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TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02 

que presta FERNANDO ANTONIO GUIMARÃES HOURNEAUX DE MOURA 

TEMA: RENATO DUQUE E LICINIO OE OLIVEIRA MACHADO 

Aos 28 dias do mês de agosto de dois mil e quinze, na sede da Superintendência 

Regional do Departamento de Polícia Federal, em Curitiba/PR, perante ERIKA MILIAK 

MAR ENA, Delegada de Polícia Federal, classe Especial, matrícula nº 10.491. presente 

FERNANDO ANTONIO GUIMARÃES HOURNEAUX DE MOURA, brasileiro, convivente. 

portador do RG nº 4277934-0 SSP, SP e do CPF nº 000.621 .148-83, atualmente recolhido 

na carceragem desta Superintendência Regional , acompanhado dos advogados Dr. Pedro 

Ivo Gricoli lokoi. OAB/SP 181 , 191 e Dr. Adriano Scalzaretto, OAB/SP 286.860, presente a 

testemunha LUIZ CARLOS MILHOMEM, Agente de Polícia Federal, matrícula nº 10.131 , 

nos termos do Acordo de Colaboração Premiada firmado com o MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL no âmbito da investigação denominada OPERAÇÃO LAVAJATO e, 

sob todas as cautelas e sigilos determinadas, atendendo os ditames da Lei 12.850/2013, 

notadamente quanto ao disposto nos artigos 4° a 7°, RESPONDEU: QUE os advogados 

ora presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente 

ato, conforme determina o parágrafo 15 do artígo 4º da Lei 12.850/2013; QUE o 

declarante afirma que pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com as 

investigações policiais e processos criminais, nos termos firmados com o Ministério 

Público Federal; QUE o declarante renuncia, na presença de seu defensor, ao direito ao 

silencio, assim como o direito de não se auto incriminar; QUE expressamente afirma o 

compromisso legal de dizer a verdade nos termos o parágrafo 14 do artigo 4° da Lei 

12.850/2013; QUE quanto ao ANEXO 2 - RENATO DUQUE e LICINIO DE OLIVEIRA 

MACHADO tem a esclarecer o que segue: QUE nas eleições de 2002, dentre os eventos 

que o declarante organizou para apoiar a candidatura de JOSÉ DIRCEU a Deputado 

Federal, chegou a convidar uns "amigos" empresários para angariar fundos; QUE naquele 

período o declarante conheceu LICÍNIO, SÉRGIO e RICARDO, sócios da empresa 
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ETESCO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., cuja sede era na região do Butantá em 

São Paulo/SP; QUE naquela época o declarante almoçava quase toda sexta-feira com um 

grupo de amigos, e RICARDO era um deles; QUE em tais almoços RICARDO discutia 

diversos temas de política e de negócios com o declarante; QUE a relação mudou quando 

o Partido dos Trabalhadores ganhou as eleições para a Presidência da República: QUE 

naquele momento RICARDO deixou as negociações a cargo de seu irmão, LICÍNIO; QUE 

logo no início de 2003 LICÍNIO pediu que o declarante apresentasse RENATO DUQUE 

para SILVIO PEREIRA, porque DUQUE tinha a pretensão de assumir a Diretoria de 

Serviços da PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S/A; QUE primeiro LICÍNIO trouxe o 

currículo do RENATO DUQUE e teceu elogios sobre a competência e capacidade técnica 

do mesmo para o cargo; QUE estavam seguindo o protocolo que praticamente todos os 

candidatos aos cargos de confiança do governo obedeciam: QUE o declarante consultou 

SILVIO PEREIRA para saber se o nome de DUQUE era compatível com o cargo: QUE o 

declarante teve a impressão de que LICÍNIO e DUQUE tinham atuado em outras frentes 

para validar o nome de RENATO DUQUE; QUE SILVIO PEREIRA aceitou a ''pré

ndicação, e pediu que o declarante marcasse com LICÍNIO um encontro no hotel Sofitel 

da Avenida Sena Madureira; QUE o declarante entrou em contato com RICARDO e pediu 

para que avisasse LICÍNIO que ele deveria trazer RENATO DUQUE na reunião; QUE o 

declarante informou RICARDO de que na referida reunião RENATO DUQUE seria 

entrevistado por SILVIO PEREIRA, conforme os trâmites do processo de indicação para o 

cargo; QUE o declarante não se recorda exatamente o dia, mas na data combinada 

LICÍNIO apareceu no Sofitel da Avenida Sena Madureira acompanhado de RENATO 

DUQUE; QUE LICÍNIO apresentou RENATO DUQUE para SILVIO PEREIRA; QUE depois 

de algum tempo de entrevista SILVIO PEREIRA dispensou RENATO DUQUE e sinalizou 

ao declarante de que ele tinha boas chances de ocupar o cargo; QUE ao receber o sinal 

