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MINISTÉRlO PúBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

N° 12015 -ASJCRIM/SA]lPGR 
Distribuição por dependência ao Inquérito 3.989 
Relator: Ministro Teori Zavascki 

PROCEDiMENTO-OCULTO E EM SEGREDÓOIf 
iJUSTIÇ.A 

PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO SIGILO. REQUERI
MENTO INCIDENTAL. ACORDOS DE COLABORAÇÃO. 
SUBMISSÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA 
CONTROLE E HOMOLOGAÇÃO. REQUERIMENTOS. 
Submissão ao Supremo Tribunal Federal do acordo de colaboração 
firmado por um dos envolvidos. Análise e requerimento de homo
logação, nos termos do § 7° do art. 4° da Lei n. 12.85012013 . 

o Procurador·Geral da República vem expor e requerer o 

que se segue: 

I - Síntese dos fatos. 

Segue, anexa, uma via de acordo de colaboração premiada 

firmado entre o Procurador-Geral da República e Ricardo Ri

beiro Pessoa, doravante denominado colaborador. O acordo foi ce

lebrado em três vias, uma mantida em poder do Procurador-Geral 

da R'públ;", oum entr'llU' 'o w"bo~do, , , ""dn om '=# 
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PGR l...:rOIllolng;lç;in acordo Ricardo Pesso,'1 

ada ao Supremo Tribunal Federal, para produzir efeitos em feitos e 

procedimentos, já instaurados e por instaurar, integrantes do com

plexo investigatório cognominado Operação Lava Jato. O acordo 

traz três adendos, relativos aos regimes sucessivos de cumprimento 

de pena privativa de liberdade, e vinte e nove anexos, que descre

vem os fatos que perfarão o objeto da colaboração. 

Os anexos ao acordo delineiam aportes probatórios tanto 

em face de titulares de prerrogativa de foro no STF, entre os quais 

os Senadores da República Fernando Collor de Mello, Edison Lo

bão, Ciro Nogueira e Benedito Lira, os Deputados Federais Julio 

Delgado, Dudu da Fonte e Arthur Lira e o Ministro de Estado 

Edinho Silva, quanto em face de pessoas a que não assiste seme

lhante prerrogativa. Esses aportes probatórios consistirão inter alia 

em depoimentos do colaborador; documentos em seu poder, in-

clusive planilhas da contabilidade paralela da companhia UTC, de 

que é sócio controlador; anotações de sua agenda e imagens de sis

temas de segurança; indicação ao menos de mais um potencial co

laborador, diretor financeiro da companhia UTC e responsável 

pela execução material de múltiplas das condutas descritas nos 

anexos; e nomeação de testemunhas vinculadas à companhia UTC 

para depor sobre os fatos descritos nos anexos. 

No âmbito das tratativas para a celebração do acordo, por 

delegação do Procurador-Geral da República, membros do Minis

tério Público Federal entrevistaram o colaborador sobre os aportes 

veiculados nos anexos, certificando-se de que provém dele a narra-

tJ) 
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tiva e de sua plausibilidade, bem como da existência das provas 

adicionais aos depoimentos. 

A tomada dos depoimentos do colaborador ainda não teve 

início: as declarações a que se refere o art. 70
, § 40

, da Lei 

12.850/2013 estão, no presente caso, provisoriamente substituídas 

pelos anexos. A esse respeito, o colaborador é réu em duas ações 

penais que correm perante o Juízo da 13' Vara Federal em Curi

tiba/PR e, em razão das tratativas para a celebração do acordo, 

guardou silêncio na oportunidade de seu interrogatório em juízo, 

reservando a declaração da verdade para eventual reinterrogatório, 

em que possa vir a contar com a proteção jurídica do acordo. 

11 - Fundamentos. 

II.I - Distribuição por dependência 

o eminente Ministro Teori Zavascki é o relator de todos os 

inquéritos que correm, no Supremo Tribunal Federal, integrando 

o complexo investigatório cognominado Operação Lava Jato . 

Dentre eles se incluem os Inquéritos 3.883,3.977,3.986,3.989 e 

3.994, sobre cujos objetos o colaborador oferece aportes probató

rios diretos. 

É patente, ante o que precede, a prevenção do eminente 

Ministro Teoria Zavascki para o juízo de homologação do anexo 

uonlo d, co)'bo"ç'o premü~ 
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11.11 - Da homologação do acordo de colaboração 

o acordo de colaboração que é ora submetido ao Supremo 

Tribunal Federal foi redigido de modo a garantir, do modo mais 

seguro possível, simultaneamente, o interesse público e os direitos 

do colaborador. Em prol da clareza e da segurança jurídica, o 

acordo foi feito na forma escrita, explicitando os direitos e os de

veres de cada parte. Em todos os atos relativos ao acordo, nos ter

mos da Lei, o colaborador esteve acompanhado de advogados de 

sua livre eleição. 

As cláusulas do acordo submetido à homologação não cons

tituem novidade no direito pátrio. Mais de vinte acordos seme

lhantes foram feitos no caso Banestado, pela Força Tarefa do Caso 

CCS do Ministério Público Federal. 1 Esse modelo de acordo foi 

também o firmado com o colaborador Lucia Bolonha Funaro no 

bojo da Ação Penal n. 470, o qual, entretanto, por questões de 

competência, foi enviado para uma Vara Federal do Estado de São 

Paulo, na qual houve homologação . 

Analisando cláusula de sigilo em acordo detalhado de colabo

ração premiada idêntico ao ora apresentado a V Exa., celebrado 

naquela oportunidade pelo Ministério Público Federal com cola

borador no Caso Bertholdo, ainda que adstrita ao aspecto especí

fico que lhe foi submetido (o sigilo do acordo), a l' Turma do 

STF reconheceu a importância do instituto e, indiretamente, aco-

1 BALTAZAR JUNIOR, José Paulo; MORO, Sérgio Fernando (org.). Lava
gem de dinheiro. Comentários à lei pelos juizes das varas especializadas em home11a
gem ao Ministro Gilson Dipp. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 
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lheu a regularidade aparente do acordo, uma vez que, se houvesse 

violação facial à Constituição, caberia habeas corpus de ofício. Em 

seu voto, o Ministro Carlos Britto ressaltou, dentro do contexto 

do direito fundamental à segurança pública, "como constitucional 

a lei que trata da delação premiada". Em seu entender, ainda, "o 

delator, no fundo, a luz da Constituição, é um colaborador da Jus

tiça" (HC 90.688-5/PR, ReI. Min. Ricardo Lewandowski, j. 

12/02/2008, DJE publicado em 25/04/2008) . 

Destaca-se, por relevante, que o presente acordo já foi de

vidamente adaptado em algumas cláusulas (especialmente 

no que tange ao direito a recurso) em razão de glosas parciais no 

que tange ao acordo apresentado a Vossa Excelência anteriormente 

e que fora firmado com Paulo Roberto Costa. Assim, são garan

tidos ao réu colaborador todos os recursos possíveis, ex

cepcionados aqueles que forem por ele interpostos contra 

os termos do pacto avençado. 

A homologação do acordo escrito, antes de ser prevista na Lei 

12.850/2013, desenvolveu-se como prática judicial vinculada a um 

sistema de justiça consensual. Enquanto as cláusulas e conteúdo do 

acordo são estabelecidas em perfeito ajuste de vontades entre as 

partes envolvidas (Ministério Público e o réu, com seus advoga

dos), incumbe ao Poder Judiciário avaliar a legalidade dos termos 

do acordo. Essa práxis guarda paralelismo com os institutos da 

transação penal e da suspensão condicional do processo, regidas 

pelo princípio do devido processo legal consensual. p 
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PGR HOll1o[og,aç,io acordo rUcardn Pt'sso:~ 

Conforme bem reconheceu essa Suprema Corte em nume

rosos precedentes que desaguaram na Súmula 696, o oferecimento 

desses beneficios consensuais se inserem no âmbito na análise ini-

cial do Ministério Público. Analogicamente, o mesmo entendi

mento é aplicável a casos de acordo de colaboração. Existindo 

voluntariedade das partes, o conteúdo das cláusulas pactuadas se 

insere no âmbito da discricionariedade das partes, resguardados os 

limites previstos em lei. Pelo acordo, na verdade, o réu não renun

cia a direitos constitucionais, tal como o direito ao silêncio, mas, 

voluntariamente, movido pelo desejo de obter beneficios legais, 

deixa de exercer esses direitos. 

Estabelece a Lei 12.85012013, em seu art. 4°, §8°, que o 

acordo não será homologado quando "não atender aos requisitos le

gais". Compreendendo-se que não há possibilidade para sindicabi

lidade do mérito do acordo (salvo, evidente, dos temas relacionados 

à legalidade), em relação aos seus efeitos acorre-se novamente ao 

magistério de Andrey Borges de Mendonça: 

[ ... ] Antonio Scarance Fernandes, após estudar profundamente as 
soluções por consenso no processo penal comparado, asseverou que a 
vinculação do juiz ao acordo das partes é uma tônica das novas 
legislações europeias. Argumenta-se, como no direito americano, que 
sem essa vinculação haveria perda de eficiência das soluções 
consensuais e ninguém se aventuraria a realizar acordos com o MP se o 
juiz pudesse alterá-los. 

Na mesma linha, Eduardo Araújo, ao tratar do acordo que previsse o 
perdão, assevera que o magistrado deve ficar vinculado ao acordo. 
"})o contrário, a noção de processo cooperativo restaria esvaziada 
e haveria um clima e indesejável insegurança jurídica na aplicação do 
instituto, pois o Ministério Público não teria como cumprir a sua 
obrigação no acordo, ante a possibilidade de o juiz não conceder o 

p'''"" io"<i,1 ~ "mo",,". p,,, o 'O'"', o 'mp='"dI~1 COp 
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judicial ocorrerá quando da homologação do acordo e de seu 
cumprimento. Mas "uma vez homologado c cumprido o acordo sem 
revogação ou retratação, não há como o juiz retratar-se na sentença". 

A nova Lei indica que o magistrado não pode simplesmente 
desconsiderar o acordo. Assevera, expressamente, que o juiz apreciará o 
termo e a sua eficácia. Assim, o que nos parece é que o magistrado deve 
analisar se O colaborador realmente cumpriu o acordo homologado e, 
assim, atingiu o resultado a que estaria proposto. A análise da sentença 
deve ser feita à luz da eficácia da colaboração para a persecução penal. 
Se o colaborador cumprir totalmente o acordo realizado, prestando 
colaboração efetiva, o magistrado, em princípio, deve aplicar o 
beneficio que lhe foi proposto, sendo sensível ao acordo realizado e aos 
interesses em jogo . 

( ... ) 

Ressalte-se que essa interpretação não elimina os poderes do juiz, que 
continua a exercer diversas e relevantes funções. Scarance Fernandes 
lembra que o magistrado continuará a exercer tríplice função. Será o 
responsável por analisar a legalidade e voluntariedade do acordo - para 
identificar se o acusado estava suficientemente esclarecido e agiu de 
forma voluntária. Poderá, ainda, apreciar o mento e absolver o 
acusado ou extinguir a punibilidade, sequer analisando o acordo. Por 
fim, continuará a ser o responsável por fazer a qualificação 
jurídica do fato, ao apreciar as circunstâncias apontadas pelas partes 
para a determinação da pena em concreto. Nesse sentido, a lei 
aponta que cabe ao magistrado verificar a eficácia do acordo, ou seja, se 
houve ou não a efetiva contribuição do colaborador para a 
persecução penal, nos termos. Poderá, portanto, de maneira 
fundamentada, entender que a contribuição do colaborador em 
nada contribuiu para a persecução penal ou, ainda, que o colaborador 
rescindiu o acordo. Porém, reconhecendo que o colaborador 
contribuiu para a persecução penal, deve assegurar-lhe o beneficio 
proposto. Somente deve negar validade ao acordo se houver rescisão ou 

,",'cie' do "o""'.'p--
2 MENDONÇA, Andrey Borges de. A colaboração premiada c a nova Lei 

do Crime Organizado (Lei 12.85012013). In: Custos Legis, Revista Eletrô
nica do Ministério Público Federal (ISSN 2177-0921), v. 4, 2013, p. 24. 
Disponível em: <http://www.pnj.mpf.mp.br/sala-de-imprensa/publica
coes/ custos-legis/ a-colaboracao-premiada-e-a-nova -lei-do-crime-organi
zado-lei-12.850-2013/view>.Acesso em: 19 set. 2014. 
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No presente caso, o Ministério Público Federal entende 

que restaram preenchidos todos os requisitos legais essenci

ais (formais e materiais) no acordo firmado com Ricardo 

Pessoa, razão pela qual, com fundamento no art. 4°, § 7°, da Lei n. 

12.850, submete ao Supremo Tribunal Federal para a devida ho

mologação com efeitos erga omnes. 

11.111 - Do alcance do acordo de colaboração e da ci

são dos feitos 

Ricardo Pessoa não era, até aqui, investigado nos inquéritos 

em curso perante o Supremo Tribunal Federal. Na medida em que 

descreve fatos nos quais interveio na condição de autor ou co

autor de condutas em tese delituosas praticadas em reunião ou 

concurso com titulares de prerrogativa de foro, o colaborador 

pode, excepcionalmente, no caso concreto, em razão das necessi

dades específicas das condutas apuradas, passar a integrar o polo 

passivo dos inquéritos já instaurados ou por instaurar que apurem 

condutas àqueles imputáveis. 

Mas Ricardo Pessoa também descreve fatos nos quais inter

veio na condição de autor ou co autor de condutas em tese deli

tuosas praticadas em reunião ou concurso com pessoas desprovidas 

de prerrogativa de foro. A esse respeito, como já assentado pelo Su

premo Tribunal Federal, não há circunstância que determine, 

como imperativo para a condução coerente e efetiva do complexo 

;~~ti",<ó"o co,,"onUo"'o Opemç;o L<~ J"o, , reuoiio ";}2 
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tos perante a instância extraordinária. A solução mais razoável e 

mais alinhada ao princípio do juiz natural é, assim, permitir que os 

fatos exclusivamente a ele imputáveis e os que lho sejam em reu

nião ou concurso com pessoas desprovidas de prerrogativa de foro 

sigam sendo apurados e processados em instância ordinária. 

A conclusão que precede deve repercutir na apreciação do 

anexo acordo de forma que, uma vez homologado, seja autorizada 

a cisão processual, preservada a competência do Supremo Tribunal 

Federal, inclusive sobre o colaborador, se necessário e por enquanto, 

apenas para os fatos a ele imputáveis em reunião ou concurso com 

titulares de prerrogativa de foro, autorizado o Juízo da 13'Yara Fe

deral em Curitiba/PR a prosseguir no processo e no julgamento 

dos demais feitos a que o colaborador perante ele responda, com 

integral aproveitamento, naquela instância, dos regulares efeitos do 

anexo acordo. 

TI.IV Da urgência na homologação do acordo e na 

cisão processual 

Para poder contar com a proteção jurídica do acordo no âm

bito das ações penais a que responde perante o Juízo da 13'Yara 

Federal em Curitiba/PR, o colaborador precisa de provimento ju

risdicional do Supremo Tribunal Federal sobre a respectiva homo

logação e a cisão dos inquéritos em curso na instância 

extraordinária e os feitos e procedimentos em andamento em pri-

m,in 'n"'nei,. So""n', "' pmp"ti~ fi homnl""1") 
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acordo e da dispensa de reunião de feitos, ele poderá requerer ao 

juízo de primeiro grau seu reinterrogatório, para declarar a ver

dade e auxiliar na elucidação dos fatos em contrapartida aos efeitos 

jurídicos do acordo já naqueles feitos. 

Impende ressaltar que o colaborador já guardou silêncio em 

sua oportunidade regular de interrogatório em juízo. Caso tarde a 

homologação, poderá ficar preclusa, no juízo de primeira instância, 

a oportunidade para que o colaborador requeira e lhe seja deferido 

reinterrogatório, o que redundará em prejuízo não apenas dele 

próprio, mas da própria verdade dos fatos, tendo em vista os apor

tes de colaboração que ele poderá oferecer. 

V. Dos requerimentos 

Diante de tudo que foi exposto, o Procurador-Geral da Re

pública requer: 

a) a autuação do presente requerimento como expediente 

apartado à petição anteriormente apresentada, registrando-se igual

mente como "oculto" e "em segredo de Justiça", com distri

buído por dependência (mas sem apensamento) aos autos do 

Inquérito 3.989; 

b) nos termos do disposto no art. 4°, § r da Lei n. 

12.850/2013, a homologação do acordo de colaboração fir-

mado com Ricardo Ribeiro Pessoa; p 
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c) a cisão processual, de modo que Ricardo Ribeiro Pessoa 

siga sendo investigado e processado perante o Juízo da 13'Vara Fe

deral em Curitiba/PR pelos fatos somente a ele imputáveis e pelo 

que lho sejam em reunião ou concurso com pessoas desprovidas 

de prerrogativa de foro; 

d) autorização, em caráter antecipatório, caso não seja imedi

ata a homologação, para que Ricardo Pessoa possa, com proteção 

jurídica provisória semelhante, em seu escopo, à resultante da ho

mologação do acordo, requerer seu reinterrogatório ao Juízo da 13' 

Vara Federal em Curitiba/PRo 

Brasília (DF), 13 de maio de 2015. 

~df9/~~0 ,"Barros 

Procurador-Geral da República 

MMIDP 
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MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

TERMO DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA 

o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF), pelo Procurador-Geral da República, e RICARDO RIBEIRO 

PESSOA (COLABORADOR), brasileiro, portador do CPF nº 063.870.395-68, RG 684844 - IPM/BA, 

nascido em 15/11/1951, residente e domiciliado na Alameda Ministro Rocha Azevedo, 872, apto. 

141, São Paulo/SP, devidamente assistido por seus advogados constituídos, os quais assinam o 

presente termo, formalizam e firmam o vertente Acordo de Colaboração Premiada nos termos 

abaixo aduzidos: 

1- BASE JURíDICA 

Cláusula 1ª - O presente acordo funda-se no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, nos artigos 

13 a 15 da Lei nº 9.807/99, no artigo 1º, §5º, da Lei 9.613/98, no artigo 26 da Convenção de 

Palermo, no artigo 37 da Convenção de Mérida e nos artigos 4 a 8 da Lei 12.850/2013 . 

Cláusula 2ª - O interesse público é atendido com a presente proposta tendo em vista a necessidade 

de conferir efetividade à persecução criminal de outros suspeitos e ampliar e aprofundar, em todo o 

Pais, as investigações em torno de crimes contra a Administração Pública, contra o Sistema 

Financeiro Nacional, crimes de lavagem de dinheiro, inclusive no que diz respeito à repercussão 

desses ilícitos penais na esfera civil, tributária e disciplinar. 

11 - OBJETO DO ACORDO 

Cláusula 3ª - O COLABORADOR se compromete a colaborar na elucidação dos fatos em apuração no 

âmbito da "Operação Lavajato", objeto dos autos das ações penais nº 5083258-29.2014.404.7000 y 
5083401-18.2014.404.7000, bem como em diversos inquéritos policiais e outro~ procedimentos J 
investigatórios em trâmite perante a 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciári~ de uritiba/PR, 

b,m <orno 00 ,,,~mo "'b,",1 ",~",ro, fu"':J} \-
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MINISTÉRlO PúBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

Cláusula 4~ - Estão abrangidos no presente acordo todos os crimes contra o sistema financeiro 

nacional, crimes de corrupção, crimes de peculato, crimes de lavagem de dinheiro e de organização 

criminosa e que tenham sido praticados até a data da assinatura do presente acordo, desde que aqui 

efetivamente narrados, conforme anexos que compõem e integram o presente acordo de 

colaboração e eventualmente aqueles declinados nos depoimentos que serão prestados, ainda que 

não objeto do acordo. 

Parágrafo único. São objeto dos anexos que compõem e integram o presente acordo, fatos ilícitos 

que consubstanciam, dentre outros, os seguintes tipos penais: organização criminosa; corrupção 

ativa; corrupção passiva; lavagem de dinheiro, crimes e fraudes contra licitações e formação de 

ca rte I. 

111- PROPOSTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Cláusula 5~ - Considerando os antecedentes e a personalidade do COLABORADOR, bem como a 

gravidade e a repercussão social dos fatos por ele praticados, uma vez cumpridas integralmente as 

condições impostas neste acordo para o recebimento dos benefícios e desde que efetivamente 

sejam obtidos os resultados previstos nos incisos I, 11, 111 e IV, do art. 4º, da Lei Federal nº 

12.850/2013, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL propõe cumulativamente a RICARDO RIBEIRO 

PESSOA, nos feitos acima especificados, naqueles já instaurados e que serão instaurados em 

decorrência dos fatos revelados por intermédio da presente colaboração, bem como aqueles 

narrados nos anexos que compõem o presente acordo de colaboração e aqueles declinados nos 

depoimentos prestados que extravasem o âmbito dos anexos: 

Da pena privativa de liberdade e do regime de cumprimento da pena 

a) A condenação à pena máxima de 18 (dezoito) anos de reclusão, com a suspensão, na fase 
procesual de alegações finais, de ações penais, inquéritos e procedimentos investigatórios criminais, 
quando atingido esse limite, considerando-se para esse fim a unificação da pena fixada nos processos 
penais já instaurados e que vierem a ser instaurados com esteio nos feitos mencionados ou 
decorrentes deste acordo; 

b) O cumprimento inicial da pena entre 1 ano e 2 anos de reclusão s dará em r~im 
domiciliar diferenciado, conforme regras do adendo 01, considerando-se para ins e detração o 121 
período de prisão preventiva impOrABORADoY- rr ~ 

) L 
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c) A progressão se dará mediante comunicação ao juízo competente, dispensada a prática de 
quaisquer outros atos, após o cumprimento da pena do item "b", para o regime aberto diferenciado, 
limitado ao mínimo de 2 (dois) anos e máximo de 03 (três) anos de reclusão, conforme adendo 02; 

d) a concessão de livramento condicional para o período restante, na forma dos arts. 83 e 
seguintes do Código Penal. 

e) Os benefícios previstos na legislação penal e de execução penal, tais como remição de pena 
(seja pelo trabalho, frequência escolar ou estudo), saída temporária, anistia e indulto terão como 
base a pena privativa de liberdade de até 18 anos, nos termos da letra "a" da presente cláusula; 

Da pena de multa e pena compensatória 

f) A condenação à pena de multa a que se refere o art. 58 do Código Penal será fixada no 
mínimo legal. 

g) A condenação à pena de multa compensatória será fixada no patamar de R$ 51.000.000,00 
(cinquenta e um milhão de reais), conforme estabelecido no adendo 03. 

Das penas acessórias 

i) Imediatamente após o início de cumprimento da pena, o COLABORADOR deverá dar ciência 
de sua injunção gerencial para a implementação e a evolução do programa de compliance e 
governança na gestão empresarial das pessoas jurídicas UTC/CONSTRAN e subsidiárias, devidamente 
fiscalizado por empresa independente de auditoria externa semestral, com acompanhamento e 
comunicação ao Juízo e ao Ministério Público Federal, durante o período de cumprimento da pena 
estabelecida na letra "c". 

Paragrafo 12 - Os adendos a que se referem as letras "b", "c" e "g" permanecerão em sigilo, 

destacados deste acordo, até o cumprimento da pena ali estabelecida. 

Parágrafo 22 - Em garantia ao pagamento da pena de multa e pena compensatória, o COLABORADOR 

dá em garantia oIs) seguinte(s) bens, que serão objeto de registro de gravame: 

1) Lote situado em Mogi das Cruzes/SP, de 124.000 m2, matrícula 62536, 12 Ofício de Registro 

de Imóveis de Mogi das Cruzes/SP, localizado no km 61 da Rodovia Professor Alfredo Rolim 

de Moura, de valor estimado em 23 milhões de reais; 

2) Aeronave Citation Sovereign, série C680-02~7, 

... Ii.,o ,m '" m"",,,,, "; Y' 
?~ 

modelo C680, a o 
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Parágrafo 3º - O MPF requererá a avaliação dos bens segundo modelo derivado de aplicação 

analógica dos arts. 134 e 135 do Código de Processo Penal. 

Parágrafo 4º - Na hipótese de execução da garantia prevista no parágrafo 2Q
, será assegurada ao 

COLABORADOR a devolução de eventual valor excedente ao fixado no presente acordo de 

colaboração . 

Cláusula 6ª - O Ministério Público proporá a suspensão de processos e de inquéritos policiais 

instaurados e ações penais, em curso ou a serem instaurados, na fase de alegações finais, em 

desfavor do COLABORADOR por este acordo e do respectivo prazo prescricional destes pelo lapso 

temporal de 10 (dez) anos, uma vez atingido o limite da pena previsto da cláusula anterior. 

Parágrafo único - Transcorrido o prazo de 10 (dez) anos sem a prática de fato imputável ao 

COLABORADOR que justifique a rescisão deste acordo, voltarão a fluir os prazos prescricionais de 

todos os procedimentos suspensos nos termos da alínea g da cláusula anterior até a extinção da 

punibilidade do colaborador e das demais pessoas mencionadas na cláusula 3', sem a prática de 

qualquer ato processual durante o período em que estiver em curso a contagem do prazo 

prescricional. 

Cláusula 7ª - Ocorrendo quebra ou rescisão do acordo imputável ao COLABORADOR, voltarão a 

correr todos os inquéritos policiais, procedimentos investigatórios e ações penais suspensos em 

razão do acordo . 

Parágrafo único. A qualquer tempo, uma vez rescindido o acordo por fato imputável ao 
COLABORADOR, o regime da pena será regredido para o regime fixado originalmente em sentença 
ou decisão de unificação de penas, de acordo com os ditames do art. 33 do Código Penal. 

Cláusula 8ª - A qualquer tempo, uma vez rescindido o acordo por fato imputável ao COLABORADOR, 

todos os benefícios mencionados nas cláusulas 5. e 6Q, assim como os demais previstos no acordo, 

sem prejuízo da licitude e da admissibilidade das provas produzidas pelo COLABORADOR. 

Cláusula gª - Transcorrido 6 (seis) meses da data de assinatura do presente acordo, as partes 

signatárias se reunirão com a finalidade de analisar os resultados advindos da colaboração e, 

havendo concordância, assinarão relatório conjunto a ser remetido aos foros competentes, com a 

indicação exata do prazo a ser cumprido pelo COLABORADOR em regime inicial aberto diferenciado, 

conforme especificado na alínea e da cláusula 5.. j Y 
Cláusula 10. - Não havendo concordância das partes signatárias após a realização da euni-o referida O ~ 
na cláusula anterior, será realizada nova reunião para tal finalidade no prazo de 9 o ) meses da 

assinatura deste acordo. 7 ~.]/) J-.-. <" ' ~ . 
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Cláusula 11ª - Caso o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e o COLABORADOR, mesmo após a realização 

das reuniões a que se referem as cláusulas 9 e 10, não entrem em consenso sobre o prazo de regime 

inicial aberto diferenciado a ser cumprido pelo COLABORADOR, apresentarão no prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da reunião prevista na cláusula 10ª, relatórios separados ao foro da homologação, 

assegurado as partes o manejo das vias recursais porventura cabíveis na espécie . 

Cláusula 12ª - Os benefícios propostos não eximem o COLABORADOR de obrigações ou penalidades 

de cunho cíveis, administrativas e tributárias, eventualmente exigíveis. 

Parágrafo 12 - O valor pago como multa compensatória poderá ser compensado, em favor do 

COLABORADOR ou de suas empresas, à razão de 80% (oitenta por cento), em eventual ação de 

objeto extrapenal ou processo administrativo, a critério da respectiva instância competente, excluído 

qualquer feito judicial ou extrajudicial de objeto ou escopo tributário. 

Cláusula 13ª - Nada obstante a proposta prevista na cláusula 5ª do presente termo, o 

COLABORADOR fica ciente de que, nos termos do art. 42, §22, da lei 12.850/2013, considerada a 

relevância da colaboração prestada, o Ministério Público Federal, a qualquer tempo, poderá requerer 

maior redução da pena imposta ou representar ao juiz pela concessão do perdão judicial, ainda que 

esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se no que couber o art. 28 do 

Código de Processo Penal. 

Cláusula 14ª - Caso o COLABORADOR, por si ou por seu procurador, solicite medidas para garantia da 

sua segurança ou da segurança da sua família, a pOlíCIA FEDERAL, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e 

o Juízo competente adotarão as providências necessárias para a sua inclusão imediata no programa 

federal de proteção ao depoente especial, com as garantias previstas nos artigos 8 e 15 da lei n2 

9.807/99. 

Cláusula 15ª - As partes poderão recorrer da sentença apenas no que toca à fixação da pena, regime 

de seu cumprimento, pena de multa e pena compensatória, limitadamente ao que extrapolar ao 

presente acordo. O COLABORADOR também poderá recorrer de imputações presentes ou futuras, 

deduzidas no âmbito dos feitos, inquéritos ou procedimentos abrangidos pelo presente acordo, as 

quais excedam o escopo material da colaboração que esteja sendo ou venha a ser prestada e não 

sejam tangenciadas pelos anexos ao presente instrumento, pelos depoimentos do LABORADOR e ~ 
por outros colaboradores por ele indicados, pelos documentos por eles fornecidos u por qualquer 

m,l, d, pro .. re,,'.," d,,", ro,.b,,,~,. 6 ~ , !J 
,v-co'.'çÕ"."'O,''''A / .JY' 71 \ 64 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



• a) 

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

Cláusula 16~ - Para que o presente acordo possa produzir os benefícios nele relacionados, 

especialmente os constantes na cláusula 5~, a colaboração deve ser voluntária, ampla, efetiva, eficaz 

e conducente para: 

a identificação dos autores, coautores, partícipes das diversas organizações criminosas de que tenha 

ou venha a ter conhecimento, notadamente aquelas sob investigação em decorrência da Operação 

Lavajato, bem como a identificação e comprovação das infrações penais por eles praticadas, que 

sejam ou que venham a ser do seu conhecimento, inclusive agentes políticos que tenham praticado 

ou participado de ilícitos; 

b) a revelação da estrutura hierárquica e a divisão de tarefas das organizações criminosas de que tenha 

ou venha a ter conhecimento; 

c) a recuperação total ou parcial do produto e/ou proveito das infrações penais praticadas pela 

organização criminosa de que tenha ou venha a ter conhecimento, tanto no Brasil, quanto no 

exterior; 

d) a identificação de pessoas físicas e jurídicas utilizadas pelas organizações criminosas 

supra mencionadas para a prática de ilícitos; 

• e) ao fornecimento de documentos e outras provas materiais, notadamente em relação aos fatos 

referidos nos anexos deste acordo; 

Cláusula 17ª - Para tanto, o COLABORADOR se obriga, sem malícia ou reservas mentais, a: 

a) esclarecer cada um dos esquemas criminosos apontados nos diversos anexos deste termo de acordo, 

fornecendo todas as informações e evidências que estejam ao seu alcance, bem como indicando 

provas potencialmente alcançáveis; 

b) 

c) 

falar a verdade incondicionalmente, em todas as investigações (inclusive nos inquéritos policiais, civis 

e ações civis e procedimentos administrativos disciplinares e tributários), além de ações penais em 

que doravante venha a ser chamado a depor na condição de testemunha ou interrogado, nos limites 

deste acordo; 

POLICIA FEDERAL ou da RECEITA FEDERAL, para ~~.r .. d. ocumentos e provas, re /Yf1cer pessoa. s, 

prestar depoimentos e auxiliar perito~e ~rV I' I \ 1-' 
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d) entregar todos os documentos papéis, escritos, fotografias, banco de dados, arquivos eletrônicos, 

etc., de que disponha, estejam em seu poder, ou sob a guarda de terceiros e que possam contribuir, 

a juízo do MPF, para a elucidação dos crimes que são objeto da presente colaboração, além de toda 

a documentação já entregue pelo COLABORADOR quando da elaboração dos anexos; 

e) não impugnar, por qualquer meio, o presente acordo de colaboração, em qualquer dos inquéritos 

policiais ou ações penais nos quais esteja envolvido, no Brasil ou no exterior, salvo por fato 

superveniente à homologação judicial, em função de descumprimento do acordo ou da lei pelo MPF 

ou pelo Poder Judiciário; 

f) colaborar amplamente com o MPF e com outras autoridades públicas por este apontadas em tudo 

mais que diga respeito aos fatos do presente acordo; 

g) afastar-se de atividades ilícitas, especificamente não vindo mais a contribuir, de qualquer forma, com 

as atividades das organizações criminosas ora investigadas; 

h) comunicar imediatamente o MPF caso seja contatado por qualquer dos demais integrantes das 

organizações criminosas acima referidas; 

Cláusula 18ª - A enumeração de casos específicos nos quais se reclama a colaboração não tem 

caráter exaustivo, tendo o COLABORADOR o dever genérico de cooperar com o MPF e com outras 

autoridades públicas por este apontadas, para o esclarecimento de quaisquer fatos relacionados ao 

• objeto deste acordo. 

Cláusula 19ª - Cada anexo deste acordo, assinado pelas partes, diz respeito a um fato típico, ou a um 

grupo de fatos típicos, em relação ao qual o COLABORADOR prestará seu depoimento pessoal, bem 

como fornecerá provas em seu poder e indicará diligências que possam ser empregadas para a sua 

apuração, e que integra o presente para os devidos fins. 

Cláusula ZO! - O sigilo estrito das declarações será mantido enquanto necessário à efetividade das 

investigações em curso, inclusive quanto ao teor do próprio anexo, a juízo do MPF e do Poder 

Judiciário, nos termos do enunciado sumular vinculante de nº 14 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

Cláusula Z1! - Os depoimentos colhidos serão registrados em duas vias, das quais não terá cópia o 

COLABORADOR ou a sua defesa técnica, resguardado o direito de receber, a cada depoimento, um 

termo atentando que prestou declarações em determinado dia e horário no interesse de 

determinada investigação. Após a homologação, o COLABORADOR ou a sua defes técnica terá r 
acesso a integralidade dos depoimentos prestador pelo COLABORADOR, devendo a de sa uardar o 

sigilo sob o material, conforme previsto na cláusula 28 do presente acordo. 7--
71 1'17 ~ 
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Cláusula 22ª - A prova obtida mediante a presente avença de colaboração premiada, após 

devidamente homologada, será utilizada validamente para a instrução de inquéritos policiais, 

procedimentos administrativos criminais, ações penais, ações cíveis e de improbidade administrativa 

e inquéritos civis, podendo ser emprestada também ao Ministério Público dos Estados, à Receita 

Federal, à Procuradoria da Fazenda Nacional, ao Banco Central do Brasil e a outros órgãos, inclusive 

de países e entidades estrangeiras, para a instrução de procedimentos e ações fiscais, cíveis, 

administrativas (inclusive disciplinares), de responsabilidade bem como qualquer outro 

procedimento público de apuração dos fatos, mesmo que rescindido este acordo, salvo se essa 

rescisão se der por descumprimento desta avença por exclusiva responsabilidade do Ministério 

Público Federal. 

V 1- RENÚNCIA À GARANTIA CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO E AO DIREITO AO SILÊNCIO 

Cláusula 23ª - Ao assinar o acordo de colaboração premiada, o COLABORADOR, na presença de seus 

advogados, está ciente do direito constitucional ao silêncio e da garantia contra a autoincriminação, 

aos quais, nos termos do art. 42, §142, da Lei n2 12.850/2013, o COLABORADOR renúncia, em 

especial no que tange os depoimentos em que vier a prestar no bojo da presente colaboração, 

estando ele sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade sobre o que vier a lhe ser perguntado. 

VII -IMPRESCINDIBILlDADE DA DEFESA TÉCNICA 

Cláusula 24ª - Este acordo de colaboração somente terá validade se aceito, integralmente, sem 

ressalvas, no momento da assinatura, pelo COLABORADOR, assistido por seus defensores: ANTONIO 

AUGUSTO FIGUEIREDO BASTO (OAB/PR 16.950) , CARLA VANESSA TIOZZI HUYBI DE DOMENICO 

CAPARICA APARICIO (OAB/SP n. 146.100), TRACY JOSEPH REINALDET (OAB/PR 56.300) e LUIS 

GUSTAVO RODRIGUES FLORES (OAB/PR 27.865) 

Parágrafo único. Nos termos do art. 42, § 152, da Lei 12.850/2013, em todos os atos de confirmação 

e execução da presente colaboração, o COLABORADOR deverá estar assistido por seu defensor. 

VIII- cLÁUSULA DE SIGILO 

Cláusula 2Sª - Nos termos do art. 72, §32, da Lei n2 12.850/2013, as partes com rometem-se a 

preservar o sigilo sobre o presente acordo, seus anexos, depoimentos e provas obtida durante a sua 

execução, o qual será levantado por ocasião do recebimento da(s) denúncia(s) e excl sivamente em 

rei.,., .0; 1'00' ",*, ,,""mpl.do;. / ~7, 
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Cláusula 26ª - Após o recebimento da denúncia eventuais acusados incriminados, em virtude da 

cooperação do COLABORADOR, poderão ter vista deste documento, bem como dos respectivos 

anexos e depoimentos que tenham embasado a investigação que ensejou a denúncia, mediante 

autorização judicial, sem prejuízo dos direitos assegurados ao colaborador previstos neste acordo e 

no art. 5º da Lei nº 12.850/2013, exceto dos adendos 01,02 e 03. 

Parágrafo 12 - Tal vista será concedida apenas e tão somente as partes e seus procuradores 

devidamente cadastrados no e-proc. 

Parágrafo 22 demais anexos, não relacionados à denúncia, serão mantidos em sigilo enquanto for 

necessário para a preservação da efetividade das investigações, nos termos do enunciado sumular 

vinculante de nº 14 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

Parágrafo 32 .0 presente sigilo estende-se ao áudio e vídeo dos depoimentos prestados no bojo do 

presente acordo, inclusive na fase judicial. 

