: embora não seja objeto de imputação nesta denúncia, os

denunciados  GERSON  ALMADA,  CRISTIANO  KOK  e  JOSÉ  ANTUNES,  em  concurso  com

OTHON  LUIZ,  fraudaram  o  caráter  competitivo  dos  certames  nºs  GAC.T-033/09  (Edital

GAC.T/CN-006/2010), GAC.T-034/0 (Edital GAC.T-034/09), GAC.T-004/2010 (Edital GAC.T/CN-

003/2010) e  GAC.T-006/12 (GAC.T/CN-012/2012),  condutas que se enquadram ao tipo do

artigo 90 da Lei 8.666/93.

Nessas licitações vencidas pela ENGEVIX, em virtude do elevado peso das pontuações

técnicas  em  detrimento  do  preço,  as  demais  licitantes  jamais  conseguiriam  sair

vencedoras  das  licitações,  à  exceção  da  licitação  GAC.T-033/09  (Edital  GAC.T/CN-

006/2010)180. Ou seja, ainda que se dispusessem graciosamente a efetuarem as obras, não

conseguiriam vencer os certames.

180 No caso específico, identificou-se conluio entre as empresas ENGEVIX, MARTE e LEME. Em razão da
exigência editalícia de comparecimento a seminário técnico, essas empresas já sabiam de antemão que riam
concorrer entre si. No mesmo dia que foi publicado o Edital GAC.T/CN 006/2010, a ELETRONUCLEAR
publicou o Edital GAC.T/CN 008/2010, tipo menor preço, na qual a MARTE se classificou em primeiro
lugar, a ENGEVIX em segundo e a LEME em terceiro. Em virtude das “derrotas” nas licitações dos editais
GAC.T/CN 006/2010 e Edital  GAC.T/CN 008/2010, a ENGEVIX, autorizada pela ELETRONUCLEAR,
subcontratou a LEME no contrato GAC.T/CT- 4500146846 para compensá-la dessas “perdas”.
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Além  disso,  para  favorecer  o  julgamento  subjetivo das  licitações em  favor  da

ENGEVIX,  verifica-se  que  nos  editais  foram  utilizadas  expressões  de  caráter  amplo  e

indeterminado,  por exemplo, ‘coerência’, ‘abrangência’, ‘compreensão temática’, entre outras,

para balizar a avaliação da proposta técnica, item preponderante na escolha da ENGEVIX

como vencedora.

E mais, antes da publicação do Edital GAC.C.T/CN 012/2012 (licitação GAC.T/006/12)

foi expedido o  Memorando MC 110/12, datado de 06 de março de 2012, com o assunto

Análise  Preliminar  do  Edital/Contrato  da  Concorrência  GATC/CN  006/12  –  Prestação  de

Serviços  Técnicos  Especializados  de  Engenharia  do  Pacote  Civil  2  para  Angra  3.  Neste

documento, a Procuradoria Jurídica da ELETRONUCLEAR contesta os motivos pelos quais a
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Licitantes Habilitadas Nota técnica (NT) Proposta (PT)

28/05/10

ENGEVIX ENGEVIX 98 R$ 14.274.120,88 100,00%

INTERTECHNE INTERTECHNE 67,5 R$ 13.493.114,57 94,53% X

GEMPRO

28/05/10

ENGEVIX ENGEVIX 98 R$ 2.336.983,27 100,00%

MARTE MARTE 76 R$ 2.720.600,00 116,42% X

CHEMTEC CHEMTEC

CAPPE

GENPRO

28/05/11

ENGEVIX ENGEVIX 80,35 R$ 109.098.115,07 100,00%

INTERTECHNE INTERTECHNE 71,11 R$ 109.106.400,73 100,01% X

MARTE MARTE 75,65 R$ 119.599.938,90 109,63% X
LEME LEME 80,17 R$ 122.422.326,00 112,21% R$ 31.100.323,25 28,51%

CHEMTECH -

17/11/11

ENGEVIX ENGEVIX NA R$ 118.800,00 100,00%

LEME LEME NA R$ 119.660,00 100,72% NA

NIT RIO NIT RIO NA R$ 122.400,00 103,03% NA

06/03/12

ENGEVIX ENGEVIX NA R$ 106.800,00 100,00%

NIT RIO NIT RIO NA R$ 110.300,00 103,28% NA

ENGESERVICE ENGESERVICE NA R$ 259.000,00 242,51% NA

LEME

26/06/12

ENGEVIX ENGEVIX 97,5 R$ 11.827.233,72 100,00%

INTERTECHNE INTERTECHNE 90,3 R$ 10.799.009,20 91,31% X

SEI SEI 48,2 R$ 11.113.495,81 93,97% X

EPC EPC 69 R$ 11.578.225,18 97,89% X
LEME LEME 86,9 R$ 11.731.855,86 99,19% Proposta desclassif icada

GENPRO GENPRO 87 R$ 9.210.717,29 77,88% Proposta desclassif icada

TELSAN

Licitação / 
Edital

Data da 
publica-

ção

Modalida-
de / Tipo

Considerando as notas técnicas , qual deveria 
ser o valor m áxim o da proposta para que a 

empresa pudesse vencer a ENGEVIX?

GAC.T-
034/09

GAC.T/CN-
005/2010

Concor-
rência / 

Técnica e 
preço

Independentemente de sua 
proposta, a em presa perderia 

para a ENGEVIX

GAC.T – 
004/10

GAC.T/CN-
003/2010

Concor-
rência / 

Técnica e 
preço

Independentemente de sua 
proposta, a em presa perderia 

para a ENGEVIX

Inabilitada por fato 
superveniente

Recurso contra 
inabilitação ne-

gado

GAC.T-
033/09

GAC.T/CN – 
006/2010

Concor-
rência / 

Técnica e 
preço

Independentemente de sua 
proposta, a em presa perderia 

para a ENGEVIX

Independentemente de sua 
proposta, a em presa perderia 

para a ENGEVIX

GAC.T-
029/11

GAC.T/CV 
027/2011

Carta con-
vite / Menor 

preço

GAC.T-
053/11

GAC.T/CV 
– 041/11

Carta con-
vite / Menor 

preço

GAC.T-
006/12

GAC.T/CN – 
012/2012

Concor-
rência / 

Técnica e 
preço

Independentemente de sua 
proposta, a em presa perderia 

para a ENGEVIX

Independentemente de sua 
proposta, a em presa perderia 

para a ENGEVIX

Independentemente de sua 
proposta, a em presa perderia 

para a ENGEVIX
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licitação seria efetuada pelo tipo técnica e preço, e não pelo menor preço, bem como alerta

que são vedadas exigências editalícias rigorosas ou inadequadas.181 

Sem qualquer manifestação fundamentada no tocante ao alerta contido no parecer

jurídico, em 12 de julho de 2012, a ELETRONUCLEAR, por ordem e ingerência do denunciado

OTHON  LUIZ, encaminhou  para  divulgação  o  edital  Concorrência  Nacional  (GAC.

T/CN0012/12) para prestação se serviços técnicos especializados de Engenharia do Pacote

Civil 2. - Projetos de Edificações, da Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvara Alberto –

CNAAA.182

Nessa  licitação,  a ENGEVIX somente  foi  contratada  em virtude da pontuação

técnica,  haja vista que sua proposta não foi a de”menor preço”,  o que demonstra que a

Administração Pública além de atribuir caráter subjetivo ao certame, deixou de contratar a

proposta mais vantajosa.183

II – Dos atos de lavagem:

As  operações  de  lavagem  de  ativos  a  seguir  descritas  adotou  o  mesmo  modus

operandi  daquelas  efetuadas  no  âmbito  da  Diretoria  de  Abastecimento  da  Petrobras,

mediante  a  simulação  de  contratos  de  consultoria  para  repasse  de  valores  ilícitos  ao

destinatário final.

No âmbito da ELETRONUCLEAR, a ENGEVIX utilizou a empresa LINK PROJETOS para

operacionalizar o branqueamento de valores repassados à ARATEC ENGENHARIA, empresa

de  propriedade  do  então  Presidente  da  ELETRONUCLEAR,  OTHON  LUIZ.  Também  foi

realizada uma operação de lavagem diretamente entre a ENGEVIX e a ARATEC para repasse

dos valores, conforme abaixo ilustrado:

181Memorando MC -110/12 – Procedimento licitatório GAC.T 006/12 (Pasta 01. fls.169/170). Os documentos
referentes  a  este  procedimento,  bem  como  os  demais  procedimentos,  contratos,  aditivos,  pareceres  e
processos de acompanhamento e execução, encaminhados pela ELETRONUCLEAR serão acautelados em
Juízo, via mídia digital USB, devido a sua extensão.  