verde de SILVIO PEREIRA, o declarante aguardou a comunicação formal da aprovação 

do nome do RENATO DUQUE e organizou um almoço para comemorar com ele e com os 

irmãos da ETESCO: QUE naquele momento o declarante não estava preocupado com os 

negócios que LICÍNIO poderia vir a fazer com RENATO DUQUE, não tendo sequer noção 
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quanto à dimensão do acordo que eles viriam a entabular; QUE tão logo confirmada a 

indicação de DUQUE. LICÍNIO agradeceu o esforço do declarante e acertou que a 

ETESCO lhe pagaria USO 30.000 (trinta mil doláres) a cada três meses. como 

recompensa pela ajuda na nomeação do RENATO DUQUE; QUE o declarante tomou 

conhecimento de que a ETESCO já tinha um contrato com a PETROBRAS; QUE depois 

da nomeação de DUQUE o contrato se 'multiplicou"; QUE os percentuais de tais 

contratos que eram repassados para o esquema eram iguais aos demais contratos. algo 

em torno de 3% (três por cento) do valor do contrato; QUE o declarante não tinha nenhum 

percentual sobre o valor do contrato. mas recebia uma ''recompensa" pela indicação de 

RENATO DUQUE de USO 10.000 (dez mil dolares) mensais: QUE tais valores eram 

pagos a cada três meses e tais pagamentos se estenderam durante todo o período em 

que permaneceu fora do Brasil ; QUE o declarante recebia transferências diretas da conta 

do Santander de LICÍNIO ou da ETESCO na conta corrente da empresa LELIAN INC no 

Banco WACHOVIA; QUE o Banco WACHOVIA foi adquindo pelo WELLS FARGO; QUE o 

declarante pode comprovar pelos extratos de conta corrente da LELIAN INC que a cada 

três meses ele recebia uma transferência de USO 30.000 (trinta mil dolares) de LICÍNIO: 

QUE o declarante tem conhecimento que esse arranjo entre a ETESCO e RENATO 

DUQUE permitiu que a ETESCO fechasse diversos contratos milionários com a 

PETROBRAS: QUE a ETESCO chegou a fazer uma parceria com a OAS e a TOYO para 

a operação de navios sondas de perfuração em um negócio que também envolveu a 

SETE BRASIL; QUE a ETESCO, que era uma empresa de pequeno/médio porte do 

Butantã. sediada perto do Diretorio Regional do Partido dos Trabalhadores, passou 

repentinamente a figurar como ·'player entre as gigantes da construção civil; QUE além 

dos negócios que a ETESCO efetivamente realizou com a PETROBRAS, foram diversos 

os casos nos quais a empresa "ganhava~ o contrato e, em seguida, negociava com outra 

empresa de grande porte a cessão do contrato; QUE tanto RENATO DUQUE quanto 

LICINIO e seus irmãos RICARDO e SÉRGIO ficaram milionários com os negócios 

entabulados na Diretoria de Serviços da PETROBRAS; QUE os contratos abrangiam 

serviços prestados diretamente pela ETESCO e contratos que a ETESCO · ganhava·· de 
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DUQUE e repassava para terceiros; QUE desde que o declarante se tornou ··carta fora do 

baralho'' os demais envolvidos deixaram de contar os detalhes dos negócios: QUE o 

declarante tem certeza de que em algum momento os negócios entabulados entre 

RENATO DUQUE e os sócios da ETESCO se entrelaçaram com a coordenação 

estabelecida por MILTON PASCOWITCH; QUE o declarante não tem elementos para 

identificar quais os negócios que PASCOWITCH e a ETESCO realizaram em conjunto; 

QUE nada mais havendo a ser consignado, determinou-se que fosse encerrado o 

presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos assinado. 

AUTORIDADE POLICIAL:---~-.!::::.....:~· ~-Yli'__:_ _____ ~------==~:,.....___ 
EAIKA MIALIK MARENA 

DECLARANTE: ~-----------------c-1~---~,;~i,3--.:,__~ ~-"4.-..~, ----------------c--
FERNANDO ANTONIO GUIMARAES HOURNEAUX DE MOURA 
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ADVOGADO: ~~~~~~~~~--:::.:......;;__.,..::.~'...:.,-,,.--~~~~~~~
PEDRO IVO DÃÍCÍiOKOI 

/ / _____ , l I 

ADVOGADO: ~~~~~~~~~~~~----,-~~~~~~~~
ADAIANO SCALZARETIO 