Cláusula 27ª - As partes signatárias se comprometem a preservar o sigilo do presente acordo e de 

seus anexos perante qualquer autoridade distinta do MPF, PODER JUDICIÁRIO e POLíCIA FEDERAL, 

enquanto o MPF entender que a publicidade prejudicará a efetividade das investigações. 

Cláusula 28! - Dentre os defensores do COLABORADOR somente terão acesso ao presente acordo e 

às informações dele decorrentes os advogados signatários do vertente termo ou os advogados que 

• forem por estes substabelecidos com esta específica finalidade. 

PARTE IX - HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL 

Cláusula 29ª - Para ter eficácia, o presente termo de colaboração será levado ao conhecimento do 

Juízo competente, SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, para a apreciação dos fatos relatados em função 

do acordo, juntamente com as declarações do colaborador e de cópia das principais peças da 

investigação até então existentes, nos temos do art. 4ª, §7º, da Lei nº 12.850/2013, para 

homologação. 

Cláusula 30! - Homologado o acordo perante o Supremo Tribunal Federal, valerá em todo foro e 

Cláusula 31ª - O Juízo da execução deste acordo será o Juízo da 13ª Vara Federal d 
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Cláusula 32ª - O acordo perderá efeito, considerando-se rescindido nas seguintes hipóteses: 

a) se o colaborador descumprir, sem justificativa, qualquer das cláusulas, parágrafos, alíneas ou itens 

em relação aos quais se obrigou; 

• b) se o colaborador sonegar a verdade ou mentir em relação a fatos em apuração, em relação aos quais 

se obrigou a cooperar; 

c) se o colaborador, ressalvada a hipótese prevista na cláusula 28, vier a recusar-se a prestar qualquer 

informação de que tenha conhecimento; 

d) se o colaborador recusar-se a entregar documento ou prova que tenha em seu poder ou sob a 

guarda de pessoa de suas relações ou sujeito a sua autoridade ou influência, salvo, diante da 

eventual impossibilidade de obtenção direta de tais documentos ou provas, o COLABORADOR indicar 

ao MPF a pessoa que o guarda e o local onde poderá ser obtido para a adoção das providências 

cabíveis; 

e) se ficar provado que, após a celebração do acordo, o colaborador sonegou, adulterou, destruiu ou 

suprimiu provas que tinha em seu poder ou sob sua disponibilidade; 

• f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

se o colaborador vier a praticar qualquer outro crime doloso da mesma natureza dos fatos em 

apuração, após a homologação judicial da avença; 

se o colaborador fugir ou tentar furtar-se à ação da Justiça Criminal; 

se o MPF não pleitear em favor do COLABORADOR os benefícios legais aqui acordados; 

se o sigilo a respeito deste acordo for quebrado por fato imputável ao COLABORADOR ou do MPF; 

se o COLABORADOR, direta ou indiretamente, impugnar os termos deste acordo; 

se não forem assegurados ao COLABORADOR os direitos previstos no art. 5º da Lei 12.850/2013; 

Cláusula 33! - Em caso de rescisão do acordo por responsabilidade do COLABOR 

automaticamente direito aos benefícios que lhe forem concedidos em virtude da ooperaçao com o 

M"/ 3/1/1 Ir ' 
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Parágrafo 12 - Se a rescisão for imputável ao MPF ou ao Poder Judiciário, o COLABORADOR poderá, a 

seu critério, cessar a cooperação, com a manutenção dos beneficios já concedidos, das provas já 

produzidas, sem repetição do que houver sido pago para honrar as penas de multa ora avençadas, 

interrompendo-se os pagamentos porventura pendentes. 

Parágrafo 22 - Se a rescisão for imputável ao COLABORADOR, este perderá todos os benefícios 

concedidos, permanecendo higidas e válidas todas as provas produzidas, inclusive depoimentos que 

houver prestado e documentos que houver apresentado. 

Parágrafo 32 - O COLABORADOR fica ciente de que, caso venha a imputar falsamente, sob pretexto 

de colaboração com a justiça, a prática de infração penal a pessoa que sabe inocente, ou revelar 

informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas, poderá ser 

responsabilizado pelo crime previsto no art. 19 da Lei 12.850/2013, cuja pena é de reclusão, de 

1(um) a 4(quatro) anos de prisão, e multa, além da rescisão deste acordo. 

Cláusula 34ª - O não-pagamento injustificado pelo COLABORADOR da multa prevista na cláusula 5ª, 

letra "g", poderá dar ensejo à rescisão do acordo, com a execução da garantia nele prevista. 

Cláusula 35!. Em garantia ao cumprimento do presente acordo, o COLABORADOR oferece o mesmo 

bem descrito no Parágrafo 29, da Cláusula 5ª, perdendo-o no caso de descumprimento por fato a ele 

imputável, independentemente do que houver já pago a titulo de multas previstas nas letras "f" e 

"g" da citada Cláusula 5ª . 

Cláusula 36ª - A rescisão do acordo será decidida pelo SUPREMO TIRBUNAL FEDERAL, mediante a 

prévia distribuição de procedimento próprio, notificação das partes e realização de audiência de 

justificação. 

Parágrafo único. Da decisão que rejeitar ou determinar a rescisão do acordo caberá recurso. 

Cláusula 37ª . Considerando a participação efetiva de WALMIR PINHEIRO SANTANA, brasileiro, 

casado, administrador de empresas, inscrito no CPF 261.405.005-91, RG 01207627-90, residente e 

domiciliado na Rua Regina Badra, 260, São Paulo/SP na efetiva elaboração dos anexos e na colheita 

de documentos referentes a presente colaboração, o COLABORADOR apresenta-o ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL, que se compromete a entabular tratativas para celebr r com ele acordo de 

colaboração premiada, o qual será efetivado caso presentes os requisitos leg is, bem como critérios 

de conveniência e oportunidade em prol do interesse PÚb/ 
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XI- DURAÇÃO TEMPORAL 

MINISTÉRJO PúBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

Cláusula 38ª - O presente acordo valerá, caso não haja rescisão, até o trânsito em julgado da(s) 

sentença(s) condenatória(s) relacionadas aos fatos que forem revelados em decorrência deste 

acordo, já investigados ou a investigar em virtude da colaboração, inclusive em relação aos processos 

de terceiros que forem atingidos. 

:. XIII- DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO 

• 

Cláusula 39ª - Nos termos do art. 62, inc. 111, da Lei 12.850/2013, o COLABORADOR, assistido por 

seu(s) defensor(es), declara a aceitação ao presente acordo de livre e espontânea vontade e, por 

estarem concordes, firmam as partes o presente instrumento em três vias de igual forma, teor e 

valor jurídico. 

Brasília, 13 de maio de 2015. 

<ci~9Úr~RO~BA~ 
pública 

ANTONIO AU(,j.l1:~ 

(OAB/P 16.950) 

CARLA VANESSA TIOZZ 

(OAB/SP n. 146.100), 

'------------------------ - - --
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MINISTÉRI.o PÚBLICO FJ3?ERAL 
PtocuTadoria-Geral da Repúb,lica 

Adendo O~- REGIME DOMICILAR DIFERENCIADO SUSS,TITI,ITIVO DO REGIME Sl'MIA,I!ERTO 

.o Ministério Público Federal, em razão do acordo de colaboração premiada fir.r;nado com 

RicarOo Pessoa, propõE! ao beneficiário, em substitu~ão ao regime selJli-aberto d'e que trata o 
, I, 

,<\rt. 3~ do Código Penal e arts. 91, 92 e 112 c.c. art. 146-B, 111 e IY, d,a, Lei de txeqJ.ções j)eQais, 

O ~egime'domiciliár diferenciado, mediante as seguintes cláusulas e cQf\dições: 

a) .o ~eneficiário, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo de 2 (dois) anos deverá 

permanecer recolhido a noite, feriado e nos finais de semana a sua residência situac;la 

na AI'jmeda Ministro Rocha Azevedo, n. 872, apto 141, São 'Paulo/S?, no período das 22 

as 07 poras da manhã, não podendo dela se ausentar, exceto para deslocamento de 

casa para o trabalho e vice-versa, ou, nos .demais casos, mediante autorização do Juízo 

ou do Ministério Público Federal, que poderãt'l, no curso da execução, autorizar que o~ 

pedidos subsequentes sejam substituídos por simples comunicações. 

Parágrafo único: Durante o período de recolhimento, ocorrendo emergência médica, o 

beneficiário ou a equipe de vigilância de que trata o artigo seguinte deverão camunicar a fata 

incantin,ente ao Juízo ou ao Ministério Público, ao Juízo ou membro do Ministério Público 

Fec.',eral, ainda que em plantão, podendo haver o deslocamento imediato do colaborador para 

atendimento médico. 

b) Durante o período de cumprimento de pena de que trata este adendo, o beneficiário 

será ser submetido a vigilância eletrônica pessoal (tornozeleira) . 

c) .o beneficiário não poderá receber visitas, exceto de seus familiares e pessoas 

previamente cadastradas e autorizadas, as quais são nominadas no 'anexo 1 a este 

adendo. 

d) Excepcionalmente, o beneficiário poderá receber outras visitas, desde que previa e 

devidamente autorizado pelo Ministério Público Fed~ral ou pelo juízo. 

e) .o beneficiário disponibilizará sistema de comunicações diretamente com o Juízo, 

Ministério Público Federal e Autoridade policial. 

f) Durante o período de cumprimento da pena em regime domiciliar diferenciado, o 

domicílio do beneficiário poderá ser submetido a vigilância eletrônica em todos os 

, 
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MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

Paragrafo primeiro: No prazo de 05 dias antes do início do cumprimento do regime 

aqui previsto, o beneficiário indicará ao Ministério Público Federal os meios pelos 

quais p,retende se comunicar através do (s) telefone (s) , e-mail, telegrama, whatsapp, 

etc., vedado qualquer outro meio de comunicação não informado, sob pena de falta 

grave ensejadora da rescisão do acordo de colaboração. 

Parágrafo segundo: o beneficiário, desde já, autoriza a interceptação telefônica, de 

dados, telemática, de todos os meios de comunicação elencados no parágrafo 

anterior; 

g) incumbe ao Ministério Público ou a autoridade policial indicar os meios nece.ssários à 

vigilância prevista neste artigo. 

h) Em razão da celebração do acordo de colaboração, e, especialmente, durante o 

período de cumprimento da pena o beneficiário obriga-se a colaborar com as medidas 

preconizadas nos incisos II a VII do art. 3, da lei n. 12.850/2013. 

i) A medida cautelar substitutiva da prisão preventiva determinadas pelo e. Supremo 

Tribunal Federal no HC n. 127.186/PR de "afastamento da direção e da administração 

das empresas envolvidas nas investigações, ficando proibido de ingressar em 

quaisquer de seus estabelecimentos, e suspensão do exercício profissional de 

atividade de natureza empresarial, financeira e econômica", em razão da celebração 

do presente acordo e em face do princípio da função social da propriedade, fica.m 

mitigadas para que o COLABORADOR possa administrar na qualidade de acionista a 

empresa UTC/CONSTRAN e suas subsidiárias, podendo nelas comparecer para 

desenvolver atividade licita, desde que também realize, implante e efetive programa 

de "compllance" e governança na gestão empresarial das pessoas jurídicas UTC e suas 

subsidiárias, devidamente fiscalizado por empresa independente de auditoria externa, 

com acompanhamento do Ministério Público Federal; 

j) A medida cautelar substitutiva da prisão preventiva determinada pelo Supremo 

Tribunal Federal no HC n. 127.186 de "proibição de manter contato com os demais 

investigados, por qualquer meio", poderá ser mitigada, desde que haja autorização 

para referido contato e que seja feita sob o devido monitoramento, conforme item 6 

precedente. 

k) Não se incluem nesta proibição de contato empregados, sócios e qualquer pessoa 

formalmente vinculada às empresas UTC/CONSTRAN; 

I) A condição de comparecimento quinzenal a juízo para justificar suas atividades 

impostas como medida cautelar substitutiva no HC n. 127.186 fica 

homologação do presente acordo. ~ 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral d. República 

Adendo 02 - REGIME ABERTO DIFERENCIADO. 

O Ministério Público Federal, em razão do Acordo de Colaboração Premiado firmado com 

Ricardo Ribeiro Pessoa propõe ao beneficiário em substituição ao regime aberto de que 

tratam os 93 a 95 c.c. art. 146-B, 111 e IV da Lei de Execuções Penais, o regime diferenciado 

aberto, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

o regime domiciliar aberto diferenciado observará as regras do regime aberto cumuladas com 

penas restritivas de direito (CP, ART. 36), na forma seguinte: 

a) a necessidade de comunicar o Juízo de execução, com antecedência mínima de uma 

'semana, viagens que pretenda realizar para o exterior para o tratamento de sua saúde, 

sendo vedadas viagens internacionais para outros fins, exceto aquelas previamente 

autorizadas pelo juízo homologador do acordo e devidamente comprovados destino, 

data de ida e retorno e local de estada; 

b) prestar relatórios semestrais ao Juízo de Execução, de suas atividades profissionais e 

viagens realizadas no território nacional; 

c) prestação de serviços à comunidade/ 

d) não frequentar determinados lugares, especialmente, casas de jogo e de prostituição; 

e) necessidade de autorização judicial para ausente-se da comarca de residência e 

domicilio por mais de 7 dias; 

f) prestação de serviços a comunidade a razão de 30 horas mensais, por período de 01 

(um) ano e 04 (quatro) meses em local determinado pelo Juízo de homologação, 

facultando-se ao colaborador distribuir 3S horas de prestação de serviços 

comunitários, dentro de cada mês, de forma homogênea ou concentrada, em comum 

acordo com a entidade assistencial. 

g) Atingida a fase do regime aberto, o passaporte do COLABORADOR será a este 

d'''''dO.

ll 
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MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

ADENDO 03 

1. Considerando que o colaborador teve bloqueado em seu desfavor o valor de 

aproximadamente 12 milhões de reais pela 13- Vara Federal de Curitiba, desde já fica 

convencionado que R$ 5 milhões serão dados como pagamento da primeira parcela do 

acordo, referente ao valor de multa compensatória estabelecido no item 111, cláusula 5, 

alínea g; 

2. O saldo restante do valor bloqueado, no patamar de R$ 7.000.000,00, será liberado 

imediatamente em favor do colaborador com a homologação do presente acordo. 

Uma vez homologado o acordo o Juiz da 13- Vara Federal de Curitiba deverá oficiar as 

instituições bancárias para o imediato desbloqueio das contas titularizadas por 

RICARDO PESSOA; 

3. O restante da multa compensatória prevista no item 111, cláusula 5, alínea 9 do 

presente acordo, R$ 46.000.000,00 será pago da seguinte forma: a) R$ 5.000.000,00 

milhões no prazo de 150 dias a contar a partir da homologação do presente acordo; b) 

o saldo remanescente será pago a partir de janeiro de 2016, em 39 prestações 

consecutivas iguais e mensais no valor de R$ 1.000.000,00 - e uma prestação, a de 

número 40, no valor de R$ 2.000.000,00; 

4. Em qualquer fase de cumprimento do presente acordo, fica autorizado ao 

COLABORADOR efetuar o pagamento antecipado do saldo remanescente, na sua 

integralidade, com desconto de 10% sobre o respectivo valor nominal corrigido; 

5. A pena de multa compensatória a que se refere a letra 9 será paga devidamente 

corrigida pelo IPCA, com incidência de juros de mora previstos em lei sobre cada 

"'"',. ,m "",,, ~ 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

6. Os pagamentos serão feitos em conta a ser determinada pelo Juízo da 13ª vara Federal 

de Curitiba/PR; 

7. Na hipótese de o COLABORADOR justificadamente não puder pagar as parcelas 

mensais no prazo acima fixado será dada a oportunidade a ele de fazer a quitação do 

valor em atraso, devidamente corrigido, no prazo de até seis meses . 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

Anexo 1- relação de pessoas autorizadas a visitar Ricardo Ribeiro Pessoa: 

Adriana Rodrigues Pessoa 

Marcelo Martins 

Patricia Pessoa Valente 

Felipe Harari Valente 

Mareio Valente 

Célia Valente 

Walter Martins 

Marilis Martins 

Lucy Pessoa 

Leonardo Cabus Oitavem 

Roberto Cabus Oitavem 

Francisco Rocha 

Joâo de Teive Argollo 

Walmir Pinheiro 

Augusto Pinheiro 

Fernando Monteiro 

Luciano Almeida 

Manu~la Borges 

Marilda Rocha 

Marisa Argollo 

João Santana 

Maria Anita Martinelli 
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Gustavo Sá 

Maria da Conceição Sá 

Verônica Sá 

Maria de Brotas Neves 

Ricardo Quintão Lara 

Mauro Cruz 

Manoel Medrado 

Tatiana Mendonça 

Lourenço Valladares 

José Pessoa Martinelli 

Celeste Martinelli 

Priscilla Martinelli 

Moisés (marido de Priscilla) 

Conceiçao Pessoa 

Ronaldo Fuzzato 

Milton de Lima Pessoa 

Carlos Ribeiro Pessoa 

Lorena Cabus Oitavem 

Eduardo Mesquita Pessoa 

Priscilla Dias 

Fernando Simões 

Antonio Carlos Miranda 

Carlos Galváo 

Maximiliano Alves 

Fabio Tofic 

f 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

Elisa Valente Tofic 

Glariston Pereira 

Rodrio Nasri 

Eduardo Oi negue 

Marcelo Onaga 

João Carlos Thim 

Celso Matos 

José Roberto Maluf 

Marcela Argollo 

Jorge Aun 

Antonio Claret de Matos Guedes 

Renato Tai 

José Guimarães 

Vera Calasans Rodrigues 

Maria da Graça Calasans Rodrigues 

Sonia Geiger de Calasans 

João Augusto Calasan Rodrigues 

Maria Martinez Calasans Rodrigues 

José Martinez Calasans Rodrigues 

Carmem Martinez Rodrigues 

Viviane de Souza Pinheiro 

Leonardo Mayrink 

Carlos Bittencourt Sudart 
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Carlos Suarez 

Isette Pessoa Martinelli 

Lurdes Almeida 

Monica Martinelli 
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• 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 
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MINISTIRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

RICARDO PESSOA 

ANEXOS E DOCUMENTOS 

ANEXO -1- BR DISTRIBUIDORA E FERNANDO COLLOR DE MEllO 

Em 2010, RICARDO PESSOA teve um encontro com PEDRO PAULO LEDNI, quem já conhecia de longa data 

e foi questionado por ele se teria interesse em participar de obras da BR Distribuidora, 

recebendo sinal positivo. 

PEDRO PAULO LEDNI RAMOS, não tinha nenhuma função na BR Distribuidora. 

-No entanto, lá fazia ingerências em razão de suas -fortes e conhecidas ligações com FERNANDO 

COlLOR OE MEllO. Não custa lembrar que PEDRO PAULO LEDNI foi Ministro de Assuntos Estratégicos do 

Governo Collor. 

Já, FERNANOO COllOR, o que não era novidade para ninguém, por sua vez, exercia grande influência 

na BR DISTRIBUIOORA desde a nomeação da maioria de seus diretores e o seu afastamento; como 

nas licitações e contratos, conclusão esta extraída do fato de efetivamente a proposta feita por 

PEDRO PAULO LEONI ter se confirmado com a vitória da UTC na obra oferecida. 

Ao questionamento feito, RICARDO acenou positivamente e então foi convidado a participar de 

obras no valor aproximado de R$ 650 milhões (seiscentos e cinquenta milhões de reais). 

Para garantir a vitória da UTC no certame, PEDRO PAULO LEDNI RAMOS trouxe a RICARDO PESSOA a lista de 

empreiteiras que participariam das obras para que avaliando, o porto: 

pudesse orientar a sua manutenção ou não na licitação.~/ ' 
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MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

Assim, RICARDO retirou da lista empresas de pequeno porte que poderiam não conseguir 

concluir a obra, bem como aquelas que vislumbrou que poderiam criar qualquer obstáculo 

para ganhar a licitação, formando uma nova lista de concorrentes. 

PEDRO PAULO lEONI RAMOS foi também quem apresentou a RICARDO PESSOA o diretor Jost ZONIS, pessoa 

esta escol,hida e colocada na BR Distribuidora por FERNANDO CoLLOR DE MEllO e que tinha total 

conhecimento sobre as providências tomadas para garantir a vitória da UTC na licitação, 

inclusive, do acerto financeiro feito para permitir que isto acontecesse, 

Embora R,CARDO PESSOA nunca tenha tratado com FERNANDO COLLOR sobre este assunto, em suas 

conversas com PEDRO PAULO LEONI, este sempre comentava o nome de "FERNANDO
II

, como forma de 

demonstrar sua proximidade e influência na BR DISTRIBUIDORA. O contexto das conversas em que o 

nome "Fernando" era inserido sempre era o pagamento das obras e ocorreram não só antes, 

como também durante o certame, A maioria das conversas, se não, todas as conversas com 

Pedro Paulo leoni se deram na sede da UTC em São Paulo, 

Prova disto, é exatamente o que aconteceu com JOSE ZONIS. Em determinado momento, quando 

JosÉ ZONIS, indicado por FERNANDO COLLOR, começou a oferecer certa resistência a seguir as regras 

impostas por PEDRO PAULO lEONI RAMOS, este foi demitido também por ingerência de FERNANDO 

COLLOR, 

A contrapartida do sucesso da UTC na licitação foi o pagamento a PEDRO PAULO lEONI RAMOS, do 

valor aproximado de 2 a 3% do valor da obra, ou seja, R$ 20 milhões de reais, pago 

diretamente a PEDRO PAULO lEONI RAMOS em parcelas mensais durante 2 anos, sempre em espécie, 

Parte deste pagamento foi retirado por PEDRO PAULO lEONI RAMOS na UTC com WALMIR P,NHEIRO e 

RICARDO PESSOA, parte foi entregue a ele por RAFAEl ÂNGULO a pedido de ALBERTO YousSEF, 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

É bom esclarecer que o valor solicitado por PEDRO PAULO LEONI RAMOS para que a UTC garantisse a 

sua vitória no contrato, só foi aceito neste patamar levando-se em consideração quem estava 

por traz de PEDRO PAULO. Fosse diferente, RICARDO PESSOA não teria pago nem metade do valor 

acordado. 

A origem do dinheiro utilizado para pagamento de Pedro Paulo Leoni era proveniente de 

negócios fictícios com Adir Assad, mas ficava guardado com ALBERTO VOUSSEF para a realização dos 

pagamentos. Explica-se: em razão de assalto sofrido dentro da sede da UTC em São Paulo, 

Ricardo Pessoa não ficava com grandes numerários guardados no cofre. Pedia que todos os 

valores ficassem sempre guardados com ALBERTO VOUSSEF, que controlava uma espécie de conta 

corrente. Assim, quando era necessário pagar algo ou alguém, ALBERTO VOUSSEF era avisado para 

fazer o pagamento diretamente ou trazer para a UTC para que RICARDO PESSOA ou WALMIR P,NHEIRO o 

fizesse. 

DOCUMENTO: 

TABELA 1: pagamentos a PEDRO PAULO LEONI 

Agenda RICARDO PESS01 com as reuniões marcadas com Jost ZONIS: 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2012 -

- Zonis (14/3/12, 6/6/12); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2011-

- Zonís 8:30 h (16/6/11); jantar c/ Zonis (14/9/11};Zonis (8/11/11); marcar c/ Zonis e jantar 

Zonis (9/11/11); jantar c/ Zonis (22/11/11). 

Registro de entrada com foto na UTC São Paulo de PEDRO PAULO LEONI RAMOS 

Registro de entrada com foto na UTC São Paulo de AOARlCO NEGROMONTE FILHO, entregador de 

m"d. d, ,_ ,o~ 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
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ANEXO 2 - ANGRA 3 - EDISON LosÃo 

A estatal ElETRDNUClEAR, do sistema ELETROBRÁS, chefiada pelo ALMIRANTE OTHON1 há cerca de 3 anos 

lanço~ edital de concorrência pautado na Lei n.º 8666/93 de dois pacotes: eletromecânico e o 

nuclear . 

Os projetos de engenharia para montagem eletromecânica e nuclear da Usina de Angra 3 eram 

quase uma repetição da Usina de Angra 2. Portanto, a qualificação técnica das empresas 

requeria condições e capacidade já adquiridas anteriormente. 

O edital de licitação ocorreu em duas etapas: habilitação e qualificação. 

Superadas estas fases, apenas para as empresas qualificadas, iniciou-se a etapa de preço, O 

qual em razão de ser regida pela Lei de Licitações, era aberto. 

Na primeira etapa, diversas empresas e consórcios, já formados para Angra 2 com boa 

performance, apresentaram propostas. Outras empresas, como OAS, MENDES JR., CONSTRUCAP E 

ORTENG foram desqualificadas por não reunirem experiência para obras sofisticadas com 

exigência de capacitação e equipe com expertise para este tipo de desafio. 

Deve-se dizer que nem o cliente, nem a UTC queriam que a Construcap e Orteng ganhassem. A 

pretensão era tirar desde logo quem não ia conseguir fazer a obra, porque não tinham 

nenhuma intenção de fazer um consórcio com este tipo de empresa; bem como quem 

pudesse ganhar a obra. 

Assim, na primeira etapa foram qualificados dois consórcios para apresentação de preços em 

dois pacotes: 1) CAMARGO CORREIA, CNO, AG e UTC; 2) QUEIROZ GAlVAO, EBE e TECHINT. Ambos 

consórcios já haviam realizado Angra 2 e tinham expertis::P 

\3172 1M' ( ~1 ~ ~ 
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Importante ressaltar que o contrato envolve apenas a montagem com mão de obra 

especializada, não tendo como escopo o fornecimento de material, apenas material de 

consumo (eletrodos e etc). 

A qualificação de apenas dois consórcios, gerou insatisfação das demais proponentes, tendo a 

ORTENG e CONSTRUCA' formulado denúncia no TCU. 

Rejeitada a denúncia sobre o certame, o TCU passou a questionar o preço apresentado pela 

ElETRONUClEAR. Os consórcios igualmente passaram a discutir o preço teto - segundo estes -

equivocado e defasado à vista de dois dissídios coletivos. 

Aqui também deve-se dizer que a proximidade com a diretoria da Eletronuclear permitiu que 

discutissem a estimativa de preço. 

Estas tratativas e discussões demoraram cerca de um ano, quando houve a conclusão pelo 

TCU. 

As propostas foram apresentadas e a condição era que o consórcio que ganhasse um dos 

pacotes não poderia ganhar o outro. Apresentadas as propostas, a diretoria da Eletronuclear 

aceitou os preços. 

O dilema ainda não estava resolvido. 

Embora o conselho de Administração da ElETRONUClEAR tenha autorizado a assinatura dos 

contratos, a diretoria da ElETROBRÁS não concordou com os preços e chamou os consórcios 

novamente para discuti-los. Tal discordância nasceu da comparação entre os preços propostos 

para Angra 3 e Belo Monte, que eram absolutamente discrepante~ 
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Mais seis meses de atraso e negociações até a assinatura do contrato. Finalmente, após meses 

de discussões e reuniões e uma proposta de redução de 10% não aceita pelos consórcios, foi 

ofertado à ELETROBRÁS e ElETRONUClEAR um desconto de 6%, com a condição de reduzir as equipes 

de gestão e administração para uma só, reunindo-se as empresas em um só consórcio. 

Aceita a proposta, o contrato foi assinado . 

Não sem antes ter sido pedido pelo Sr. Cardeal (Diretora mais forte da Eletrobrás) que os 4% 

de desconto "ofertado" fosse dado como contribuição política. Tal pedido não foi aceito pelo 

consórcio. 

Como s~ vê, Angra 3 foi um caminho bastante tortuoso e difícil. 

Inúmeras discussões administrativas junto ao TCU, disputa acirrada entre empreiteiras. Isto 

sem, dizer dos pedidos de apoio em meio às dificuldades como única opção para seguir em 

frente. 

Para superar as dificuldades ou, ao menos, conseguir ter algum controle da situação, algumas 

pessoas foram acionadas e, para tanto, pagamentos foram feitos: 

1) Ministro das Mínas e Energia - EDISON loBÃO: o qual recebeu R,CARDO PESSOA, para tratar desde 

assunto, em duas reuniões oficiais, as quais devem estar registradas em sua agenda . 

Provavelmente entre maio e julho de 2014. 

A sugestão para procurar o Ministro Edson Lobão partiu do Almirante Othon. Othon avisou o 

Ministro e Ricardo Pessoa agendou formalmente a reunião. 

A procura por EDISON LOBÃO buscou a sua ingerência política em prol dos interesses do Consórcio 

de Angra 3. Em troca recebeu R$ 1 milhão de reais da empresa em duas ou três parcelas. A 

conversa entre eles se deu da seguinte forma: "você tem que assinar este contrato; as eleições 

estõo chegando. Precisamos que contribua". 

O contato para recebimento dos valores foi feito por indicação de EDISON LOBÃO com ANDRE SERWI o 

qual procurou RICARDO PESSOA para tratar deste assunto. ~ 
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ANDRt SERWI - telefone 061 82196324; 011 985283481 (C.P.F. 248.153.901-00) - chamava loBÃO 

de meu tio. Pelo que RICARDO PESSOA possui conhecimento, o pai de ANDRt, Sr. ALOYSIO SERWY é 

pessoa que guarda extrema proximidade com o Sr. EDISON LOBÃo. Prova disto é que ambos foram 

sócios da empresa ARCO S.A. CoMtRCIO E INDÚSTRIA desde da década de 70. 

Quando André Serwy marcava para pegar o dinheiro, Alberto Youssef levava os valores e 

deixava com Walmir Pinheiro, o qual entregava a Ricardo Pessoa que pessoalmente entregava 

a André Serwy. 

Algumas entradas de André Serwy na UTC São Paulo estão registradas, havendo, inclusive, uma 

entrada, de seu pai, Aloisio Serwy. 

No gabinete do Senador EDISON LOBÃO há uma funcionária comissionada chamada ADRIANE MARIA 

SERWY. Além disto, há uma outra pessoa com sobrenome SERWY no Senado Federal, trata-se de 

GIANI COSTA BASTOS SERWY, igualmente comissionada, mas na função de auxiliar parlamentar júnior, 

na diretoria geral adjunta de gestão. 

Documentos: 

Relatório do quadro de servidores comissionados do Senado Federal; 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Arco S. A. 

Controle de entrada na UTC São Paulo de ANDRt SERWY e ALOISIO SERWY . 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2014 -

- Edson Lobão 17:30 h (18/6/14); 

- André Serwy em SP 14h (30/6/14, 11/7/14, 18/7/14, 17/10/14); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2013 -

- André Serwy (1O/1/13); 

Min. Edson Lobão (22/1/13); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2012 -

- Andre Serwy (8/8/12, 27/8/12, 3/10/12); 
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2} THIAGO CEDRAl: Buscar, de forma antecipada, informações dentro do TCU sobre questões e 

temas em debates, que interessassem ao consórcio e à empresa, para que pudessem se 

preparar para as eventuais consequência. 

THIAGO CEORAl, filho de AROLDO CEDRAZ, hoje Presidente do TCU, foi contratado com esta finalidade, 

por já prestar de forma regular e satisfatória serviços de fornecimento de informações para 

RICARDO PesSOA desde junho de 2012, data em que passou a receber mensalmente R$ 50 mil 

reais em espécie. 

THIAGO tinha grande acesso a todos dentro do TCU, tanto na área técnica, quando nos demais 

setores, permitindo que a UTC recebesse de forma antecipada informações sobre temas de 

seu interesse. THIAGO não chegava a antecipar o resultado do julgamento, mas diante da notícia 

de um possível resultado negativo, avisava "tem que tirar de pauta, se não vai dar problema". 

Além disso, THIAGO CEDRA' sabia antecipadamente quais obras seriam mandadas para o COI, 

permitindo que RICARDO PesSOA pudesse se movimentar junto ao COI para evitar que as obras lá 

fossem julgadas irregulares e fossem paralisadas (vide anexo CÃNDlDO VACCARElZA). 

THIAGO chegqu a mencionar a RICARDO PesSOA que no Tribunal de Contas da União tinha acesso 

direto ao Ministro RAIMUNDO CARRElRO, diretamente envolvido nos julgamentos de casos de 

interesse da UTC. 

Pelo trabalho desenvolvido nos interesses do Consórcio em Angra 3, THIAGO recebeu R$ 1 

milhão de reais em espécie, que foram pagos em 23/01/2014, uma parte retirada por THIAGO na 

UTC e uma parte, possivelmente, entregue a ele em Brasília. 

THIAGO CEDRAZ era muito cuidadoso e quando vinha à UTC não se registrava. Ao contrário, ligava 

para avisar que estava chegando e p~dia que alguém fosse recebe-lo. Além disso, quando 

ingressava na sala para conversar com Ricardo Pessoa deixava o celular fora e tirava a sua 

bateria. 
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Muitas vezes quem comparecia para retirar os valores era Luciano Araújo,Tesou,eiro Nacional 

do Partido Solidariedade, conforme se vê de seu cartão de visitas. 

DOCUMENTO: 

TABELA 2 - PAGAMENTOS FEITOS A THIAGO CEORAZ; 

NOTfclA SOBRE JULGAMENTOS DA LAVA-JATO NO TeU; 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2014 -

- Thiago Cedraz (9/1/14, 10/3/14, 24/6/14, 4/9/14, 20/10/14); casamento Tiago Cedraz 

(15/3/14); - Pezão/Cedraz (1O/4/14); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2013 -

- Tiago + Klein (25/4/13); 

- Thiago Cedraz (19/6/13; 4/7/13; 26/8/13); 

AGENDA RICARDO PeSSOA ANO 2012 -

- Thiago Cedraz (8/3/12, 29/6/12, 3/9/12); 

AGENDA R,CARDO PESSOA ANO 2011 -

- Thiago Cedraz (2/5/11, 6/6/11, 7/7/11, 22/7/11); 

CARTÃO DE VISITAS DE LUCIANO ARAÚJO 

REGISTRO DE ENTRADA DE luCIANO ARAÚJO 

De outro lado, a simples assinatura do contrato, gerou a cobrança de acertos financeiros a 

seguir descritos para garantir que a engrenagem continuasse andando sem qualquer 

obstáculo: 

1) O Almirante OrHON LuIZ PINHEIRO DA SILVA, presidente da ElETRONUClEAR, é uma pessoa 

extremamente ligada ao PMDB, partido, aliás, que exerce grande ascendência na estatal. Não à 

toa, durante as tratativas e negociações, sempre pediu apoio das empresas e contribuições J W' 
políticas para o PMDB, acenando com auxílio na resolução das questõe1 dentro da ELETROBRAS~ d 

( .\ 
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Isto sem dizer do pagamento de jantares a diretores e gerentes da ElETRONUCLEAR para evitar 

entraves no dia a dia. 

Pode-se citar os restaurantes La Fiduccia, Margutta, Tersetto, e aquele localizado no Hotel 

Sofitel. 

Em determinado momento, o ALMIRANTE OTHON conversou com RICARDO PESSOA e disse IIvocês 

fatalmente estarão bem colocados e precisarão contribuir com o PMDB". De fato, foi o que 

aconteceu. 

As contribuições políticas em 2014 encaminhadas pelo ALMIRANTE OTHON sempre se deram por 

meio de doações oficiais e, destinaram-se ao PMDB, essencialmente para - 1) governo de 

Alagoas para o governador eleito RENAN FILHO; 2) GOVERNO DE RORAIMA, governador eleito CoNFÚCIO 

MOURA. 

Além disso, RICARDO PESSOA recebeu recado do ALMIRANTE OTHON sobre o diretor de Geração da 

ELETROBRÁS, VALTER LUIS CARDEAL, ter sido claro ao falar que as empresas deveriam realizar doações 

políticas porque o desconto no projeto não tinha alcançado os 10% solicitado pela ElETROBRÁS, 

ficando em apenas 6%. Pediu que os 4% fossem destinados a contribuições políticas, o que 

não foi aceito. Foi também VAlTER LUIS CARDEAL quem avisou VACCARI sobre a assinatura do contrato, 

o que motivou a sua procura imediata para receber uma parte. 

Pelo que RICARDO PESSOA tem conhecimento, VALTER LUIS CARDEAL é pessoa próxima da Sra . 

Presidenta da República, DIlMA ROUSSEF. 

Documentos: 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2014 -

- Alm.Otton 21 81812615 Sabia 399/St (17/1/14); ligar p/ Otton p/ marcar (21/1/14); Otton 

(13/2/14, 29/5/14, 5/5/14, 10/7/14, 17/7/14, 30/7/14, 7/8/14, 1/9/14, 8/10/14); almoço 

Otton alcaparras (13/3/14); Ao final da agenda consta Leonis - 61 9812,2160 Almirante Othon 

condomínio Nova Ipanema, Rua ( ... ) 75;1501 ( ... ) em frente ao ( ... ) 11 
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AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2013 -

Qtto (25/1/13, 7/8/13, 28/8/13); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2012 -

- Qtto (8/2/12, 11/2/12, 12/4/12, 18/4/12,30/8/12, 14/9/12); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2011 -

- Qtto Alencar (25/2/11, 7/4/11,22/7/11); 

AGE~DA RICARDO PESSOA ANO 2014 -

AGENDA R,CARDO PESSOA ANO 2013 -

- jantar c/Cardeal (14/8/2013); - jantar Del/Cardeal em Brasília (10/12/2013); 

AGENDA R,CARDO PESSOA ANO 2012 -

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2011 -

- Walter Cardeal (7/12/11); 

2) Solicitações feitas pelo sr. JoAo VACCARI para doações ao Partido dos Trabalhadores, feitas de 

maneira oficial. 

Da mesma forma como JOAO VACCARI procedia quando sabia que a UTC tinha assinado um 

contrato com a Petrobrás, fez quando soube que a UTC havia assinado Angra 3. Imediatamente 

procurou por RICARDO PESSOA para questionar a parte que seria destinaoa aó PT - o que foi feito 

pela empresa. 