182Procedimento licitatório GAC.T 006/12 (Pasta 01. fl.178)
183Situação semelhante ocorreu na licitação inaugurada pelo Edital 005/2010, pois apesar de não oferecer o

melhor preço, a ENGEVIX sagrou-se vencedora do certame em razão da pontuação técnica.
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II. Lavagem de ativos entre ENGEVIX-LINK PROJETOS-ARATEC:

Consumados os delitos antecedentes, entre 03/05/2010 e 05/05/2014, os denunciados

JOSÉ  ANTUNES,  CRISTIANO  KOK,  GERSON  ALMADA  e  VICTOR  COLAVITTI,,  sob  o

concordância e anuência de OTHON LUIZ,  ocultaram e dissimularam a origem, a natureza,

localização, disposição, movimentação e a propriedade da quantia bruta R$ 1.529.166,00 (um

milhão, quinhentos e vinte e nove mil e cento e sessenta e seis reais)  por de meio de 44

(quarenta e quatro) repasses, embasados em contratos fictícios celebrados entre a ENGEVIX

ENGENHARIA e a LINK PROJETOS. (FATO 13)184

Os valores repassados pela ENGEVIX, por meio de condutas dos denunciados  JOSÉ

ANTUNES, CRISTIANO KOK e GERSON ALMADA,  para a  LINK PROJETOS com base nos

contratos  abaixo identificados são recursos  provenientes  de propina (vantagem indevida)

dissimulados  para  ocultar  sua  verdadeira  finalidade,  conforme  admitido  por  VICTOR

COLAVITTI, administrador da LINK PROJETOS e colaborador deste juízo:

-  Contrato  4000/00-M0-PJ-1050/10  de  30  de  maio  de  2010,  no  valor  de  R$

500.000,00 (quinhentos mil reais), com pagamento dividido em 16 parcelas de R$

31.250,00.  Pela  ENGEVIX  identifica-se  que  o  instrumento  foi  assinado  pelo

denunciado JOSÉ ANTUNES.185

-  Contrato  AX0001-00-X0-PJ-0196-12  de  24  de  maio  de  2012,  no  valor  de  R$

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com pagamento dividido em 8 parcelas

de  R$  31.250,00.  Pela  ENGEVIX  assinaram  o  documento  os  denunciados  JOSE

ANTUNES e CRISTIANO KOK186.

184Notas fiscais emitidas pela LINK – OUT95.
185OUT83.
186 Evento 1, out10 colaboração – OUT84.
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-  Contrato AX0001/00-X0-PJ-0264-13 de 15 de janeiro  de 2013,  no valor  de R$

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com a primeira parcela no valor de R$

31.250,00  e  as  demais  no  valor  de  R$  14.583,00.  Pela  ENGEVIX  assinaram  o

documento os denunciados JOSE ANTUNES e CRISTIANO KOK187.

-  Contrato AC001/00-C0-PJ/OO58-14 de 21 de janeiro  de 2014,  no valor  de R$

450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil  reais),  com pagamento dividido em 12

parcelas de R$ 37.500,00. Pela ENGEVIX assinaram o documento os denunciados

JOSE ANTUNES e CRISTIANO KOK188.

A  quebra  de  dados  bancários  confirma  as  44  (quarenta  e  quatro)  operações  de

lavagem levadas a efeito pelos denunciados, cujo valor bruto é de R$1.529.166,00:

187 Evento 1, out11 colaboração – OUT85.
188 Evento 1, out10 colaboração – OUT82.
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TITULAR LANÇAMENTO DATA VALOR R$ DESTINO
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL15/07/2010 29.328,12 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL16/08/2010 29.328,12 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL15/09/2010 29.328,12 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL15/10/2010 29.328,12 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL22/11/2010 29.328,12 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL10/12/2010 29.328,12 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL12/01/2011 29.328,12 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL10/02/2011 29.328,12 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL15/03/2011 29.328,12 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL11/04/2011 29.328,12 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL26/05/2011 29.328,12 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL27/06/2011 29.142,42 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL15/07/2011 29.328,13 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL15/08/2011 29.130,34 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL15/09/2011 29.130,34 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL11/10/2011 29.328,12 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL21/11/2011 29.130,34 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL12/12/2011 29.130,34 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL26/01/2012 29.130,34 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL22/02/2012 33.319,88 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL30/03/2012 29.130,34 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL20/04/2012 29.130,34 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL31/05/2012 29.130,34 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL15/06/2012 29.130,34 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL16/07/2012 33.319,88 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL15/08/2012 29.328,12 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL17/09/2012 33.579,35 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL10/10/2012 33.579,35 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL21/11/2012 33.579,35 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGEVIX ENGENHARIA S/APAGFOR TED STR SD TOTAL20/12/2012 29.117,49 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGIVEX ENGENHERIA S/ASISPAG FORNECEDORES TED08/02/2013 29.328,12 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGIVEX ENGENHERIA S/ASISPAG FORNECEDORES TED05/03/2013 17.937,36 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGIVEX ENGENHERIA S/ASISPAG FORNECEDORES TED20/03/2013 17.937,37 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGIVEX ENGENHERIA S/ASISPAG FORNECEDORES TED26/06/2013 87.773,74 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGIVEX ENGENHERIA S/ASISPAG FORNECEDORES TED26/07/2013 87.984,37 LINK PROJ E PARTIC LTDA
ENGIVEX ENGENHERIA S/ASISPAG FORNECEDORES TED30/08/2013 35.193,75 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGIVEX ENGENHERIA S/ASISPAG FORNECEDORES TED25/09/2013 35.193,75 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGIVEX ENGENHERIA S/ASISPAG FORNECEDORES TED15/10/2013 35.193,75 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGIVEX ENGENHERIA S/ASISPAG FORNECEDORES TED22/11/2013 35.193,75 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGIVEX ENGENHERIA S/ASISPAG FORNECEDORES TED10/02/2014 70.387,50 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGIVEX ENGENHERIA S/ASISPAG FORNECEDORES TED25/03/2014 35.193,75 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGIVEX ENGENHERIA S/ASISPAG FORNECEDORES TED07/04/2014 35.193,75 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGIVEX ENGENHERIA S/ASISPAG FORNECEDORES TED25/04/2014 35.193,75 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
ENGIVEX ENGENHERIA S/ASISPAG FORNECEDORES TED25/06/2014 35.193,75 LINK PROJETOS E PARTICIPACOES
Valor Total (R$) 1.491.302,93
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Ademais, o próprio denunciado JOSÉ ANTUNES, apesar de tentar descaracterizar o

caráter ilícito dos repasses sob um pretenso investimento em turbinas,  admitiu,  em sede

policial189, que foram feitas transferências para a ARATEC, a pedido de OTHON LUIZ, por meio

da intermediação da LINK, sem a devida prestação de serviços desta para a ENGEVIX.

JOSÉ ANTUNES pontuou que o denunciado GERSON ALMADA foi o responsável por

escolher  a  LINK  PROJETOS  para  operar  o  branqueamento  dos  valores,  ressaltando  que

CRISTIANO KOK tinha ciência de que a LINK PROJETOS foi utilizada para intermediar os

pagamentos que seriam direcionados a ARATEC. 

Ademais, como se viu, tanto JOSÉ ANTUNES, quanto CRISTIANO KOK subscreveram

os contratos fictícios.

Todavia, tais repasses efetuados da ENGEVIX pela LINK PROJETOS tinham por intuito

apenas ocultar e dissimular a origem, a natureza e propriedade dos  valores advindos dos

crimes  antecedentes  apontados,  que,  na  verdade,  seriam  direcionados  ao  denunciado

OTHON LUIZ.

Assim,  agindo  dolosamente  os  denunciados  JOSÉ  ANTUNES,  CRISTIANO  KOK,

GERSON  ALMADA,  VICTOR  COLAVITTI e  OTHON  LUIZ,  em  concurso  de  pessoas,

incorreram na prática do delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 44 (quarenta e quatro)

vezes.(FATO 13)

Após creditados os valores provenientes da ENGEVIX nas contas bancárias da LINK

PROJETOS, entre  03/05/2010  e  05/05/2014,  os  denunciados  ANA  CRISTINA  e VICTOR

COLAVITTI simularam contrato de prestação de serviços entre a LINK PROJETOS e a empresa

ARATEC,  com a consequente emissão de notas  fiscais  frias que justificaram o repasse da

quantia  de  R$  1.000.000,00  (um  milhão  de  reais),  por  meio  de  35  (trinta  e  cinco)

transferências para a ARATEC.. Tais condutas foram praticadas sob a orientação, concordância

e  anuência  de  OTHON LUIZ,  JOSÉ  ANTUNES,  CRISTIANO KOK  e GERSON ALMADA.

(FATO 14).190

Assim, após receber os recursos ilícitos da ENGEVIX ENGENHARIA, a LINK PROJETOS

os  repassava  para  ARATEC.  Nesse  contexto,  todos  os  valores  repassados  pela  LINK

PROJETOS  para  ARATEC  constituem  vantagens  indevidas  aceitas  por  OTHON  LUIZ em

189Depoimento JOSÉ ANTUNES SOBRINHO autos 5026417-77.2015.404.7000 – OUT88.
190Relatório de Análise nº 005/2015 – ASSPA/PR -OUT38.
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decorrência  de  contratos,  aditivos  e  licitações  da  ENGEVIX  ENGENHARIA no  âmbito  da

ELETRONUCLEAR.

A propósito, o denunciado  OTHON LUIZ foi, entre 01/09/2000 a 25/02/2015, sócio

com  99,00% de  participação  da  pessoa  jurídica  ARATEC  ENGENHARIA  CONSULTORIA  &

REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ 04.068.632/0001-48, com sede na Avenida Sagitário, 138, Sala

1716, Edifício City, Alphaville Conde II, Barueri/SP.191 

O quadro societário da empresa sempre foi integrado por familiares do denunciado,

no caso,  por suas filhas, ANA CRISTINA DA SILVA TONIOLO (04/04/2005 até a atualidade),

ANA LUIZA BARBOSA DA SILVA BOLOGNANI (25/02/2015 em diante),  e  por sua esposa,

MARIA CELIA BARBOSA DA SILVA (01/09/2000 a 04/04/2005).192 

Pontue-se que a administração da empresa foi repassada, ao menos formalmente, por

OTHON LUIZ à sua filha ANA CRISTINA DA SILVA TONIOLO, também denunciada.

Sobre os repasses de valores da LINK PROJETOS para a ARATEC, é de se ver que, em

03 de maio de 2010, as empresas celebraram o falso contrato de prestação de serviços em

que a ARATEC deveria executar serviços de revisão de projetos de engenharia nas áreas de

mecânica e tubulação para a LINK. O valor acertado foi de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil

reais) e os pagamentos seriam efetuados em 16 parcelas de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil

reais).193 

Esclareceu o colaborador VICTOR SERGIO194 que o contrato entre a ARATEC e a LINK

PROJETOS  foi  sendo  informalmente  renovado  e,  assim,  os  repasses  além  do  valor  de

inicialmente avençado com a ARATEC eram também justificados com base neste instrumento.

Ouvida  em sede  policial,  a  denunciada  ANA CRISTINA195 revelou  que  de  fato  a

ARATEC não prestou serviços à LINK PROJETOS e que o recebimento dos valores na ARATEC

foi ajustado por OTHON LUIZ. Alegou que ocorreram alguns atrasos nos repasses da LINK,

ocasiões em que fez contatos com a empresa para que os depósitos em favor da ARATEC

fossem efetivados.

191Qualificação ARATEC - OUT37.
192OUT37.
193Contrato de prestação de serviços ARATEC – LINK – OUT86.
194Termo de Declarações nº 1 – VICTOR SERGIO COLAVITTI - OUT87.
195Depoimento ANA CRISTINA TONIOLO autos 5026417-77.2015.404.7000 – OUT2.
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Para ocultar e dissimular a natureza dos repasses destinados a OTHON LUIZ foram

emitidas as seguintes notas ficais frias pela ARATEC em favor da LINK PROJETOS196.

Destarte,  agindo dolosamente os denunciados  JOSÉ ANTUNES, CRISTIANO KOK,

GERSON ALMADA, VICTOR COLAVITTI, ANA CRISTINA e OTHON LUIZ, em concurso de

pessoas, incorreram na prática do delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 35 (trinta e

cinco) vezes.(FATO 14)

III. Lavagem de ativos entre ENGEVIX-ARATEC:

Consumados  os  delitos  antecedentes,  nos  dias  12/11/2014  e  08/01/2015,  os

denunciados JOSÉ ANTUNES, CRISTIANO KOK e ANA CRISTINA, sob a orientação, com a

196OUT36.
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Emitente Nome Tomador Serviço Valor Total (R$)

ARATEC ENG CONSULT 140 05/07/2010 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 141 07/07/2010 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 152 05/08/2010 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 164 19/09/2010 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 178 20/10/2010 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 192 22/11/2010 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 193 07/12/2010 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 216 18/01/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 223 04/02/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 246 04/03/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 261 08/04/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 274 10/05/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 301 27/06/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 303 29/07/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 342 09/09/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 354 10/10/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 363 09/11/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 384 09/12/2011 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 418 01/03/2012 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 419 16/03/2012 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 440 22/04/2012 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 454 04/06/2012 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 464 08/07/2012 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 476 14/08/2012 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 481 11/09/2012 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 491 12/10/2012 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 501 05/11/2012 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 516 17/12/2012 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 25.000,00
ARATEC ENG CONSULT 559 17/06/2013 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 75.000,00
ARATEC ENG CONSULT 565 01/08/2013 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 75.000,00
ARATEC ENG CONSULT 572 09/08/2013 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 30.000,00
ARATEC ENG CONSULT 579 19/09/2013 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 30.000,00
ARATEC ENG CONSULT 592 30/10/2013 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 30.000,00
ARATEC ENG CONSULT 596 07/11/2013 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 30.000,00
ARATEC ENG CONSULT 610 01/04/2014 LINK PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.ASSESSORIA 30.000,00

TOTAL 1.000.000,00
CONTAGEM 35

Número 
Nota

Data 
Emissão
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concordância  e  a  anuência  de  OTHON LUIZ,  ocultaram  e  dissimularam  a  natureza  e  a

movimentação de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de 01 repasse da ENGEVIX para a

ARATEC sob o fundamento de prestação de serviços de assessoria da empresa de OTHON

LUIZ para a empreiteira. (FATO 15)

O valor  repassado pela  ENGEVIX  para  a  ARATEC constitui  vantagem indevida  em

decorrência de licitações e contratos de interesse da empreiteira na ELETRONUCLEAR.

Para ocultar e dissimular a natureza e movimentação do repasse e com objetivo de

dar aparência lícita à operação, a denunciada ANA CRISTINA emitiu, em 12 de novembro de

2014,  sob  a  orientação  de  JOSÉ ANTUNES,  CRISTIANO KOK  e OTHON LUIZ, a  NOTA

FISCAL 620/2015, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com falsa descrição de serviços

de ASSESSORIA prestados pela ARATEC em favor da ENGEVIX197.

Em  consulta  aos  dados  bancários  da  ARATEC,  comprova-se  que  os  valores

provenientes da ENGEVIX, foram, de fato, transferidos a OTHON LUIZ em 08 de janeiro de

2015, amparados na  falsa justificativa de prestação de serviços de assessoria:

Ouvido em sede policial198, o denunciado JOSÉ ANTUNES admitiu que foi efetuado o

repasse da ENGEVIX para a ARATEC, inclusive por meio de condutas visando à ocultação e

dissimulação da natureza e movimentação dos valores, mediante a emissão de nota fiscal fria

pela ARATEC. Na ocasião do depoimento, JOSÉ ANTUNES afirmou que a nota fiscal emitida

pela  ARATEC  constou  como  objeto  algo  como  “projeto  de  tubulação.”  Registre-se  que,

segundo JOSÉ ANTUNES, o denunciado CRISTIANO KOK também possuía ciência de que

valores eram repassados a OTHON LUIZ, sem causa lícita, embora tenha utilizado com álibi

um suposto investimento em turbinas.

197OUT36.
198OUT88.
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BCO AG CTA TITULAR LANÇAMENTO DATA VALOR (R$) NAT CNPJ ORIGEM BCO AG CTA

341 745 414912 ARATEC ENGENHARIA CONSULTORIA REPRESENTAÇÃOSISPAG ENGEVIX ENG S A08/01/15 28.155,00 C 103582000131 ENGEVIX ENGENHARIA S A341 4807 42793

TOTAL 28.155,00 C
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Destarte,  agindo dolosamente os denunciados  JOSÉ ANTUNES, CRISTIANO KOK,

GERSON ALMADA, ANA CRISTINA e OTHON LUIZ,  em concurso de pessoas, incorreram

na prática do delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 1 (uma) vez.(FATO 15) 

FATOS 16 e 17 – MANUTENÇÃO DE VALORES NÃO DECLARADOS NO EXTERIOR

E LAVAGEM TRANSNACIONAL DE VALORES

Em 31 de dezembro de 2014, o denunciado OTHON LUIZ, com o auxílio de sua filha

ANA CRISTINA,  manteve depósitos não declarados à repartição federal competente, mais

especificamente, a quantia de  US$ 185.797.01 (cento e oitenta e cinco mil,  setecentos e

noventa e sete, noventa e sete e um centavo de dólares americanos), depositada na conta

LU36 3184 0287 8000 OUSD, n. 00402878_0, no Banque Havilland, em Luxemburgo, em nome

da  empresa  offshore HYDRO  POWER  ENTEPRISE  LIMITED199.  Tais  valores  não  foram

declarados ao Banco Central, nos termos dos arts. 1º e 2º da Resolução n. 3854, de 27 de

maio de 2010, do BACEN200. 