3} SENADOR RENAN CALHEIROS 

Ricardo Pessoa conhece o Senador Renan Calheiros desde a década de 1980, encontrando-se 

com ele com certa regularidade. Sempre que o Senador vinha a São Paulo, mandava recado 

por dois assessores para que pudessem se encontrar. Tais encontros geralmente se davam em 

jantares, por exemplo, no Hotel Unique, Bar des Arts, Emiliano. Uma vez, Ricardo Pessoa 0/' 
visitou no Senado Federal. Estes encontros normalmente eram para tratar de contribuições Ai 
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políticas pessoas, para partido e também para o filho de RENAN. RICARDO PESSOA externou ao 

SENADOR RENAN CALHEIROS que queria crescer no Nordeste e precisava de apoio em Alagoas. Para 

RICARDO PESSOA era importante o acesso ao Senador, homem de muito poder. Além disso, a 

proximidade com este demonstrava força perante os concorrentes. 

Especificamente sobre Angra 3, em meio a um jantar, enquanto falavam de contribuições 

políticas, RENAN CALHEIROS perguntou: "Vocês já ganharam em Angra?", entendo isto como um 

recado com intenção especifica. 

Documento: 

Agenda RICARDO PESSOA mostra inúmeros encontros agendados com o Senador RENAN CALHElRO?: 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2014 -

- 18:00h Renan SP (30/6/14); Renan 9:30 h 29/7/14; café 9:30 h Renan (30/7/14); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2013 -

- Renan marcar (13/11/13); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2012 -

- Renan Calheiros (10/2/12); jantar Renan 8:30h (21/6/12); Renan Calheiros ligar (10/7/12); 

Renan - QL 12 cj 10 c 3 Lago (18/7/12; 

AGENDA R,CARDO PESSOA ANO 2011 -

- Renan (9/12/11); QL 12 conj 10 casa 3 21h - Renan (29/6/11); 

4) SENADOR ROMERO lucA 

RICARDO PESSOA teve alguns encontros com o Senador, o qual especificamente, vinculou a vitória 

em Angra 3 com as contribuições políticas solicitadas. 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2014 -

- Romero lucá (4/6/14); Romero Jucá ligar (7/7/14); Romero Juca 33032119 - 61 R. Juca 

(5/8/14); Romero Jucá Fasano (21/8/14); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2011 - p , 
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- Janta( c/ J~cá 20:30hcom Zé Carvalho 61 92730193/ 6192771708; 

ANE)(O 03 - EDlNHO SILVA, TESOUREIRO DE CAMPANHA DA SRA. PRES10ENTA DIlMA ROUSSEF E PETROBRÁS 

o hoje Ministro das Comunicações do Governo Federal, antes tesoureiro de campanha da Sra . 

Presidenta da República DIlMA RousSEF teve três contatos pessoais com RICARDO PessOA em período 

pré-eleitoral de 2.014. Duas vezes no comitê central do partido em Brasília e uma vez na sede 

da UTC em São Paulo. 

o contato d~ R,CARDO PESSOA com EDlNHO SILVA foi feito a pedido de JOÃO VACCARI a pretexto de que 

er~ necessário contribuir para as eleições de 2014, inclusive para a campanha presidencial. 

Vaccari queria além do conta corrente que mantinha com Ricardo Pessoa, mais R$ 10 milhões 

de reais. 

Os encontros se deram com esta finalidade. 

RICARDO PESSOA "foi persuadido de moneira bastante elegante. Edinho disse: você tem obras na 

Petrobras e tem aditivos, não pode só contribuir com isto. Tem que contribuir com mais. Eu 

estou precisando". Os valores doados de forma oficial para a campanha de DILMA RousSEF foram 

entre 7 e 10 milhões de reais, o que foi expressamente feito .em razão da vinculação feita entre 

o pedido e os contratos da UTC na Petrobrás e os entraves que poderiam ser postos. 

A frase dita por EoINHo: "o senhor tem obras no governo e na Petrabrós, então o sr. tem que 

coritribuir. O sr. quer continuar tendo?", não foi interpretada por RICARDO PESSOA como uma 

ameaça, mas sim como a afirmação de que se a presi~ilma ganhasse tudo continuaria 

como estava, ou seja, o sistema vigente funcionando, 
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o pagamento das doações foi tratado com o Sr. MANOEl DE ARAÚJO SOBRINHO, gerente macro 

regional da região sudoeste da Presidência da República, Secretaria de Relações Institucionais, 

Sub-Chefia de Assuntos Federativos, com WALMIR PINHEIRO. O primeiro encontro se deu no 

restaurante Arabia na Rua Haddock Lobo, local em que tomaram um café, tratando da forma 

de pagamento, inicialmente, acertado em R$ 2 milhões e 500 mil reais em 05 de agosto de 

2014 e R$ 2 milhões e 500 mil reais em 30 de agosto de 2014 . 

Posteriormente, MANOEl foi a sede da UTC em São Paulo por três vezes. Duas para levar recibos 

dos pagamentos e a terceira para acertar o novo pedido de doação feito por EDINHO no valor de 

R$ 5 milhões de reais. 

Destes R$ 5 milhões apenas foi pago metade do valor, porque o restante seria pago apos as 

eleições, o que não foi possível em razão da prisão de RICARDO PESSOA. Mesmo assim, esta doação 

representou a maior contribuição feita pela UTC em 2014. 

Documento: 

Tabela 6 - doações 2014; 

Cartão de visita de MANOEl DE ARAÚJO SOBRINHO com anotações feitas pelo próprio Sr. MANOEl com o 

seu end",reço de e-mail manoel@cfdilma14.com.br; celulares (OV1) 99440707 e (016) 

98126,6901. Walmir Pinheiro possui a informação de que MANOEl tem relações estreitas com 

ANTÔNIO PALLOCcr. 

Tabela contendo dados para pagamento das doações com anotações manuscritas sobre as 

datas de pagamento. 

Registro de entrada de MANOEL DE ARAÚJO SOBRINHO e EDlNHO SILVA. 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2014-

- Edinho silva - BSB aguardar end (29/7/14); Edinho Silva lS h (1/9/14); No Rio Edinho Silva-

11h ( ... ) 61 32124950 6181055800; Edinho Silva no Rio (16/10/14) P 
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ANEXO 04 - CPMI E CPI DO SENADO DA PETROBRÁS- PEDIDO PARA NÃO CONVOCAÇÃO DE RICARDO PESSOA PARA DEPOR 

Em 2013 quando instalada a CPMI e CPI do Senado da Petrobrás, diante dos burburinhos que 

R,CARDO PESSOA seria convocado a depor, este cuidou de procurar as pessoas certas no Congresso 

a fim de evitar tal desgaste. 

Assim, procurou GIM ARGEllO, o qual exercia uma influência muito grande sobre o então 

presidente da CPMI, SENADOR VITAL DO REGO e o relator da Comissão, Deputado MARCOS MAIA. Em 

troca pec;liu contribuições financeiras que foram feitas em forma de doações oficiais a este, 

bem como a outros políticos por ele indicados. RICARDO PESSOA se encontrou diversas vezes com 

G,M ARGELLD em Brasília, duas delas em sua residência localizada no Lago Sul. A relação entre 

estes já vinha de longa data, ainda quando Ricardo Pessoa estava na OAS. 

Na conversa que tiveram, Gim Argello disse a Ricardo Pessoa após o pedido expresso para que 

não fosse convocado a depor: 

-tlOeixe comigo, que você não será chamado"; 

- tll00%7" 

- 11100% ninguém garante, 90%". 

o interlocutor de GIM ARGELO para o recebimento dos valores era o Sr. PAULO Roxo RAMOS, pessoa 

que ficou responsável por indicar os políticos e partidos a quem RICARDO PESSOA deveria 

contribuir. O total de contribuições foi aproximadamente R$ 5 milhões de reais. O contato de 

PAULO Roxo era o telefone 061 9666.6098f 
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Estas informações foram passadas por PAULO Roxo RAMOS a RICARDO PESSOA e VALMIR PINHEIRO no 

escritório da UTC em São Paulo na sala de RICARDO. 

~ possível que existam troca de mensagens e ligações telefônicas entre VALMIR P,NHEIRO e PAULO 

Roxo. 

Soube-se depois que PAULO CESAR Roxo RAMOS ramos foi investigado na operação Cai~a de Pandora 

e era tido como operador do ex-governador do Distrito Fed,eral Jos~ ROBERTO ARRUDA . 

DOCUMENTO: 

Tabela 3 - pagamentos feitos a Paulo Roxo. 

Notícia sobre PAULO Roxo e operação "Caixa de Pandora 

Registro de entrada de PAULO Roxo 

ANEXO 5 - SENADOR CIRO NOGUEIRA 

Por volta do final de 2013/início de 2014, RICARDO PESSOA tratou da entrega de 2 milhões de reais 

ao Senador CiRO NOGUEIRA. 

o valor foi solicitado a, RICARDO PESSOA por CiRO NOGUEIRA a pretexto da realização de tratamento 

para um problema sério de saúde. CIRO NOGUEIRA expressamente disse "me dê este dinheiro que 

no futuro terá minha contropartida". Para tanto, se encontraram algumas vezes. Duas vezes na 

sede da UTC em São Paulo e um ou duas vezes em jantar no restaurante La Tambuille. 

ALBERTO VOUSSEF f~z a entrega do valor de 1 milhão e 400 mil reais em um endereço em Brasília 

(registrado em um bilhete encontrado entre as coisas de RICARDO PESSOA em que consta o 

endereço QI-16, Conj. 1, casa 15, Brasília.) Na data da entrega ALBERTO VOUSSEF não sabia a quem 

o dinheiro se destinavaj) 
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Quanto ao restante do valor foi solicitado ql\e este fosse pago em três parcelas de 240 mil 

reais ao escritório de advocacia HUGHES E HUGHES Advogados Associados, situado em Brasília no 

Centro Empresarial Brasil XXI, Q06 conj. A, bloco C, sala 314 - setor hoteleiro sul. 

Apenas duas parcelas foram pagas. A terceira parcela, embora tenha sido cobrada pelo 

escritório no final do ano passado, não foi paga . 

Para operacionalizar o pagamento, foi formalizado pelo escritório de advocacia um contrato de 

prestação de serviço genérico, ou seja, sem objeto específico. 

Questão interessante é o fato de no ano passado, referido escritório ter se recusado a informar 

a empresa de auditoria Grant Thornton as informações constantes da Carta de Circularização. 

Enquanto todos os prestadores de serviços prestaram as informações devidas, apenas este 

escritório recusou-se a informar. 

Deve-se dizer que Ciro Nogueira era Presidente do Partido Progressista com grande influência 

no Ministério da Cidade, local de grande interesse para RICARDO PESSOA. Assim, a partir de 

fevereiro de 2012, quando MARIO NEGROMONTE saiu do Ministério, CiRO passou a ter grande força 

dentro do Ministério, por meio de seu novo Ministro, AGUINALDO. 

Documentos: 

Bilhete com anotação do endereço para entrega; 

Contrato e notas fiscais emitidos pelo escritório HUGHES & HUGHES. 

Carta de Circularização ao escritório HUGHES & HUGHES e sua resposta; 

Exemplo de carta e resposta de circularização a outro prestador de serviços a UTC. 

Notas fiscais de pagamento e comprovante de transferências bancárias; ~ e-mails de cobrança dos pagamentos.~/ '~ 7 ,'---"( 
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Registro de entrada do Senador Ciro Nogueira na UTC. 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2013 -

Ciro Nogueira (18/10/13, 19/11/13). 

• Anexo 6 - Deputado Federal JÚLIO DELGADO 

• 

JÚLIO DELGADO era peputado federal do PSB integrante da CPMI da Petrobrás e após procurar 

RICARDO PESSOA igualmente recebeu doação para a sua campanha com a finalidade de contribuir 

para que RICARDO PESSOA não fosse chamado na CPMI da Petrobrás. O valor da doação foi de 

aproximadamente 150 mil reais, a qual possivelmente foi feita junto com as demais doações 

ao partido no ano de 2014. 

Documento: 

- Cartão de JoÃO MARCOS GROSSO LOBO MATlNS, Presidente PSB BH, contendo os dados para depósito 

em nome de JÚLIO DElGADO, contendo anotações manuscritas: "PSB MG, CNPJ 03.940.864/0001-

81, Julio Delgado, 150, BB, Agência 1584-9, conta 25612-9"; 

- Cartão de JOÃO MARCOS GROSSO LOBO MATONS, Presidente PSB BH, contendo os dados para depósito 

em nome do próprio João Marcos: "eleição João Marcos, CNPJ 20575797/0001-62, 50, BB, 

agência 4384-2, conta 21405-1" 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2014 = h 
-Júlio Delgado (22/7/14). 7 
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ANEXO 07 - CAMPANHA PRESIDENCIAL luiZ INÁCIO LUlA DA SILVA 

Além das contribuições oficiais ao partido feitas pela UTC, em 2006, atendendo a pedido da 

QUIP - consórcio integrado pela UTC, lESA e QUEIROZ GALVAO - portanto, relacionado com a PS3 -

foi entregue no Comitê eleitoral do Partido dos Trabalhadores na Av. Indianópolis em São 

Paulo o valor aproximado de R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) para 

campanha do candidato LULA. O valor foi entregue ao seu tesoureiro Jos! DE F,LlPPI JUNIOR, ex

Prefeito de Diadema em algumas visitas feitas por RICARDO PESSOA, WALMIR P,NHEIRO e operadores 

indicados pela QUIP aO Comitê do Partido. 

Estes valores eram encaminhados ou para a UTC para que RICARDO PESSOA e WALMIR PINHEIRO 

fizessem a entrega pessoalmente ou, na impossibilidade destes fazerem, eram encaminhados 

por um operador da QUIP. Nestes casos! os operadores se identificavam no Comitê para a 

entrega do dinheiro com um código: Tulipa e Caneco. 

Estes códigos e a forma como o pagamento seria entregue foram acertados por WALMIR P,NHEIRO 

e dois senhores indicados por JOS! DE FILIPPI, os quais se reuniram por duas vezes. O primeiro 

encontro foi numa chope ria no shopping Plaza Sul. O segundo encontro foi no shopping D & D 

em um café em frente ao Restaurante Barbacoa . 

Para a entrega do dinheiro, o diretor financeiro da QUIP, MARCOS REIS, lig~va para WALMIR P,NHEIRO e 

a.visava que estava mandando determinada quantia por um portador, o qual deveria ser 

entregue no Comitê de campanha de LULA. Toda a combinação sobre o pagamento dos valores 

vindos da QUIP para efeito de doação a campanha do Presidente LULA foram feitas diretamente 

pela QUIP, não tendo RICARDO PESSOA e WALMIR P,NHEIRO tratado desta negociação, limitando-se a 

fazer a entrega de parte dos valores. F 
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Por vezes, como já dito, na impossibilidade de WALMIR ou RICARDO fazerem a entrega dos valores, 

esta era feita por um operador da própria QUIP, desconhecido de RICARDO PESSOA, o qual se 

identificava pelo código estabelecido. 

Deve-se esclarecer que a missão de entregar estes valores da QUIP no Comitê de Campanha foi 

passada para RICAROO PESSOA em razão de a UTC na época ser a única empresa do Consórcio que 

tinha sede na cidade de São Paulo, local da entrega, bem como em razão de sua proximidade 

com Jos~ DE FllIPPI. 

R,CARDO PESSOA esteve com o Presidente LULA aproximadamente em 7 ocasiões. Além de eventos 

políticos e sociais, como inaugurações de obras (refinaria, ferrovia, navio), jantar na casa de 

Marta Suplicy, após deixar a Presidência da República, LULA foi contratado para dar uma 

palestra na UTC, o que fez pelo Instituto Lula. 

Deve-se dizer que LULA igualmente estava na lista regular de pessoas presenteadas ao final do 

ano. Assim, era enviado a ele por um portador, corte de tecidos, gravatas e a cachaça da 

Reserva Especial da UTC. As entregas eram operacionalizadas pela Secretária particular de 

Ricardo Pessoa, Sra. Maria de Brotas . 

No entanto, Ricardo Pessoa não mantinha com ele qualquer relação de amizade, podendo, 

apenas dizer que tinha condições de acesso. 

Não pode afirmar com certeza se o Presidente LULA soube da origem do dinheiro que sua 

campanha recebeu por parte da QUIP, bem como do seu !línculo direto com a obra P53, mas 

pode afirmar que seu Comitê de Campanha recebeu aproximadamente R$ 2.400.000,00 em 

espécie para tal finalidade. F 
L' 
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Especificamente sobre a origem do dinheiro, embora haja um anexo específico sobre a QUIP, 

deve-se dizer que o dinheiro provinha de caixa 2 feito no exterior por meio do TRUST QUADRIX. 

Para tanto, havia superfaturamento dos fornecedores lá fora e o dinheiro em excesso era 

utilizado para "pagar pessoas". De que forma o dinheiro chegava aqui e era entregue, por 

exemplo, nas mãos de RICARDO PESSOA, este não sabe informar. 

Embora o tema fosse discutido no Conselho da Quip - por exemplo, a doação para campanha 

do Presidente Lula - com a ciência e concordância de todos, ficava a cargo do líder do 

consórcio QUEIROZ GAlVÃO a resolução de como isto seria feito. 

Documento: 

Contabilidade da QUIP 

ANEXO 08 - DOAÇÕES DE CAMPANHA, PARTIDO DOS TRABALHADORES E JOÃO VACCARI 

A UTC realiza doações oficiais a partidos políticos, desde 1992, especialmente, ao Partido dos 

Trabalhadores. 

Antes de 2006, as doações feitas ao PT eram feitas de forma voluntária e desvinculadas, ainda 

que tivessem interesses implícitos. No entanto, a partir de 2006 houve uma grande 

alavancagem no mercado de óleo e gás e todos passaram a olhar para a Petrobrás. 

Assim, a partir de 2006 todas as obras licitadas na Petrobrás passaram a representar um 

"motivo" para novas e grandes contribuições políticas ao PT e PP, partidos diretamente ligados 

às nomeações das Diretorias da petrobráS., 
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A Diretoria de Serviços, ocupada por RENATO DUQUE tinha apadrinhamento do PT e a Diretoria de 

Abastecimento, ocupada por PAULO ROBERTO COSTA, tinha apadrinhamento do PP. 

Salvo engano, em 2007, RENATO DUQUE pediu que RICARDO PeSSOA procurasse JOÃO VACCARI, pessoa que 

já era conhecida de RICARDO desde o primeiro governo do presidente LUlA. Quem o apresentou a 

JOÃO VACCARI foi JOSÉ DE F,lIP" JUNIOR, ex-prefeito de Diadema, ~ Deputado Estadual e Deputado 

Federal pelo PT, além de tesoureiro de campanha à reeleição de LUlA em 2006 e da campanha 

de DIlMA em 2010. Atualmente é Secretário Municipal de Saúqe da cidade de São Paulo. 

A partir de então, as doações ao PT passaram a ter vinculação direta com as obras da 

Petrobrás. Bastava assinar um contrato, que RICARDO PESSOA era procurado por JoÃO VACCARI para 

que fizessem o acerto sobre os valores. Ele dizia: o Duque me disse que saiu a contrato então 

como fica o nossa entendimento político? 

Em razão disto, JOÃo VACCARI comparecia na UTC umas cinco ou seis vezes por ano, geralmente, 

aos sábados. Conversavam amenidades, acertavam os valores e ficava tudo registrado em um 

conta corrente, guardado com RICARDO PESSOA. 

JOÃO VACCARI jamais levava um papel sequer, mas tinha uma "memória incrível". Terminada a 

conversa, qualquer anotação era picada por VACCARI e os pedaços do papel picado eram 

distribuídos em lixos diversos. 

Além disso, uma par\icularidade de VACCARI era denominar dinheiro como pixuleca. 

As reuniões se davam na sala de Ricardo no 9Q andar do prédio da UTC. Existem imagens 

gravadas no sistema de segurança que mostram a entrada de JoÃO ACCARI em seu veículo 

(Santa-Fé prata) para uma destas reuniões R 
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Os encontros eram marcados por meio de troca de mensagens no celular. RICARDO usava seu 

telefone Blackberry número 011 981935760 e JoÃO VACCARI o número 011 98105.6880 e 

01199325.9751. 

RICARDO PESSOA também encontrou poucas vezes com JoÃO VACCARI no Rio de Janeiro no Hotel 

Windsor e Sofitel de Copacabana. No entanto, nunca fez qualquer entrega de dinheiro fora de 

sua sala na empresa. 

É bom esclarecer que as doações ao PT eram feitas de modo contínuo, ou seja, não apenas no 

período eleitoral e de modo oficial, mas também em espécie, como já declinado acima, 

quando VACCARI retirava o dinheiro com RICARDO PESSOA. 

Além disso, deve-se dizer que RICARDO PESSOA pagava porque era cobrado por VACCARI. A finalidade 

era evitar dificuldades no futuro e manter a engrenagem funcionando. 

Documentos: 

Tabela 4 - controle do conta corrente de VACCARI, que contém todas as retiradas em dinheiro 

feitas por este da Sl!a conta corrente mantida pela UTC em decorrência das obras com 8 

Petrobrás, no valor total de R$ 3.921.000, 1)0. 

Tabela 4.1 - Conta corrente pagamentos ao PT feitos diretamente na conta do partido, 

desvinculado da época de campanha e que igualmente tinha relação com os pagamentos da 

Petrobrás no valor de R$ 16.600.000,00; 

Tabela 5 -lista de doações oficiais e não oficiais em 2010; 

Tabela 6 -lista de doações oficiais 2002, 2004, 2008, 2006, 2010, 2012, 2014; 

Gravação da entrada de VACCARI no prédio da UTC para uma das reuniões de acerto de contas; 
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AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2014 -

- Vacari no Rio UTC (15/1/14); ligar Vaca ri (11/2/14); Vaccari (12/4/14, 5/5/14, 12/7/14, 

26/7/14,1/8/14,20/9/14); J Vac UTC-10 horas (28/6/14); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2013 -

- João Vaccari Neto - JVN (8/5/13, 5/10/13; 17/10/13; 30/11/13); jantar c/ JVN 21hora 

(6/3/13); 

• AGENOA RICARDO PessOA ANO 2012 -

• 

- JVN na UTC - SP (16/1/12); Vaccari (20/4/12) 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2011-

- JVN Tarde (21/1/11); Vaccari (14/2/11, 3/5/11, 8/8/11, 14/9/11, 28/9/113/10/11, 31/10/11); 

19h - JVN + M. Faria (22/2/11); ligar Vaccari (10/10/11); JVN (30/11/11). 

ANEXO 09 - DOAÇÕES DE CAMPANHA. PARTIDO PROGRESSISTA 

Da mesma forma que acontecia com o Partido dos Trabalhadores, RICARDO PESSOA era instado a 

fazer contribuições aO PP em razão dos contratos fechados com a Petrobrás. Pagava porque 

era cobrado e não queria ter dificuldades futuras em seus contratos . 

Com o fechamento de contratos, invariavelmente, vinha o pedido de dinheiro para PAULO 

ROBERTO COSTA e o Partido Progressista. 

PAULO ROBERTO COSTA, Diretor de Abastecimento tinha forte relação com o Partido Progressista e 

imediatamente comunicava a Jost JANENE o fechamento de contrato com determinada empresa. 

JANENE era "dono do PP". Mandava e desmandava. RICARDO PESSOA não tinha nenhum controle 

sobre o que JANENE fazia com o dinheiro recebido. JANENE sempre pedia os valores em espécie, o 

que era operacionalizado por meio de ALBERTO YOUSSEFp 
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Aliás, sobre ALBERTO YOUSSEF, é bom que se diga que RICARDO PESSOA o conheceu na casa de JANENE, 

apresentado como "Primo", um empresário do ramo hoteleiro que precisava de ajuda para 

alguns negócios. Jamais foi dito que 

ALBERTO VOUSSEF era doleiro ou havia sido doleiro, já condenado pela Justiça . 

Os predicados de ALBERTO como empresário, bem como sua grande proximidade a lANENE o 

tornaram também próximo de RICAROO PESSOA. 

RICAROO PESSOA compareceu a jantares na casa de JANENE por cinco ou seis vezes, encontrando 

algumas vezes com PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO VOUSSEF, o que deixava bem clara a influência que 

JANENE tinha sobre estes. 

Com a morte de JANENE, ALBERTO VOUSSEF tentou assumir seu lugar no PP, mesmo sem ter cargo 

político. 

Se a figura de ALBERTO VOUSSEF antes já não era aceita por alguns no partido, com a morte de 

JANENE, o partido rachou em dois grupos: um que ainda tinha simpatia por AlBERTO VOUSSEF e outro 

que não o aceitava, liderado por CIRO NOGUEIRA, ARTHUR LIRA e Duou DA FONTE . 

Após a morte de JANENE, R'CAROO PESSOA compareceu a jantar no apartamento de MARIO NEGROMONTE, 

Ministro das Cidades, em Brasília e ALBERTO VOUSSEF lá estava presente. MARIO NEGROMONTE também 

foi beneficiado com doações feitas pela UTC, inclusive, em benefício de seu filho. RICARDO PESSOA 

';0" ,,,ode ;0""'" "' M;o;,",;o d" C;d''lJ 
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Tabela 6 - Doações oficiais 2014 

AGENDA R,CARDO PESSOA ANO 2012 -

- Jantar c/ PRC + JC (18/1/12); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2011 -

- Vinho c/ Paulo Roberto (31/1/11); reunião c/ P. Roberto (1/2/11); Homenagem a Paulo 

• Roberto Costa (6/4/11); 19:00 jantar Paulo Roberto Costa Terzeto (13/4/11); Primo c/ P 

Roberto (6/7 /11, 7/7/11); Paulo Roberto Costa (25/7 /11, 25/7/11, 26/10/11, 8/11/11); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2012 -

- Mario Negromonte 61 81399033 (7/8/12); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2011-

- Mario Negromonte (17 /2/11); Negromonte em S Paulo (6/4/11); jantar c/ Negromonte 12WUlt 

• 
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ANEXO 10 - DOAÇÕES POl[TICAS E BENESSES 

Para que a UTC pudesse ser grande e ter algum poder e influência nas questões de interesse, 

as doações políticas sempre foram feitas. 

Basta ver que oficialmente, a UTC doou para a campanha de 2014, R$ 54.805 milhões de reais 

(tabela 6, doações 2014). 

Evidentemente, tanto dinheiro doado de forma pulverizada a diversos partidos e políticos 

tinha uma intenção: fazer com que a engrenasse andasse perfeitament~, tir~ndo, portanto, 

todas as pedras que pudessem aparecer no caminho; abertura de portas no Congresso, na 

Câmara e em todos os órgãos públicos; possibilidade de discutir temas de interesse, como lei 

de licitações, desoneração de folha, terceirização, etc. .. ; evitar convocação para CPI; afastar 

entraves e dificuldades, discutir temas relevantes para a empresa ... 

Esta a razão de se ver contribuições eleitorais feitas de forma tão contundente. 

Aliás, RICARDO PESSOA era procurado por diversos políticos com esta finalipade . 

Chegou a receber ligação direta de CElSO RUSSOMANO; recebeu para almoço FERNANDO HADDAD; para 

jantar, ALEXANDRE PADILHA, entre outros. Estes encontros estão registrados em suas agendas 

pessoais. 

Não havií' diretamente um interesse da UTC na contribuição feita, mas estas eram pensadas 

sempre levando em consideração o estabelecimento de relaçÇies fortes com pessoas do Poder. 

Assim, os cargos de governador dos Estados onde a empresa tinha filiais ou obras eram alvo de 

interesse da UTC. Não pediram nada em troca e nada foi oferecido, mas a partir do momento 

que a doação era feita, as portas estavam abertas para se 
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acesso a aquela pessoa; da mesma forma políticos ligados aos sindicatos eram absolutamente 

relevantes para que em caso de greve pudessem de alguma forma conversar com estas 

pessoas. A contribuição política abria esta porta. 

NESTE CONTEXTO PODE-SE CITAR ALGUMAS SITUAÇÕES .cONCRETAS: 

- campanha de FERNANDO HADDAD à prefeitura de São Paulo: Em 2012 RICARDO PESSOA foi procurado 

por VACCARI pedindo que este pagasse uma despesa com a gráfica do CHICÃO no valor de R$ 3 

milhões de reais que estava em aberto. CHICÃO procurou WALMIR, negociou a dívida e fez o 

pagamento no valor de R$ 2.600.000,00. Depois, descontou do cont~ corrente existente com o 

VACCARI. Quem fez este pagamento foi ALBERTO YOUSSEF. O telefone de Chicão era 11 97579.8538. 

- PAUlINHO DA FORCA: no local onde a UTC constrói a Hidroelétrica São Manoel, a força dominante 

é a Força Sindical, a qual pode, se quiser, parar a obra. Assim, a doação feita a PAUlINHO no valor 

de R$ R$ 150 mil reais embora não tivesse expressa vinculação com qualquer atitude do 

parlamentar, visava garantir o acesso ao político e, consequentemente, garantir o andamento 

da obra (tabela 5). PAUlINHO foi candidato a prefeitura de São Paulo em 2012 e atualmente, além 

de Deputado Federal, é líder do Partido Solidariedade . 

- WAlOEMAR DA COSTA NETO - "dono do PR" - recebeu R$ 200 mil reais por fora e em 2010, R$ 300 

mil reais em doações oficiais. O pedido de dinheiro em espécie foi escolha de WALDEMAR COSTA 

NETO. A finalidade, manter a porta aberta no PRo Além disso, dominava o Ministério do 

Transporte, segmento o qual com a compra da Constran, passou a interessar a RICARDO PESSOA 

Nunca houve uma contra-prestação concreta, mas era uma pessoa estratégica na construção 

da linha de poder em razão da ascendência que tinha dentro do PR (tabela 5). Quando saiu o 

M· . d \ mtstro ALFREDO VASCONCELOS e entrou CESAR BORGES, WALOEMAR DA COSTA NETO perdeu o po er. No 

entanto, até então, sua palavra tinha grande relevância no Ministério dos Transportei 1~ 
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- LuIS SÉRGIO NÓBREGA DE OLIVEIRA - atual presidente da CPI da Petrobrás recebeu doação de 

campanha quando era candidato a Deputado Estadual em 2006 e depois a Prefeito de Angra 

do.s Reis, exatamente onde seria feita Angra 2. Em 2014, recebeu oficialmente, R$ 200 mil 

reais (tabela 6 doações 2006 e doações 2014). 

- HElIo CoSTA, ALOISIO MERCADANTE. JACgUES WAGNER. PAULO SOUTO, SÉRGIO CABRAL. PAULO SKAF. ~ERNANDO 

P,MENTEl: candidatos a governador de Estados que estavam na linha de interesses da UTC. 

Nunca foi pedido nada em troca, mas as doações abriram portas de acesso e colocavam RICARDO 

PESSOA em uma posição de destaque. Os candidatos em geral sabiam que em futuras eleiçÕeS o 

apoio de R,CARDO seria importante e isto fazia com que ele tivesse uma forma de "poder". 

Sobre ALOISIO MERCADANTE, pode-se dizer que RICARDO PESSOA esteve em sua casa no Alto de 

Pinheiros e conversaram sobre doações políticas. Aloisio naquela oportunidade presenteou 

Ricardo com um livro. Dessa conversa, resultou, além da doação oficial de R$ 250 mil reais em 

2010, mais R$ 250 mil reais em espécie. 

Da mesma forma, verifica-se com relação a HElIO COSTA, candidato ao governo de Minas Gerais, 

Estado de grande interesse para a UTC, que em 2010 recebeu doação não oficial no v~lor de 

R$ 250 mil reais e no mesmo valor doação oficial (Tabela 5). 

O mesmo se diga de ALUISIo NUNES FERREIRA, o qual recebeu em 2010 para a campanha ao Senado, 

R$ 300 mil reais oficialmente e R$ 200 mil reais em dinheiro (Tabela 5). Embora Ricardo Pessoa 

não acreditasse em sua vitória, era candidato do PSDB e tinha sua força. 

Da mesma forma foi o ocorrido com RODRlGO NEVES BARRETO, atual prefeito de Niterói, o qual 

recebeu contribuições de RICARDO PESSOA desde à época em que era candidato a vereador de 

Niterói, no ano de 2004. Em 2005, foi convidado para assumir a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia, a qual articula gestões na área de construção naval e 

petroquímica, área de grande interesse para a UTC. As doações se repetiram em 2008, na sua 

candidatura para prefeito e em 2012, em sua segunda candidatura para a prefeitura de Niterói 

-local onde a UTC Engenharia atua no ramo naval e na área de construção off-shore. 
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TABELA 5 - DOAÇOES OFICIAIS E NÃO OFICIAIS 

TABELA 6 - DOAÇOES OFICIAIS 

AGENDAS RICARDO PESSOA 2011/2014 

ANEXO 11 - Jos! D,RCEU 

JOS! DIRCEU nunca exerceu qualquer influência clara e direta na Petrobrás, mas sabe-se da sua 

máxima relevância dentro do Partido dos Trabalhadores. De outro lado, sabe-se que o PT 

exerce um poder enorme dentro da Petrobrás, sendo, aliás, responsável pela indicação da 

Diretoria de Serviços. 

Assim, nesta linha de sucessão e importância no exercício do poder junto à Petrobrás tem-se o 

PT, Jos~ DIRCEU, JOÃO VACCARI e RENATO DUQUE. 

Não é à toa que RENATO DUQUE mandou RICARDO PESSOA procurar JoÃO VACCARI para acertos 

financeiros com o partido após este assinar contratos com a Petrobrás. Dinheiro este que foi 

utilizado para pagar valores solicitados por Jos! D,RCEU à UTC a pretexto de um contrato de 

consultoria firmado com esta, mas que não estava mais sendo executado em razão da prisão 

de JOS! DIRCEU. 

Explica-se: Em certa ocasião, pouco tempo antes da prisão de JOS! DIRCEU, RICARDO PESSOA 

conversou cOm este no Hotel Sofitel no Rio de Janeiro. 

Falaram sobre o mercado e Jos! DIRCEU apresentou uma proposta çle levar a UTC para realizar ~~ 
obm "O ,,,,,;,,, mmo ,,,', ColOmb;. ,'" m"mo ",,"h •. ,," 0,." ;,""m' "';f ~ \ 
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grande entrada nos países vizinhos. RICARDO disse que não teria condições de abraçar tantos 

mercados, mas disse que se interessava pelo Peru. 

As conversas progrediram, Jost DIRCEU trouxe ao Brasil a pessoa que representava o President~ 

do Peru, demonstrando que não era apenas conversa . 

A UTC chegou a abrir o escritório no Peru e o projeto seguiu. 

Jost DIRCEU mostrou que não só abria as portas no Peru, mas que colocaria a UTC nas obras 

públicas. 

Para tanto foi feito um contrato de consultoria com a sua empresa 10 ASSESSORIA' CONSULTORIA LTOA 

no valor inicial de R$ 1.480.000,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta mil reais) em doze 

parcelas, sendo a primeira em 29/02/2012. 

Um ano após o contrato, foi feito um Aditivo, no qual se estabeleceu o pagamento adicional de 

R$ 906.000,00 (novecentos e seis mil reais) em 12 parcelas com início em 11/02/2013, 

período este em que Jost DIRCEU estava preso . 

Um ano depois, veio o segundo aditivo obrigando a UTC pagar mais R$ 840.000,00 (oitocentos 

e quarenta mil reais) em doze parcelas a partir de 11/02/2014. 

Todo o tramite do contrato e aditivo, bem como os pagamentos foram operacionalizados com 

o irmão de JOSÉ PIRCEU, LuIS EDUARDO. Os pagamentos foram feitos mensalmente. Os aditivos pós 

prisão de Jost DIRCEU foram feitos atendendo um pedido de ajuda e sUp'orte enquanto estava 

fu" dO,""óci"Y J~ 

40/72~ .. . V 

b 
I I 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



• 

• 

~ --~------------------------

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

Apenas e tão somente em razão de se tratar de Jost DIRCEU e da sua grande influência no Partido 

dos Trabalhadores, é que, mesmo sabendo da impossibilidade de ele trabalhar no contrato 

firmado, porque estava preso, o aditamento foi feito e as parcelas continuaram a ser pagas. 

É bom dizer que em determinado momento, RICARDO PESSOA chamou JOÃO VACCARI e disse a ele 

sobre esta situação e disse que dada às circunstâncias descontaria parte dos pagamentos de 

Jost DIRCEU da conta corrente que JoÃO VACCARI mantinha com este. O valor compensado foi em 

torno de 50% do contrato. 

JOÃO VACCARI não se opôs e, portanto, metade dos valores foram retirados dos acertos 

financeiros decorrente das obras da Petrobrás. 

A pessoa que emitia as notas para cobrança dos valores e que trabalhava com JOSÉ DIRCEU era 

LoRENA KRAFT - e-mail: lorena@uniconnet.com.br. 

O contato do irmão de Jost DIRCEU, LuIZ EDUARDO era o telefone 011 994831677, e-mail: 

leos@jdaconsultoria.com.br 

Existem e-mails do WAlMIR P,NHEIRO trocados com LORENA e LuIZ EDUARDO tratando da questão dos 

pagamentos. 

Também atendendo a pedido de Jost D,RCEU em 2010 hOUVe contribuição oficial para a 

campanha de seu filho ao cargo de Deputado Federal no valor de R$ 100 mil reais. 

Outra consideração a ser feita em relação a Jost DIRCEU é a sua relação com MILTON PASCOVICH e 

pessoas que de alguma forma estiveram ligadas as questões da 

,/-1 
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DOCUMENTOS -

Tabela 5 - doações 2010 

Registro de entrada de Luiz Eduardo de Oliveira e Silva 

- contrato de consultoria e aditivos 

- relação de pagamentos feitos a JD Consultoria e Assessoria Ltda. 