Ademais, por meio da referida conduta, o denunciado OTHON LUIZ, com o auxílio de

sua filha ANA CRISTINA, ocultou e dissimulou a natureza, origem, localização e propriedade

dos  referidos  valores,  provenientes  direta  e  indiretamente  dos  crimes  antecedentes  já

exaustivamente descritos, e praticados pelo denunciado  OTHON, mantendo os valores na

conta da referida offshore, no período entre 30 de outubro de 2014 a 17 de agosto de 2015. 

Segundo se apurou, a referida conta, no Banco Havilland, situado em Luxemburgo, foi

aberta pela denunciada ANA CRISTINA por volta de agosto de 2014, em nome da offshore

HYDRO POWER ENTERPRISE LIMITED, situada em Hong Kong201. Segundo a estrutura desta

sociedade, a HYDRO POWER é titulada pela WELL CHANNEL LTD, offshore também registrada

em Hong Kong202, que, por sua vez, possuía como proprietárias e beneficiárias finais a própria

199Autos 5026417-77.2015.404.7000 – evento 67, OUT4, fl.07 – OUT101.
200“Art. 1º As pessoas físicas ou jurídicas residentes, domiciliadas ou com sede no País, assim conceituadas na

legislação tributária, devem prestar ao Banco Central do Brasil, na forma, limites e condições estabelecidos
nesta Resolução, declaração de bens e valores que possuírem fora do território nacional (Ver Circular 3.496,
de 4 de junho de 2010). Parágrafo único. A divulgação dos dados relativos às declarações prestadas na forma
do caput deste artigo dar-se-á de maneira a não identificar situações individuais. Art. 2º A declaração de que
trata o art. 1º, inclusive suas retificações, deve ser prestada anualmente, por meio eletrônico, na data-base de
31 de dezembro de cada ano, quando os bens e valores do declarante no exterior totalizarem, nessa data,
quantia  igual  ou  superior  a  US$100.000,00  (cem mil  dólares  dos  Estados  Unidos  da  América),  ou  seu
equivalente em outras moedas”. 

201Mais especificamente no seguinte endereço: 199 des Voeux Road Central, Infinitus Plaza, room 605, Flor 6, 
Hong Kong (autos 5026417-77.2015.4.04.7000, evento 67, OUT3). 

202Também foi apreendido documento em que os diretores da empresa WELL CHANNEL, FREDERIQUE 
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denunciada  ANA CRISTINA  e  sua  irmã  ANA LUIZA  BARBOSA DA SILVA BOLOGNANI203.

Inclusive, o e-mail cadastrado como contato da gerente da referida conta era da denunciada

ANA CRISTINA, que recebeu os documentos de abertura, o número da conta e o acesso

pela internet.204  Ademais, foram coletados documentos na residência de ANA CRISTINA de

constituição da offshore HYDROPOWER ENTERPRISE LIMITED,  bem como de abertura da

conta bancária no Banco Havilland S/A, em Luxemburgo. 

Porém, em verdade, referida conta foi aberta pela denunciada, atendendo a pedido de

seu pai, o denunciado OTHON LUIZ,205 visando ocultar a titularidade dos recursos auferidos

indevidamente por seu genitor de empresas contratadas pela ELETRONUCLEAR. De fato, ANA

LUIZA e ANA CRISTINA não declaram receber rendimentos no exterior e tampouco possuem

rendimentos anuais que justifiquem os custos da realização de investimentos no exterior. 

Em  verdade,  os  valores  eram  de  responsabilidade  do  denunciado  OTHON e

provenientes dos crimes antecedentes já descritos, por ele praticados. Destaque-se que tais

valores não foram declarados no Imposto de Renda do denunciado OTHON LUIZ e nem da

denunciada ANA CRISTINA. Não bastasse, conforme visto acima, a referida conta foi aberta

às vésperas da assinatura dos contratos das empresas cartelizadas com a ELETRONUCLEAR.

Realmente,  segundo  foi  verificado,  em  relação  à  licitação  inaugurada  pelo  Edital  nº

GAC.T/CN-003/13206, os consórcios vencedores do pacote 1 (Consórcio Angra 3) e do pacote

2 (consórcio Una 3) dos serviços de eletromecânica da Usina Nuclear de Angra 3 assinaram

os respectivos  contratos,  em  19 de  setembro de 2014 (Contrato GAC.T/CT-4500167239

relacionado  ao  PACOTE  1  -Angra  3  e  Contrato  GAC.T/CT-4500167242   relacionado  ao

PACOTE 2 – Una3),  ou seja,  pouco mais de um mês antes da abertura da conta e na

mesma época em que se abriu a offshore no exterior.  

SCHILLERN e LUCA GALLINELLI, autorizam o uso do endereço da empresa SGG CORPORATE 
SERVICES pela HYDROPOWER ENTERPRISE, mais especificamente o endereço na sala 605, levvel 6, 
Infinitus Plaza, 199, Dez Voeux Road Central, Hong Kong.  5028308-36.2015.4.04.7000, evento 119_OUT5.

203Ver neste sentido documento apreendido nos autos 5028308-36.2015.4.04.7000, evento 119_Anexo 4, 
contendo a organização da sociedade (documento intitulado “organization chart”). 

204Neste sentido, ver documento apreendido nos autos 5028308-36.2015.4.04.7000, evento 119_Anexo 4 (em 
que recebe e-mail da gerente solicitando documentos para serem assinados com o intuito de abrir a da 
empresa HYDROPOWER em Hong Kong) - OUT6, assim como documento  apresentado pela denunciada 
ANA CRISTINA nos autos 5026417-77.2015.4.04.7000, evento 67, OUT3, em que a gerente da conta envia tais 
documentos para o e-mail da denunciada em 13 de outubro e 2014. 

205Neste sentido, petição da própria denunciada nos autos 5026417-77.2015.4.04.7000, 
Evento 67. 

206 OUT14.
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Por sua vez,  o denunciado OTHON negou, ao ser interrogado207, que tivesse valores

ou contas no exterior. 

Os valores foram mantidos entre 30 de outubro de 2014 até 17 de agosto de 2015,

conforme extrato da conta apresentado pela própria denunciada ANA CRISTINA, inicialmente

contendo a quantia de US$ 199.975,00 em 30 de outubro de 2014 e, em 17 de agosto de

2015, após algumas débitos, a quantia de US$ 182.272,06.208

Ademais, tais valores não foram declarados ao Banco Central, embora fossem, de fato,

de  responsabilidade  dos  denunciados  OTHON  LUIZ  e  ANA  CRISTINA  e  superassem  a

quantia de US$ 100.000,00 em 31.12.2014, exigido pela Resolução 3854 do BACEN. 

Assim, OTHON LUIZ e ANA CRISTINA estão incursos nos artigos 22, parágrafo único,

segunda parte, da Lei 7492 c.c. arts. 1º e 2º da Resolução n. 3854, de 27 de maio de 2010, do

BACEN, em concurso formal (art. 70 do Código Penal) com o artigo art. 1º da Lei 9613/98,

ambos na forma do artigo 29 do Código Penal.

FATO 18 – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Em  data  não  precisada  nos  autos,  mas  sendo  certo  que,  pelo  menos,  entre

25/06/2007209 e  05  de  agosto  de  2015210, OTHON  LUIZ,  ANA  CRISTINA,  OTÁVIO

MARQUES, ROGÉRIO NORA DE SÁ, CLÓVIS RENATO, OLAVINHO FERREIRA MENDES,

FLÁVIO BARRA, GUSTAVO BOTELHO, CARLOS GALLO, JOSÚE NOBRE, JOSÉ ANTUNES,

GERSON ALMADA, CRISTIANO KOK, VICTOR SÉRGIO COLAVITTI  e terceiros ainda não

identificados ou que serão oportunamente denunciados,  de modo consciente,  voluntário,

estável e em comunhão de vontades, promoveram, constituíram, financiaram e integraram,

pessoalmente, uma organização criminosa que tinha por finalidade a prática de crimes de

corrupção ativa e passiva, fraude às licitações em detrimento da ELETRONUCLEAR, bem como

a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes. (FATO 16) 

A  organização  criminosa  contava  principalmente  com  a  associação  dos

207 OUT102.
208 Autos 5026417-77.2015.4.04.7000, evento 67, out4 – OUT101.

209Data  da  Resolução  nº  3/2007  do  Conselho  Nacional  de  Políticas  Energéticas  (CNMPE)  que
determinou a  renegociaçõ  dos  contratos  suspensos  para  construção  da  Usina  de  ANGRA 3.  -
OUT92.

210http://www.eletronuclear.gov.br/LinkClick.aspx?fileticket=4Rd29APblOw%3D&tabid=40
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DENUNCIADOS,  além de outras pessoas a serem especificadas e identificadas em outras

investigações  que  serão  desenvolvidas,  agindo  de  forma  estruturalmente  ordenada,

caracterizada pela divisão formal de tarefas e com o objetivo de obter, direta e indiretamente,

vantagem indevida derivada dos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de

dinheiro. 

Em  relação  aos acusados  OTHON  LUIZ,  ROGÉRIO  NORA  DE  SÁ,  OTÁVIO

MARQUES, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO em conjunto com administradores das

empresas  ODEBRECHT,  UTC,  CAMARGO CORREA,  TECHINT,  EBE (Grupo MPE)  e QUEIROZ

GALVÃO, a organização criminosa tinha também por finalidade a prática de crimes de cartel

em licitações em curso na ELETROBRAS TERMONUCLEAR S/A – ELETRONUCLEAR211.

Para a consecução do objetivo criminoso, essencial era a qualidade de funcionário

público no exercício  de sua função exercida por  OTHON LUIZ,  que ocupou o cargo de

Presidente da ELETRONUCLEAR no período de 05 de outubro  2005212 a 05 de agosto de

2015213, condição de que se valeu a organização criminosa para a prática dos crimes.

Todas as infrações penais praticadas têm sanções máximas privativas de liberdade

superiores a 4 (quatro) anos, sendo certo que o grupo, para o exercício de suas atividades

ilícitas, também destinava parte do produto auferido para o exterior214, o que evidencia a

transnacionalidade da organização.

Sinteticamente, a organização criminosa estava assim estruturada:

1. OTHON LUIZ, na condição de Presidente da ELETRONUCLEAR era o principal

mentor do esquema e beneficiário dos recursos de propina que foram por longo período

canalizadas para sua empresa ARATEC pelas empreiteiras ENGEVIX e ANDRADE GUTIERREZ.

Além  disso  atuou  favoravelmente  em  favor  do  cartel  de  empresas  que  celebraram  os

contratos com o Consórcio ANGRAMON, desde a publicação do Edital de Pré-qualificação nº

GAG.T/CN-005/11. Além disso, OTHON LUIZ determinou a abertura de contas bancárias das

offshores WATERLAND SA e HYDROPOWER ENTERPRISE LIMITED para lavar parte dos ativos

sujos oriundos dos crimes praticados em detrimento da ELETRONUCLEAR.

211Trata-se de expansão do cartel constituído no âmbito da PETROBRAS.
212OUT104.
213http://www.eletronuclear.gov.br/LinkClick.aspx?fileticket=4Rd29APblOw%3D&tabid=40 – OUT103.
214 Embora os fatos não sejam objeto desta denúncia, há evidências que OTHON LUIZ e ANA CRISTINA
praticaram  crimes  de  lavagem  em  âmbito  internacional  por  meio  das  offshores  AREA  GEOFISCA
INTERNACIONAL,  AGATA  INTL  HOLDING  CORP,   HYDROPOWER  ENTERPRISE  LIMITED  e
WATERLAND S/A.
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2. ANA CRISTINA,  filha  de  OTHON LUIZ e  principal  auxiliar  nas  atividades

ilícitas  do  então  Presidente  da  Eletronuclear,  integrou  o  quadro  societário  da  ARATEC

ENGENHARIA  CONSULTORIA  &  REPRESENTAÇÕES  LTDA.  e  era  responsável  por  firmar

contratos  fictícios  e  emitir  notas  fiscais  frias  para  ocultação  e  dissimulação  dos  valores

repassados  à  empresa  pelas  empreiteiras  ANDRADE  GUTIERREZ  e  ENGEVIX.  Além  disso,

consta  como  beneficiária  das  offshores WATERLAND  S/A  e HYDROPOWER  ENTERPRISE

LIMITED  constituídas  a  mando  de  OTHON  LUIZ  para  ocultar  no  exterior  os  valores

indevidamente auferidos.

3. ROGÉRIO NORA DE SÁ: na condição de Presidente da Andrade Gutierrez até

02/05/2012, foi o responsável por se reunir em duas oportunidades, em 26 de março de 2008

e em 17 de junho de 2008, com OTHON LUIZ na sede da ANDRADE GUTIERREZ, em São

Paulo/SP, ocasião em que, em conjunto com outros executivos ora denunciados, ofereceu e

prometeu vantagens indevidas para OTHON LUIZ, as quais foram sendo renovadas durante a

celebração de aditivos e execução dos Contratos NCO-223/93, GATC T/CT-008/05, GAC.T/CT

003/007, bem como por ocasião do direcionamento da licitação inaugurada pelo  Edital de

Pré-qualificação nº GAG.T/CN-005/11. Também, na condição da de Presidente da Construtora

Andrade  Gutierrez  orientou,  concordou  e  anuiu  com  a  prática  de  cartel  nas  licitações

envolvendo os  Consórcios  Angra  3 e  UNA3,  bem como com as  reiteradas operações de

lavagem de ativos levadas a efeito por meio da empresa CG IMPEX, de CARLOS GALLO.

4. OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO: nas  funções  de  Presidente  da  Andrade

Gutierrez  SA,  integrou  a  organização  criminosa  a  partir  de  2008,  exercendo,  de  modo

compartilhado com os demais executivos denunciados nesta oportunidade, o domínio do

fato  sobre  todos  os  crimes  de  corrupção  ativa,  lavagem  de  dinheiro,  cartel,  fraude  às

licitações e outros praticados por eles e outros agentes no interesse do grupo empresarial a

que pertenciam. Com efeito, detinha conhecimento e controle compartilhado com ROGÉRIO

NORA  DE  SÁ,  CLÓVIS  RENATO,  OLAVINHO  MENDES,  FLÁVIO  BARRA  e  GUSTAVO

BOTELHO sobre todos os atos praticados por eles e outros agentes em nome e em favor do

grupo empresarial, incluindo o oferecimento e promessa de vantagens indevidas a OTHON

LUIZ e as operações de branqueamento dos respectivos valores. 

5. CLOVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO: na condição de Diretor Geral da

Andrade Gutierrez até 01/10/2013, foi o responsável, em conjunto com outros executivos ora
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denunciados, por oferecer e prometer vantagens indevidas para OTHON LUIZ, as quais foram

sendo renovadas durante a celebração de aditivos e execução dos Contratos NCO-223/93,

GATC  T/CT-008/05,  GAC.T/CT  003/007,  bem  como  por  ocasião  do  direcionamento  da

licitação inaugurada pelo  Edital de Pré-qualificação nº GAG.T/CN-005/11. Além disso, teve

papel  proeminente  nas  reiteradas  e  contínuas  operações  de  lavagem  de  ativos,  pois

subscreveu contratos fictícios em 02 de fevereiro de 2009215, 01 de março de 2010216 e seu

aditivo em 01 de setembro de 2010217, 18 de agosto de 2011218 com a empresa CG IMPEX,

6. OLAVINHO FERREIRA MENDES, na condição de representante da ANDRADE

GUTIERREZ, foi o responsável, em conjunto com os outros executivos ora denunciados, por

oferecer e prometer vantagens indevidas para OTHON LUIZ, as quais foram sendo renovadas

durante a celebração de aditivos e execução dos Contratos NCO-223/93, GATC T/CT-008/05,

GAC.T/CT 003/007,  GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242,  bem como por ocasião

do direcionamento da  licitação inaugurada pelo  Edital  de  Pré-qualificação nº  GAG.T/CN-

005/11 e pela fraude à concorrência GAT.T/CN- 003/13. Além disso, OLAVINHO FERREIRA

MENDES teve papel proeminente nas reiteradas e contínuas operações de lavagem de ativos

operacionalizadas por meio das empresas CG IMPEX e JNOBRE. Subscreveu ainda que na

qualidade de testemunha, contratos fictícios em 02 de fevereiro de 2009219, 01 de março de

2010220 e seu aditivo em 01 de setembro de 2010221, 18 de agosto de 2011222 com a empresa

CG IMPEX, e produziu documentos ideologicamente falsos para embasar a contratações e o

fictícios resultados de trabalhos da CG IMPEX.