- conta corrente de Vaccari em que consta o desconto de 50% do valor do contrato de José 

Dirceu. 

- e-mails trocados sobre pagamentos 

- notas fiscais 

- comprovantes de transferências bancárias (ainda estão sendo levantados e em breve serão 

apresentados) 

AGENDA R,CARDO PESSOA ANO 2013 -

- Luis Eduardo JD (7/3/13); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2012 -

- Almoço J. Dirceu (14/12/12); 

AGENOA RICARDO PESSOA ANO 2011 -
i 

jantar c/ Júlio Camargo com Zé Dirceu (7/12/11) . 

ANE)(O 12 - DUDU DA FONTE: 

DUDU OA FONTE pertencia ao grupo do PP formado a partir da cisão do partido com a morte de 

Jos~ JANENE. 

Em determinada ocasião DUDu DA FONTE juntamente com DJAlMA RODRIGUES, Executivo da Petrobrás 

na área de abastecimento e membro do Conselho da Coquepar, procuraram RICARDO PESSOA na 

UTC e ofereceram uma obra na COQUEPER/COQUEPAR em troca do valor aproximado de R$ 

300 mil reais, além de eventual pagamento sobre as parcelas a serem recebidas na obra. ~ 
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o pagamento acertado foi feito em 2010: R$ 100 mil reais em espécie pago na UTC em São 

Paulo fi R$ 200 mil reais em doação oficial (tabela 5). Não há registro da entrada das referidas 

pessoas, as .quais entraram, possivelmente, pela garagem sem passar pela portaria da 

empresa . 

A UTC preparou a proposta e projeto para a obra, investindo dinheiro para vencer o contrato. 

Duou OA FONTE recebeu o dinheiro, mas até hoje a UTC não fez a obra. 

Simplesmente, a concorrência não foi para frente. Duou OA FONTE deu um "passa moleque" em 

RICARDO PESSOA. 

Atualmente, sabe-se que Duou DA FONTE exerce o cargo de Deputado Federal pelo PP. 

DOCUMENTO -

Tabela 5 

ANEXO 13 - PRESIDENTE DO CCJ. DEPUTADO FEDERAL ARTHUR LIRA: 

Com o ra,cha do PP após a morte de los~ lANENE, o novo grupo formado contava com a liderança 

de ARTHUR L,RA. Da mesma forma que o grupo liderado por ALBERTO VOUSSEf continuava cobrando 

valores pelos contratos na PETROBRÁS, ARTHUR LIRA entrou em contato com RlCAROO PESSOA e disse 

"você está trabalhando ainda na Petrobrás", "para continuar assim" pediu 1 milhão de reais, o 

que foi pago em dinheiro na UTC de São Paulo em uma só vez recebido das mãos de WALMIR 

"~,oo. ~ 
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Uma parte deste valor (50%), depois foi descontado por R,CARDO PESSOA do que iria pagar a 

ALBERTO VOUSSEF, uma vez que se tratava do mesmo partido. 

Documento: 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2011-

- Arthur de Lira (10/10/11) . 

ANEXO 14 - SENADOR BENEDITO LIRA: 

o senador BENEDITO LIRA é pai de ARTHUR L,RA. 

Em 2010, BENEDITO chegou no escritório da UTC no Rio de Janeiro com ALBERTO VOUSSEF e 

expressamente pediu dinheiro para a campanha. R,CARDO PESSOA deu R$ 400 mil reais e ALBERTO 

VOUSSEF disse que este valor poderia ser descontado do seu conta corrente de recebimentos 

relativos aos contratos da Petrobrás. 

o dinheiro foi doado oficialmente . 

BENEDITO disse que estava com um problema em uma Fazenda, citando na conversa problemas 

com um agiota em Pernambuco. 

O interesse de RICARDO PESSOA em BENEDITO LIRA tinha relação com a sua construção de uma linha 

de poder, onde es ",esse próximo de pessoas chaves. BENEDITO LIRA era uma liderança 

importante. 
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Documento - tabela 5 

ANEXO 15 - Josf DE FrllPPI JUNIOR: 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

Jos1 OE FILIPPI JUNIOR é ex-prefeito de Diadema, Deputado Estadual e Deputado Federal pelo PT, 

além de tesoureiro de campanha à reeleição de LULA em 2006 e da campanha de DILMA em 

2010. Atualmente é Secretário Municipal de Saúde da cidade de São Paulo. Foi Jos~ DE F,LlPPI 

JUNIOR que apresentou RICARDO PESSOA a JOÃO VACCARI. 

Além disso, foi quem, como tesoureiro da campanha do PRESIDENTE LULA recebeu o valor de 

aproximadamente R$ 2.400.000,00 em dinheiro entregue por RICARDO PESSOA, WALMIR P,NHEIRO E 

PORTADORES no Comitê da campanha na Av. Indianópolis em 2006 a pedido da Quip. 

Jos1 DE F,LlPPI JUNIOR recebeu igualmente valores em dinheiro para as suas campanhas políticas 

desde 2010 no valor total de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). Os valores 

foram retirados na UTC com WALMIR P,NHEIRO por um motorista de taxi da confiança de Jos~ DE 

F,LlPPI JUNIOR, Sr. JOAO WORN - tel: 1178638843. (tabela 7) 

Em 2010, também foi contribuído oficialmente com a sua campanha, o valor de R$ 150.000,00 

(tabela 5). 

Nunca houve um pedido expresso de contra-partida dos valores doados. No entanto, Jos~ Df 

F,LlPPI JUNIOR era a conexão direta com JOÃo VACCARI, pessoa com alta influência na Petrobrás e, 

também aos candidatos à Presidência da República, LUIs INÁCIO LULA DA SILVA e DILMA Rous5EF, de 

quem foi tesoureiro de campanha em 2006 e 2010, respectivamente. 

José de Fjlippi utilizava o e-mail zedefilippi@gmail.com 
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tabela 7 - relação de pagamentos Jost DE FllI'PI JUNIOR 

tabela 5 - doações oficiais e não oficiais 2010 

registro de entrada UTC São Paulo de JOSÉ OE F'lI'PI JUNIOR e JOÃO HENRIQUE WORN 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2014 -

• - Pref. Fillipi na UTC SP (17/1/14); Fillipi ligar (10/3/14); Fillipi + Padilha na UTC (11/3/14); Fillipi 

(17/4/14, 25/4/14); Ao final da agenda consta José de Filipi Junior (61) 3215.5611; (11) 

7863.8844; 

• 

AGENOA RICARDO PESSOA ANO 2013 -, 

- Filippi (29/1/13, 12/3/13, 28/11/13); Filippi Jr. na UTC 11 999259111/995319299 (12/3/13); 

Filippi Charlô - 21:30h (13/12/13); - jantar Filippi (28/11/13); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2012 -

- Dep. Fillipi (22/5/12, 25/6/12, 2/7/12, 31/8/12, 9/11/12, 6/12/12); 

AGENOA R,CARDO PESSOA ANO 2011-

- Pref. Fillipi - 11 95319299 (5/2/11); 20h - jantar c/ Filippi c/ Paulo Bernardo (24/3/11); ligar 

p/ Filipi 1195319299 - Fillipi - 11:30h no E.C. (29/9/11); Fillipi - 11:30h (26/9/11); 

apresentação Fillipi (24/10/11) . 

ANEXO 16 - Ex-DEPUTADO FEDERAL LUIS ARGOlO: , 

As possibilidades de ascensão de LuIS ARGOLO na política era uma unanimidade. Todos viam nele 

um possível candidato a governador da Bahia e, mais a frente, Senador e Presidente da 

República. Talvez em razão disto, ALBERTO VOUSSEF, que muito se aproximou dele, pediu em 2010 

que RICARDO PESSOA contribuísse com sua campanha. p 37
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RICARDO PESSOA deu aproximadamente R$ 600 mil reais em dinheiro e mais duas parcelas de R$ 

150 mil reais em doação oficial. Sabe que os valores em espécie foram utilizados nas ações 

que LuIS ARGOlO promovia anualmente em suas caravanas sociais. 

Documento: 

AGENDA RICARDO PESSOA 2013: 

- Luis Argolo - jantar BSB (5/6/13). 

ANEXO 17 - Ex-DEPUTADA FEDERAL ALINE CoRREA 

A Ex-Deputada Federal e atual vice presidente do Partido Progressista ALINE CORR" é filha de 

PEDRO CoRREA e foi feito pedido expresso por parte de ALBERTO VOUSSEF para que fossem feitas 

doações para a campanha de 2010. Os valores foram doados e, posteriormente, com a 

concordância de ALBERTO VOUSSEF, descontados dos valores que seriam destinados a PAULO ROBERTO 

COSTA em razão dos contratos com a Petrobrás. 

Assim, foram pagos R$ 150 mil reais em espécie e doados oficialmente R$ 263 mil reais . 

DOCUMENTO -

TABELA ~ 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2011 -
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ANEXO 18 - Ex-DEPUTADO FEDERAL CÂNDIDO VACCAREZZA: 

Dentro da Câmara dos Deputados existe um órgão denominado COI - Comitê de Obras 

irregulares, o qual é composto por Deputados Federais e tem a atribuição de analisar o 

parecer do Tribunal de Contas da União sobre a regularidade de uma obra e mandar paralisá-Ia 

ou não . 

Portanto, é um comitê fundamental para a área de Engenharia. A sua decisão pode ter como 

consequência a paralisação de uma obra por meses, o que significa prejuízo incalculável. 

CÂNDIDO VACCA,"ZA possuía ingerência junto ao COI e, nesta condição, RICARDO PESSOA pediu a ele 

que interferisse no possível julgamento irregular de uma obra do REPAR, o que havia sido 

recomendado pelo TCU e não foi acolhido pelo COI. 

R,CARDO PESSOA não pode afirmar se a atuação de UNDIDO VACCAREZZA foi determinante para o 

resultado obtido ou se o resultado iria acontecer de qualquer maneira. Não pode negar, no 

entanto, que pediu uma análise especial do caso. 

Não houve para tanto uma contra-partida financeira direta. Jamais, CANDIOO VACCAREZZA pediu ou 

sugeriu absolutamente nada para que atendesse ao pedido de R,CARDO PESSOA, tampouco, RICARDO 

sabe se de fato foi qualquer atuação de VACCAREZA determinante para que a obra fosse julgada 

regular. 

Tal situação insere-se no contexto já narrado quando os atos ficam no campo abstrato, mas 

que um e outro sabem que ficaram devendo um "favor". As eleições se renovam e as doações 

se repetem; os candidatos precisam das doações. Assim, VACCAREZZA não pediu nada em troca da 

sua atuação no COI, mas depois no ano eleitoral pediu contribuição à campanha, o que foi 

feito. 

Em 2010, a UTC doou R$ 200 mil reais. Em 2014, R$ 150 mil reais. 
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TABELA 6, DOAÇOES 2010 E 2014 OFICIAIS 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2014 -

- Vaccareza (14/2/14, 25/7/14, 27/10/14); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2013-, 
- Vaccarezza (1/3/13, 7/3/13); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2012 -

Vaccarezza (9/3/12, 24/5/12, 29/5/12, 2/8/12, 3/9/12); Vaccareza Charlô (1/6/12); 

Vaccareza 61 99430143 (4/7/12); 

Anexo 19 - Jost StRGlO DE OLIVEIRA MACHADO ex-presidente da Transpetro 

Em razão de obras vencidas pela UTC na Transpetro, RICARDO PESSOA foi instado a pagar a José 

SÉRGIO DE OLIVEIRA MACHADO, seu presidente por 12 anos, aproximadamente o valor de 1 milhão de 

reais, para que não houvesse dificuldade no pagamento /andamento do contrato. O contato 

para pagamento era a pessoa de FElIPE PARENTE (tel. 85 91037402 / 21 986776449). o qual ligava 

para WALMIR P,NHEIRO para marcar a retirada do dinheiro que era feita ou na UTC ou era entregue 

em um apart hotel no bairro do Itaim em São Paulo. 

Sabe-se que SÉRGIO MACHADO foi nomeado para presidente da Transpetro em 2003 por indicação 

do " .. dO' ... " ""'.'. ~ 
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ANEXO 20 - QUIP. QUADRIX. MILTON PASCOVICHI E PEDRO BARUSCO. 

A QUIP é uma empresa que tem contratos com a Petrobrás tanto no Brasil, como no exterior, 

notadamente para fabricar três plataformas de petróleo: P53, P55 e P63. Eram sócias da QUIP 

as empresas lESA, Camargo Correia, Queiróz Galvão e UTC. 

Os valores pagos pela Petrobrás em razão de referidas obras eram depositados na conta 

corrente da QUIP no exterior. Para operacionalizar e administrar as suas obrigações e ordens de 

pagamentos, a QUIP contratou um trust no exterior, denominado QUADRlX. Dois tipos de 

pagamentos eram realizados pela Quadrix: pagamentos referentes as obras da Petrobrás; 

pagamentos referentes a comissionamentos devidos à agentes públicos em razão de tais 

obras, ou seja, o pagamento de propinas a agentes públicos brasileiros. 

Todos estes pagamentos eram operacionalizados pelo representante da QUADRIX na Suiça, Sr. 

STEFAN MULlER. Embora RICARDO PESSOA não fosse responsável por isto, uma vez que a UTC não era 

líder do consórcio, tinha ciência e anuiu a realização de tais pagamentos. 

Sabe também que nenhuma entrega de dinheiro no Brasil foi feita pelo Sr. ALBERTO VOUSSEF, 

sendo, provavelmente, usado outro operador escolhido pela QUIP, sem o conhecimento de 

R,CARDO PESSOA sobre quem é esta pessoa. 

Todo o controle sobre os pagamentos era feitos pela QUlP. R,CARDO PESSOA possui apenas o 

registro de uma tabela elaborada por VALMIR P,NHEIRO a partir de dados fornecidos pela QUIP. Este 

registro passou a ser feito na tentativa de preservar os recebíveis da UTC, uma vez que havia 

uma desconfiança sobre a realização correta dos pagamentos acordados. 

RICARDO PESSOA recebia constantes reclamações de PEDRO BARUSCO que se queixava de não t.er 

recebido o acordado. De outro lado, RICARDO PESSOA recebia do controle da QUIP a realização do 

pagamento, ou, pelo menos, o desconto destes da sua parte de recebimentos, o que levou à 

conclusão de que pode ter sido desviado algum valor devido a RICARDO a pretexto 

pagamentos foram feitos, quando não foram-R' 

de que 
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Além disso, como já revelado no anexó dedicado a doações ao Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, a Quip encaminhou valores para pagamento à campanha de 2006. 

Da tabela 9 extrai-se também O seguinte: 

- pagamentos feitos pela QUAORIX diretamente para a conta MARANEllE, a qual pelo que tem 

conhecimento, pertencia a PEDRO BARUSCO; 

- pagamentos a MILTON PASCOVITCH, que tinham como destino Pedro Barusco. 

Sobre estes, deve-se dizer que em 2007, quando da construção da plataforma P53, RICARDO 

PESSOA foi procurado por MILTON PASCOVICHI com a finalidade de que fosse pago a ele o valc;>r de R$ 

1 milhão de r~ais aproximadamente. Estes valores, pelo que se sabe, destinavam-se a PEDRO 

BARUSCO. 

Para tanto, o dinheiro era entregue por alguém da QUIP no escritório da UTC com a finalidade 

de pagar Milton/Pedro Barusco. 

WAlMIR PINHEIRO levou aproximadamente 3 vezes valores na casa de MILTON para que este fizesse 

chegar a BARVSCO. As demais vezes, pode ser que MILTON tenha retirado na própria UTC, não se 

recordando ao certo. 

DOCUMENTO -

Tabela 9 - pagamento feitos pela Quip 

Agendas Ricardo Pessoa 2011/2014 

ANEXO 21 - PACTO DE NÃO AGRESSÃO E FIXAÇÃO DE PRIORIDADES: 

A PETROBRÁS, anualmente, apresentava seu plano de negócios ao mercado fornecedor e ao 

mercado financeiro. Tal plano era apresentado em diversas entidades de classe, como a 

ABEMI, ONIP, IBP, FIESP, FIRJAN, etc. A grande demanda que se apresentava fazia com que O 

governo e apropria PETROBRÁS solicitassem que as empresas e seu parque fornecedor se 

~",;'""m • ",",I;fi~",m "" .,,"d., "" """;Id'd~ 
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Para tanto, o próprio governo e a PETROBRÁS criaram o programa de mobilização da indústria de 

petróleo e gás, com a participação de diversas entidades de classe, com O objetivo de dotar o 

mercado brasileiro de condições para. atender essa demanda. Portanto, já se sabia de antemão 

quais oportunidades ou obras iriam ser licitadas e em que tempo aproximado. Eram obras 

gigantescas, as quais exigiam a união dos epicistas, para fazer frente a grande demanda que se 

apresentava, tanto no caso de off-shore, como no caso de on-shore . 

A UTC foi convidada para participar de 4.029 obras junto a PETRO~RÁS. Ela participou 

efetivamente de 609 obras e ganhou 107 obras. Nas principais obras da PETROBRÁS, existia um 

arranjo entre as empresas concorrentes, o qual funcionava por intermédio de um "pacto de 

não agressão" e de "fixação de prioridade na obra". 

Essas obras, nas quais existia um arranjo/combinação de preço por parte das empresas, eram 

as que compunham: Q) os grandes pacotes de HDT'S em diversa.s refinarias; b) os grandes 

pacotes da RNEST (Abreu e Lima); e c) aos grandes pacotes do COMP'RJ. Com relação à tais obras 

existiu, portanto, um tlpacto de não agressão" e uma "fixação prioridade na obra" - os quais 

foram firmados entre as empresas licitantes na dinâmica abaixo descrita. 

Quando um grande pacote de obra na PETROBRÁS era lançado, as empresas licitantes promoviam 

uma reunião para conversarem sobre o tema. Não existia, no entanto, um clube fixo de 

empresas, isto porque os integrantes desse grupo se alteravam dependendo do pacote 

lançado - o critério para incluir ou excluir as empresas desse grupo era o da afinidade. 

Nessas reuniões, era discutida a forma de distribuição dos pacotes de obras da PETROBRÁS. Como 

nenhuma empresa tinha a capacidade de construir todas as obras sozinha, as reuniões 

objetivavam realizar a divisão dos grandes pacotes entre as empresas participantes para que 

nenhuma destas ficasse sem obra. 

Para realizar tal distribuição, eram celebrados pactos de prioridade e de não agressão entre as 

empresas. Por intermédio deles, existia uma combinação de preço entre as empresas licitantes r 
para, com ela, favorecer a vitória de determinada pessoa jurídica na licitação (normalÇ1ente a 
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que tinha preferência para a obra em questão). Ou seja, respeitando a divisão prévia feita em 

tais encontros, as empresas combinavam entre si o preço a ser ofertado na licitação - para, 

justamente, ou dar cobertura a empresa com a preferência na obra (fornecendo preços mais 

elevados do que o oferecido por esta) ou ofertar o preço de mercado e com isto vencer o 

certame. 

Como funcionava no caso de ds: pedia-se para que a empres~ não diminuisse a produtividade, 

para não correr riscos. Isso significava que para 40% aproximadamente do preço os índices da 

produtividade e da mão de obra seriam baixos. Bastava por exemplo, em uma montagem de 

tubulações de 10 ou 8 polegadas, colocar 350 homens hora por tonelada e não 250, por 

exemplo. Era, portanto, na produtividade da obra que o preço era fixado para respeitar o 

referido pacto de não agressão/prioridade. 

Após essa definição de prioridades, diversos grupos se dividam e um verdadeiro embate 

acontecia para a formação dos consórcios. Por tal razão, nesses grandes pacotes, poucas 

propostas eram apresentadas; até porque poucos consórcios teriam condição de apresentar 

uma proposta consistente e séria. 

Saliente-se que estas discussões de consórcios e de pactos de preferência /não agressão não 

eliminavam a presença de outras empresas aventureiras; as quais não respeitariam o 

acordado. 

Em caso de cobertura de uma empresa na licitação, algumas vezes, as que se sagrariam 

vencedoras auxiliavam as demais participantes que dariam cobertura nos custos do projeto. 

Nada disso tem a ver com o preço interno da PETROBRÁS ou com a sua lista de convidados. Os 

preços da PETROBRÁS, dentro dos quais as licitações poderiam ser realizadas, sempre foram 

baixos. Por tal razão, empresas sem conhecimento na área e de menor porte, quando 

ganharam determinadas licitações, chegaram a ir a falência, pois ofertavam para g~nhar a 

licitação qualquer preço, com base apenas em informações que circulavam no mercado de 

fornecedores de equipamentos; menosprezando o fato de que p preço já era, por si só, baixo. 
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o início do que ficou nominado como cartel pelo Ministério Público Federal ocorreu na 

licitação da unidade de propeno da REVAP, em São José dos Campos. Nela, foi apr~sentado 

para licitação um projeto muito ruim - o qual era fraco e inconsistente. Por tal razão, a 

licitação "deu vazia~' e nenhum proponente apareceu. 

Diante de tal fato, a ABEMI, em razão de sua atuação como entidade representante das 

empresas de construção e montagem industrial, foi chamada pela PETROBRAs para que tomasse 

algumas providências diante do ocorrido na licitação da unidade de propeno da REVAP: Para 

que não correm mais licitações vazias. 

Para resolver a situação, a ABEMI promoveu uma ou duas reuniões entre as empresas 

integrantes da classe por ela representada para, justamente, preparar as empresas para os 

grandes pacotes de obras da PETROBRÁS e, com isto, evitar a repetição de uma licit"ção vazia 

como a que ocç>rreu na unidade de propeno da REVAP. 

Paralelamente a tais reuniões institucionais, promovidas a partir d~ ABEMI, foram realizadas 

reuniões entre as empresas licitantes, as quais foram supra mencionadas, para discutir a 

divisão dos grandes pacotes e determinar quais empresas teriam prioridade em cada um 

destes. Saliente-se que tais divisões ocorriam no bojo dos três grandes pacotes supra 

mencionados, não existindo tal discussão para outras obras, tais como: grandes gasodutos; 

térmicas; e unidades de fertilizantes. 

No caso específico da UTC, foi pedido prioridade na REFAP e não na RNEST. Prioridade esta que 

não impediu disputas acirradas, com concorrentes aparentes e até ocultos, como a GAlVÃO que 

se escondeu atrás de uma empresa de menor porte como a MIP. No entanto, das empresas 

participantes das reuniões acima mencionadas, a UTC não sofreu nenhum agressão, 

respeitando elas o que foi acordado em tais reuniões. 

Já no caso do propeno REPlAN, a UTC não sabia a lista de convidados, por não ter conseguido 

identificar todos. Na última hora ela ficou sabendo que a OAS estaria presente. Diante de tal 1 
fato, a UTC pediu a OAS para que esta não participasse da licitação. Em troca de tal pedid~ 
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ofertado a OAS uma participação em outro consórcio, qual seja: no consórcio COM PAR da 

planta de HDT da REPAR. 

No que tange o COMPERJ, a UTC inicialmente participou de algumas concorrências. Um grande 

pacote, porque a UTC já tinha seguido adiante no investimento das utilidades que já era muito 

grande. A CNO entrou porque seria um investimento inicial e, como era vultuoso, a UTC 

resolveu dividi-lo com a CNO. Nesse caso, a UTC não participou de reuniões e não houve 

nenhum pacto de não agressão. 

Algumas questões pontuais: a) o cliente, seja a diretoria de abastecimentos, seja a diretoria de 

serviços, não tinha conhecimento de nenhum pacto de não agressão ou de preferencia; b) A 

UTC e RICARDO PESSOA jamais entregaram qualquer lista ou receberam qualquer preço de 

cliente, muito menos lista de convidados no que tange a PETROBRÁS (com exceção do caso da 

BR DISTRIBUIDORA); c) Os pagamentos exigidos pelos clientes não tinham correlação com 

nada do que era tratado no mercado. Eram exigidos porque iria ser assinado o contrato, seja 

ele qualquer que fosse; d) Os aditivos sofriam os trâmites legais e também sofriam cobranças 

após aprovados. RICARDO PESSOA nunca se reuniu com AUGUSTO MENDONÇA, já tudo O que 

JULIO CAMARDO falou a respeito da UTC é verdade. 

Sobre o paralelismo dos preços, as empresas que não tinham prioridade eram avisadas sobre 

um parâmetro para os valores a serem apresentados. Este mesmo parâmetro valia não só para 

o preço inicial, mas também para o BID e REBID. 

Documentos: 

- planilha detalhada com todas as obras da UTC junto a PETROBRÁS no bojo das quais foi realizado 

um acerto de preço entre as empresas que participaram da licitação. A partir de tal planilha é 

possível detalhar todas as empresas que participaram do pacto, quais eram os consórcios 

OO.m.do,. ".i, OO"m 0' .. Io~' '''.'.O''doR 
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- DFP das obras que a UTC perdeu e deu cobertura. São 8 obras no total, sendo 2 individuais e 

6 em consórcio. 

ANEXO 22 - CERTAME DE EMPRESAS JUNTO A PETROBRÁS - ÁREA DE ABASTECIMENTO 

RENATO DUQUE e PAULO ROBERTO COSTA, por meio da diretoria executiva, poderiam convidar 

empreiteiras para as obras da PETROBRÁS. Portanto, eles possuíam ingerência na lista de 

empresas convidadas para o certame. RICARDO PESSOA ouviu falar, por informações do mercado, 

que valores eram entregues a tais diretores para incluir nomes nessa lista. 

Todos os empreendimentos da área de abastecimento, como qualquer outra, tinham um 

procedimento que sua lista de convidados para o certame seguia o trâmite seguinte: 

A comissão de licitação, com base no cadastro de fornecedores (CRCC) e do sistema 

('Progefe), elaborava a lista de convidados. Essa lista seguia para o gerente de 

empreendimentos, que se aprovado, era encaminhada ao gerente geral, depois ao gerente 

executivo (no caso BARUSCO). Este em conjunto com o seu par da uQidade de negócios 

(aba~tecimento) e juntos encaminhavam ao diretor de serviços e de abastecimento. 

o diretor de serviços prepara uma exposição de motivos e a apresenta a diretoria executiva . 

Nesta hora, algum convidado poderia ser incluído ou excluído da lista. ("'Essa inclusão ou , 

exclusão era pública, sendo informada no bojo do procedímento aos participantes). 

A diretoria executiva ao aprovar as licitações aprova também nesta hora a lista de convidados. 

Qualquer alteração posterior exigia o retorno a diretoria executiva. Os diretores DUQUE e PAULO 

ROBERTO nessa hora poderiam alterar a lista desde que seguissem esse trâmite. 

Documento: 

Agendas Ricardo Pessoa 2011/2014 Ir 
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ANEXO 23 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

RICARDO PESSOA/UTC pagou a THIAGO CEORAZ o valor de cinquenta mil reais mensais, de modo 

informal (sem contrato e sem emissão de not~s), para que este trouxesse informações de 

processos relativos ao interesse da UTC no que tange a PETROBRÁS - notadamente para obter 

informações de inteligência com relação a tais feitos que tramitavam perante o TRIBUNAL QE 

CONTAS DA UNIÃO. Esses pagamentos perduraram por dois anos e eram sempre realizados em 

espécie. RICARDO PESSOA sabia que o pai de THIAGO CEDRAZ era o ministro HAROLDO CEDRAZ. Sublinha-se 

que tais pagamentos, em verdade, eram realizados na expectativa de contratar, de alguma 

forma, um tráfico de influência perante o TRIBUNAL DE CoNTAS DA UNIÃO. 

Os pagamentos de 50 mil reais mensais eram retirados geralmente por LUCIANO ARAÚJO, 

tesoureiro nacional do Solidariedade, conforme cartão de visita de LUCIANO ARAÚJO que contém 

anotação manuscrita de um número de celular 11 82116900. 

Acrescente-se a estas informações, aquelas já constantes no Anexo 2 especificamente sobre a 

atuação de THIAGO CEORAZ no âmbito do TCU para o consórcio de Angra 3 . 

Documento: 

Tabela de pagamentos a THIAGO CEDRAZ 

Cartão de visita de LUCIANO ARAÚJO, Tesoureiro do Partido Solidariedade 

AGENDA R,CARDO PESSOA ANO 2014 -

- Thiago Cedraz (9/1/14, 10/3/14, 24/6/14, 4/9/14, 20/10/14); casamento Tiago Cedraz 

(15/3/14); - Pezão/Cedraz (10/4/14); 

AGENDA RJCARDO PESSOA ANO 2013 -

- Tiago + Klein (25/4/13); 

- Thiago Cedraz (19/6/13; 4/7/13; 26/8/13); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2012 - v 
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- Thiago Cedraz (8/3/12, 29/6/12, 3/9/12); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2011 -

- Thiago Cedraz (2/5/11, 6/6/11, 7/7/11, 22/7/11) 

ANEXO 24 - FORMA DE OSTENCAo DE DINHEIRO EM ESPÉCIE 

Os valores em espécie destinados as doações políticas em grande parte até 2013 eram obtidos 

pela UTC junto a pessoa de ADIR AíSAo, empresário paulista que a UTC usou para emitir notas 

fiscais e fazer dinheiro vivo. 

Para tanto, ADIR ASSAD utilizava de duas empresas, as quais prestavam apenas em parte os 

serviços discriminados nas notas fiscais emitidas. Por exemplo, a empresa ROCÓTAR que 

trab~lha com o stock car emitia um contrato superfaturado, do qual 20% era real e 80% do 

valor era devolvido. Da mesma forma a S.M. TERRAPLENAGEM LTOA. 

Também foi utilizado para a mesma finalidade - ou seja, obtenção de dinheiro em espécie -, 

mas em menor escala que com ADIR ASSAD, um escritório de advocacia de São Paulo, do Dr. 

ROBERTO TROMBETA. 

ROBERTO TROMBETA efetivamente prestou serviços como advogado para a UTC. No entanto, utilizou 

também desta roupagem para viabilizar valores em espécie a RICARDO PESSOA. 

Estes valores eram a fonte de pagamentos às pessoas citadas nos demais anexos. 
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É de conhecimento de RICARDO PESSOA que MARIO GóES era amigo de BARUSCO e GONÇALVEZ, sucessor 

de BARUSCO. Ele, portanto, sempre acompanhou BARUSCO nos recebimentos de comissionamentos 

em nome de tais pessoas. (Há uma planilha impressa comprobatória de tais operações) . 

Muitas vezes o dinheiro era entregue a BARUSCO na casa de MARIO GóES. Na percepção de RICARDO 

PESSOA, BARUSCO (que representava DUQue) usava a infra-estrutura de MARIO GOES para o 

recebimento dos valores 

Documento: 

- Planilha constando pagamentos a empresa Riomarine Empreendimentos Marítimos Ltda. de 

MARIO GÓES. De todos os pagamentos efetuados, apenas os dois últimos - lotes 75.258 e 75.269 

no valor total de R$ 135 mil reais - correspondem a um trabalho efetivamente prestado. Todos 

os demais pagamentos representam contratos simulados apenas para justificar o 

levantamento de dinheiro. 

- Agenda R,CARDO PESSOA que registra inúmeros encontros com BARUSCO, MÁRIO GóES E GONÇALVES; 

- e-mail enviado por BARUSCO a RICARDO PESSOA com algumas orientações. 

- registro de entrad~ de Mário Góes na UTC São Paulo. 

ANEXO 26 - CoMPERJ - CONTRATO DE UTILIDADES 

Em determinado momentos, PAULO ROBERTO COSTA anunciou a RICARDO PESSOA que a PETROBRÁS estava 

sem recursos para as obras do COMPERJ. Diante de tal situação, ~ empresa Petrolifera quis 

formar uma empresa 
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MITISUE, OOEBRECHT, UTC, SEMIPCOR. O objetivo era realizar um contrato de concessão entre tais 

empresas referente ao COMPERJ. 

Tais empresas começaram a realizar o projeto de tal contrato de concessão, confeccionando a, 

modelagem financeira deste. Em tal operação a maior parte dos gastos eram bancados pela 

empresa Tovo, a qual possuía como principal representante o Sr. JULIO CAMARGO. 

Quando tal projeto ficou pronto a diretoria executiva da PETROBRAs o recusou, pois acabou 

chegando a conclusão de que a sua execução tinha ficado muito cara, notadamente em razão 

da taxa de retorno do projeto de concessão. 

Em virtude de tal decisão, a UTC em consórcio com aTava JAPAO e a CNO (consórcio TUC) foi 

contratada para realizar o contrato que substitui tal regime de concessão e que ficou 

denominado como Contrato de Utilidades. A contratação direta de tal consórcio foi autorizada 

pela diretoria executiva da Petrobrás, sobretudo em razão do fato de que o projeto de tal obra 

já estava no mercado, de modo que não haveria a possibilidade de realizar uma licitação. 

Dessa forl1]a, por tal razão, eles substituíram o contrato de concessão por um de contratação 

direta. 

Referente a tal obra, a UTC realizou o pagamento de diversos comissionamentos. São eles: a) 

42 milhões a pessoa de JULIO CAMARGO, valor que incluiu as despesas por este realizadas na 

confecção do projeto do contrato de concessão que não foi levado a efeito; b) 2 milhões a 

pessoa PEDRO BARUSCO; c) 5 milhões a pessoa de GONÇALVEZ; d) 15 milhões ao Sr. JOAO VACCARI. 

Na divisão dos trabalhos, a UTC ficou encarregada de pagar o comissionamento de propina 

referente ao Partido Dos Trabalhadores. Tais valores foram pagos de forma oficial, 

parceladamente, no valor de aproximadamente 15 milhões de reais. 

A UTC não se envolveu com o pagamento da diretoria de abast~cimento ou com os repasses 

de propina ao Partido Progressista nesta obra, via ALBERTO YOUSSEF. Isto porque tais pagamentos 

"""m , rn., d, ,"O. r 
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Idem para o consórcio do COMPAR na REPAR. 

Documento: 

Tabelas conta corrente JOÃO VACCARI NETO; 

Tabela doações PT mesmo fora do período eleitoral 

Tabela pagamentos empresas JÚLIO CAMARGO . 

Registro de entrada de JÚLIO CAMARGO na UTC São Paulo. 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2014 -

- Almoço Júlio Camargo + Leo (5/5/14); Júlio Camargo (24/9/14); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2013 -

-Júlio Camargo (14/1/13, 16/7/13); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2012 -

- Júlio Camargo (9/2/12, 13/3/12, 11/4/12, 30/5/12, 6/7/12); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2011 -

- Júlio Camargo (25/1/11, 10/2/11, 19/2/11, 15/3/11, 16/3/11, 11/4/11, 27/4/11, 5/5/11, 

23/8/11, 29/8/11, 26/9/11, 26/10/11, 7/11/11, 21/12/11); almoço casa Júlio Camargo 
/ 

(19/11/11); jantar c/ Júlio Camargo com Zé Dirceu (7/12/11) . 

\ . ./ 
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Com relação a REPAR, também houve o pagamento de comissionamentos por parte da UTC. O 

pagamento foi operacionalizado por ALBERTO VOUSSEF e o destinatário de tais valores era PAULO 

ROBERTO COSTA, no valor total de 10 milhões de reais, pagos em dez prestações de um milhão. 

A UTC fez parte do consórcio COM PAR, constituído entre CNO (51%), UTC (25%) e OAS (24%) 

para a construção da planta nova de gasolina da refinaria de Araucária. Ficou a cargo da UTC 

nesse consórcio efetuar os pagamentos ao Sr. PAULO ROBERTO COSTA e, pelo que sempre se soube, a 

partidos políticos. Tais pagamentos foram feitos ao Sr. ALBERTO VOUSSEr, em espécie. O valor pago 

.de 10 milhões foi quitado em dez parcelas de 1 milhão. A UTC não se envolveu nessa obra com 

a diretoria de serviços (RENATO DUQUE E PEDRO BARUSCO). 

Documento-

ANEXO 28 - PRESENTES E BRINDES 

A única lista encontrada foi relativa ao ano de 2010. No entanto, os destinatários eram em sua 

maioria mantidos ano a ano. 

Geralmente, os presentes dados eram cortes de tecidos da Zegna no valor aproximado de R$ 

2.200,00 (dois mil e duzentos re~is); gravatas, vinho, cachaça da Reserva Especial da UTC; 

terno. 

Os presentes eram entregues sempre por portador ou retirados na UTC. 

Com relação aos presentes enviados ao Presidente Lula, como já descrito no anexo próprio, 
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Anexo 29 - João de Teive Argollo e Sandra Raphael Guimarães 

Embora o Sr. João de Teive Argollo e Sandra Raphael Guimaraes tenham sido denunciados 

juntamente com o COLABORADOR em ação penal em trâmite perante a 13' Vara Federal de 

Curitiba, estes não tinham qualquer conhecimento ou ciência de ilicitude praticada imputada 

na denúncia ou que possam surgir com as investigações decorrentes da Operação Lavajato, 

sendo todos os fatos de exclusiva responsabilidade do COLABORADOR. 

PESSOAS qUE PODERÃO TESTEMUNHAR ESPECIALMENTE SOBRE A PRESENÇA DE TODOS OS CITADOS NA UTC E REUNIOES COM 

RICARDO PESSOA: 

- Sra. MARIA DE BROTAS - secretária Dr. RICARDO PESSOA; 

- Sra. MARIA DE FÁTIMA LIMA BARRETO FALCÃO - copeira que atendia Dr. RICARDO PESSOA, inclusive, nas 

reuniões realizadas aos sábados. 

OUTROS DOCUMENTOS QUE PODEM INTERESSAR: 

- agendamento de reuniões com agentes públicos: 

Jantar em Brasília com Presidente da Câmara dos Deputados Dr. Marco Maia; 

Audiência com governador Geraldo Alckmin 

Reunião com Dr. Cardeal - Eletrobrás 

Audiência Governador Sérgio Cabral 

Reunião com Prefeito Fernando Haddad 

Reunião com Deputado José de Filippi Junior 

Audiência com Ministro de Minas e Energia, Edson Lobão 

Audiência Governador da Bahia 

Audiência Min. Mario Negromonte - Ministério das Cidap 
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Audiência com Dr. Aloysio Nunes Ferreira Filho 

- Reservas Restaurante Charlô para realização de reuniões privadas. 