7. FLÁVIO DAVID BARRA, na condição de diretor-geral da unidade de negócios

de  energia  desde  01/01/2008 e,  posteriormente,  na  condição  de  Presidente  da  Andrade

Gutierrez Energia foi responsável, em conjunto com os demais executivos ora denunciados,

por  oferecer  e  prometer  vantagens  indevidas  para  OTHON LUIZ, as  quais  foram sendo

renovadas durante a celebração de aditivos e execução dos Contratos NCO-223/93, GATC

T/CT-008/05, GAC.T/CT 003/007, GAC.T/CT-4500167239 e GAC.T/CT-4500167242, bem como

por ocasião do direcionamento da licitação inaugurada pelo  Edital  de Pré-qualificação nº

215IPL, Evento 50, out3 – OUT32.
216IPL, Evento 50, out4 – OUT33.
217IPL, Evento 50, out4 – OUT33.
218IPL, Evento 50, out2 -  OUT31.
219IPL, Evento 50, out3 – OUT32.
220IPL, Evento 50, out4 – OUT33
221IPL, Evento 50, out4 – OUT33
222IPL, Evento 50, out2 -  OUT31.
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GAG.T/CN-005/11  e  pela  fraude  à  concorrência  GAT.T/CN-  003/13.  Além  disso,  FLÁVIO

BARRA por ser o responsável pelos contratos da área de energia, dentre eles, os contratos

com a ELETRONUCLEAR presidida por OTHON LUIZ,  teve papel fundamental no cartel de

empresas dos Consórcios UNA3 e ANGRA3, bem como nas reiteradas e contínuas operações

de  lavagem  de  ativos  operacionalizadas  por  meio  das  empresas  CG  IMPEX,  JNOBRE  e

DEUTSCHEBRAS.  Em  conjunto  com  GUSTAVO  BOTELHO,  conduziu,  com  sua  própria

assinatura, as operações de lavagem com a utilização da empresa DEUTSCHEBRAS.

8. GUSTAVO  RIBEIRO  DE  ANDRADE  BOTELHO,  em  conjunto  com  FLÁVIO

DAVID BARRA e na condição de superintendente da ANDRADE GUTIERREZ, era também o

responsável  da  empreiteira  por  oferecer  e  prometer  vantagens  indevidas  sistemáticas  a

OTHON  LUIZ  em  virtude  de  contratos  celebrados  pela  ANDRADE  GUTIERREZ  com  a

ELETRONUCLEAR,  bem  como  por  providenciar  a  celebração  de  contratos  fictícios  para

repasse dos valores  ao gestor  público por meio de empresas  intermediárias.  Além disso,

GUSTAVO BOTELHO representava a ANDRADE GUTIERREZ nas reuniões e decisões do cartel

dos Consórcios UNA 3 e ANGRA 3, e teve importante atuação  nas reiteradas e contínuas

operações  de  lavagem  de  ativos  operacionalizadas  por  meio  das  empresas  CG  IMPEX,

JNOBRE e DEUTSCHEBRAS. Por exemplo, em conjunto com FLÁVIO BARRA, conduziu, com

sua  própria  assinatura,  as operações  de  lavagem  com  a  utilização  da  empresa

DEUTSCHEEBRAS.

9. CARLOS MONTENEGRO GALLO, na condição de administrador de fato da CG

CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES COMERCIAL (atinga CG IMPEX), atuava

como operador  financeiro  para viabilizar o  repasse de recursos  financeiros  desviados da

ELETRONUCLEAR para a empresa ARATEC de OTHON LUIZ. CARLOS GALLO tinha a função de

simular negócios jurídicos com a ANDRADE GUTIERREZ e a ARATEC a fim de dar aparência de

licitude  para  movimentação  do  dinheiro  sujo  destinado  a  OTHON  LUIZ  com  os  crimes

antecedentes.  Para tanto, além de utilizar reiteradamente as contas de sua empresa para

passagem de recursos de propina, (a) recebeu fictícias propostas de prestação de serviços da

ANDRADE GUTIERREZ endereçadas para a CG CONSULTORIA, em 02 de agosto de 2011223,

(b)entregou proposta de consultoria fictícia da CG CONSULTORIA para OLAVINHO MENDES

da ANDRADE GUTIERREZ224,  (c) subscreveu contratos fictícios com a ANDRADE GUTIERREZ

223IPL, Evento 50, out2 -  OUT31
224IPL, Evento 50, out2 -  OUT31
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em 02 de fevereiro de 2009225, 01 de março de 2010226 e seu aditivo em 01 de setembro de

2010227,  18 de agosto de 2011228, (d) entregou documentação falsa de prestação de serviços

para a ANDRADE GUTIERREZ229,  (e) subscreveu contratos fictícios de prestação de serviços

com a ARATEC e orientou ANA CRISTINA a produzir documentação falsa de prestação de

serviços da ARATEC, entre outras condutas ilícitas.

CARLOS  GALLO  também  auxiliava  o  denunciado  JOUSÉ  NOBRE  na  lavagem  de

ativos,  como  se  colhe  do  conjunto  de  e-mails  trocados  entre  CARLOS  GALLO,  ANA

CRISTINA e JOSUÉ NOBRE,  nos quais entre  24/02/2014 e 22/05/2014,  dialogam sobre

emissão de notas fiscais frias, com indicação de objeto, valores, etc.230

Ademais, além de CARLOS GALLO e  JOSUÉ NOBRE dividirem a sede das empresas

CG e JNOBRE no mesmo endereço, ANA CRISTINA, em sede policial, afirmou que CARLOS

GALLO indicou  JOSUÉ  NOBRE para  também  operacionalizar  a  lavagem  de  ativos  no

interesse de OTHON LUIZ.. 

A afirmação é corroborada pelo e-mail encaminhado por CARLOS GALLO para ANA

CRISTINA,  em 05 de novembro de 2012231,  no qual aquele afirma que além de estar em

posse de estudos aptos a justificar os serviços fictícios da ARATEC, outra firma (no caso a

JNOBRE)  iria  também  precisar  dos  “serviços  de  consultoria”  da  ARATEC.  No  correio

eletrônico,  CARLOS GALLO  diz também que  JOSUÉ NOBRE já havia sido apresentado ao

sócio de ANA CRISTINA que se mostrou interessado em contratá-lo. O aludido sócio, como

visto,  seria  a  ANDRADE  GUTIERREZ  que  passou  a  utilizar  a JNOBRE para  lavar  valores

destinados a OTHON LUIZ:

Observe-se, por fim, que a última nota fiscal fria emitida pela CG CONSULTORIA para

a ANDRADE GUTIERREZ é datada de 20/08/212, fato que originou os repasses para ARATEC

em  14/09/2012,  28/08/2012,  20/09/2012  e  26/09/2012.  Assim,  considerando  que  até

04/06/2014 a CG CONSULTORIA emitiu notas reconhecidamente frias por ANA CRISTINA, é

fato que CARLOS GALLO continuou operando em favor da organização criminosa liderada

225IPL, Evento 50, out3 – OUT32..
226IPL, Evento 50, out4 – OUT33.
227IPL, Evento 50, out4 – OUT33.
228IPL, Evento 50, out2 -  OUT31
229IPL, Evento 50, out2 -  OUT31
230Autos 5026417-77.2015.4.04.7000, Evento 66 – REL_MISSAO_POLIC2, págs. 55/57. - OUT61
231Autos 5026417-77.2015.4.04.7000, Evento 66 – REL_MISSAO_POLIC2, págs. 66/67. - OUT61.
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por OTHON LUIZ após cessarem os repasses da ANDRADE GUTIERREZ, embora a origem da

propina seja ainda desconhecida da investigação.

10. JOSUE  AUGUSTO  NOBRE,  na  condição  de  administrador  da  JNOBRE

ENGENHARIA E  CONSULTORIA LTDA., atuava  como operador  financeiro  para destinar,  de

forma reiterada e contínua,  o repasse de recursos financeiros desviados da ELETRONUCLEAR

para a empresa ARATEC de OTHON LUIZ. JOSUÉ NOBRE tinha a função de simular negócios

jurídicos com a ANDRADE GUTIERREZ e a ARATEC a fim de dar aparência de licitude para

movimentação do dinheiro destinado a OTHON LUIZ com os crimes antecedentes.

11. JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, sócio e diretor executivo da Engevix Engenharia

S/A,  exercia  a  representação  institucional  da  empresa  junto  à  ELETRONUCLEAR  e  foi

responsável, em conjunto com GERSON DE MELLO ALMADA e CRISTIANO KOK, pela prática

de delitos de fraude às licitações e, por, reiteradas vezes, oferecer e prometer a OTHON LUIZ

vantagens indevidas em razão de contratos mantidos com a estatal. Neste contexto, JOSÉ

ANTUNES,  em  conjunto  com  GERSON  ALMADA,  elegeu  a  empresa  LINK  PROJETOS,

administrada por VICTOR SÉRGIO COLAVITTI, para intermediar ocultar e dissimular contínuos

e  reiterados  repasse  de  vantagens  indevidas  para  OTHON  LUIZ  por  meio  de  contratos

fictícios. Além disso, subscreveu com CRISTIANO KOK os contratos fictícios assinados com a

LINK PROJETOS.  Por  pertencer  à cúpula da empresa,  tinha domínio dos  fatos criminosos

praticados no interesse do grupo empresarial a que pertenciam.

12. GERSON  DE  MELLO  ALMADA,  sócio  e  vice-presidente  da  ENGEVIX

ENGENHARIA, foi responsável, em conjunto com JOSÉ ANTUNES SOBRINHO e CRISTIANO

KOK,  pela  prática  de  delitos  de  fraude  às  licitações  e,  por,  reiteradas  vezes,  oferecer  e

prometer a OTHON LUIZ vantagens indevidas em razão de contratos mantidos com a estatal.

Neste contexto, GERSON ALMADA, em conjunto com JOSÉ ANTUNES, elegeu a empresa LINK

PROJETOS,  administrada  por  VICTOR  SÉRGIO  COLAVITTI,  para  intermediar  ocultar  e

dissimular contínuos e reiterados repasse de vantagens indevidas para OTHON LUIZ por meio

de contratos fictícios. Por pertencer à cúpula da empresa, tinha domínio dos fatos criminosos

praticados no interesse do grupo empresarial a que pertenciam.

13. CRISTIANO  KOK,  sócio  e  presidente  da  ENGEVIX  ENGENHARIA,  foi

responsável, em conjunto com JOSÉ ANTUNES SOBRINHO e GERSON DE MELLO ALMADA,

pela prática de delitos de fraude às licitações e, por, reiteradas vezes, oferecer e prometer a
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OTHON LUIZ vantagens indevidas  em razão de contratos  mantidos com a estatal.  Neste

contexto,  foi  também  responsável  por  subscrever,  em  conjunto  com  JOSÉ  ANTUNES

SOBRINHO,  contratos  fictícios  com  a  LINK  PROJETOS,  administrada  por  VICTOR  SÉRGIO

COLAVITTI, para intermediar ocultar e dissimular contínuos repasse das vantagens indevidas

para OTHON LUIZ. Em suma, por  pertencer à cúpula da empresa, tinha domínio dos  fatos

criminosos praticados no interesse do grupo empresarial a que pertenciam.

14. VICTOR  SÉRGIO  COLAVITTI,  na  condição  de  administrador  de  fato  da

empresa LINK PROJETOS,  atuava como intermediador do repasse de recursos  financeiros

desviados da ELETRONUCLEAR para a empresa ARATEC de OTHON LUIZ. VICTOR SÉRGIO

COLAVITTI tinha a função de simular negócios jurídicos com a ENGEVIX e a ARATEC a fim de

dar aparência de licitude para movimentação do dinheiro sujo destinado a OTHON LUIZ com

os crimes antecedentes. Nessa condição, efetuou operação de branqueamento de valores por

diversas e reiteradas vezes em favor dos executivos da ENGEVIX e OTHON LUIZ.

A estruturação e a divisão de tarefas da referida organização é cristalina e abrange

cinco núcleos básicos:

a)  O  núcleo  econômico,  formado  pelos  executivos  das  empreiteiras  ANDRADE

GUTIERREZ e ENGEVIX, os quais ofereciam e prometiam vantagens indevidas a OTHON LUIZ,

em razão  de  crimes  envolvendo licitações,  contratos  e  aditivos  que  tinham interesse  na

ELETRONUCLEAR.  Além  disso,  efetivamente  pagavam  vantagens  indevidas  ao  então

Presidente da ELETRONUCLLEAR mediante reiteradas operações de lavagem.

b)  O  núcleo  administrativo,  integrado  por  OTHON  LUIZ,  então  Presidente  da

ELETRONUCLEAR, o qual solicitava, aceitava promessas e recebia vantagens indevidas pagas

pelas empreiteiras ANDRADE GUTIERREZ e ENGEVIX em razão do cargo que ocupava com o

fim de protege interesses das empresas no âmbito da estatal. Para tanto, utilizava operações

de branqueamento de capitais para dar aparência lícita aos recursos que auferia.

c) O núcleo financeiro operacional, formado pelas denunciados que intermediavam

o repasse das vantagens indevidas das empreiteiras ANDRADE GUTIEREZ e ENGEVIX para a

empresa ARATEC de OTHON LUIZ, apenas com intuito de dar aparência lícita às operações de

repasse.  Aponta-se,  neste,  momento  os  denunciados  CARLOS  GALLO,  JOSUÉ  NOBRE  e

VICTOR SÉRGIO COLAVITTI. Tal núcleo era integrado também por ANA CRISTINA, que tinha a

função  de  operacionalizar  junto  à  empresa  ARATEC a  assinatura  de  contratos  fictícios  e
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emissão de notas frias para dar aparência lícita aos recursos indevidamente auferidos.

d) O núcleo político, como se extrai da colaboração de DALTON AVANCINI, ao final

da licitação dos contratos de montagem eletromecânica, foi efetuada, em setembro de 2014,

uma reunião na sede da UTC na qual foram discutidas solicitações de vantagens indevidas

oriunda de políticos. Pelo que se vê, esta organização criminosa, em seu ápice, é a mesma

que se instaurou no âmbito da PETROBRAS e que ramifica tentáculos em diversas entidades e

órgãos da administração, tais como a ELETRONUCLEAR, a PETROBRAS, a CAIXA ECONÔMICA

FEDERAL, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, etc.

A organização criminosa atuou de forma estável e permanente com o objetivo de

cometer crimes pelo menos até 05 de agosto de 2015, sendo certo que,  mesmo com a

deflagração  desta  Operação  Lava  Jato,  as  atividades  criminosas  persistiram,  como,  por

exemplo, (1) a lavagem de dinheiro operada pelos executivos da ANDRADE GUTIERREZ em

12 de novembro de 2014 e, (2) o branqueamento de valores operado pelos executivos da

ENGEVIX ENGENHARIA no dia 08/01/2015, época em que o Vice-Presidente da companhia

estava preventivamente preso por decisão deste juízo.

Por  fim,  a  estrutura  e  a  estabilidade  da  organização,  bem como a  reiteração na

prática dos crimes pelos integrantes são também corroboradas pelas imputações que foram

expostas ao longo desta denúncia que delimita e esclarece as condutas praticadas.

É certo que a organização criminosa contava com outros agentes,  os quais serão

oportunamente identificados e denunciados. A presente denúncia, porém, restringe-se aos

autores mencionados acima.

Assim,  agindo dolosamente,  OTHON LUIZ,  ANA CRISTINA,  OTÁVIO MARQUES,

CLÓVIS RENATO, OLAVINHO FERREIRA MENDES, FLÁVIO BARRA, GUSTAVO BOTELHO,

CARLOS GALLO, JOSÚE NOBRE, JOSÉ ANTUNES, GERSON ALMADA, CRISTIANO KOK,

VICTOR  SÉRGIO  COLAVITTI estão  incursos  no  delito  do  artigo  2º,  §4º  II  da  Lei

12.850/2013. Por ter cessado a conduta antes da entrada em vigor da Lei 12.850/13

em 19/09/2013, o denunciado ROGÉRIO NORA DE SÁ está incurso nas sanções do

artigo 288 do Código Penal, em sua redação original.
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III – CAPITULAÇÃO 

Pelo  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL denuncia  a  Vossa

Excelência: 

FATO  01  - ROGÉRIO  NORA  (entre  25/06/2007  e  02/05/2012  –  por 16

vezes),  OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO (entre 01/01/2008 e 19/05/2015 – por 24 vezes)

CLÓVIS RENATO  (entre 25/06/2007 e 01/10/2013 – por  18 vezes), OLAVINHO MENDES

(entre 25/06/2007 e 02/02/2015 – por 24 vezes),  FLÁVIO BARRA (a partir de 01/01/2008 –

por  24  vezes)  e  GUSTAVO BOTELHO  (a (a  partir  de  01/01/2008  –  por  24  vezes)  como

incursos  pela prática do crime crime previsto no art.  333, c/c parágrafo único do Código

Penal.,

FATO 02 -  OTHON LUIZ como incurso, por  24 (vinte e quatro) vezes, na

prática do delito previsto  no art. 317, §1º, combinado com o art. 69, todos do Código Penal.