Por exemplo: jantar com José de Filippi Junior agendada para 13 de dezembro de 2.013 às 

21h30; jantar com lindberg 20h30, 12/8/13; 6/2/13, 20:30h Partury - Charlô; 1/10/13, 20hs, 4 

pessoas; Duque Charlô (18/2/11); Jantar Delcidio 8:30h - Charlô (1/3/12); Charlô jantar 

• Aeroportos (22/5/2012); jantar concessionários no Charlô (23/10/12); jantar c/ Leo 

Charl h (27/1/14) 

• 

- AGENDAS DR. RICARDO PESSOA 2011, 2012. 2013. 2014: 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2011 -

EncontradQs os seguintes nomes, alguns que se repetem inúmeras vezes ao longo do ano, 

entre outros que podem eventualmente interessar: 

- ligar p/ Barusco (12/1/11); jantar com Barusco 21h (26/1/11); BaruscofTerzeto (16/2/11); 

café c/ Barusco (20/4/11) 

- Duque (12/1/11, 27/7/11); Duque Charlô (18/2/11); Duque + J. Camargo (10/8/11); Duque

Sofitel (16/8/11) 

- Jader (PB) 17/8/11) 

- JVN Tarde (21/1/11); Vaccari (14/2/11, 3/5/11, 8/8/11, 14/9/11,28/9/113/10/11,31/10/11); 

19h - JVN + M. Faria (22/2/11); ligar Vaccari (10/10/11); JVN (30/11/11); 

- jantar c/ Fernando Cavendish SP 20 hs (22/2/11); Fernando Cavendish (26/4/11, 5/5/11, 

6/5/11); almoço Fernando Cavendish, IIdefonso ( ... ) -14:30 Barusco (25/5/11); 

- café c/ Leo + M Faria (30/5/11); reunião MF + Leo OAS (26/7/11); 

- Dario Galvão (22/2/11); 

- Otto Alencar (25/2/11, 7/4/11, 22/7/11); 

- Almoço Aboucham (28/2/11, 1O/10/11)~7 

- Aline Correa + Prefeitura (28/2/11); ~ 
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MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

- Rogério Araujo (3/3/11, 5/7/11); 

- 16h - evento Dilma/Jan-SSA (1/3/11); 

- Júlio Camargo (25/1/11, 10/2/11, 19/2/11, 15/3/11, 16/3/11, 11/4/11, 27/4/11, 5/5/11, 

23/8/11, 29/8/11, 26/9/11, 26/10/11, 7/11/11, 21/12/11); almoço casa Júlio Camargo 

(19/11/11); jantar c/ Júlio Camargo com Zé Dirceu (7/12/11); 

- João Paulo Cunha (27/1/11); 

• - Almoço Miguel + Sérgio (Pezão) (28/1/11) 

- Pezão (24/3/11, 29/3/11); 

• 

- Vinho c/ Paulo Roberto (31/1/11); reunião c/ P. Roberto (1/2/11); Homenagem a Paulo 

Roberto Costa (6/4/11); 19:00 jantar Paulo Roberto Costa Terzeto (13/4/11); Primo c/ P 

Roberto (6/7/11, 7/7/11); Paulo Roberto Costa (25/7/11, 25/7/11, 26/10/11, 8/11/11); 

- Sérgio Mendes (3/2/11); 

- 12h - BSB - Min. Luis Sergio (3/2/11); - Min. Luis Sergio 15h UTC - Rio (20/12/11); 

- 15h Alfredo Nascimento (3/2/11, 17/2/11) 

- Pref. Fillipi -11 95319299 (5/2/11); 20h - jantar c/ Filippi c/ Paulo Bernardo (24/3/11); ligar 

p/ Filipi 1195319299 - Fillipi - 11:30h no E.c. (29/9/11); Fillipi - 11:30h (26/9/11); 

apresentação Fillipi (24/10/11) 

- Silvio Pereira (13/9/11, 5/12/11); 

- João Paulo Cunha - nome riscado (10/2/11); 

- Eduardo Leite (11/2/11, 15/2/11, 10/6/11, 14/6/11); 

- Mario Negromonte (17/2/11); Negromonte em S Paulo (6/4/11); jantar c/ Negromonte 

(27/4/11); 

- Nelson Jobim (17/2/11); 

- João Paulo/Delcídio/Waldemar/Sergio Mendes (17/2/11); 

- Delcidio (5/4/11, 1/7/11, 17/11/11); ligar p/ Delcidio (9/5/11); 

- Nestor Cerveró (19/5/11); aniversário de Nestor Cerveró (19/8/11); 

- Alckmin audiência (26/6/11); 

-JacquesWagner(29/4/11,4/5/11, 14/7/11, 6/12/11, 7/12/11); ,}r)" 
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MINISTÉIUO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

- Thiago Cedraz (2/5/11, 6/6/11, 7/7/11, 22/7/11); 

- Zonis 8:30 h (16/6/11); jantar c/ Zonis (14/9/11);Zonis (8/11/11); marcar c/ Zonis e jantar 

Zonis (9/11/11); jantar c/ Zonis (22/11/11); 

- Gonçalves (29/6/11); aguardar Gonçalves (21/7/11); 

- Carlos Zaratin (18/7/11); 

- Arthur de Lira (10/10/11); 

• - Mario Góes (19/1/11); FB/Mario Góes (29/9/11); jantar c/Mario Góes (5/10/11); 

- Prefeito Niterói (7/10/11); 

• 

- Audiência Gabrielli (10/8/11); Apres. GabriellifP. Roberto (14/9/11) 

- 16:30 h José Dirceu (23/8/11); 

- Almoço Marco Maia BSB (3/11/11); 

- Jantar c/ Jucá 20:30hcom Zé Carvalho 6192730193/ 6192771708; 

- Milton Pascovith (6/12/11); 

- Zuleido Veras (5/12/11, 7/12/11, 22/12/11); 

- Walter Cardeal (7/12/11); 

- Renan (9/12/11); QL 12 conj 10 casa 3 21h - RenJn (29/6/11); 

AGENDA R,CARDO PESSOA ANO 2012-

Encontrados os seguintes nomes, alguns que se repetem inú~eras vezes ao longo do ano, 

entre outros que podem eventualmente interessar: 

- JVN na UTC - SP (16/1/12); Vaccari (20/4/12) 

- Milton Pascovith (18/1/12); 

- Jantar c/ PRC + JC (18/1/12); 

- Paulo Roberto Costa (29/2/12, 5/3/12, 10/10/12); 

- Zuleido - BSB (25/1/12); Zuleido SP UTC (27/1/12); Zuleido (17/2/12,12/3/12) 

- Primo (25/1/12, 29/2/12); André ( ... )/Primo (25/1/12); 

- Gilberto Carvalho - BSB (25/1/12, ~11~; 

- Marcar c/ Kassab (3/2/12); y 
66/72 

~1 

'/ 1/ 1 
U 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



- Eduardo Leite (3/2/12); 

MINISTÍRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da Repúb1ica 

- Otto (8/2/12, 11/2/12, 12/4/12, 18/4/12, 30/8/12, 14/9/12); 

- Júlio Camargo (9/2/12, 13/3/12, 11/4/12, 30/5/12, 6/7/12); 

- Renan Calheiros (10/2/12); jantar Renan 8:30h (21/6/12); Renan Calheiros ligar (10/7/12); 

Renan - QL 12 cj 10 c 3 Lago (18/7/12; 

- Luciano Coutinho (13/2/12, 14/2/12, 28/2/12); 

• - Posse de Graça (13/2/12); Graça Foster em Rio Grande (19/3/12); Graça Foster EEP 

(27/11/12); 

• 

- Audiência Gleisi (21/3/12); 

- Lindberg Faria (13/2/12, 21/5/12); 

- Min. Paulo Bernardo (15/2/12, 25/4/12); Paulo Bernardo jantar em Brasília (4/7/12); 

- Dr. Antonio Palocci - cj. 401 (15/2/12, 8/5/12); 

- Jantar Delcidio 8:30h - Charlô (1/3/12); Wagner Bittencourt Delcídio (21/2/12); Deleidio 

(23/4/12,1/6/12,14/9/12, 24/9/12); 

- l'hiago Cedraz (8/3/12, 29/6/12, 3/9/12); 

- Jaques Wagner (9/3/12, 15/3/12, 26/7/12); 

- Vaccarezza (9/3/12, 24/5/12, 29/5/12, 2/8/12, 3/9/12); Vaccareza Charlô (1/6/12); Vaccareza 

6199430143 (4/7/12); 

- Z.onis (14/3/12, 6/6/12); 

- Dilma - EEP (4/5/12); Di/ma no Rio Grande (17/9/12); 

- Pezão (7/5/12); 

- Happy hour Gonçalves (9/5/12, 18/7/12); Gonçalves Rio (5/7/12); Gonçalves Happy 

(11/7/12); almoço Alcaparra c/ Gonçalves (25/7/12); Gonçalves (22/11/12) 

- Jantar c/ Duque (9/5/12); 

- Dep. Fillipi (22/5/12, 25/6/12, 2/7/12, 31/8/12, 9/11/12, 6/12/12); 

- ACM NETO (1/6/12); 

- Almoço c/ Marcos Maia na casa de ( ... ) (4/7/12); 

- ,,, .. ,,} M,"o M,;, 1---1 IU/7/UI; , 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

- Mario Negromonte 61 81399033 (7/8/12); 

- Andre Serwy (8/8/12, 27/8/12, 3/10/12); 

- Kassab - lá (13/8/12); 

- Fernando Haddad 11 972830106 (14/8/12); 

- Min. Cidades Aguinaldo (27/8/12); 

- Celso Russomano aqui (17/9/12); Celso Russomano 12:30h almoço (21/9/12) 

• - Patrus Ananias (Gleisi) 31 95473137 (4/9/12); 

- Mario Góes - MAGO (4/10/12); 

- Almoço J. Dirceu (14/12/12); 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2013 -

.Encontrados os seguintes nomes, alguns que se repetem inúmeras vezes ao longo do ano, 

entre outros que podem eventualmente interessar: 

- Ligar Zec/Duq/Barusco (8/01/13); 

- Barusco (9/1/13, 16/1/13, 10/10/13); 

- André Serwy (10/1/13); 

- Luis Eduardo JD (7/3/13); 

• - Júlio Camargo (14/1/13, 16/7/13); 

- Delcídio (14/1/13, 22/2/13, 15/3/13, 5/4/13, 7/5/13, 25/6/13, 24/10/13, 30/10/13, 

27/11/13,29/11/13); 

- jantar Paulo Bernardo (21/1/13, 2/10/13); 

- Min. Edson Lobão (22/1/13); 

- Otto (25/1/13, 7/8/13,28/8/13); 

- Filippi (29/1/13, 12/3/13, 28/11/13); Filippi Jr. na UTC 11 999259111/995319299 (12/3/13); 

Filippi Charlô - 21:30h (13/12/13); - jantar Filippi (28/11/13); 

- Ministro Wagner (28/1/13); 

- Pezão (6/2/13); 

- Fernando Haddad (21/2/13); 

68/72 
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- Haddad (28/2/13); 

-------------------------------------------------------, 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

- Vaccarezza (1/3/13, 7/3/13); 

- almoço Paulo Roberto em SP (7/3/13); Paulo Roberto Costa (13/6/13); 

- almoço 12:30h Duque (13/03/13); Duque 3418 (22/05/13); 

- almoço Tobias+Barusco (27/03/13); café c/ Barusco 8:10 (26/4/13); 

- Tiago + Klein (25/4/13); 

• - 11 h Cesar Borges audiência (30/04/13; 12/11/13; 18/11/13); 

- Gov. JN - 16h -gabinete (3/5/13); Gov. JN- Ilhéus; 

• 

- João Vaccari Neto - JVN (8/5/13, 5/10/13; 17/10/13; 30/11/13); jantar c/ JVN 21hora 

(6/3/13); 

- Pedro Maranhão (7/5/13); 

- Luis Argolo - jantar BSB (5/6/13); 

- Talles Okamoto (7/6/13); 

- Thiago Cedraz (19/6/13; 4/7/13; 26/8/13); 

- Gleisi Hoffmann (28/6/13, 25/7/13, 2.6/7/13); 

- Aguinaldo (26/6/13, 19/7/13, 27/9/13, 10/10/13); 

- BSB Gab. Min. Cidades (23/7/13); 

- L. Fernando/Gon/MGuedes/Elisio (24/7/13); 

- Maurício Guedes (31/7/13, 8/8/13, 9/10/13); 

- Jacques Wagner (2/8/13, 16/12/13); 

- jantar Lindberg (8/8/13; 12/8/13); 

- jantar c/Cardeal (14/8/2013); - jantar Del/Cardeal em Brasília (10/12/2013); 

- jantar Dario Galvão (28/8/13); 

- OS BR 262 Dilma presente (20/9/13); 

- casamento filha de Gonçalves (19/10/13); happy hour Gonçalves (24/10/13); whisky 

Gonçalves (29/10/13); Gonçalves (4/12/13). 

- Ciro Nogueira (18/10/13, 19/11/13); 

- Renan marcar (13/11/13); 
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- Blairo Maggi 12/11/2013); 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

AGENDA RICARDO PESSOA ANO 2014 -

Encontrados os seguintes nomes, alguns que se repetem inúmeras vezes ao longo do ano, 

entre outros que podem eventualmente interessar: 

- Thiago Cedraz (9/1/14, 10/3/14, 24/6/14, 4/9/14, 20/10/14); casamento Tiago Cedraz 

(15/3/14); 

• - Dario Galvão Sofitel (8/1/14); Dario Galvão ligar (27/6/14) 

• 

- Vaca ri no Rio UTC (15/1/14); ligar Vacari (11/2/14); Vaccari (12/4/14, 5/5/14, 12/7/14, 

26/7/14,1/8/14,20/9/14); J Vac UTC-10 horas (28/6/14); 

- Delcjdio (16/1/14, 11/2/14, 1/4/14, 22/4/14, 12/5/14, 13/5/1~, 15/5/14, 2/6/14, 15/6/14, 

4/7/14, 15/9/14); 

- Alm.Otton 2181812615 Sabia 399/5t (17/1/14); ligar p/ Olton p/ marcar (21/1/14); Otton 

(13/2/14, 29/5/14, 5/5/14, 10/7/14, 17/7/14, 30/7/14, 7/8/14, 1/9/14, 8/10/14); almoço 

Otton alcaparras (13/3/14); Ao final da agenda consta leonis - 61 9812,2160 Almirante Othon 

condomínio Nova Ipanema, Rua ( ... ) 75;1501 ( ... ) em frente ao ( ... ) 

- Pref. Fillipi na UTC SP (17/1/14); Fillipi ligar (10/3/14); Fillipi + padilha na UTC (11/3/14); Fillipi 

(17/4/14, 25/4/14); Ao final da agenda consta José de Filipi Junior (61) 3215.5611; (11) 

7863.8844; 

- Jantar casa Marta/lula (21/1/14); 

- Cesar Borges (22/1/14, 13/2/14); 

- Jantar Aguinaldo (22/1/14); Aguinaldo Ribeiro (27/5n4, 14/7/14) 

- Vaccareza (14/2/14, 25/7/14,27/10/14); 

- Jacques Wagner (18/2/14, 26/6/14); filho de Jacques Wagner {26/2/14; 

- Almoço Vinci/M. Góes (20/2/14); 

- 5. Pereira na UTC (24/3/14); 

- Jantar Padilha (24/3/14); 

- Pezão/Cedraz (1O/4/14); 

- Sérgio + Pezão (5/8/14); )Y 
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MINISTÉRIO PÚIlLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

- Gabriel Abouchar (12/5/14); 

- Paulinho + Thiago (19/5/14); paulinho (20/5/14); paulinho da Força (22/5/14); 

- Marco Maia (26/5/14); 

- Romero Jucá (4/6/14); Romero Jucá ligar (7/7/14); Romero Juca 33032119 - 61 R. Juca 

(5/8/14); Romero Jucá Fasano (21/8/14); 

- Duque no esc dele Rio 11 horas (5/5/14); R. Duque (15/10/14); 

• - Almoço Júlio Camargo + Leo (5/5/14); Júlio Camargo (24/9/14); 

- Leo Pinheiro Charlô (24/10/14); 

• 

- Sérgio Mendes (6/5/14); 

- Edson Lobão 17:30 h (18/6/14); 

- Dilma na Refap (23/6/14); 

- André Serwy em SP 14h (30/6/14, 11/7/14, 18/7/14, 17/10/14); 

-18:00h Renan $P (30/6/14); Renan 9:30 h 29/7/14; café 9:30 h Renan (30/7/14); 

- Edinho Silva - BSB aguardar end (29/7/14); Edinho Silva 15 h (1/9/14); No Rio Edinho Silva-

l1h ( ... ) 61 32124950 6181055800; Edinho Silva no Rio (16/10/14); 

- Ligar Gedel 71 88266736 (8/7/14); Geddel Vieira (3/9/14); 

- Luciano Coutinho (18/7/14, 22/8/14, 17/10/14); 

- Júlio Delgado (22/7/14); 

- Paulo Bernardo (1/8/14) 

- Zaratim (1/8/14); 

- Aecio Renascence (8/8/14); 

- Celso Russomano (1/9/14); 

- Assinatura contrato A3 (2/9/14); 

- Mário Góes (13/11/14); ~. 
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• 

• 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

Existem algumas anotações nas agendas: "marcar petit comitê" que trata exatamente das 

reuniões das empresas para as licitações da Petrobrás. Por exemplo: 16 de janeiro de 2013; 

Petit Comite (16/6/2011); almoço Petit Comite (27/6/2011). 

I 

~ I 

72/72 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



• 

• 

Coordenadoria de Processamento Inicial 
Seção de Recebimento e Distribuição de Originários 

Pet n° 5.624 

CERTIDÃO 

Certifico, para os devidos fins, que, nesta data, nas dependências do 

gabinete do Ministro Relator, procedi à autuação e distribuição deste 

processo, por prevenção ao Senhor Ministro Teori Zavascki, em face do 

vínculo com o Inq n° 3.989, com as cautelas de sigilo previstas no art. 230-

C, §2°, do RISTF (oculto). 

Brasília, 14 de maio de 2015. 

~171U--
Lessana Dias do Carmo - Mal. 1974 
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• 

• 

TERMO DE RECEBIMENTO, REVISÃO, 
AUTUAÇÃO E REGISTRO DE PROCESSO 

ESTES AUTOS FORAM RECEBIDOS, REVISTOS, AUTUADOS E 
REGISTRADOS EM MEIO MAGNÉTICO NAS DATAS E COM AS 
OBSERVAÇÔES ABAIXO: 

PETIÇÃO 5624 
PROCEDo : DISTRITO FEDERAL DISTRIBUIÇÃO EM 14/05/2015 
QTD.FOLHAS: 97 QTO.VOLUME: 1 QTD.APENSO~;: O JUNTADAS: O 
RELATOR (A) : MIN. TEORI ZAVASCKI DT ENTRADA: 14-05-2015 

COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO INICIAL, 

TERMO OE CONCLUSÃO 

Faço estes autos conclusos ao(a) 
Excelentíssimo(a) Senhor{a) Ministro(a) 
Relator. 
Brasília, /9' de 0?0-<-<9 2015_ 

~/y~l..P 
Lessana -61a'sdõ Carmo - 1974 

ANALISTA JUDICIÁRIO 
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• 

• 

Supremo '['ri/lunar qCedi,ra{ 

Petição 5624 
RELATOR: MIN. TEORI ZAVASCKI 
REQTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROC.(AlS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA 

DESPACHO: 1. Trata-se de requerimento do Procurador-Geral 
da República, de "homologação do acordo de colaboração firmado com 
Ricardo Ribeiro Pessoa", "nos termos do disposto no art. 4°, § 7°, da Lei 
12.850/2013" (fi. 11). 

2. Na inicial, o requerente aduz (fI. 3): 

"Os anexos ao acordo delineiam aportes probatórios 
tanto em face de titulares de prerrogativa de foro perante 
o STF, entre os quais os Senadores da República 
Fernando Collor de Mello, Edison Lobão, Ciro Nogueira e 
Benedito Lira, os Deputados Federais Julio Delgado, 
Dudu da Fonte e Arthur Lira e o Ministro de Estado 
Edinho Silva, quanto em face de pessoas a que não 
assiste semelhante prerrogativa. Esses aportes 
probatórios consistirão inter alia em depoimentos do 
colaborador; documentos em seu poder, inclusive 
planilhas da contabilidade paralela da companhia UTC, de 
que é sócio controlador; anotações de sua agenda e 
imagens de sistemas de segurança; indicação ao menos 
de mais um potencial colaborador, diretor financeiro da 
companhia UTC e responsável pela execução material de 
múltiplas das condutas descritas nos anexos; e nomeação 
de testemunhas vinculadas à companhia UTC para depor 
sobre os fatos descritos nos anexos." 

3. Dos documentos juntados com o pedido é possível constatar 
que, efetivamente, há nos autos elementos indicativos de possível 
envolvimento de várias autoridades detentoras de prerrogativa de foro perante 
tribunais superiores, inclusive de parlamentares federais, o que atrai a 
competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102, I, b, da 
Constituição. 

4. Segundo prevê o art. 4° da Lei 12.850/2013, a colaboração 
se dá a partir de um acordo celebrado entre o Ministério Público ou o Delegado 
de Polícia e o colaborador e seu defensor, sem qualquer participação, nesse '" 
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• 

• 

momento, da autoridade judiciária (§ 6°). Assim realizado o acordo, o 
respectivo termo, acompanhado dos documentos que a lei indica (a começar 
pelas "declarações do colaborador"), é submetido à homologação do juiz, "o 
qual deverá verificar a sua regularidade, legalidade e voluntariedade" (art. 4°, § 
7°), podendo "recusar homologação à proposta que não atender aos requisitos 
legais, ou adequá-Ia ao caso concreto" (art. 4°, § 8°). 

5. A cognição judicial na decisão que homologa o acordo de 
colaboração premiada é limitada à higidez jurídica desse ato original, nos 
termos da normativa de regência. Não cabe ao Judiciário, nesse momento, 
examinar aspectos relacionados à conveniência ou à oportunidade do acordo 
celebrado ou as condições nele estabelecidas, muito menos investigar ou 
atestar a veracidade ou não dos fatos contidos em depoimentos prestados pelo 
colaborador ou das informações trazidas a respeito de delitos por ele 
revelados. Entretanto, para efeitos de homologação, a lei prevê que o termo de 
acordo seja acompanhado pelas "declarações do colaborador" (art. 4°, § 7°, da 
Lei 12.850/2013). Embora a homologação judicial do acordo não pressuponha 
e não contenha, nem possa conter, juízo algum sobre a verdade dos fatos 
confessados ou delatados, ou mesmo sobre o grau de confiabil'ldade atribuível 
às declarações do colaborador, a previsão legal de sua apresentação induz à 
constatação de que cumpre ao juiz avaliar se a colaboração se reveste, 
minimamente, de potencial de efetividade, até para verificar a compatibilidade 
entre o resultado a ser alcançado (art. 4°, caput e incisos) e a extensão da 
contrapartida oferecida ao colaborador, sobretudo quando considerada a 
abertura disposta, no caso, na cláusula 13a . Não por outra razão, aliás, a 
norma faz referência expressa a "relato da colaboração e seus possíveis 
resultados" (art. 6°, I). 

6. Ademais, o "termo de acordo de colaboração premiada" ora 
submetido a homologação (fls. 13-24), secundado por uma série de "adendos" 
(fls. 25-29), evoca desde logo juízo negativo de legalidade em relação a 
algumas de suas cláusulas, a saber: (a) 5a § 1°, instituidora de regime de sigilo 
diverso da norma de regência (no que aliás se aproxima da 20a e da 26a); (b) 
31 a , que elege foro em matéria processual penal; (c) 36a , pela qual as partes 
fixam competência e estabelecem procedimento a ser adotado pelo Supremo 
Tribunal Federal, cuja decisão o parágrafo único, ainda além, sustenta desafiar 
recurso. 

7. Ante o exposto, intime-se o Procurador-Geral da República 
para, em até 15 (quinze) dias: (a) fazer juntar, a teor da Lei 12.850/2013, as 
"declarações do colaborador" (art. 4°, § 7°); (b) promover, com participação do 
colaborador e seu defensor, a adaptação ou revogação das cláusulas indicadas 
no item 6, supra. 

Brasília, 21 de maio de 2015 

Ministro Te I avascki 
Relator 
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VISTA À PGR (Para fins de intimação) 

Faço vista destes autos à Procuradoria-Geral da República, para fins de 
intimação. 

Brasília, 21 de 

TERMO nE JUNTADA 
Junto a estes autos o protocolado de nO _tllli __ J2015 
que segue. 
Brasília, ~ de ~rJ,,,H'-'.O><-__ -f 

FABIAl'lO DE AZEV 
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Supremo Tribunal Federal 

10/06/2015 17:39 0029178 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

MINISTÉRIO PúBLICO FEDERAL 
Procuradoria-Geral da República 

W 12015 - GTLJ/PGR 
Petição n. 5624 
Relator: Ministro Teori Zavascki 
Autor: Ministério Público Federal 

o Procurador-Geral da República vem se manifestar em face 

do teor da decisão das fls. 99/100. 

Firmado o acordo de colaboração premiada com Ricardo 

Pessoa, foram colhidos 29 depoimentos entre os dias 25 e 29 de 

maio próximo passado. Diante da grande quantidade de informa

ções e documentos, não foi possível ainda finalizar depuração das 

informações para as providências que serão solicitadas perante o 

Supremo Tribunal Federal. 

Deste modo, fixado o prazo inicial de 15 dias (contados de 

21.5.2015), requer-se o deferimento de mais 10 dias para a apre

sentação de todos os documentos. 

Brasília (DF), 3 de junho de 2015. 

~# ~o de Barros 
Procurador-Geral da República 

IDI' 
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S T F 102.002 

cj7uft/J'MJW Q7;tibwna/ c%erlerai 
fG~ . ~-z,"1.., 

TERMO DE CONCLUSÃO 
Faço estes autos conclusos ao (ã) Excel issimo(a) Senhor(a) 

Ministro(a) Relato l 
Brasília, JQ... de ~v ~t1CJ de 2015. 

FABIANO DE AZE·\' JtoJDi 
Matrícula 

TERMO DE .JUNT ADA 
Junto a estes autos o pr0tocolado de nO /2015 
que segue. -1--+----' 
Brasília. ~ de "::lv", 1'\<.) de 2 15. 

FABIANO DE AZEVEJO REIRA 
Matrícula 2ífls-/ , 

I 
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Supremo Tribunal Federal 

15/06/2015 14:47 0029767 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

MINISTÉRJO PúBLICO FEDERAL 

Procuradoria-Geral da República 

N°j091ob612015 - AS]CRIM/SA]/PGR 
Distribuição por dependência ao Inquérito 3.989 
Relator: Ministro Teori Zavascki 

PROCEDIMENTO OClJLTOE' 
EM SEGREDO DE JUSTIÇA 

PROCESSO PENAL. PROCEDIMENTO SIGILO. REQUERI
MENTO INCIDENTAL. ACORDO DE COLABORAÇÃO. 
REQUERIMENTO COMPLEMENTAR. AJUSTE DE cLÁu
SULAS. SUBMISSÃO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDE
RAL PARA CONTROLE E HOMOLOGAÇÃO. 
REQUERIMENTOS. 
1. Autuação como oculto do procedimentos. 
2. Pleito complementar de homologação de acordo de Ricardo Pes
soa. Esclarecimentos e ajustes acerca de cláusulas. Retificação. Submis
são ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do § T do art. 4° da Lei 
n. 12.85012013. 
3. Requerimento de autuação como petições ocultas. Ulterior análise 
e pleito individualizado de cisões processuais, se necessário. 

A Procuradora-Geral da República em exercício vem expor 

e requerer o que se segue. 
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PGR Petição Cornplcnlcntar ;lCOI-do Ricardo Pessoa 

I - Síntese dos fatos. 

Em complemento a requerimento anteriormente formulado, 

encanúnha-se ao Supremo Tribunal Federal proposta de retificação 

parcial de cláusulas do acordo formulado com Ricardo Pessoa, na 

linha de expresso requerimento da defesa por ele constituída, bem 

assim os termos de declarações prestados por ele (na linha dos ane

xos apresentados anteriormente), com providências ao final indivi

dualizadas em relação a cada um deles. 

11 - Fundamentos. 

Na decisão proferida por Vossa Excelência, constou: 

[ ... ] Dos documentos juntados com o pedido é possível consta
tar que, efetivamente, há nos autos elementos indicativos de pos
sível envolvimento de várias autoridades detentoras de 
prerrogativa de foro perante tribunais superiores, inclusive de 
parlamentares federais, o que atrai a competência do Supremo 
Tribunal Federal, a teor do art. 102, I, b, da Constituição . 

Segundo prevê o art. 4° da Lei 12.85012013, a colaboração se dá 
a partir de uma acordo celebrado entre o Ministério Público ou 
o Delegado de Polícia e o colaborador e seu defensor, sem qual
quer participação, nesse momento, da autoridade judiciária (§ 
6°). Assim, realizado o acordo, o respectivo termo, acompanhado 
dos documentos que aI ei indica (a começar pelas "declarações 
do colaborador"), é submetido à homologação do juiz, "o qual 
deverá verificar a sua regularidade, legalidade e voluntariedadc" 
(art. 4°. § T), podendo "recusar homologação à proposta que 
não atender aos requisitos legais, ou adequá-la ao caso concreto" 
(art. 4°, § 8°). 

5. A cognição judicial na decisão que homologa o acordo de co
la boração premiada é limitada à higidez jurídica desse ato origi-
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Petição ComplcmC'lltar 'lCOI1.io ftic<lrclo Pessoa 

nal, nos termos da normativa de regência. Não cabe ao Judiciá
rio, nesse momento, examinar aspectos relacionados à conveni
ência ou à oportunidade do acordo celebrado ou as condições 
nele estabelecidas, muito menos investigar ou atestar a veraci
dade ou não dos fatos contidos em depoimentos prestados pelo 
colaborador ou das informações trazidas a respeito de delitos por 
ele revelados. Entretanto, para efeitos de homologação, a lei 
prevê que o termo de acordo seja acompanhado pelas "declara
ções do colaborador" (art. 4°, § 7", da Lei 12.850/2013). Embora 
a homologação judicial do acordo não pressuponha e não con
tenha, nem possa conter, juízo algum sobre a verdade dos fatos 
confessados ou declarados, ou mesmo sobre o grau de confiabi
lidade atribuível às declarações do colaborador, a previsão legal 
de sua apresentação induz à constatação de que cumpre ao juiz 
avaliar se a colaboração se reveste, minimamente, de potencial de 
efetividade, até para verificar a compatibilidade entre o resultado 
a ser alcançado (art. 4°, capul e incisos) e a extensão da contra
partida oferecida ao colaborador, sobretudo quando considerada 
a abertura disposta, no caso, na cláusula 13'. Não por outra razão, 
aliás, a norma faz referência expressa a "relato da colaboração e 
.seus possíveis resultados" (art. 6°, I). 

6. Ademais, o "termo de acordo de colaboração premiada" ora 
submetido à homologação (fls. 13-24), secundado por uma série 
de "adendos" (fls. 25-29), evoca desde logo juízo negativo de le
galidade em relação a alguma de suas cláusulas, a saber: (a) 5a

, § 
1°, instituidora de regime de sigilo diverso da norma de regência 
(no que aliás se aproxima da 20' e da 26a

); (b) 31 a, que elege foro 
em matéria processual penal; (c) 36" pela qual as partes fixam 
competência e estabelecem procedimento a ser adotado pelo 
Supremo Tribunal Federal, cuja decisão o parágrafo único, ainda 
além, sustenta desafiar recurso. 

7. Ante o exposto, intime-se o Procurador-Geral da República 
para, em até 15 (quinze) dias: (a) fazer juntar, a teor da Lei 
12.850/2013, as "declarações do colaborador" (art. 4°, § 7°); (b) 
promover, com participação do colaborador e seu defensor, a 
adaptação ou revogação das cláusulas indicadas no item 6, 

" supra. 
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PGR Pctiçlo Cornplcmentar acordo Ricardo Pessoa 

Tudo como forma de reiterar a necessidade de seguir o de

vido processo e a não violação de qualquer preceito legal ou cons

titucional, o Ministério Público Federal e Ricardo Pessoa 

apresentam retificação parcial das cláusulas originariamente ajusta

das. 

Assim, reitera-se o requerimento de homologação do 

acordo de colaboração . 

11.1 Do alcance do acordo de colaboração e da cisão 

dos feitos. 

RICARDO PESSOA nao era, até aqui, investigado nos 111-

quéritos em curso perante o Supremo Tribunal Federal. Na me

dida em que descreve fatos nos quais interveio na condição de 

autor ou coautor de condutas em tese delituosas praticadas em 

reunião ou concurso com titulares de prerrogativa de foro, o cola

borador pode, excepcionalmente, no caso concreto, em razão das 

necessidades específicas das condutas apuradas, passar a integrar o 

polo passivo dos inquéritos já instaurados ou por instaurar que 

apurem condutas àqueles imputáveis. 

Mas RICARDO PESSOA também descreve fatos nos quais 

interveio na condição de autor ou coautor de condutas em tese 

delituosas praticadas em reunião ou concurso com pessoas despro

vidas de prerrogativa de foro. A esse respeito, como já assentado 

pelo Supremo Tribunal Federal, não há circunstância que deter

mine, como imperativo para a condução coerente e efetiva do 
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PGR Petiç,IO Complementar ,1COI"do Ricardo Pessoa 

complexo investigatório cognominado Operação Lava Jato, a reu

nião de feitos perante a instância extraordinária. A solução mais ra

zoável e mais alinhada ao Princípio do Juiz Natural é, assim, 

permitir que os fatos exclusivamente a ele imputáveis e os que lho 

sejam em reunião ou concurso com pessoas desprovidas de prerro

gativa de foro sigam sendo apurados e processados em instância 

ordinária . 

11.2 Dos tennos de declarações prestados por 

RICARDO PESSOA 

No período de 25 a 29 de mala do corrente mês, RI

CARDO PESSOA detalhou os fatos descritos sucintamente nos 

anexos juntados anteriormente. 

Foram tomados 29 termos de depoimentos, que, em síntese, 

revelam os seguintes fatos . 

[r]jIWº):>E SOLABORAÇÃº _N:::t 
Terna principal: Surgimento da UTC e pagamento de propinas 

Referência: Depoimento introdutório para conlprccnsão do 
pagamento das propinas e os envolvidos diretamente 

Pessoas fisicas L RICARDO PESSOA 
citadas: L PAULO ROl3ERTO COSTA 

L ALl3ERTO YOUSSEF 
LjOSÉjANENE 

L PEDRO BARUSCO 

LRENATO DUQUE 
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Pessoas jurídicas 
citadas: 

Resumo: 

Petição Cornpkmcntar acordo H...ic;trdo Pessoa 

LUTC 
LCONSTRAN 
L UTC Engineering 
LUTC Construction 
LPARTIDO PROGRESSISTA 
LPARTIDO DOS TRABALHADORES 

LNarra o histórico de sua atuação profissional, 
com destaque que para o fato de que em 
setembro de 1996 a UTC foi transferida da 
OAS para Ricardo pessoa, quando se desligou 
daquela; 

La UTC cresceu em razão do aumento do valor 
do barril de petróleo; QUE a partir do ano 
2000, com o aumento do preço do barril de 
petróleo, os investimentos da área de petróleo e 
gás aU111cntaranl substancialnlcnte; 

Lalém da criação de outras empresas, em 2010 
adquiriu a CONSTRAN; 

Ltambém possm empresas no exterior, UTC 
Engineering, sediada em Houston; e UTC 
Construction, sediada também em Houston, 
com bases avançadas no Colorado e no Texas; 
também possui uma sucursal da UTC e uma 
sucursal da CONSTRAN no Peru; 

Là frente de todas essas empresas estão 
RICARDO PESSOA, com aproximadamente 
56,5% da participação societária, João de Teivc 
Argollo, com aproximadamente 21,5%, e 
Francisco Rocha, também com 21,5%; 

Laté 2006 não era imprescindível ter contatos 
políticos para consegmr contratos com a 
Petrobras; 

La partir de 2006, quando Paulo Roberto Costa 
já ocupava a Diretoria de Abastecimento, 
começou a ser solicitado a fazer 
"contribuições políticas" em contrapartida 
aos contratos firmados com a Petrobras; 

LO tenno "contribuições políticas" era utilizado 
pelo Deputado José Janene, mas, na verdade, 
tais contribuições eram propina; 

Lpor volta de 2006 ou 2007, José Janene 
chamou RICARDO PESSOA até sua 
residência c informou que o Partido 
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Progressista - PP tinha uma diretoria na 
Petrobras, referindo-se a Paulo Roberto Costa e 
à Diretoria de Abastecimento, e que a partir 
daquele momento RICARDO PESSOA teria 
que pagar um percentual em CIma de cada 
contrato com aquela diretoria; QUE Janene 
disse a RICARDO PESSOA que esses 
valores iriam para todos os membros do 
partido; 

Lquem "operava" os pagamentos dos percentuais 
destinados ao PP seria Alberto Youssef; 

Los pagamentos no âmbito da Diretoria de 
Abastecimento eram feitos em espécie, a pedido 
do próprio Janene, c entregues a Alberto 
Youssef; 

La partir de 2007 ou 2008, também foi solicitado 
a pagar propina nos contratos da Diretoria de 
Serviços; QUE na área de servIços quem 
solicitava os pagamentos era Pedro Barusco, a 
mando de Renato Duque, indicado pelo 
Partido dos Trabalhadores - PT; 

L Renato Duque determinou a Ricardo pessoa 
que fizesse pagamentos a João Vaccari; 

t/ a grande maioria dos pagamentos da 
propina ao PT em relacão aos contratos 
da Diretoria de Servicos era feita via 
doacões oficiais; a outra parte da propina era 
paga diretamente a Pedro Barusco; 

LRicanlo Pessoa dava contribuições 
frequentes e regulares ao PT; QUE 
costumava atrasar os pagamentos da propma 
porque sabia que, na época de eleições, iria ser 
demandado novamente a fazer novos 
pagamentos; QUE, dessa forma, RICARDO 
PESSOA acumulava grande montante de 
"débitos" para pagar na época das eleições; 

La malOfla dos contratos da Diretoria de 
Exploração c Produção e da Diretoria de Gás e 
Energia passavam pela Diretoria de Serviços, 
que era a Diretoria que efetivamente fazia as 
contatações; QUE, nessas ocasiões, havia a 
cobrança de propina por parte da Diretoria de 
Serviços; 

t/ os percentuais de propina usavam a referência de 
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1 % do valor do contrato, tanto para a Diretoria 
de Abastecimento quanto para a Diretoria de 
Serviços; o valor de propina correspondente a 
1 % do valor contrato era negociado e pago de 
forma parcelada, confofll1c o cronograllla de 
pagamentos de cada contrato; o pagamento da 
propina era feito pela simples celebração do 
contrato, independentemente de eventual 
ganho ou perda do declarante quando da 
execução do 111CSll10; 

Lo csquenla funcionava dessa forma para 
qualquer enlprcitcira, e não S0111entc para a 
UTC • Providências ti' Autuar como I1etição (Oculta}. 

íI'ERMO~ºE_ COLAB.ORAÇÃ9_ N~2 
Tema principal: Detalhamento de "licitações" na BR Distribuidora e 

pagamento de propinas 

Referência: Forma de propinas pagas a Pedro Paulo Leoni Ramos e 
ligações com Fernando Collor de Mel10 

Pessoas físicas L PEDRO PAULO LEONl RAMOS 
citadas: L WALMIR PINHEIRO 

~OSÉZONIS 
LANDRÉ CARVALHO 

LALBERTO VILAÇA 

L MÁRCIO FARIA 

• LELTON NEGRÃO 
ti' FERNANDO COLLOR DE MELLO 

~OSÉZONIS 
LALBERTO YOUSSEF 

L ADARICO NEGROMONTE 
LROBERTO TROMBETA (advogado) 

L ADIR ASSAD 

Pessoas jurídicas L UTC 
citadas: LER DISTRIBUIDORA 

L GPI 

LBSW 

L ECMAN 
LMENDES JÚNIOR 
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LODEBRECHT 
LANDRADE GUTIERREZ 
LROCKSTAR. 
LSM TERRAPLENAGEM 

LA BR Distribuidora nunca foi uma empresa 
com grandes investimentos; PEDRO PAULO 
LEONI RAMOS procurou o declarante e 
disse-lhe "nós telnos" UlllJ ou duas diretorias 
dentro da BR Distribuidora nas quaIs temos 
acesso e ascendência e que podemos conseguir 
para a UTC um pacote de obras para construir 
bases de distribuição de combustíveis; 

L PEDRO PAULO LEONl RAMOS tcm uma 
empresa de investimentos chamada GPl; 

LPEDRO PAULO LEONl RAMOS disse que 
Ricardo pessoa poderia ganhar as obras se 
pagassc um percentual de 2% sobre o valor dos 
contratos; 

LConseguiu entrar em acordo com PEDRO 
PAULO para pagar apenas o valor fixo de 20 
milhões de reais, e não de 2% em cima dos 
valores dos contratos - que totalizavam R$ 650 
milhões; 

L os valores foram pagos em parcelas mensais ao 
longo de 2 anos, entre o final de 2010 e 2012; 

LRicardo Pessoa apresent.l ullla tabela com os 
valores pagos a PEDRO PAULO LEONl 
RAMOS e uma tabela que trata das licitações, 
COll1 objetos, valores e concorrentes; 

Lessa tabela se encontrava com WALMlR 
PINHEIRO, fnneionário da UTC; 

L a discussão sobre a participação da UTC nas 
licitações só foi aberta após o declarante dizer 
que aceitava pagar a propma; QUE, então, 
PEDRO PAULO LEONl RAMOS o 
apresentou a JOSE ZONlS, que era o diretor 
responsável na BR Distribuidora por esses 
investitncntos; Cl11 pelo HIenos U111a das 
oportunidades estava presente também PEDRO 
PAULO LEONl RAMOS; na verdade, o 
declarante foi quem escolheu os "participantes 
da licitação"; adotaran1 procedilllcntos C0l110 
"fornla de reduzir a concorrência"; 
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Las obras foram (1) o TEDUC - Terminal de 
Distribuição de Duque de Caxias, (2) a base de 
distribuição de combustíveis no Acre, conhecida 
como BASUL, em Cruzeiro do Sul, (3) o cais 
flutuante do Amazonas, no TEMAN, BARAC e 
BARlX, e (4) a base de distribuição de 
combustíveis do Porto Nacional- BAPON; 

Las empresas concorrentes das quatro licitações 
foram escolhidas pelo declarante e JOSÉ 
ZONlS; 

Lem relação ao TEDUC, a UTC concorreu com 
as empresas BSW e ECMAN; QUE não 
conhecia a BSW, mas pediu para a empresa 
ECMAN para "não atrapalhar", ou seja, para 
oferecer uma proposta maior que a do 
declarante; QUE a ECMAN, a rigor, não tinha 
lnaior interesse na obra, 111a5 1TIcsnl0 assiln o 
declarante pediu para que aquela empresa não 
atrapalhasse; QUE pediu isso diretamente ao 
dono da empresa ECMAN, ANDRÉ 
CARVALHO; 

Lem relação à BASUL, os concorrentes eram 
MENDES JUNIOR, ODEBRECTH e 
ANDRADE GUTIERREZ; QUE pediu às 
três para que não atrapalhassem; QUE na 
MENDES JUNIOR conversou com 
ALBERTO VlLAÇA; QUE na 
ODEBRECTH conversou com MÁRCIO 
FARIA; QUE na ANDRADE GUTIERREZ 
conversou com ELTON NEGRÀO; 

LEncontrou-se com PEDRO PAULO LEONI 
RAMOS para tratar desse assunto na UTC 
várias vezes; QUE há inclusive registros de 
entrada de PEDRO PAULO LEONI RAMOS 
na UTC comprovando esses encontros; QUE se 
encontrou com JOSÉ ZONIS na BR 
Distribuidora, por diversas vezes, e também em 
restaurantes no Rio de Janeiro; 

LOS pagamentos eram feitos diretamente a 
PEDRO PAULO LEONI RAMOS; 

LSabia que JOSÉ ZONIS era uma 
colocada na HR Distribuidora 
FERNANDO COLLOR; 

pessoa 
por 

LSabia do estreito vínculo entre PEDRO 
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PAULO e FERNANDO COLLOR, inclusive 
pelo fato de aquele ter sido ministro do 
governo COLLOR; 

LSabia que por trás da indicação de ZONIS 
estava FERNANDO COLLOR, do contrário 
não aceitaria pagar 20 milhões de propina e 
tentaria pagar no máximo 10 milhões; 

LQuando PEDRO PAULO LEONI I<'AMOS 
usou a expressão "nós teInos" U111a diretoria na 
BR Distribuidora, ficou claro ao declarante que 
PEDRO PAULO estava se referindo a ele 
próprio e a FERNANDO COLLOR; 

L entre final de 2011 e início de 2012, JOSÉ 
ZONIS começou a criar problemas com o 
declarante; reclamou a PEDRO PAULO 
LEONI RAMOS dos problemas que vinha 
enfrentando com JOSÉ ZONIS; Ficou sabendo 
posteriormente, pelos jornais, que o diretor 
colocado no lugar de JOSÉ ZONIS havia sido 
indicado por FERNANDO COLLOR; 

LOS pagamentos a PEDRO PAULO LEONI 
RAM OS eram feitos em dinheiro, na sede da 
UTC em São Paulo, na sala do declarante; QUE 
entregava pessoalmente a PEDRO PAULO, em 
sua sala, o dinheiro; PEDRO PAULO saía da 
UTC levando o dinheiro em sacolas ou 
mochilas; parte desses pagamentos foi feita por 
melO de ALBERTO YOUSSEF e seus 
enllssários; 

LALBERTO YOUSSEF também fazia trabalho 
de transporte de valores para a UTC ou 
diretamente para o destinatário, no caso, 
PEDRO PAULO LEONI RAMOS; há registro 
de entrada de pelo menos um emissário de 
ALBERTO YOUSSEF na sede da UTC em 
São Paulo,ADARICO NEGROMONTE; 

LO levantamento do dinheiro em espécie, para 
pagamento da propina a PEDRO PAULO 
LEO N I RAM OS, era feito de três formas: 

L(1) através da empresa ROCKSTAR, que atua 
na área de Stock Car (comercializando 
camarotes e outros serviços para corridas de 
stock car), sendo que UTC firmava contratos 
conl essa elnprcsa enl valores supenorcs aos 
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realmente pagos - ou seja, os serviços eranl 
superfaturados, e o excedente, em 
dinheiro, era devolvido pela ROCKSTAR 
para a UTC, para ser utilizado para o 
pagamento da propina; 

L(2) através da empresa SM Terraplenagem, por 
meio de contratos simulados de locação de 
equipamentos de terraplenagem, e nesse caso 
não havia qualquer prestação de serviço, sendo 
o valor contratado devolvido em dinheiro, 
descontados os trihutos e uma "taxa" pelo 
serviço; e 

L(3) do escritório do advogado ROBERTO 
TROMBETA, por meio de contratos 
superfaturados de serviços de advocacia -
ou seja, contratos reais, por serviços que foram 
prestados, mas em valores supenores aos 
realmente cobrados, sendo que o excedente era 
devolvido à UTC, de modo semelhante aos 
contratos com a empresa ROCKSTAR; os 
contatos para essa questão das notas 
superfaturadas eram feitos entre ROBERTO 
TROMBETA e WALMIR PINHEIRO; a 
emissão de notas superfaturadas pelo escritório 
de ROBERTO TROMBETA, para fins de 
"caixa 2", começou a partir de 2005 ou 2006, e 
foi crescendo, C0l11 o passar dos ano; 

LO escritório do advogado ROBERTO 
TROMBETA prestava serviços à UTC na área 
tributária há mais de 15 anos; 

LOS contatos com as empresas ROCKSTAR e 
SM Terraplenagem eram feitos por WALMIR 
PINHEIRO; Por trás dessas empresas, estava a 
pessoa de AO IR ASSAD; 

Lé do seu conhecimento que, além da diretoria 
ocupada por JOSÉ ZONIS (Diretoria de 
Operações e Logisticas), COLLOR também 
era responsável pela indicação do ocupante da 
diretoria de postos de combustíveis (Diretor.ia 
de Rede de Postos de Serviços); 

Lpara fazer os pagamentos, ligava ou mandava 
mensagem de texto pelo BBM (B1ackberry 
Messenger) para PEDRO PAULO LEONI 
RAMOS, marcando uma reunião; 
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L os pagamentos a PEDRO PAULO LEONI 
cranl lnensais. 

Providências v Autuação como Petição (óculta). 

[fERMO:-Õ!3;,ÇOLAJ39B.AÇÃO ~N~i 
Tema principal: Pagamento de propinas para campanhas políticas 

Referência: Contatos com EDINHO SILVA e detalhamento de 
pagam ell tos para campanhas do Partido dos 
Trabalhadores. 

• Pessoas fisicas LEDINHO SILVA 
citadas: uOÃOVACCARI NETO 

LDILMA ROUSSEF 
LMANOEL ARAÚJO SOBRINHO 

L ANTONIO PALLOCCI 

Pessoas jurídicas LUTC 
citadas: L PARTIDO DOS TRABALHADORES 

Resumo: LEDINHO SILVA foi apresentado a RICARDO 
PESSOA por JOÃO VACCARI NETO Cl11 

2014; 
UOÃOVACCARI disse a RICARDO PESSOA, 

em 2014, que deveria conversar com EDINHO 
SILVA; VACCARI lhe disse que ISSO era 
necessário porque EDINHO SILVA era o 
tesoureiro do Partido dos Trabalhadores - PT 
na campanha presidencial de 2014; JOÃO • VACCARl disse que o declarante deveria 
contribuir cOln R$20.000.000,OO (vinte 
milhões de reais) para a campanha; 

LIUCARDO PESSOA considerou o valor muito 
elevado e não aceitou; JOÃO VACCARI disse 
que esse assunto não deveria ser tratado com 
ele, mas sim com EDINHO SILVA;VACCARI 
forneceu ao declarante o telefone celular de 
EDINHO SILVA; Assim, RICARDO PESSOA 
telefonou para EDINHO SILVA e marcou uma 
reunião com ele em Brasília; foi recebido por 
EDINHO SILVA numa espécie de comitê da 
campanha da presidente e candidata a reeleição 
DILMA ROUSSEF, em Brasília; nesse primeiro 
encontro, EDINHO SILVA disse ao declarante 
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o seguinte: "Você tem muitos interesses no 
governo, você tem grandes contratos na 
Petrobras, você tenl interesse C111 continuar. Se 
você quer essa continuidade, por que você qucr 
reduzir sua contribuição para a c3Inpanha?"; o 
declarante respondeu: "Porque eu já estou 
contribuindo com muito e sou um contribuinte 
regular"; EDINHO SILVA respondeu: "Nós 
tenl0S I11UitOS gastos c tenl0S unla cstitnativa de 
gastar R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de 
rcais) na campanha"; EDINHO SILVA pediu 
uma contribuição de RS 10.000.000,00 
(dez milhões de reais) em doação oficial; 
RICARDO PESSO respondeu que poderia 
fazer doaç"o oficial de R$5.000.000,00 (cinco 
milhões) e que poderia discutir o resto no 
futuro; se comprometeu a fazer pagamento de 
duas parecias de R$2.500.000,00 (dois milhões 
e meio de rcais); efetivamcnte a UTC fez dois 
dcpósitos ncssc valor na cont<l de campanha à 
Presidência da República de DILMA 
ROUSSEF, em 05/08/2014 e 30/0812014; 

lL., O declarante tinha esse tipo de conversa com 
todos os candidatos; 

lL.,Disse que contribuiria de qualquer forma, mas 
sentiu que a permanência da situação da UTC 
na Petrobras passava pela efetiva contribuiç"o 
para a campanha; 

lL.,EDINHO SILVA, de forma muito elegante, 
dizia ao declarante: "Você tem muitos contratos 
na Petrohras, você tenl ll1uitas obras e aditivos, 
não pode contribuir só com isso. Quer 
continuar tendo? TelTI que contribuir mais"; 

ti' EDINHO SILVA forneceu o contato telefônico 
-de MANOEL ARAÚJO SOBRINHO, que 

seria a pessoa que procuraria o declarante para a 
efetivação da contribuição; Os contatos com 
MANOEL ARAÚJO SOBRINHO foram 
feitos porWALMIR PINHEI.RO; 

lL.,MANOEL ARAÚJO SOBRINHO ocupava o 
cargo de Gerente Macrorregional, Região 
Sudeste, da Secretaria de Relações Institucionais 
da Presidência da República; 

lL.,em um segundo encontro, também em Brasília, 
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EDINHO SILVA cobrou do declarante 
agilidade na efetivação das contribuições; QUE 
posteriornlcntc houve um terceiro encontro 
com EDINHO SILVA, nas proximidades das 
eleições, na sede da UTC em São Paulo; QUE 
EDINHO SILVA, nessa ocasião, pediu mais R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais) Cl11 

doação oficial para a campanha; 
L WALMIR PINHEI~O disse ao declarante que 

MANOEL ARAUJO SOBRINHO teria 
relações COIll ANTONIO PALOCCI, Illas não 
forneceu maiores detalhes sobre o assunto; 

• Lnesse período fez doações oficiais de campanha 
a pedido de JOÃO VACCARI para outros 

candidatos do Partido dos Trabalhadores; essas 
doações oficiais feitas a I!edido de JOÃO 
VACCARl eram relacionadas a 
oal!'amento de I!roI!ina em razão da 
celebração de contratos com a Petrobras. 

Providências .... Autuar como Petição (ocult'ã). 

;rE~().DE _COLABCjRA.ÇÃQ)\I°"4 

Tema principal: Propinas pagas a Edison Lobão. Angra. 

Referência: Anexos 2 e 23 

Pessoas fisicas L RICARDO PESSOA 

• citadas: L WALTER CARDEAL 

L OTHON PINHEIRO 
.... EDISON LOBÃO 

L TIAGO CEDRAZ 

L CÂNDIDOVACCAREZZA 
.... RAIMUNDO CARREIRO (Ministro TCU) 

LLUCIANO ARAÚJO 

L ANDRÉSERWY 
LALOISIO SERWY 

Pessoas jurídicas L UTC 
citadas: LELETROBRAS 

L CAMARGO COIUlÊA 

L ODEBRECHT 
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LANDRADE GUTIERREZ 
LTECHNIT 
LQUEIROZ GALVÃO 
LEBE 
LMENDES JÚN IOR 
LCONSTRUCAP 
LORTENG 
LELETRONUCLEAR 

LTRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO -
TCU 

LPMDB; 

LARCO S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LCom relação ao anexo 02, refere que a UTC 
está participando da obra da Usina 
Termonuclear de ANGRA 1II, obra de 
responsabilidade da Eletronuclear; 

Lantes da fase de qualificação ou habilitação, 
foram formados dois consórcios; QUE a UTC 
fornlou Ull1 consórcio C0111 a Canlargo Corrêa, 
Odebrecht e Andrade Gutierrez; QUE o outro 
consórcio foi formado por Techint, Queiroz 
Galvão e EBE; além desses consórcios, 
apareceram a Mendes Júnior e um terceiro 
consórcio formado por Construcap e Orteng; 

LO consórcio da Construcap e Orteng e a 
empresa Mendes Júnior, por não terem 
experiência na área, jamais seriam qualificados 
ou classificados; a Eletronuclear já tinha 
sinalizado preços; QUE a fase de qualificação 
terminou com a habilitação dos dois primeiros 
consórcios e a exclusão do procedimento 
Iicitatório do terceiro consórcio, bem com da 
Mendes Júnior; 

LO preço estimado para a construção da obra foi 
de aproximadamente R$ 2,9 bilhões; 

LO consórcio integrado pela UTC ganhou o 
pacote eletromccânico, ao passo que o outro 
consórcio ganhou o pacote nuclear; QUE 
depois que a .Elctronuclear aprovou o novo 
preço das obras, submeteu sua decisão ao 
conselho de administração da Eletrobras; O 
conselho de administração da Eletrobras não 

16deRl 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



PGR 

• 

• 

Petição Complementar acordo Ric<lrdo Pe~soa 

aceitou o novo preço, pois considerou que havia 
uma discrepância entre os preços de ANGRA 
III e da Usina de Belo Monte; 

Lell1 razão de todas essas negociações, o 
procedimento licita tório, do lançamento do 
edital até a assinatura do contrato, levou 
aproximadamente quatro anos, de 2010 a 2014; 

Lo diretor de geração da Eletrobras WALTER 
CARDEAL queria que os consórcios 
vencedores concedessem um desconto de 10% 
(dez por cento) do valor das obras; QUE o 
presidente da Eletronuclear, o Almirante 
OTHON PINHEIRO, ao tratar do assunto, 
sempre se referia ao diretor WALTER 
CARDEAL; 

LOS consórcios chegaram à conclusão de que 
poderiam conceder um desconto de 6% (seis 
por cento), desde que houvesse a união de 
;l1ubos os consórcios enl un1 só; 

LOTHON PINHEIRO dizia que RICARDO 
PESSOA deveria "agir politicamente", do 
contrário "o negócio não iria andar"; OTHON 
PINHEIRO disse que o declarante deveria 
procurar o Ministro de Minas e Energia 
EDISON LOBÃO; 

LRICARDO PESSOA concluiu que deveria 
fazer gestões políticas junto ao Tribunal de 
Contas da União - TCU; QUE o Almirante 
OTHON PINHEIRO também havia sugerido 
ao declarante a realização de gestões junto ao 
TCU; QUE esse tema remete ao anexo 23, 
que trata do Tribunal de Contas da União; 

LPor volta de 2010 ou 2011, o declarante 
conheceu o advogado TIAGO CEDRAZ; 

Lestabeleceu um contrato com TIAGO 
CEDRAZ para a prestação de informações 
oriundas do TCU de interesse da UTC; Não 
havia contrato formal, tendo sido acertado um 
pagamento mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais) em espécie; Nào havia emissão de 
nota fiscal; 

La opção pelo pagamento em espécie decorreu 
de uma exigência de TIAGO CEDRAZ; 

Lesses pagalnentos, na verdade, cranl realizados 
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objetivando obter um tráfico de influência 
perante o TCU; QUE TIAGO CEDRAZ 
fornecia informações privilegiadas, bem como 
exercia influência na área técnica c no pleno do 
TCU; 

LnlUitas vezes TIAGO CEDRAZ alertava 
RICARDO PESSOA que, determinado 
processo deveria ser retirado de pauta, do 
contrário o resultado iria ser prejudicial à UTC; 
QUE TIAGO CEDRAZ também ajudava 
RICARDO PESSOA informando-o 
previamente sobre as obras que iriam para a 
Comissão de Obras Irregulares - COl da 
Câmara dos Deputados; 

LTIAGO CEDRAZ avisou com antecedencia ao 
declarante que o TCU iria enviar esse processo 
para a COI; QUE, diante disso, o declarante 
acionou os deputados com quem mantinha 
relação, a fim de pedir ajuda para que a obra 
não fosse suspensa; QUE UI1l dos deputados que 
o declarante procurou neste caso específico foi 
CÂNDIDO VACAREZZA; 

~TIAGO CEDRAZ também ajudou o 
RICARDO PESSOA no tema de ANGRA III 
junto '0 TCU; 

LTIAGO CEDRAZ era muito cuidadoso, 
quanto ao sigilo dos diálogos, não deixando o 
telefone celular ligado, retirando a bateria do 
celular, bem com não se registrando na 
recepção da empresa; QUE TlAGO CEDRAZ 
fazia questão de ser buscado na portaria para 
que não houvesse o registro de sua entrada; 

~TIAGO CEDRAZ certa vez disse que "o 
processo de ANGRA III está andando, Estou 
precisando de dinheiro"; na oportunidade, 
TIAGO CEDRAZ pediu R$l ,000,000,00 (um 
milhão de reais); o declarante entendeu que esse 
dinheiro era para o Ministro RAIMUNDO 
CARREIRO; 

Lpagou esse valor em espécie, diretamente a 
TIAGO CEDRAZ em uma parecia, 
aproximadamente entre quinze e trinta dias 
depois do encontro no qual houve a solicitação 
do dinheiro; QUE a entrega do valor ocorreu 
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no escritório da UTC cm São Paulo, tcndo sido 
retirada pela pessoa dc LUCIANO A KAÚj O, 
provavelmente cm 23/0112014; 

L LUCIANO ARAÚJO também cra pcssoa quc 
retirava os cinqucnta nlil 111cnsais devidos a 
TIAGO CEDRAZ; LUCIANO ARAÚJO era 
tesourc.iro nacional do Partido Solidariedade; 

Lretomando os fatos do anexo 02, csclarece que 
conhcccu o Almirante OTHON PINHEIRO 
por volta de 2010 ou 2011, já como prcsidcnte 
da Eletronuclear; Teve vários encontros com 
OTHON PINHEIRO em restaurantes, bem 
como na residência dc OTHON PINHEIRO 
na Barra da Tijuca, noKio dc janciro; QUE 
OTHON PINHEIRO é indicação do Partido 
do Movimcnto Dcmocrático Brasileiro 
PMDB; 

Lo então Ministro de Minas e Energia, EDISON 
LOBÃO, tinha prcssa cm agilizar a assinatura 
do contrato das obras de ANGRA 111 antes das 
eleições de 2014, uma vez que tinha interesse 
em obtcr das cmpresas ganhadoras 
contribuições de campanha para o PMDB; 

LRICARDO PESSOA conversou com o 
Ministro EDISON LOBÃO para tratar dos 
entraves das obras dc ANGRA m, por sugestão 
do Almirante OTHON PINHEIRO, o 
Ministro EDISON LOBÃO disse: "Olha, nós 
temos que assinar cssc contrato, porque o 
PMDB está prccisando de dinhciro para a 
campanha"; EDISON LOBÃO chegou a 
falar em um percentual de 1% a 2% do 
valor do contrato; o declarante estimou 
que o valor total do repasse não poderia 
ultrapassar R$ 30,000.000,00 (trinta milhões 
de rcais); Quando solicitado por EDISON 
LOBÃO, RICAPJ)O PESSOA disse: "Mas a 
gente ncm assinou o contrato"; LOBÃO 
respondeu que não tinha jeito, porque 
"precisavam de um adiantamento"; 
LOBÃO solicitou R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais) de "adiantamento"; 

LO valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão) foi 
efetivamente pago em espécie, antes da 
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assinatura do contrato; o Ministro EDISON 
LOBÃO orientou que RICARDO PESSOA 
procurasse unla pessoa do relacionalnento dele, 
de nome ANDRÉ SERWY; QUE ANDRÉ 
SERWY era pessoa próxima a EDISON 
LOBÃO; QUE inclusive ANDRÉ SERWY se 
referia a EDISON LOBÃO como "meu tio"; 
QUE ANDRÉ SERWY é filho de ALOISIO 
SERWY, amigo c sócio de EDISON LOBÃO 
na empresa ARCO S/A COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA; 

Lo valor de R$ 1.000.000,00 foi pago 
provavelmente em três parcelas, retiradas na 
UTC em São Paulo e no Rio de Janeiro por 
ANDRÉSERWY; . 

L as duas parcelas entregues a ANDRÉ SERWY 
em São Paulo foram repassadas diretamente por 
WALMIR PINHEIRO; 

L<l parcela entregue a ANDRÉ SERWY no Rio 
de Janeiro foi providenciada por ALBERTO 
YOUSSEF, fazendo com que o dinheiro 
chegasse à filial da UTC; 

LRICARDO PESSOA informou aos 
representantes das demais empresas responsáveis 
pelas obras de ANGRA III que todos 
precisariam efetuar pagamento de propina, para 
fazer frente à solicitação de LOBÃO, no valor 
total estimado de R$ 30.000.000,00 (trinta 
milhões); QUE, na oportunidade, combinou 
com os demais integrantes do consórcio de 
ANGRA 1Il que o valor inicialmente solicitado 
por LOBÃO e pago pelo declarante sena 
depois rateado entre as empresas, após a 
assinatura do contrato; 

L a liderança do consórcio, inclusive no que tange 
à negociação de repasses políticos, foi assumida 
pela UTC na pessoa do declarante, em razão da 
experiência anterior com o planejamento de 
ANGRA lI; nesse contexto, o declarante 
entendeu que qualquer contribuição oficial para 
campanhas políticas nas eleições de 2014, em 
relacão ao Senado, destinadas ao PMDB. 
seriam uma contrapartida pelo contrato 
de ANGRA III; 
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~o Almirante OTHON PINHEIRO alertou ao 
declarante que WALTER CARDEAL havia lhe 
dito que, como os consórcios de empresas de 
ANGRA IH não haviam aceitado o desconto 
de 10% (dez por cento) no preço das obras, tal 
como pretendido pelo conselho de 
administração da Eletrobras, tendo sido aceitado 
um desconto de 6% (seis por cento), as 
empresas seriam alvo de solicitação de rcpasses 
por parte do PT; essa solicitação correspondcria 
aos 4% (quatro por cento) de desconto que não 
foram dados no caso; o alerta do Almirante 
OTHON PINHEIRO se confirmou, tendo 
JOÃO VACCARI entrado em contato com o 
declarante, ocasião em que lhe foi solicitada a 
realização de doações oficiais de campanha ao 
PT correspondentes aos 4% (quatro por cento) 
cn) questão; 

~sempre fez doações oficiais de campanha para o 
Senador RENAN CALHEIROS; se recorda 
de um jantar com RENAN CALHEIROS no 
Hotel Emiliano, em que trataram de 
contribuições para a calnpanha nas eleições de 
2014; nessa ocasião RENAN CALHEIROS 
cstava hospedado no próprio Hotel Emiliano; 
na oportunidade, RENAN CALHEIROS 
solicitou dinheiro para a campanha do seu filho 
ao Governo de Alagoas; nesse mesmo jantar foi 
estabelecido o valor da contribuição de 
R$1.500.000,OO (um milhão e quinhentos mil 
reais); no mesmo contexto, RENAN 
CALHEIROS indagou ao declarante se ele já 
havia .ganhado a obra de ANGRA III; diante 
disso, O declarante entendeu que poderia 
descontar as contribuições a RENAN 
FILHO da propina de ANGRA lU; houve 
repasse de R$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais) na forma de três 
doações oficiais: a) duas de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais) da UTC ao Diretório 
Estadual do PMDB em Alagoas cm 
20/08/2014 c 22/09/2014; b) uma de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil rcais) ao Diretório 
do PMDB do Distrito Federal cm 10/0912014; 
na conversa mantida com RENAN 
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CALHEIROS, O Senador indicou um assessor, 
de nome BRUNO MENDES, para 
operacionalizar essas doações; o total de doações 
oficiais para a campanha de RENAN FILHO 
acabou sendo de R$ 1.000.000,00 (um milhão 
de reais), por l11eio do Dirctório Estadual do 
PMDB em Alagoas; o declarante interpretou, da 
conversa com o Senador RENAN 
CALHEIROS, que havia um vínculo entre a 
assinatura do contrato de ANGRA 111 e as 
doações oficiais à campanha de RENAN 
FILHO; 

LROMERO JUCÁ também pediu quc o 
declarante contribuísse para a campanha do 
filho dele, quc cra candidato a vice-governador 
dc Roraima cm 2014; no último jantar foi 
estabelecido o valor de $ 1.500.000,00 (um 
milhão c quinhentos mil rcais) para fins dc 
doação oficial de campanha; o declarante fez o 
mesmo vínculo que fez quando o Senador 
RENAN CALHEIROS solicitou contribuição 
para a campanha de RENAN FILHO ao 
Governo de Alagoas elT} 2014; no entanto, 
ROMERO JUCÁ não fez mcnção à obra de 
ANGRA Ill; foi fcita contribuição ao Diretório 
Estadual do PMDB dc Rordima na forma de 
três doações oficiais dc R$ 500.000,00; 
(quinhentos mil reais) em 29/08/2014, 
19/09/2014 c 30/0912014; da mesma forma, O 

declarante iria ratcar a dcspesa com as dcmais 
cmprcsas responsáveis pela obra de ANGRA 
lI!. 

"" Autuacão. juntamente com o Termo n. 17. 
como peticão (ocüIt;;-l. 

rrERMO_DE .COLABQR:AÇ:AO_N: 5 

Pagamentos para a TRANSPETRO 

Ancxo 19 

LSÉRGIO MACHADO; 
LRENAN CALHEIROS (Senador) 

L FELIPE PARENTE 
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LADIRASSAD 

.... WALMIR PINHEIRO 

LUTC 
LTRANSPETRO 

LROCKSTAR 
.... SM TERRAPLENAGEM 

LA UTC venceu licitamente uma licitação em 
2006, que tinha por objeto a contratação de 
serviços de reforma de tanques de estocagem de 
combustível no Sul do Brasil; no decorrer da 
execução do contrato, a UTC começou a ter 
dificuldades, especialmente no que tange à 
fiscalização, ao planejamento, à liberação de 
frentes, à realização de medições e à 
consequente efetivação dos pagamentos; QUE, 
cliantc dessas dificuldades, o declarante procurou 
o presidente da Transpetro, SEKGIO 
MACHADO, para snperar os entraves na 
execução das obras; 

LSERGIO MACHADO estava desde 2003 na 
Transpetro, por indicação do Senador RENAN 
CALHEIROS; 

Lnos encontros que teve com SEKGIO 
MACHADO, este disse que poderia ajudá-lo e 
solicitou que o declarante lhe pagasse o valor de 
R$ 1.000.000,00; o pagamento foi feito por 
meio de três ou quatro parcelas, entregues em 
dinheiro em espécie em São Paulo, na sede da 
UTC ou em um apart-hotel no bairro do 
Itaim, na Rna Leopoldo Couto de Magalhães, 
próximo ao Condomínio São Luís da Avenida 
Faria Lima, a uma pessoa de nome FELIPE 
PARENTE; os valores foram obtidos a partir do 
caIxa dois da UTC, formado com base em 
contratos superfaturados ou fictícios com as 
empresas ROCK STAR e SM 
TEIU'(APLENAGEM, pertencentes a ADIK 
ASSAD, ou com o escritório de advocacia 
TROMBETA (conforme termo de colaboração 
referente ao anexo 24). 

.... Autuar como Petição autônoma (õêüiiãl. 
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(TERMO.DÉ-:-çôI..AnoRAçÃo N Ó'6 
Tema principal: Propinas pagas a partidos políticos para não ser 

convocado para CPI da Petrobras 

Referência: Anexo 4 

Pessoas fisicas tL GIMARGELO 
citadas: tLPAULO ROXO 

tL WALMIR PINHEIRO 

Pessoas jurídicas tLDEM; 
citadas: tL PR 

tLPMN 
tLPRTB • tLUTC 

Resumo: tLa primeira CPI sobre a Petrobras no ano 2014 
foi a CPI do Senado; em seguida foi instalada a 
CPMI do Senado e da Câmara dos Deputados; 

tL GIM ARGELO era vice-presidente tanto da 
CPI do Senado quanto da CI'MI do Senado c 
da Câmara dos Deputados; esteve COl11 GIM 
ARGELO para tratar desse tenlJ na GlSa do 
Senador no Lago Sul, enl Brasília, eJ11 três 
ocasiões; na primeira vez expôs o problema a 
GIM ARGELO, o qual ficou de avaliar a 
questão; no segundo encontro GIM ARGELO 
já acenou C0111 a possibilidade de influenciar as 
comissões parlamentares de inquérito a fim de 

• evitar a convocação do declarante; QUE, em 
contrapartida, GIM ARGEL O disse que 
preCISarIa de dinheiro para a campanha dele 
próprio à reeleição ao Senado; 

tLRICARDO PESSOA disse que poderia 
contribuir para a campanha de GIM ARGELO, 
desde que ele garantisse quc o declarante não 
iria ser convocado para a CPI ou CPMI; GIM 
ARGELO pediu o valor de R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões dc rcais) C111 contrapartida às 
gestões junto às conüssõcs parlamentares dc 
inquérito; 

tLGIM ARGELO indicou a pessoa de PAULO 
ROXO ao declarante para accrtar os detalhes 
do pagamcnto; 
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Petição Complcl1lent;n ;lcordo Ricardo Pessoa 

LPAULO ROXO CXlglU uma entrada de 11..$ 
1.5000.000,00 (um milhão e quinhentos mil 
rcais); PAULO ROXO também dissc que os 
valores devcriam ser depositados na conta de 
campanha de diversos partidos políticos, 
conformc uma lista por elc apresentada; QUE 
acabou parcelando os 11..$ 5.000.000,00 (cinco 
milhões) da seguinte forma: 

La) um primeiro pagamento de 11..$ 2.000.000,00 
(dois milhões dc reais), corrcspondcntcs à 
entrada de 11..$ 1.500.000,00 (um milhão e 
quinhentos mil reais) e a uma parcela dc 11..$ 
500.000,00 (quinhcntos mil rcais), realizado em 
10/0712014; 

Lc b) um scgundo pagamcnto de 11..$ 600.000,00 
(sciscentos mil reais), realizado em 30/07/2014; 

Lc) um terceiro pagamento de 11..$ 600.000,00 
(seiscentos mil rcais), rcalizado cm 15/0812014; 

Ld) um quarto pagamcnto dc 11..$ 600.000,00 
(seiscentos mil rcais), realizado em 25/0812014; 

Le) um quinto pagamento de 11..$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais), rcalizado em 15/0912014; 

Lf) um sexto pagamcnto de 11..$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais), realizado em 01/1012014; 

LA divisão cntre os partidos indicados por 
PAULO ROXO foi feita da seguinte fórma, 
consoante tabela apresentada pelo declarante: 

La) DEM - 11..$ 1.700.000,00 (um milhão e 
setecentos mil rcais); 

Lb) PR - 11..$ 1.000.000,00 (um milhão); 
Lc) PMN - 11..$ 1.150.000,00 (um milhão, cento 

e cinquenta mil reais); 
Ld) PRTB - 11..$ 1.150.000,00 (um milhão cento 

e cinquenta mil reais) 
Loutros contatos C0111 PAULO ROXO foram 

feitos por WALMIR PINHEIRO, do setor 
financeiro da UTC; 

Lnão houve sua convocação para a CP!. 