FATO  03  -  CARLOS  GALLO,  CLÓVIS  RENATO,  OLAVINHO  FERREIRA

MENDES, FLÁVIO  BARRA,  GUSTAVO  BOTELHO,  ROGÉRIO  NORA  DE  SÁ,  OTÁVIO

MARQUES e OTHON LUIZ, em concurso de pessoas, como incursos na prática do delito do

artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 13 (treze) vezes

FATO 04 - ANA CRISTINA, CARLOS GALLO, CLÓVIS RENATO, OLAVINHO

FERREIRA  MENDES, FLÁVIO  BARRA,  GUSTAVO  BOTELHO,  ROGÉRIO  NORA  DE  SÁ,

OTÁVIO MARQUES e OTHON LUIZ, em concurso de pessoas, como incursos nas sanções do

delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 38 (trinta e oito) vezes.

FATO 05 -  JOSUÉ NOBRE, CARLOS GALLO, CLÓVIS RENATO, OLAVINHO

FERREIRA  MENDES, FLÁVIO  BARRA,  GUSTAVO  BOTELHO,  ROGÉRIO  NORA  DE  SÁ,

OTÁVIO MARQUES e OTHON LUIZ, em concurso de pessoas, como incursos nas sanções do

delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 5 (vezes) vezes.

FATO 06 - ANA CRISTINA, CARLOS GALLO, CLÓVIS RENATO (somente até

01/10/2013 – por 11 vezes), OLAVINHO FERREIRA MENDES, FLÁVIO BARRA, GUSTAVO

BOTELHO, ROGÉRIO NORA DE SÁ, OTÁVIO MARQUES e OTHON LUIZ, em concurso de

pessoas, como incursos nas sanções do delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 13 (treze)

vezes.

FATO  07  -  GERALDO ARRUDA,  FLÁVIO BARRA,  GUSTAVO BOTELHO,

OTÁVIO MARQUES e OTHON LUIZ, em concurso de pessoas, como incursos nas sanções do
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delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 1 (uma) vez. 

FATO 08 - ANA CRISTINA, FLÁVIO BARRA, GUSTAVO BOTELHO, OTÁVIO

MARQUES e OTHON LUIZ, em concurso de pessoas, como incursos nas sanções do artigo

1º, §4º da Lei 9613/98, por  01 (uma) vez. 

FATO 09 - OTHON LUIZ e ANA CRISTINA, em concurso de pessoas, como

incursos nas sanções do artigo 2º, §1º da Lei 12.850/03. 

FATO 10 - CARLOS GALLO como incurso nas sanções do artigo 2º, §1º da

Lei 12.850/03. 

FATO 11 -  CRISTIANO KOK, GERSON ALMADA e JOSÉ ANTUNTES, por

29 (vinte e nove) vezes, como incursos nas sanções do art. 333 c/c parágrafo único Código

Penal. 

FATO 12 - OTHON LUIZ, incorreu, por 29 (vinte e nove) vezes, nas sanções

do delito do art. 317, §1º, combinado com o art. 69, todos do Código Penal.

FATO 13 - JOSÉ ANTUNES, CRISTIANO KOK, GERSON ALMADA, VICTOR

COLAVITTI e  OTHON LUIZ,  em concurso de pessoas, incorreram na prática do delito do

artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 44 (quarenta e quatro) vezes.

FATO 14 -  JOSÉ ANTUNES, CRISTIANO KOK, GERSON ALMADA, VICTOR

COLAVITTI, ANA CRISTINA e OTHON LUIZ, em concurso de pessoas, incorreram na prática

do delito do artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 35 (trinta e cinco) vezes.

FATO 15 -  JOSÉ ANTUNES, CRISTIANO KOK, GERSON ALMADA, ANA

CRISTINA e  OTHON LUIZ,  em concurso de pessoas,  incorreram na prática do delito do

artigo 1º, §4º da Lei 9613/98, por 1 (uma) vez;

FATOS 16 E 17 - OTHON LUIZ e ANA CRISTINA estão incursos nos artigos

22, parágrafo único, segunda parte, da Lei 7492 c.c. arts. 1º e 2º da Resolução n. 3854, de 27

de maio de 2010, do BACEN, em concurso formal (art. 70 do Código Penal) com o artigo art.

1º da Lei 9613/98, ambos na forma do artigo 29 do Código Penal.

FATO 18 -  OTHON LUIZ, ANA CRISTINA, OTÁVIO MARQUES, CLÓVIS

RENATO, OLAVINHO FERREIRA MENDES, FLÁVIO BARRA, GUSTAVO BOTELHO, CARLOS

GALLO, JOSUÉ NOBRE, JOSÉ ANTUNES, GERSON ALMADA, CRISTIANO KOK, VICTOR

SÉRGIO COLAVITTI estão incursos no delito do artigo 2º, §4º II da Lei 12.850/2013. Por

ter cessado a conduta antes da entrada em vigor da Lei 12.850/13 em 19/09/2013, o

denunciado  ROGÉRIO NORA DE SÁ  está  incurso  nas  sanções  do artigo  288 do
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Código Penal, em sua redação original

IV. REQUERIMENTOS FINAIS

Em  razão  da  promoção  da  presente  ação  penal,  requer-se  a  Vossa

Excelência:

a)  a  distribuição  por  dependência  aos  autos  nº  º  5026417-

77.2015.4.04.7000 (inquérito policial), n° 5028308-36.2015.404.7000 (busca

e  apreensão  criminal),  n°  5028289-30.2015.404.7000  / 5035674-

29.2015.4.04.7000, com a juntada dos documentos em anexo.

b)  o  recebimento  e  processamento  da  denúncia,  com  a  citação  dos

DENUNCIADOS para o devido processo penal  e oitiva das testemunhas

abaixo arroladas;

c) confirmadas as imputações, as condenações dos DENUNCIADOS;

d) o confisco de R$ 4.438.500,000; e

e) cumulativamente, um valor mínimo para reparação dos danos causados

pela infração no montante de R$4.438.500,000;.

Curitiba, 31 de agosto de 2015.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador República

Januário Paludo

Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Orlando Martello

Procurador Regional da República

Antônio Carlos Welter

Procurador Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República

Diogo Castor de Mattos

Procurador da República
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Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler

Procuradora da República

Julio Carlos Motta Noronha

Procurador da República

Rol de Testemunhas:

1 - DALTON DOS SANTOS AVANCINI, com endereço residencial na Rua Dr. Miranda

de Azevedo, 752, apto.: 117, Bairro: Pompéia, CEP: 050.27-000, São Paulo/SP;

2 – LUIZ CARLOS MARTINS, endereço a ser oferecido oportunamente.

3 -  PEDRO BEZERRA DE SOUZA,  Avenida  Brigadeiro  Faria  Lima,  2128,  2º  andar,

conjunto 202, Jardim Paulistano, São Paulo/SP;

4  -  RODRIGO  SEVERINO  BRITO,  Avenida  Brigadeiro  Faria  Lima,  2128,  2º  andar,

conjunto 202, Jardim Paulistano, São Paulo/SP;

5 - RICARDO RIBEIRO PESSOA,  com endereço na Al. Ministro Rocha Azevedo,

872, ap. 141, Jardins São Paulo 

6 – WALMIR PINHEIRO, Avenida Alfredo Egídio de Souza Aranha, 384, São Paulo.

7 – GUSTAVO ALESSANDRO TOMENA, auditor do TCU, Matrícula 7652-0;

8 - EDUARDO JUNTOLLI VILHENA, auditor do TCU, Matrícula 7611-2;

9 – RAFAEL CARNEIRO DI BELLO, auditor do TCU, Matrícula 7719-4;

10 – BRUNO SANTOS RIBEIRO, auditor do TCU, Matrícula 8674-6;

11 – CLÁUDIONOR MOURA NUNES JÚNIOR, auditor do TCU, Matrícula 9468-4;

12 – CELSO BERNARDES SILVA, auditor do TCU, Matrícula 8860-6;

13 – MARIA GABRIELA CARNEIRO MOREIRA, auditora do TCU, Matrícula 8110-8;

14 – MARCOS FERNANDO HELDWEIN, auditor do TCU, Matrícula 8552-9;
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