.... Autuar. juntamente com o Termo de 
Colaboracão n. 7. como peticão <,õCült~l. 
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ffERMOPE_COLABORAÇÃO.N°~7 

Tema principal: Pagamentos de vantagens indevidas a congressistas 

Referência: Anexo 6 

Pessoas físicas LDEPUTADO FEDERALjÚLIO DELGADO 
citadas: UOÃO MARCOS GROSSI LOBO MARTINS 

Pessoas jurídicas L PSB 
citadas: L UTC 

L CONSTRAN 

Resunlo: Lem 2014, foi procurado pelo Presidente do 
Partido Socialista Brasileiro de Minas Gerais -

• PSB/MG, JOÃO MARCOS GROSSI LOBO 
MARTINS, e pelo Deputado Federal JULIO 
DELGADO, também do PSB/MG, os quais lhe 
solicitaram contribuição para aS respectivas 
campanhas a Deputado Estadual c a Deputado 
Federal nas eleições daquele ano; 

UULIO DELGADO era integrante da CPMI da 
Petrobras instalada em 2014; 

Laproveitou a oportunidade de contato com o 
Deputado Federal jULI O DELGADO e lhe 
solicitou que fossem feitas gestões no 
sentido de evitar a convocação do 
depoente para depor na CPMI; JULIO 
DELGADO disse que Ina fazer o que fosse 
possível para isso; a conversa foi presenciada por 
JOÃO MARCOS GROSSI LOBO 
MARTINS; 

Lefetuou duas doações oficiais, por meio da UTC 
ou da Constran, uma para JOÃO MAKCOS • 
GROSSI LOBO MARTINS, no valor de 
R$50_000,00 (cinquenta mil reais), no dia 
22/0812014, e outra para o Diretório Estadual 
do PSB Ctn Minas Gerais, no valor de 
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil rcais), cm 
05/0812014; as doações oficiais foram retiradas 
do caIxa das suas C111prcsas, constando da 
respectiva contabilidade. 

Providências .... Autuar, juntamente com o Termo de 
Colabora~ão n. 6, como Peti~ão (ÓculÚl). 
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t:rJ3RM9_DE_COLABOAAÇ~O:N:8, 

Tema principal: Pagamentos para 1'1' e para Senador Ciro Nogueira 

Referência: Anexo 5 

Pessoas fisicas uOSÉjANENE 
citadas: LALBERTOYOUSSEF 

L MÁRIO NEGROMONTE 
UOÃO PIZZOLATTI 

L NELSON MEURER 
LARTUR DE LIRA 
LBENEDITO DE LIRA 

• LAGNALDO RIBEIRO 

L CIRO NOGUEIRA 
LEDUARDO DA FONTE (DUDU DA FONTE) 

L FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHUES 
FILHO 

Pessoas jurídicas L PARTIDO PROGRESSISTA - pp 
citadas: LEscritório de advocacia HUGHES & 

HUGHES 

LUTC 

Resumo: Ldepois da morte do ex-Deputado Federal jOS.É 
jANENE, em 2010, formaram-se dois grupos 
dentro do Partido Progressista --; PP; QUE Ulll 

dos grupos, mais ligado a JOSE jANENE e a 
ALBERTO YOUSSEF, era liderado por 
MÁRIO NEGRO MONTE, JOÃO 
PIZZOLATTI, NELSON MEURER; QUE o 
outro grupo era liderado por ARTUR DE 
LIRA, BENEDITO DE LIRA, AGNALDO • RIBEIRO, CIRO NOGUEIRA, DUDU DA 
FONTE; 

L Ctn 2012, o Deputado Federal AGNALDO 
RIBEIRO apresentou o Senador CIRO 
NOGUEIRA ao declarante; no segundo 
SClncstrc de 2013, o Senador CIRO 
NOGUEIRA procurou o declarante dizendo 
que precisava de uma contribuição financeira 
em raz:io de um problema de saúde com algum 
fanliliar que se encontrava internado C111 São 
Paulo; 

L o Senador CIRO NOGUEIRA pediu aR$ 
2.000.000,00 (dois milhões de rcais); concordou 
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com a entrega do valor, mas ressaltou que isso 
seria um adiantamento de contribuição para 
campanba; QUE o Senador CIRO 
NOGUEIRA disse que o declarante não iria se 
arrepender e que haveria contrapartida; 

Lo valor foi parcialmente pago em três vezes, em 
dinheiro, no montante total de R$ 
1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil 
reais), entregue por ALBERTO YOUSSEF em 
Brasília, em endereço fornecido pelo Senador 
CIRO NOGUEIRA; 

LO Senador CIRO NOGUEIRA sugeriu que o 
declarante, por meio de ullla de suas empresas, 
celebrasse um contrato de consultoria fictício 
com o escritório de advocacia HUGHES & 

HUGHES de Brasília, localizado no Setor 
Hoteleiro Sul, Quadra 06, Conj. A, Bloco C, 
Sala 314, Centro Empresarial Brasil 21; relutou 
em fazer isso, mas acabou concordando; foi 
feito um contrato simulado entre a UTC 
Engenharia e o escritório de advocacia em 
questão; nenhum servIço foi prestado;o 
contrato, subscrito pelo advogado 
FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHUES 
FILHO, previa uma remuneração de 
R$780.000,00 (setecentos c oitenta mil reais), 
dividida em seis parecias mensais de R$ 
130.000,00 (cento e trinta mil reais), a serem 
pagas entre agosto de 2014 e janeiro de 2015; 
foram pagos R$ 475.020,00 (quatrocentos c 
setenta c cinco nli1 e vinte reais), enl duas 
parecias, uma no valor de R$ 231.010,00 
(duzentos e trinta e um mil e dez reais), em 
28/0812014, e outra no valor de R$ 
244.010,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e 
dez reais), em 27/1012014; o valor restante, de 
R$ 256.100,00 (duzentos e cinquenta e seis mil 
e cem reais), seria pago em 27/1112014, o que 
não ocorreu em razão da deflagração da 
"Operação Lava Jato", bem como de uma 
auditoria externa na UTC; 

Los contatos com o escritório de advocacia foram 
feitos por WALMIR PINHEIRO, do setor 
financeiro da UTC. 
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Ih1f 

Providências oi Autuacão como peticão autônoma {octiltãi 

íl'ERM()"DE:COLAB.QMçÃo:ré 9. 
Tema principal: Doações de Campanha para PP 

Referência: Anexo 9 

Pessoas fisicas UOSÉjANENE 
citadas: L PAULO ROBERTO COSTA 

LALBERTO YOUSSEF 
LEDIRASSAD 

• LROBERTO TROMBETA 
LMÁRIO NEGROMONTE 

L NELSON MEURER 
UOÃO PIZZOLATTl 

L CIRO NOGUEIRA 
LDUDU DA FONTE 
LARTUR DE LIRA 
LBENEDITO DE LIRA 

UOÃOjENU 

Pessoas jurídicas L PARTIDO PROGRESSISTA - PP 
citadas: L UTC 

L REPAR 

L COMPAR 

L PRTB 

L PDT/PR 

Resumo: UOSÉ jANENE disse que todos os contratos 
que fossem vinculados à Diretoria de 
Abastecimento RICARDO PESSOA tcria que 
contribuir ou "dar uma participação" para o 
PARTIDO PROGRESSITA; 

L jANENE estabeleceu que deveria haver o 
pagamento de 1 % do valor do contrato que 
fosse assinar; 

UANENE sabia as obras que RICARDO 
PESSOA havia ganhado, enl razão de 
informações repassadas pelo próprio PAULO 
ROBERTO COSTA; 

LALBERTO YOUSSEF retirava os valores de 
proplllas na própria sede da UTC, Ct11 São 
Paulo; 
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Lem certo momcnto YOUSSEF passou a guardar 
o dinheiro da UTC, por questão de segurança; 
ele cobrava de 2 a 3% para fazer o transporte 
dos valores, percentual este cobrado sobre o 
valor transportado; 

L o caixa 2 das empresas de RICARDO 
PESSOA era feito com o ADIR ASSAD e por 
TROMBETA; 

Lpossuía notícia de quc a maioria das cmpresas 
pagava vantagcns indevidas para o PARTIDO 
PROGRESSITA; 

LC0111 consórcios era necessário discutir qUC111 

seria o responsável por negociar as vantagcns 
indevidas c havia um caixa do consórcIo para 
tais pagamentos; 

L"convcrsar com jANENE" significava o 
pagamento de propinas; 

LO tenno "contribuições políticas" era utilizado 
pelo Deputado j OSÉ j ANENE, mas, na 
verdade, tais contribuições eram propina; 

Lentre 2007 e 2012 a grande maioria dos valores 
pagos a título de vantagens indcvidas não eram 
por meio de doações oficiais ao PARTIDO 
PROGRESSISTA ou a seus políticos, pois os 
pagamentos para jANENE eram feitos por 
Caixa 2, ctn espécie, pois esta era a faflna C01110 

o próprio JANENE pedia para que os valores 
fossem pagos; 

Lsobre os valores pagos a YOUSSEF para o 
PARTIDO PROGRESSISTA referente a obras, 
remete à tabela apresentada relacionada à 
CONPAR/REPAR, que é juntada em anexo, 
em que são discriminados os valores pagos; 
REPAR significa REFINARIA DO PARANÁ 
e COMPAR é o Consórcio para construção da 
planta de gasolina da REPAR; todos os 
valores constantes da tabela são referentes 
a pagamento de propina para o 
PARTIDO PROGRESSISTA c entregues a 
ALBERTO YOUSSEF; 

Lsoube, por YOUSSEF e por jANENE, que os 
seguintes políticos eram próximos a JANENE: 
MÁRIO NEGROMONTE, NELSON 
MEURER e PIZZOLATTI; 
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Lcom a morte de ]ANENE, a partir de 2011, 
assumiu o controle do PP o grupo liderado por 
ARTUR LIRA, BENEDITO DE LIRA, 
AGNALDO RIBEIRO, CIRO NOGUEIRA 
e DUDU DA FONTE; nesta época ARTUR 
LIRA foi procurar o declarante, pessoalmente, 
cobrando do declarante valores referentes ao 
PARTIDO PROGRESSISTA c dizendo que 
ALBERTO YOUSSEF não era I1ms o 
"representante" do partido; 

~cln dctcnninado lTIOlnento, após a 1110rte de 
]ANENE, passou a fazer pagamentos para 
políticos do PARTIDO PROGRESSISTA, 
seja por meio de doações oficiais ou não 
oficiais; efetuou pagamentos de valores em 
espéCIe, enl razão de contratos para a 
PETROBRAS, para os seguintes políticos: 
BENEDITO DE LIRA, ARTHUR LIRA e 
DUDU DA FONTE; 

Lsobre a Tabela 05, "Doações 2010 Oficiais e não 
oficiais", esclarece inicialnlCnte que a tabela na 
qual consta" Flllxo de desembolso com contribuição 
eleitoral - 2010" há tanto doações oficiais 
quanto não oficiais; 

Lsobre a coluna "/Jedido" corresponde a 
pagamentos feitos com valores provenientes de 
Caixa dois e não declarados; a coluna 
"REALIZ UTC" e "REAUZ CONSTRAN", 
esclarece que REALIZ significa REALIZADO 
e que isto significa contribuições oficiais feitas 
dentro da legislação; os valores dizem respeito a 
nul reais, ou seja, onde consta, por exemplo, 150 
significa R$l 50,000,00; 

Los valores grifados são: 
La) FI' ESTADUAL, no valor de R$ 200.000,00; 
Lb) PP NACIONAL, no valor de R$ 

600.000,00; 

Lc) COMITE FINANCEIRO PRTB/PR, no 
valor de .R$ 20.000,00; 

Ld) COMITE FINANCEIRO PDT/PR, no 
valor de R$ 380.000,00; 

LJOÃO GENU era uma pessoa llluito próxima a 
JOSÉ ]ANEN.E; fazia a "relação logística", o 
trabalho de "secretariado" entre ]ANENE e 
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PAULO. Ro.BERTo. Co.STA, marcando 
encontros e reuniões, e os contatos de ]ANENE 
com RICARDO. PESSo. 

Providências ... Instauração como Petição !(ocuit;;). 

[IERMO):Yi(co:ÇAB9RAÇÃO)"~)Q 

Tema principal: Eduardo da Fonte (Dudu da Fonte) 

Referência: Anexo 12 

Pessoas fIsicas LDUDU DA Fo.NTE 

• citadas: LDJALMA Ro.DRIGUES 

Pessoas jurídicas L UTC 
citadas: LPETRo.Co.QUE 

Resumo: L DUDU DA Fo.NTE foi apresentado por 
DJALMA a RICARDO. PESSo.A como sendo 
U111 Deputado Federal que poderia ajudar a 
UTC a ganhar contratos no âmbito de l1111a 

controlada da PETRo.BRAS, chamada 
PETRo.Co.QUE; 

L na prinlcira reuniào DUDU DA Fo.NTE 
apenas apresentou o projeto, mas RICARDO. 
PESSo.A já sabia que deveria haver o 
pagamento de propina; QUE, porém, não se 
mencionou valores na primeira reunião; QUE a 
segunda reunião foi paTa tratar de valores e 
forma de pagamento; QUE DUDU DA 
Fo.NTE pediu inicialmente valor de em torno 
de R$ 500.000,00 a R$ 600.000,00, mas se • chegou ao valor de R$ 300.000,00 após 
negociações; este valor foi pedido para que 
tivesse prioridade e preferência na obra da 
Co.QUEPAR no Paraná; 

LO valor pago, foi de R$ 300.000,00 e entregou, 
pelo que se recorda, R$ 100.000,00 em espécie 
e R$ 200.000,00 CI11 doações oficiais para a 
campanha de 2010 de DUDU DA Fo.NTE; 
não se recorda se as doações oficiais foram para 
o próprio candidato DUDU DA Fo.NTE ou se 
foram feitas vIa Diretório do PARTIDO. 
PRo.GRESSISTA; tais pagamentos constam da 
tabela 5, cuja cópia se anexa, canl o nOll1e 
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"Fluxo de dcscmbolso com contribuição eleitoral -
2010", na qual há tanto doações oficiais quanto 
não oficiais; 

La coluna "pedido" corresponde a pagamentos 
feitos com valores provenientes de caixa dois e 
não declarados; em relação à coluna "REALTZ 
UTC" e "REALIZ CONSTRAN", esclarece 
que REALIZ significa REALIZADO e que 
isto significa contribuições oficiais feitas dentro 
da legislação; os valores dizem respeito a mil 
reais, ou seja, onde consta, por exemplo, 150 
significa R$ 150.000,00; nesta tabela existe o 
registro EDUARDO DA FONTE (DUDU) e 
na coluna "pedido" consta 100, quc significa 
R$100.000,00 pagos em espéCle e scm 
declaração; na coluna "REALlZ UTC" consta 
o número 200, que significa R$ 200.000,00, 
que representa doações oficiais feitas pela UTC 
ENGENHARIA neste valor; 

LDUDU DA FONTE ligou por algumas vezes, 
pelo que se recorda na UTC; estas ligações 
ocorrcranl t11eS1110 depois de entregues os 
valores, nas quaIs EDUARDO DA FONTE 
perguntou como estavam as obras e solicitou 
mais pagamentos. 

v Instauracão como Peticão (oculta). 

l'rERMO.piCc9LABORÃÇÃO.N:'11 
Tema principal: ARTHUR DE LIRA (Presidente da CJ]) 

Referência: Anexo 13 

Pessoas fisicas LDEPUTADO FEDERALARTHUR DE LIRA 
citadas: L WALMIR PINHEIRO 

LALBERTO YOUSSEF 

Pessoas jurídicas LPARTIDO PROGRESSISTA - PP 
citadas: L PETROBRAS 

Resumo: LApós a morte de ]ANENE, ARTHUR LIRA, 
que era de grupo opositor dentro do Pp, foi ao 
escritório da UTC, situado em São Paulo, na Av. 
Alfredo Egídio de Souza Aranha, 384, e, na sala 
do declarante, no 9° andar, entabulou conversa 
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afirmando que o partido possuía outra 
liderança, no caso a dcle; 

LARTHUR LIRA afirmou a RICARDO 
PESSOA que "Você está trabalhando na 
PETROBRAS e para continuar assim deverá 
continuar "colaborando"; 

LARTHUR LIRA pediu R$ 1.000.000,00 de 
forma bastante contundente; ARTHUR 
LIRA deixou bastante claro que a continuidade 
dos pagamentos cra uma condição para que as 
"portas" da PETROBRAS permanecessem 
abertas; 

LIogo após ser solicitado o valor por ARTHUR 
LIRA, chamou WALMIR PINHEIRO, diretor 
financeiro da UTC e a única pessoa com quem 
conversava sobre este tipo de assunto, para a 
reunião e para ver como o dinheiro poderia scr 
pago; 

L WALMIR PINHEIRO presenciou a reunião 
entre ARTHUR LIRA c RICARDO 
PESSOA; 

LA anotação de sua agenda do ano de 2011 
datada de 10 de outubro de 2011 I"ARTHUR 
DE LIRA - 14 h"], cópia quc é juntada em 
anexo, se refere ao encontro Illcncionado C0l11 
ARTHUR LIRA; 

LFoi WALMIR PINHEIRO quem entregou a 
quantia solicitada; Este dinheiro era proveniente 
do caixa dois, produzido, pcla época, pelo 
advogado TROMBETA, conforme lIlodus 
opera"di já esclarecido em outro termo (anexo 
24); 

LEntre a data da reunião com ARTHUR LIRA 
e a efetiva entrega do valor deve ter passado 
cerca de quarenta dias e foi pago, do que 
recorda, antes do Natal; 

Ltem certeza que o dinheiro chegou a 
ARTHUR LIRA, porque se não tivesse 
chegado teria sido cobrado; WALMIR 
PINHEIRO também confirmou ao que o 
dinheiro foi pago a ARTHUR LIRA; 

L YOUSSEF não queria sequer que o valor 
tivesse sido pago a ARTHUR LIRA, pois 
deveria tcr passado por YOUSSEF, já que se 
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tratava de valores do PARTIDO 
PROGRESSISTA; 

L Sua secretária MAfUA DE BROTAS, cUJos 
dados já foram apresentados, pode confirmar a 
presença de ARTHUR DE LIJ"l..A na UTC, 
além do próprio WALMIR PINHEIRO. 

Providências 11' Instauração como Petição (oculta), 

lTEM1Q:ÓEc~6LAlfõRAÇÃO_N~. 12 

Tema principal: Senador BENEDITO DE LIRA 

Referência: Anexo 14 

Pessoas fisicas L S.ENADOR BENEDITO DE LIRA • 
citadas: LALBERTO YOUSSEF 

Pessoas jurídicas LUTC 
citadas: LPARTIDO PROGRESSISTA 

L PETROBRAS 
LCONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO 

Resumo: L Conheceu BENEDITO DE LIRA por 
intermédio de ALBERTOYOUSSEF; 

L Conheceu BENEDITO DE LIRA nUl11a 

reunião agendada por YOUSSEF; nesta 
conversa BENEDITO LIRA disse que 
preCIsava de dinheiro para pagar dívidas de 
agiotagem e para a sua campanha COll10 

• Senador; 
Lapós BENEDITO DE LIRA pedir o dinheiro 

para campanha, ALBERTO YOUSSEF disse, na 
frente de BENEDITO DE LIRA: "lI()cê pode 
pagar a ele e descontar de mim "; QUE isto 
significou que YOUSSEF permitiu que fosse 
descontado do caixa referente à PETROBRAS 
os valores pagos a BENEDITO DE LIRA, ou 
seja, que poderia descontar os R$ 400.000,00 
dos acertos referentes aos contratos de obras da 
PETROBRAS que deveria fazer COl11 o 
PARTIDO PROGRESSISTA, por IllelO de 
ALBERTOYOUSSEF; 

L na tabela "Fluxo de desembolso com contribuição 
eleitoral - 2010" confinua que a anotação 
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BENEDITO DE LIRA, com o apontamento 
na coluna 'REALlZ CONSTRAN" constando 
400, se refere à doação feita Cl11 razão deste 
episódio; as doações foram feitas pela 
CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO, ctn duas parcelas de R$ 
200.000,00 cada; 

Ldoou pela CONSTRAN porque a UTC nào 
tinha interesse em Alagoas. 

Providências 0/ Instauração como Petição ~oculta}, 

• (TERMÓ:Q:E _COLABORAÇj\.O N°,,13 

Tema principal: Ex-Deputado Federal Luis Argolo 

Referência: Anexo 16 

Pessoas fisicas LLUIS ARGOLO 
citadas: L ALBERTOYOUSSEF 

L WALMIR PINHEIRO 

Pessoas jurídicas L UTC 
citadas: L 

Resumo: L LUIS ARGOLO foi na companhia de 
YOUSSEF na UTC e pediu doações; 
RICARDO PESSOA começou a ajudá-lo nos 
projetos SOCIaIS de ARGOLO, de 111anClra 

informal; 

• Lfez doações de campanha para ARGOLO, em 
duas parcelas de 150 mil reais cada, de maneira 
oficial, em 2010; 

Lentregou em espécie para ARGOLO o total de 
R$ 600.000,00, não declarados, que foi 
parcelado por diversas vezes ao longo de 2011 a 
2012; a maioria deste valor foi entregue por 
ALBERTO YOUSSEF; 

L unla ou duas vezes WALMIR PINHEIRO 
entregou dinheiro a ARGOLO na própria 
UTC; QUE ARGOLO foi de quatro a CUlCO 

vezes na UTC, mas era algo raro. 

Providências ------- -......... 
0/ Autuação como ~etição (oculta). 
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[I'ERMO _DE .COLABÓRAÇÃON° _14'. 

Tema principal: Ex-Deputada Federal ALINE CORREA 

Referência: Anexo 17 

Pessoas fisicas LEX-DEPUTADA FEDERAL ALINE CORREA 
citadas: L ALBERTO YOUSSEF 

L PAULO ROBERTO COSTA 

Pessoas jurídicas L CONSTRAN 
citadas: LPETROBRAS 

LUTC ENGENHARIA 
LPARTIDO PROGRESSISTA 

LPETROBRAS 

Resumo: L esteve com ALINE CORREA lllna única vez, • 
enl 2010; recebeu unIa solicitação para Ulna 

reunião COl11 ela por 111eio de ALBERTO 
YOUSSEF; a reunião foi na sede da 
CONSTRAN, ainda no Conjunto São Luís, na 
Av. Juscelino Kubitschek, em São Paulo; esta 
reunião foi marcada especificamente para que 
ALBERTO YOUSSEF pedisse ao declarante 
contribuições para a campanha dcla a Deputada 
Federal; '- ALBERTO na lnesma rcumao 

YOUSSEF disse que as doações feitas para 
ALINE CORREA poderiam ser descontadas 
dos valores a serCt11 pagos a ALBERTO 
YOUSSEF c PAULO ROBERTO COSTA, 
relacionados a contratos da PETROBRAS; 

• Ldoou R$ 263.000,00 por meio oficial, sendo 
R$ 213.000,00 pela UTC ENGENHARIA c o 
restante (R$ 50.000,00) pela CONSTRAN; 

LALBERTO YOUSSEF quem entregou a conta 
da campanha de ALINE CORREA para 
WALMIR PINHEIRO, que providenciou o 
pagamento, como uma doação oficial ordinária; 

Lna Tabela 6 "Doações 2010 cifiâaisH
, que ora 

anexa, referente às doações feitas pela UTC, 
também há o registro da doação de R$ 
213.000,00 a ALINE CORREA, no dia 06 de 
outubro de 2010; 

LAlém disso foi paga a quantia de R$ 150.000,00 
cnl espécie, cnl doação não oficial; a entrega 
dos valores ctn espécie de valores não 
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declarados oficialmente foi providenciada por 
ALBERTO YOUSSEF, 

~o total pago para ALINE CORREA foi abatido 
do valor que deveria repassar ao PARTIDO 
PROGRESSISTA relacionado às obras da 
PETROBRAS. 

Providências v' Autuação corno petição (~cuít;}. 

ir~RMº_DE _COLABºRAÇ~9"":N;' .15 . 

• Terna principal: Área de abastecimento da PETROBRAS 

Referência: Anexo 22 

Pessoas fisicas ~RENATO DUQUE 
citadas: 

~ PAULO ROBERTO COSTA 

~ PEDRO BARUSCO 
UOÀOVACCARI 

Pessoas jurídicas ~ PETROBRAS 
citadas: ~UTC 

Resumo: ~Procura esclarecer qual era o poder de PAULO 
ROBERTO COSTA E R.ENATO DUQUE 
nas obras de grande porte da PETROBRAS; 

~qualquer contratação na PETROBRAS inicia-
se COll1 a decisão de fazer o investiInento, por 
parte da Diretoria da área respectiva; então é 
fcito Uln estudo de viabilidade técnica e 
cconônlica; então o Diretor da área faz 111113 • exposição de 1l1OtivOS para a Diretoria 
Executiva, para que esta autorize a contratação; 
após inicia unI novo processo, cotn a criação da 
COlllissão de Licitação, que geralmente tC111 

membros das Diretorias de Serviço c de 
Abastccinlcnto; todo esse conjunto de 
dOCUtllcntos, incluindo a lista de empresas 
indicadas, saj da C0111issão de Licitação e vaI 
para o Gerente Geral da área de serviços, que, 
junto C0111 O seu Chefe, que é o Gerente 
Executivo, vai preparar a exposição de motivos; 
o Gerente Executivo da área de abastecimento 
(que interessa ao anexo 22), junto COll1 o 
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Providências 

Petição Complementar acordo RiClrdo Pessoa 

Gerente Executivo da área de serVIços, 
complementam essa exposição de motivos que 
será apresentada aos Diretores das respectivas 
áreas (serviços e abastecimento); os Diretores 
das áreas então levam ISSO para a Diretoria 
Executiva; a Diretoria Executiva reunida tOlHa a 
decisão de seguir com a contratação; quando a 
lista chega aos Gerentes Executivos e aos 
Diretores das áreas respectivas, eles têm o poder 
de sugerir a exclusão ou a inclusão de empresas; 

La UTC jamais pagou propina para ser convidada 
a participar de licitações; as propinas pagas pela 
UTC foram durante os contratos; 

La UTC pagava propina para os Diretores porque 
era solicitada a fazer isso; pagava para ter a boa 
vontade dos Diretores e evitar problemas, 
inclusive a fim de que os Diretores não 
atrapalhassem seus negócios; 

Lo Diretor pode atrapalhar os interesses da 
empresa de diversas formas; o Diretor também 
pode conceder diversos beneficios para a 
enlprCS3, COI110 C0l11unlcar-lhc prcvianlcllte as 

obras que estão sendo projetadas, interceder em 
favor de seus interesses em outros segmentos da 
PETROBRAS, abrir um canal de comunicação 
e acelerar os seus pleitos; 

Lse a empresa não pagasse a propina, além de não 
tcr a boa-vontade dos Diretores e não desfrutar 
dos beneficios referidos, ela deixaria de ser 
prioridade para eles, pOIS outras empresas 
estavam pagando, e eles as priorizariam; 

Lo easo da área de serviços, RENATO DUQUE 
orientava RICARDO PESSOA a procurar 
JOÃO VACCARI para acertar, como dizia este, 
os "entendilncntos políticos", que nada 111a1S era 
do que o valor da propina referente a cada 
contrato firnlado; 

LPEDRO BARUSCO reccbia a parte dele 
diretamente. 

Autuação ÇOtnO petição (oc.:;!ta"). 

L-____ --"-,T_E-'-.RM---'._O-'-'-D-='E_· -=,-C_O_L_A-,--U_O_RA--" .. ~ç-,--Ã,,--O~_,-N_O.::..-)---,6,----____ 1 
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Tema principal: 

Referência: 

Pessoas fisicas 
citadas: 

Pessoas jurídicas 
citadas: 

Resumo: 

Petiç"io Complf'IlH'ntar acordo Ricardo Pessoa 

MÁRIO GOES 

Anexo 25 

LMÁRIOGOES 
LPEDRO BARUSCO 
LRENATO DUQUE 
LROBERTO GONÇALVES 

LPETROBRAS 
LRIOMARINE EMPREENDIMENTOS 

MARÍTIMOS LTDA 

LMARIO GOES atuava também como broker
ou seja, COl110 uHl corretor - na venda de cascos 
de navios, no t11undo inteiro; prestou 1l1uitos 
serviços para RICARDO PESSOA e realizou, 
por exemplo, a concepção da planta original do 
estaleiro Enseada, na Baia de Todos os Santos; 

LMARIO GOES era próximo de PEDRO 
BARUSCO e eram amIgos; BARUSCO 
também era engenheiro naval c pode ser por 
isto que MARIO GOES e ele se conheciam; 

LBARUSCO solicitou a RICARDO PESSOA 
que efetuasse todos os pagamentos de propina a 
BARUSCO por meio da estrutura de MARIO 
GOES; passou a cntregar valores na casa de 
MARIO GOES para BARUSCO; Entregou 
muitas vezes, por mais dc sete vezes, dinheiro 
para BARUSCO na casa de MARIO GOES; 

LBARUSCO sem dúvida representava os 
interesses de RENATO DUQUE na 
PETROBRAS, pois dizia isso para RICARDO 
PESSOA; 

La empresa de MARIO GOES se chamava 
RIOMARINE EMPREENDIMENTOS 
MARÍTIMOS LTDA; 

Lem certas oportunidades em que precisou de 
dinheiro em espécie, a título de caixa dois, para 
pagar BARUSCO, se valeu da empresa RIO 
MARINE; 

LMARIO GOES, especialmente nos anos de 
2008 e 2009, superfaturava as notas fiscais de 
serviços relacionados aos contratos C0l11 

RICARDO PESSOA, para .ssnn entregar a 
diferença, descontados impostos e a conússão de 
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Tema principal: 

Pctiç:"i.o Complementar ;1cordo R.icardo Pessoa 

MARIO GOES. diretamente para BARUSCO; 
Lutilizava os contratos que já possuía com 

MARIO GOES e superfaturavas as medições, 
para, con1 isto, pagar valores a Jl1aior c, assinl, 
usar tal diferença para pagamento a 
BARUSCO; 

LMARIO GOES, ao que se recorda, cobrava 
cerca de 3 a 4% dos valores das notas por tais 
servIços; 

Lo sucessor de BARUSCO, chamado 
ROBERTO GONÇALVES, não recebeu 
valores do declarante na casa de MARIO 
GOES; tais valores foram entregues em um bar 
e na UTC, filial Rio de Janeiro; 

Ldos contratos com a RIOMARINE 
EMPREENDIMENTOS, conforme planilha 
que anexa, todos os contratos de 2008 foram 
fictícios, ou sep, não houve prestação de 
servIços e todo o dinheiro foi para pagar 
BARUSCO; 

Lcerca de 50% dos contratos de 2009 foram 
snperfaturados para quc a diferença fosse 
entregue a BARUSCO; 

Los contratos em 2012 e 2014 com a 
RIOMARINE dizem respeito realmente a 
servIços efctivamente prestados e não houve 
supcrfaturalnento; 

Los valores cntregues por ALBERTO YOUSSEF 
na filial da UTC no l'lio de Janeiro, destinados a 
BARUSCO e ROBERTO GONÇALVES, 
eram do caixa dois que RICARDO PESSOA 
possuía com YOUSSEF e este nem scquer tinha 
conhecimcnto do destino do dinheiro; tratava
se de dinheiro ligado a contratos da 
PETROBRAS, tanto asSIm que destinados a 
BARUSCO 

Autuacão como peticão (oculta). 

Ex-DEPUTADO FEDERAL CÂNDIDO 
VACCAREZZA 
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Referência: Anexo 18 

Pessoas fisicas L ex-DEPUTADO FEDERAL CÂNDIDO 
citadas: VACCAREZZA 

L TIAGO CEDRAZ 

Resumo: L VACCAREZZA era parte de seus contatos para 
discutir questões políticas e ele foi líder do 
Governo (PT) na Câmara; 

L conforme dito ctn outro tenno, teve o caso 
envolvendo a obra da planta de gasolina da 
REPAR da PETROBRAS; nesse caso, 
conforme já esclareceu, TIAGO CEDRAZ 

• avisou COll1 antecedência ao declarante que o 
TCU IrIa enviar esse processo par" a COI; 
diante disso, acionou os deputados com quem 
mantinha relação, a fim de pedir ajuda para que 
a obra não fosse suspensa; U111 dos deputados 
que procurou neste caso 
CÂNDIDOVACCAREZZA; 

específico foi 

LCÂNDIDO VACCAREZZA prometcu ajudar 
para que a obra não fosse suspensa; 

L contribuiu nas duas últimas elciçõe~ (2010 e 
2(14) para a campanha de CANDIDO 
VACCAREZZA; 

L VACCAREZZA não pediu nada expressamente 
pela ajuda no caSo do COI e nem em qualquer 
outro caso; no entanto, ficava implícito quc 
tcria que prestar contribuições para" campanha 
política dele; jamais se negou a contribuir; enl 
2010 contribuiu R$ 200.000,00 eem 2014 a 
contribuição foi de R$ 150.000,00, todas • declarados oficialmente c para o próprio 
candidato; 

Providências .... Autua~ão. juntamente com 
como ~eti~ão (oculta). 

o Termo n. 4, 

[f ERMO. DE _COLABORAÇÃO_N~_18 

Tema principal: JOÃO ARGOLO e SANDRA RAPHAEL 
GUIMARÃES 

Referência: Anexo 29 

Pessoas fisicas UOÃO DE TEIVE ARGOLLO 
citadas: L SANDRA RAPHAEL GUIMARÃES 
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Pessoas jurídicas 
citadas: 

Resumo: 

Petição C011lplelJ1entJI acordo Ricardo Pessoa 

li' ALBERTOYOUSSEF 

LUTC NOVOS NEGÓCIOS 
LUTC 

IMOBILIÁRIO 

LGFD 
LBLUETREE 

DESENVOLVIMENTO 

LQuando conheceu YOUSSEF tinha na época a 
UTC NOVOS NEGÓCIOS, que depois virou 
UTC 
DESENVOLVIMENTOIMOBILIÁRIO (DI); 

L YOUSSEF era parceiro da BLUE TREE e da 
CHIEKO AOKI, proprietário do BLUE TREE; 

La UTC estava construindo, junto com 15 a 20 
investidores, um prédio destinado a ser um 
hotel junto ao Shopping Iguatemi, em Salvador; 

L quena ter patrimônio fora da área de 
construção civil, para ter certa tranquilidade e 
por isto entrou nesta área de construção de 
condomínio de hotel; nenhum dos condôminos 
tinha experiência em administrar hotéis e, 
então, achou oportuno chamar YOUSSEF e a 
BLUE TREE para ter uma parceria para 
administrar o hotel, que praticamcnte já se 
encontrava pronto; 

Lo empreendimento passou a se chamar Spotlight 
BLUE TREE, que é a marca administrada pela 
BLUE TREE para hotéis de três estrelas; 

La GFO comprou 30% das cotas do condomínio; 
a distribuição das cotas do hotel passou a ser a 
seguinte: 31% para a UTC; 32% para GFD e o 
restante entre diversos condônlinos pessoas 
fisicas; 

~posterionnente houve U111J divergência entre 
BLUE TREE e YOUSSEF e foi rompido o 
contrato de administração e excluído o BLUE 
TREE; 

Ldentro da UTC, é acionista majoritário; possui 
dois sócios, JOÃO DE TEIVE ARGOLLO -
que não possui nenhum parentesco com JOÃO 
LUIS ARGOLO -, que era responsável pela 
parte dc novos ncgócios fora da área da UTC 
ENGENHAI<JA, e FRANCISCO ASSIS DE 
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OLIVEIRA ROCHA, que é da área técuica e 
dava suporte na UTC ENGENHARIA; 

LSANDRA RAPHAEL GUIMARÃES entrou 
na empresa na área de incorporação imobiliária 
e entrou na empresa na época em que a UTC 
C0111prOU o terreno ctn Lauro de Freitas; a 
função dela cra cuidar da área da Av. Paralela, 
cm Salvador, e do terreno de Lauro de Freitas c 
qualquer imóvel que fosse incorporado. 

Providências '" Autua~ão como t!eti~ão (oculta). 

:rERMO.Dg.Cg~@ORAÇÃO_N° 19, 

Tema principal: DOAÇÕES DE CAMPANHA, PARTIDO DOS • 
TRABALHADORES e JOÃOVACCARI 

Referência: Anexo 8 

Pessoas fIsicas LjOÃOVACCARI 
citadas: LlliNATO DUQUE 

LjOSÉ DIRCEU 

LjOSÉ DE FlLIPPI JÚNIOR 

L PEDRO BARUSCO 

L ADIR ASSAD 

LROBERTO TROMBETA 

Pessoas jurídicas LPARTlDO DOS TRABALHADORES - PT 
citadas: LPETROBRAS 

L UTC 

• Resumo: L a aproximação da UTC conl o PARTIDO 
DOS TRABALHADORES - PT é antiga, 
desde 1992; desde esta época a UTC fazia 
doações políticas, mesmo sendo controlada da 
OAS; 

LRENATO DUQUE era Diretor de Serviços da 
PETROBRAS desde 200312004, no início da 
primeira gestão da PETROBRAS no governo 
do PT; QUE RENATO DUQUE era 
indicação do PT; 

L era " voz corrente" que quem indicou 
lliNATO DUQUE foi JOS.É Dl.RCEU; 

Lconhece~ JOÃO VACC~Rl NETO por meio 
de JOSE DE FlLIPPI JUNIOR, que, pelo que 
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sabia o declarante, este último era tesoureiro da 
campanha do PT em 2006 para Presidente; 

LVACCARI captou valores com RICARDO 
PESSOA para o PT antes de 2010; a partir de 
final de 2007, início de 2008, toda vez que a 
UTC ganhava um contrato na árca de serviços 
- que era a grandc maioria dos contratos da 
PETROBRAS - RENATO DUQUE pedia 
para que RICARDO PESSOA procurasse 
JOÃO VACCARI para fazcr "contribuições", o 
que VACCARI chamava dc "entendimentos 
políticos", mas que em verdade era propina; 

L a Diretoria de Serviços cobrava 1 % do valor 
dos contratos, sendo certo quc destc percentual 
metade era para BARUSCO/DUQUE c 

metade para JOÃOVACCARI; 

Lavia um "parcelamento" mcnsal ou bimestral do 
valor pago ao PT, em geral em prazo muito 
próximo da obra; 

Las "contribuições" vinculadas a contratos da 
PETROBRAS para o PT começaram com a 
obra da 1'53, em Rio Grande/RS, no ano de 
2004; 

La partir de então em todo contrato da Diretoria 
de Serviços pagava valores para o PT, no 
pcrcentual já indicado de 1 %; a contribuição 
para o partido (PT) se iniciou antes das 
contribuições para os funcionários da 
PETROBRAS; depois dc um certo tempo, por 
volta de 2008, as pessoas físicas funcionários da 
PETROBRAS da Diretoria de Serviços 
passaram a cobrar valores para eles também; tais 
pessoas cram RENATO DUQUE c PEDRO 
BARUSCO; 

LBARUSCO se rcferia a tais pagamentos como 
"CASA", ou seja, valores pagos também para 
ele e DUQUE, pcssoas da "CASA" 
(PETROBRAS); entendia a expressão "CASA" 
como sendo BARUSCO c DUQUE, ou seja, 
dc valores quc não eram para VACCARI; tal 
expressão servia para distinguir os pagamentos 
para BARUSCO c DUQUE daqueles para o 
PT; 

La maioria dos pagamentos fcitos para o PT era 
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por meio de doações oficiais, mas por vezes 
jOÃOVACCARI pediu valores em espécie, por 
fora; 

L VACCARI dizia que tais contribuições por fora 
também eram destinadas para o PT; 

L VACCARI já ia conversar com o declarante já 
tendo detalhes da obra, do valor e tendo 
conhecimento de que o declarante havia 
ganhado o contrato; com VACCARI a conversa 
era 111UitO "elegante", pois não cobrava 
incisivamente e tratava do tema de forma 
bastante polida; 

Ltinha uma relação de "cliente" com BARUSCO 
eDUQUE; 

LBARUSCO chegou a dizer: "U,d ga"/lOu te", 
que pagar"; cerca de 60% a 70% das obras da 
UTC eram com o sistema PETROBRAS 
(PETROBRAS, BR DISTRIBUIDORA, 
subsidiárias, etc) e por isto acabou tendo 
proximidade com BARUSCO e DUQUE; 

Los valores pagos para VACCARI eram por meio 
de doações oficiais e também por melO de 
entrega de valores em espécie, fora da 
contabilidade; 

Lesclarece que o dinheiro era levado na UTC em 
São Paulo em espécie por algum funcionário de 
YOUSSEF na sexta feira e o declarante 
entregava os valores em espécie no sábado para 
VACCARI; 

L VACCARI ia a cada 30 ou 45 dias fazer tais 
acertos na UTC/SP; 

L a parte que era doações oficiais constava da 
contabilidade da UTC; o que era doações não 
oficiais, isto não constava na contabilidade da 
UTC; o dinheiro por fora pago para VACCARI 
era chamado por ele por "pixulcco"; 

Los valores utilizados como doações não oficiais 
SaialTI das clnprcsas que fazianl caixa dois, enl 
especial as empresas de ADIR ASSAD c de 
TROMBETA; 

La planilha intitulada "JVN - PT", correspondc a 
esta contabilidade do dinheiro em espécie, 
paralela, que possuía com JOÃO VACCARI e 
tudo re.lacionado com a PETROBRAS; "jVN" 
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significa JOÃO VACCARI NETO; odas as 
contribuições ao PT por meJO de JOÃO 
VACCARI, feitas por fora, estão registradas 
nesta tabela, sendo que o valor total pago foi de 
R$ 3.921.000,00, entre os anos de 2008 e 2013; 

Ltambém aprcsenta uma outra tabela, que retrata 
as doaçõcs oficiais feitas ao PT, no valor total de 
R$ 16.600.00,00 (dezesseis milhões e seiscentos 
de rcais); cstas doações oficiais, mencionadas na 
planilha, ocorreram tanto na época da 
campanha quanto fora da época da campanha, 
tudo com emissão de recibo; tais valores 
representados na tabela, embora doados 
oficialmente, eram referentes ao 
pagamento de propina da PETROBRAS 
ao PT; 

Lcomo regra, as doações oficiais feitas a pedido 
de VACCARI eram direcionadas para os 
Diretórios do PT, por indicação do próprio 
VACCARI, e não para políticos cspccíficos; 

V' todas as doações oficiais feitas fora do 
período de campanha ao PT se referem 
ao pagamento de propinas ligada à 
PETROBRAS; 

Lem relação às doações fcitas ao PT nas 
campanhas existiam aquelas relacionadas ao 
pagamento de propma por mcio de doação 
oficial bem como doação sem qualquer 
vinculação à PETROJ3RAS; 

L VACCARI operacionalizava o esquema dc 
corrupção apenas vinculado à PETROJ3RAS, 
maiS especificamente referente à Diretoria de 
Serviços; 

Ltodos estes valores constantc da tabela 
apresentada são propinas pagas, relacionadas a 
contratos com a Diretoria de Serviços, ao PT, 
por intermédio deVACCARI; 

LOS únicos valores que não cranl tratados conl 
VACCARI se rcferiam à campanha 
presidencial, mas que não estão retratados nesta 
tabela; 

L WALMIR PINHEIRO sempre participava das 
entregas de dinheiro a VACCARI, pois era 
WALMIR qucm buscava o dinheiro no cofrc e 
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também participava da reunião; 
lL-VACCARl, ao sair da UTC com oS valores em 

espécie, os levava enl sacolas grandes ou enl 
mochilas; 

lL-todas as vezes em que VACCARI foi buscar 
dinheiro C111 espécie, havia prévio aviso, seja ctn 
reunião anterior ou por rneio de l11cnsagC111, cnI 
que VACCARI mencIOnava que buscaria o 
"pixuleco"; 

lL-nem todas as vezes em que VACCARI esteve na 
UTC foi para buscar dinheiro em espécie; 
VACCARI também foi à sede da UTC para 
"acertar" a contabilidade ou, ainda, para tratar 
de novos ncgócios; 

lL-ficava claro p que o dinheiro entrcgue para 
VACCARI cra destinado ao PT; na sua visão, 
VACCARI "era um homcm do partido" e nào 
acredita que este valor tenha sido destinado para 
ele próprio; 

!!,,: __ YACCARI era "PT na testa", sindicalista, "um 
soldado do partido, que queria manter o PT no 
poder"; 

lLjOÀO VACCARI era quem distribuía a forma 
como eram feitas as doações oficiais; as decisões 
de distribuição dos valores oficiais eram sempre 
de JOÀOVACCAIU; 

Lestes pagamentos de propina ao PT vinculados à 
PETROBRAS foram até a campanha de 2014, 
pOIS eram valores antigos, ou sep, dívidas 
atrasadas que ainda pagava ao PT, por contratos 
firmados com a PETROBRAS até 2012; 

v pagou ao PT propina relacionada à 
PETROBRAS R$ 20.521.000,00 (vinte 
milhões, quinhentos e vinte e um mil 
reais), entre os anos de 2004 e 2014. 

Autuação çomo petição (;)CultáI1 
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ty'ERMO _DE ~éX)~~ORAÇÃO.N: 2~ 

Tema principal: Forma de obtenção de dinheiro em espécie 

Referência: Anexo 24 

Pessoas fisicas !{ ... J~OBERTO TROMBETA 
citadas: LADIRASSAD 

Pessoas jurídicas L ROCKSTAR 
citadas: L UTC 

L SM TERRAPLENAGEM 
LEscritório ROBERTO TROMBETA 

Resumo: L Obtinha dinheiro em espécie, para pagamento 

• da propina, de três formas diversas: 
L(l) através da empresa ROCKSTAR, que atua 

na área de Stock Car (comercializando 
canlarotcs e outros serVIços para corridas de 
stock car), sendo que a UTC firmava contratos 
COl11 essa C111prCSa enl valores superiores aos 
realmente pagos ... ou seja, os serVIços eranl 
superfaturados, e o excedente, em dinheiro, era 
devolvido pela ROCKSTAR para a UTC, para 
ser utilizado para o pagamento da propina; 

L(2) através da C1nprcsa SM 
TERRAPLENAGEM, por meio de contratos 
simulados de locação de equipamentos de 
terraplenagem, e· nesse caso não havia qualquer 
prestação de serviço, sendo o valor contratado 
devolvido em dinheiro, descontados os tributos 
e t1l11a "taxa" pelo serviço; e 

L(J) do escritório do advogado ROBERTO 
TROMBETA, por IUCIO de contratos • superlilturados de serviços de advocacia ... ou 
seja, contratos reaIS, por servIços que foram 
prestados, 1113S enl valores superiores aos 
realmente cobrados, sendo que o excedente era 
devolvido à UTC, de modo semelhan te aos 
contratos com a empresa ROCKSTAR; 

L sabia que, por trás dessas C111prCSas, estava a 
pessoa de ADIR ASSAD; 

.... escritório do advogado ROBERTO -
TROMBETA presta serviços à UTC na área 
tributária há mais de 15 anos; 

La emissão de notas superfaturadas pelo escritório 
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de ROBERTO TROMBETA, para fins de 
"caixa 2", começou a partir de 2005 ou 2006, c 
foi crescendo, com o passar dos anos, 
especialmente após pararem de trabalhar com 
ADIR ASSAD; 

LADIR ASSAD, no caso da ROCKSTAR, 
pagava os impostos e ficava com 20% do valor 
das notas; QUE em relação à SM 
TERRAPLENAGEM, também ADIR ASSAD 
ficava com 20% das notas; 

Lo ,"odus operaI/di era o seguinte: a SM 
TERRAPLENAGEM c a ROCKSTAR 
emitiam a nota fiscal, a empresa do declarante 
fazia o TED para a conta da empresa no valor 
total e o valor combinado era entregue em 
espécie no escritório da UTC por algum 
emissário de ADIR ASSAD ou algum emissário 
de YOUSSEF iria buscar tal quantia por ordem 
de RICAIWO PESSOA; não sabe especificar 
quanto TROMBETA cobrava pelas notas 
superfaturadas c WALMIR poderá especificar 
melhor; QUE o ",,,J/lS 0l'erandi era o mesmo, ou 
seja, enutia-sc a nota fi.sC<II, era fcito o TE1J e 
algum emissário de TROMBETA levava o 
dinheiro em espécie na UTC; 

LHouve uma fiscalização da Receita Federal, que 
resultou na lavratura de um auto de infra\,ão de 
R$ 136 milhões de reais em facc da UTC, em 
razão dos contratos celebrados com as empresas 
do ADIR ASSAD (SM TERRAPLENAGEM e 
ROCKSTAR); QUE a UTC parcelou o 
pagamento desta dívida tributária; 

Lnunca usou os serviços de ALBERTO 
YOUSSEF para "produzir" dinheiro em espécie 
para criar caixa dois, pois buscava separar quem 
levava o dinheiro e quem levantava dinheiro 
para o caixa dois; QUE YOUSSEF, porém, 
guardava, COll10 se fosse UI11 "banco", os vaJores 
do caixa dois obtidos C0111 ASSAD e 
TROMBETA; 

Los valores obtidos com o caixa dois eram 
destinados para o pagamento de propina, para 
PAULO ROBERTO COSTA, YOUSSEF, 
BARUSCO, RENATO DUQUE, JOÃO 
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VACCARI e todos políticos mencionados nos 
anexos que receberam em espécie. 

Providências Autuação como netição (pcul~)T 

[I'Elll\10~ ºE _COLABOR1\Ç~O _N~ ii 
Tema principal: JOSÉ DIRCEU 

Referência: Anexo 11 

Pessoas fisicas lLjOSÉ DIRCEU 
citadas: LRENATO DUQUE 

lLjÚLIO CAMARGO • LLUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA E SILVA 

L ZAIDA SISSON 
LARlSTÓTELES MOREIRA 
lLjOÃO VACCARI 

L LORENA KRAFT 

Pessoas jurídicas LPETROBRAS 
citadas: lLjD ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 

L UTC 
LCONSTRAN 
LCOMPERJ 

Resumo: lLjOSÉ DIRCEU foi quem indicou RENATO 
DUQUE ao cargo de Diretor de Serviços na 
PETROBRAS; 

Lconhecia JOSÉ DIRCEU há algum tempo e 
passou a ter Inalor proximidade C0111 ele 
especialmente logo após a saída dele da Casa • Civil, que ocorreu ctn julh? de 2005, 
oportunidade enl que JOSE DIRCEU 
começou a trabalhar C01110 consultor; 

Ldiversos rcprescnta~ltcs de empresas 
comentaram que JOSE DIRCEU auxiliava na 
"abertura de tnercados" , cnl especial na 
Anlérica Latina; 

lLjOSÉ DIRCEU se ofereceu para ajudar 
RICARDO PESSOA a expandir sua empresa 
para o exterior, entendendo, enl verdade, COlHO 

uma oferta de serviços; 
Lo escritório de JOSÉ DIRCEU se chamava JD 

ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA; 
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QUE nesta época o declarante estava tendo 
reuniões frequentes com JÚLIO CAMARGO 
cm razão do assunto COMPERJ e comentou 
com JÚLIO que iria ao escritório de JOSÉ 
DIRCEU; foram ambos juntos; 

~á sabia naquela época, por ouvir dizer, que 
JOSÉ DIRCEU se utilizava de um avião que 
cra de JULIO CAMARGO; 

Lnesta reunião, JOSÉ DIRCEU foi bastante 
direto e objetivo, dizendo que poderia auxiliá
)0 elll diversos países, tais canlO Peru, 
Colômbia, Equador, Cuba e Espanha; 

UOSÉ DIRCEU disse que iriam firmar um 
contrato de consultoria e assim fazer uma 
"agenda política", para que tivesse 
oportunidades - ou seja, obras - nas áreas de 
óleo e gás e infraestrutura no Peru; JOSÉ 
DIRCEU comentou que tinha todos os 
contatos políticos no Peru e que o HUMALA, 
Presidente do Peru, havia sido eleito e seria fácil 
ter acessos políticos; 

Lnestc momento JOSÉ DIRCEU apresentou o 
Irmão dele, LUIZ EDUARDO DE 
OLIVEIRA E SILVA, e disse que iria tratar 
C0l11 seu irnlão os valores; 

Lse estabeleceu que iria pagar 12 parcelas, em 
torno de cem mil reais cada, um pouco para 
l11ais ou para lllcnos, confonne tabela que junta; 

L o contrato foi firmado com a UTC 
ENGENHARIA; sobre qual a expectativa em 
relação à atuação de JOSE DIRCEU, disse que 
esperava que, em razão da intervenção de JOSÉ 
DIRCEU, a autoridade relevante no estrangeiro 
concederia as obras que pretendesse; 

UOSÉ DIRCEU se dispós a abrir acesso C0111 o 
Ministro da área de Obras e inclusive jantar 
C0111 o próprio Presidente do Peru; 

Lpreferiu fazer o contrário: solicitou a LUIZ 
EDUARDO que trouxesse alguém de 
influência do Peru aqui no Br"sil e que 
demonstrasse que teria sentido ir ao Peru ser 
apresentado pessoalmente por JOSÉ DIRCEU 
para quem quer que fosse; LUIZ EDUARDO 
saiu COIll esta "n1issão" e 15 dias depois voltou 
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com uma senhora chamada ZAIDA SISSON; 
ZAIDA era anuga da mulher do Presidente do 
Peru e tinha acesso político no .país; QUE esta 
pessoa saiu do Peru e foi a São Paulo, no 
escritório do UTC, c se reunIU C0111 

RICARDO PESSOA; 
Ltrollxe um Diretor da CONSTRAN, 

ARISTÓTELES MOREIRA, que tinha 
trabalhado no Peru para também participar da 
reunião; após a referida reunião, cOlneçoll a 
eriar uma estrutura da UTC e da 
CONSTRAN no Peru, abrindo a empresa, 
enviando o referido Diretor ao Peru para 
trabalhar, contratando pessoas para "legalizar" a 
empresa naquele país; 

Lneste ínterim, referido Diretor, ARISTÓTELES 
MOREIRA, que já estava morando no Peru, 
instalou as duas sucursais e passou a ter reuniões 
de cadastramento, prospecção, de contato C0111 

os órgãos govcfn3lnentaÍs, entre outros; 

L]OSÉ DIRCEU ao Peru, depois de já ter uma 
certa estrutura; nunca chegou a ganhar qualquer 
obra no Peru; S0111cntc fez U1113 única proposta 
naque1c país; foi Uln3 "proposta teste", sen1 que 
tenha havido intervenção de JOSÉ DIRCEU 
ou sequer pedido scu; 

Lcomo JOSÉ DIRCEU já cstava envolvido com 
o processo do Mensalão, LUIZ EDUARDO, 
em certa data, veio procurar RICARDO 
PESSOA pedindo um aditivo ao contrato; 
LUIZ EDUARDO afirmou que a JD estava 
passando por dificuldades financeiras; aceitou 
realizar o aditivo, sabendo que a força de 
trabalho não era mais o importante, mas apenas 
para ajudar JOSÉ DIRCEU; 

Lo contrato de consultoria foi firmado em 01 de 
fevereiro de 2012; o primeiro aditivo foi em 01 
de fevereiro de 2013; depois LUIZ 
EDUARDO veio c solicitou um segundo 
aditivo; nesta época JOSÉ DIRCEU já estava 
preso; RICARDO PESSOA relutou, mas 
accitou; este segundo aditivo foi em 01 de 
fevereiro de 2014; depois da prisão de JOSÉ 
DIRCEU, claramentc não houve nenhuma 
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prestação de serviços; 

Lcomentou este assunto com JOÃO VACCARI, 
oportunidade em que este último se mostrou 
ciente da ajuda que estava dando a JOSÉ 
DIRCEU; então buscou ab?ter os valores pagos 
a título de ajuda para JOSE DIRCEU, relativo 
aos dois aditivos, C0111 os valores que o 
declarante devia ao PT, relacionados aos 
contratos da PETROBRAS; JOÃO VACCARI 
se negou a abater o valor total, mas 
aceitou !Jue fosse descontada Rarcela do 
valor dos aditivos; 

'" o valor dos dois aditivos, son1ados, foi de • R~ 1.746,000,00; logrou abater, dos 
valores a título de RroRina !Jue Ragava ao 
PT, a !Juantia de R~1.690.000,00 (conforme 
tabela que junta); 

'" na segunda linha desta tabela consta a 
anota~ão "V IJD" na coluna "contato" e 
"1.690" na coluna valor total; esta 
anotas;ão reRresenta justamente o 
abatimento dos valores Ragos a JOSÉ 
DIRCEU, no valor de R~ 1.690.000,00, em 
relas;ão aos valores !Jue devia Rara 
VACCARI, referente 

, 
obras da as 

PETROBRAS/COMPERI; 

L foi pago para VACCARI a quantia de R$ 
15.510.000,00 somente em relação às obras da 

COMPERJ; 

UOÃO VACCARI aceitou este abatimento 
parcial logo que RICARDO PESSOA fez a • proposta~ SClll consultar ninguénl, CUl unla das 
reuniões feitas na UTC; este valor foi abatido da 
"conta corrente" que possuía com VACCAIU; 

UOSÉ DIRCEU tinha conhecimento de que o 
declarante possuía contratos CQlll a 
PETROBRAS; 

L LORENA KRAf'T era funcionária da JD e 
responsável por emitir as notas de cobrança de 
valores; 

Latendendo a pedido de JOSÉ DIRCEU enl 
2010, fez unla contribuição oficial para a 
campanha do filho dele para o cargo de 
Deputado Federal no valor de R$ 100.000,00; 
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este pedido foi muit,o antes dos contratos de 
consultoria com JOSE DIRCEU; 

Providências ti' Autuação como Uetição {~ftã}. 

[TERMÓj)E;.CoiABORAÇ~Ol'/:)2 

Tema principal: JOSÉ DE FILlPPI JÚNIOR 

Referência: Anexo 15 

Pessoas fisicas UOSÉ DE FILLlPI JÚNIOR 
citadas: L LUIS INÁCIO LULA DA SILVA 

• UOÃOVACCARI NETO 
L WALMIR PINHEIRO 

L ILDEFONSO COLARES 
L VALDIR CARREIRO 

L CAMERATO 
UOÃO HENRIQUE WORNI 

Pessoas jurídicas L UTC 
citadas: LQUEIROZ GALVÃO 

L lESA 
LCAMARGO CORREA 
LQUADRIX 

Resumo: UOSÉ DE FILLlPI JUNIOR era engenheiro, 
tendo sido Prefeito de Diadema/SP, Deputado 
Estadual e Deputado Federal pelo Partido dos 
Trabalhadores - PT; 

L FILlPPI trabalhou con10 tesoureiro da 
campanha de Luís INÁCIO LULA DA SILVA • à Presidência da República em 2006; foi 
FIUPPI quem apresentou JOÃO VACCARI 
NETO a RICARDO PESSOA depois das 
eleições de 2006; 

LFILlPPI, na condição de tesoureiro, recebeu 
R$2.400.000,00 destinados pelo consórcio 
QUI I~ responsável pela obra da Plataforma P53 
da Petrobras, à campanha de LULA à 
Presidência da República C111 2006 (fatos 
detalhados nos term.os de colaboração 
referentes aos anexos 07 e 20): tal doação 
foi feita de forma "ão oficial, tendo sido 
entregue enl dinheiro por RICARDO 
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PESSOA e por WALMIR PINHEIRO, do 
setor financeiro da UTC, diretamente a 
FILIPPI; 

La solicitação da contribuição em referência não 
chegou diretamente à UTC, tendo sido feita à 
QUIP, consórcio encarregado da construção da 
P53, formado pela QUEIROZ GALVÃO, pela 
UTC, pela lESA c pela CAMARGO 
CORREA; QUE a solicitação foi feita 
diretamente a alguém da QUEIROZ GALVÃO, 
que era a líder do consórcio, inclusive com a 
maIor participação; o atendimento da 
solicitação foi aprovado pelo conselho da QUIP, 
em uma reunião entre RICARDO PESSOA 
(UTe), ILDEFONSO COLARES 
(QUEIROZ GALVÃO), VALDIR 
CARREIRO (lESA) e CAMERATO 
(CAMARGO CORRÊA); 

Los valores foram oriundos de caixa dois 
formado com recursos provenientes dos 
pagamentos da Plataforma P53, mediante a 
utilização da empresa QUADRIX no exterior; 

LRICARDO PESSOA e WALMIR PINHEIRO 
levaram a quantia e a entregaram a FILIPPI no 
comitê de campanha de LULA à Presidência da 
República em São Paulo, na Avenida 
Indianópolis; 

La UTC doou oficialmente para a campanha de 
LULA à Presidência da República, em 2006, 
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil 
reais), por meio de duas parcelas de 
R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e uma de 
R$200.000,OO (duzentos mil reais); 

Lentre 2010 e 2014, entregou, no total, 
R$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil 
reais) a FlLIPPI, em dinheiro em espécie; 

La entrega ocorreu mediante vários pagamentos 
nos anos de 2010, 20] 1, 2012, 2013 e 2014, 
conforme tabela que apresenta, com o título 
"FILIPI DIADEMA"; essa tabela indica a 
destinação dos valores a "JOÃO"; QUE 
'JOÃO" era JOÃO HENRIQUE WORNI, 
um taxista de confiança de FILIPPI, 
encarregado de receber diretamente o dinheiro 
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na UTC; 

L em 2010 FlLIPPI era tesoureiro da campanha 
de DILMA ROUSSEF à Presidência da 
República; os R$ 750.000,00 (setecentos e 
cinquenta nul reais) entregues a FILIPPI entre 
2010 e 2014 não têITl relação C0111 a 
campanha de DILMA ROUSSEF à Presidência 
da República em 2010 ou em 2014; 

Ldoou para a campanha de FILIPPI a Deputado 
Federal, de forma oficial, R$ 150.000,00 (cento 
c cinquenta mil reais), nas eleições de 2010. 

Providências V' Autuação COITlO I!etição (Oculta). 

• íI'ERMO.DE_Cºt;APO~ÇÃo_N':23. 
TeITla principal: Campanha presidencial Luís INÁCIO LULA DA 

SILVA 

Referência: Anexo 7 

Pessoas fisicas L LUIS INÁCIO LULA DA SILVA 
citadas: 

L ILDEFONSO COLARES 

L VALDIR CARREIRO 

L CAMERATO 

L WALMIR PINHEIRO 

Pessoas jurídicas L UTC 
citadas: LQUEIROZ GALVÃO 

L lESA 

L CAMARGO CORREA 

• ResuITlo: Lem 2006 efetuou o repasse de RS 2.400.000,00 
à caITlI!anha de LUÍS INÁCIO LULA DA 
SILVA à Presidência da .Rcpública; o valor foi 
retirado dos pagamentos referentes à obra da 
Plataforma P53 da Petrobras; tal doação foi 
feita de forITla não oficial, tendo sido 
entregue ctn dinheiro a JOSÉ DE FlLIPPI 
JUNIOR, tesoureiro da campanha de LULA à 
Presidência da República em 2006; 

La solicitação da contribuição em referência foi 
feita à QUIP, consórcio encarregado da 
construção da 1>53, formado pela QUEIROZ 
GALVÃO, pela UTC, pela lESA e pela 
CAMARGO CORREA; 
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Lde acordo com WALMIR PINHEIRO, havia 
dois operadores da QUIP, que utilizavam os 
co di nomes de TULIPA e CANECO para se 
identificar no comitê de campanha presidencial 
do PT por ocasião das entregas de valores; 

L não pode afirmar com certeza se LULA soube 
da origem do dinheiro recebido da QUI P na 
campanha de 2006, bem como de seu vínculo 
com a obra da Plataforma P53; 

La UTC doou oficialmente para a campanha de 
LULA à Presidência da República, em 2006, 
R$ 1200,000,00 (um milhão c duzentos mil 
reais), por melO de duas parcelas de 
R$500.000,00 (quinhentos mil reais) e uma de 
R$200.000,00 (duzentos mil reais); 

Laté o ano de 2014, encontrou-se 9 (nove) vezes 
com o ex-presidente LULA; a primeira vez 
ocorreu em visita do ex-presidente à Plataforma 
P47 da Petrobras, em 2004; depois encontrou-se 
com LULA nas seguintes ocasiões, as quais não 
estão em ordem cronológica: a) inauguração de 
um trecho da ferrovia norte-sul, em época de 
fil11 de ano; 

Lb) inauguração de uma unidade de propeno na 
Refinaria de Paulínia; 

Lc) um jantar oferecido para lideranças 
empresariais no Palácio da Alvorada; 

Ld) visita ao canteiro de obras da Plataforma P53 
da Pctrobras na cidade do Rio Grande/RS; 

Le) ida ao canteiro de obras da QUIP para visitar 
a Plataforma P63; 

Lf) duas visitas do declarante ao Instituto Lula; 

Lg) palestra de LULA na UTC, no encerramento 
dos trabalhos de planejamento estratégico da 
Clnpresa; 

Lh) jantar oferecido pela Senadora Marta Suplicy 
em 2014; 

Lenviava a LULA, por meio de sua secretária 
MARIA DE BROTAS, cortes de tecidos e 
cachaça da reserva especial da UTC; 

Lconcordou em fazer as doações eleitorais não 
oficiais e oficiais tratadas no presente 
termo por pretender manter uma boa 
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relação com o futuro governo do PT e, 
em particular, com a pessoa do Presidente 
da República, o que era importante para sua 
atividade empresarial; 

L as contribuições oficiais c não oficiais eran1 o 
ponto de partida para a conquista dessa 
proximidade, conquista esta que envolvia 
também seu esforço pessoal em desenvolver o 
relacionamento originalmente inaugurado com 
as contribuições; o montante das contribuições, 
embora não enl relação diretamente 
proporcional, condicionava a amplitude do 
acesso c da proximidade; para que tal 

• proximidade se estabelecesse, era necessário 
!Iue LULA soubesse das contribuições. 

Providências v Autuação como I!etição (;;-cult~). 

íTEIUvIQ_I>E.COLABORAÇÃQ_N:Ü 

Tema principal: COMPERJ - Contrato de Utilidades 

Referência: Anexo 26 

Pess oas fisi cas L PAULO ROBERTO COSTA 
citadas: UULlO CAMARGO 

UOÃOVACCARI NETO 

L PEDRO BARUSCO 

Pessoas jurídicas LCOMPERJ 
citadas: L PETROBRAS • L CDPU 

L TOYO 

L MITSUI 

L ODEBRECHT 

L SEMBICORP 

L UTC 

L Consórcio TUC 

L TREVISO 

LAUGURI 

L PIEMONTE 

L PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT 

L ODEBRECHT 

Resumo: LPor volta de 2009 o Diretor de Abastecimento 
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da Petrobras PAULO ROBERTO COSTA 
comunicou que a Petrobras não pretendia 
desembolsar recursos para as obras das utilidades 
do COMPERJ; QUE, por isso, a Petrobras 
resolveu constituir U1113 elnpresa, denoll1inada 
CO PU, para se associar com as empresas TOYO, 
MITSUI, ODEBRECHT, SEMBICOIU e 
UTC, para a execução das obras em questão; 

Lnessc contexto, aproxilnou-sc da Clllprcsas 
japonesas TOYO e MITSUI, que arcariam com 
a maior parte dos gastos do empreendimento e 
que tinham JULIO CAMARGO como 
representante no Brasil; 

L a Petrobras acabou recusando o projeto de 
concessão, por entender que a sua execução 
tinha ficado muito cara; a Petrobras decidiu 
realizar uma contratação direta, pelo fato de o 
projeto das obras ter sido desenvolvido pela 
ODEBRECHT, UTC e TOYO, inviabilizando 
Ul113 licitação; 

Lformou-se um consórcio entre a TOYO, a UTC 
e a ODEBRECHT, chamado Consórcio TUC, 
o qual foi contratado no caso; 

Lem razão elas obras do COMPERJ, pagou o 
seguinte: 

La) R$ 42 milhões a JULIO CAMARGO, em 
razão da inviabilização do projeto de concessão 
e da contratação direta do Consórcio TUC, pela 
sua atividade de intermediação dos interesses da 
TOYO e da MITSUI, bem como pelas despesas 
por ele feitas com a elaboração do projeto de 
concessão; 

Lb) R$ 2 milhões a PEDRO BARUSCO, 
gerente executivo da Diretoria de Serviços; 

Lc) um pouco menos do que R$ 5 milhões a 
GONÇALVES, que substituiu PEDRO 
BARIUSCO na gerência executiva da 
Diretoria de ServIços; 

Ld) R$ 15 milhões ajOÃOVACCARI; 
Los pagamentos a JULIO CAMARGO 

ocorreram por meio das empresas TREVISO, 
AUGURI e PIEMONTE; 

LQUE os pagamentos a PEDRO BARUSCO e a 
GONÇALVES foram fcitos em espécie com 
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dinheiro retirado do caixa dois da UTC; 
Lna divisão de encargos do consórcio, a UTC 

foi incumbida de nagar a nronina 
destinada ao Partido dos Trabalhadores e 
à Diretoria de Serviços; os valores destinados 
ao PT foram pagos na forma de doações 
oficiais fracionadas, no montante total 
anroximado de R~ 15 milhões de reais, 
conforme acertado com IOÃO VACCARI; 

La responsabilidade pelo pagamento da propina 
relativa à Diretoria de Abastecimento, 
destinada a PAULO ROBERTO COSTA e 
ao Partido Progressista, por meio de 

• ALBERTO YOUSSEF, foi assumida pela 
ODEBRECHT; 

LjULlO CAMARGO era 11131S um 
internlcdiário que unI enlpresário; JULIO 
CAMARGO também tinha que pagar 
vantagens indevidas a agentes políticos para que 
as engrena ge ns da atividade profissional dele 
funcionassem; sabia que JULIO CAMARGO 
tinha yroximidade com JOSÉ DIRCEU c 
ANTONIO PALOCCI. 

Providências oi Autuação como netição (õcültã}. 

iI'ERl\10j?E~COLABORAÇÃQ_N~.25 

Tema principal: REPAR/COMPAR 

• Referência: Anexo 27 

Pessoas fisicas L PAULO ROBERTO COSTA 
citadas: L ALBERTOYOUSSEF 

LADlRASSAD 

L MÁRCIO FARIAS 

LAGENOR MEDEIROS 

Pessoas jurídicas L REPAR - Refinaria Araucária 
citadas: L Consórcio COMPAR (ODEBRECHT, UTC 

cOAS) 
LUTC 

L SM TERRAPLENAGEM 

L ROCKSTAR 
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Providências 
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Lna Refinaria de Araucária - REPAR também 
ocorreu pagamento de prop1l1a a agentes 
públicos por parte da UTC; 

L a obra de construção da planta nova de gasolina 
da Refinaria de Araucária foi executada pelo 
Consórcio COMPAR, formado por 
ODEARECHT (51%), UTC (25%) cOAS 
(24%); 

La UTC foi incumbida de pagar a propina 
relativa à Diretoria de Abastecimento, destinada 
a PAULO ROBERTO COSTA e ao Partido 
Progressista, por melO de ALBERTO 
YOUSSEF e]OSÉ]ANENE; 

La propina, no valor total de R$ 10 milhões de 
reais, foi paga em dez parecias de R$ 1 milhão 
de reais, nos anos 2008 e 2009; os pagamentos 
ocorreram em dinheiro, em espécie, obtido do 
caIxa dois da UTC, via empresas de ADIR 
ASSAD, a SM TERRAPLENAGEM e a 
ROCKSTAR (fatos detalhados nO termo de 
colaboração referente ao anexo 24); 

La ODEBRECTH e a OAS se encarregaram de 
pagar a propina relativa à Diretoria de Serviços 
da Pctrobras; 

La divisão de responsabilidades entre as empresas 
integrantes do consórcio, com relação ao 
pagamento de propma, foi acertada entre o 
declarante, MÁRCIO FARIAS, DA 
ODEBRECHT, c AGENOR MEDEIROS, da 
OAS . 

'" Autuação çomo peticão (~éult;;). 

íl"ERMO. DECOLABORAÇAO )'i~)~ 
Tema principal: Presentes e brindes 

Referência: Anexo 28 

Pessoas fisiças LLUIS INÁCIO LULA DA SILVA 
citadas: 

Pessoas jurídicas L UTC 
citadas: 

Resumo: LÉ costume da UTC ter uma relação de brindes 
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personalizados, C0111 a 111arca da empresa 
gravada, tais C01l10 agendas, pastas, maletas, 
portavinhos, portaternos; esses brindes sào 
distribuídos entre clientes e fornecedores; esses 
brindes valiam de dez até trezentos reais; além 
disso, havia brindes especiais ou presentes, como 
cortes de tecido, gravatas, vinhos, cachaça canl a 
marca da UTC; 

Los presentes destinados ao ex-prcsidentc LULA 
eranl enviados aO Palácio do Planalto, quando 
ele cxercia mandato, c ao Instituto Lula, quando 
ele dcixou a presidência; a empresa gastava cerca 
de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

• rcais) com os brindes personalizados comuns; a 
cmpresa gastava, ainda, cerca de R$ 150.000,00 
(cento c cinquenta mil rcais) por ano C0l11 os 
brindes especiais ou presentes. 

Providências t/ Autuação como 1!etição (oculta}. 

iI:~RM.o-'DE _COLABORAÇ~O_N~21; 
Tema principal: QUIP, QUADH.IX, MILTON PASCOWITCH e 

PEDRO BARUSCO 

Referência: Anexo 20. 

Pessoas fisicas L MILTON PASCOWITCH 
citadas: L PEDRO BARUSCO 

L IDELFONSO COLARES 

• L CAMERATO 

L WALDIR CARRERO 
LMARCOS REIS 

L STEPHAN MULLER 
lLjOÃOVACCARJ NETO 
LRENATO DUQUE 
LLUIS INÁCIO LULA DA SILVA 

Pessoas jurídicas LQUIP 
citadas: LQUADRIX 

LQUEIROZ GALVÁO 

L UTC 

L lESA 

L CAMARGO CORREA 
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t/ PETROBRAS 

LA QUIP era um consórcio entre a QUEIROZ 
GALVÃO (50%), UTC (35%) e lESA (15%), 
que foi formado para a plataforma P53; 

Lesta concorrência tinha valor de 900 milhões de 
dólares, contando todos os aditivos, c era um 
grande projeto, que ocorreu por volta de 2004; 
por questões fiscais, a plataforma deveria ser 
internalizada e depois exportada; a QUIP, logo 
no início do contrato, se transfOflnou de unI 
consórcio em uma Sociedade Anônima, por 
questões tributárias; apôs a P53 a QUEIROZ 
GALVÃO passou a ter um estaleiro junto com a 
CAMARGO COIU<"EA em Pernambuco c 
COll1 isto passou a ter un1 conflito de interesses 
com a QUIP; 

La CAMARGO CORREA entrou na QUIP 
pagando um preço pelas ações de participação; a 
participação passou a ser CAMARGO 
CORREIA, UTC e QUEIROZ com mais ou 
lnenos o ll1CS111Q percentual, C111 torno de 25% 
cada, c a lESA o restante; a QUEIROZ 
GALVÃO sempre foi a líder do consórcio; este 
contrato era em dólar c tinha despesas com 
diversas ITIocdas; 

LTcsolveranl fazer mll trust no exterior, para fazer 
os pagamentos no exterior e outras atividades 
ligadas; um tmst é uma pessoa jurídica que 
reúne vários recursos para transferir valores no 
exterior; a twst foi constituída em um país da 
Europa, mas não sabe dizer qual; quem fez o 
tmst foi o pessoal da QUIP, por meio de seu 
conselho de admü1istração, do qual o declarante 
fazia parte; quem fazia parte do Conselho da 
QUIP eram IDELFONSO COLARES pela 
QUEIROZ GALVÃO, CAMERATO, da 
CAMARGO CORREA, e WALDIR 
CARREI<..O pela lESA, além do declarante 
pela UTC; 

L foi MARCOS REIS quem fez o trl/st, viajou e 
fez toda a estrutura; este trust passou a se chamar 
QUADRIX; 

L maior interesse de RICARDO PESSOA era 
pagar os equipamentos no exterior e que eles 
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chegassem aqui no Brasil; porém, a partir de 
detcrnlinado 1110111cnto, visualizaralll a 
oportunidade de fazer um caixa dois no 
exterior; 

La ideia maior era deixar parte do lucro no 
exterior, enlbora posteriornlcnte se vishul1brou 
a possibilidade de pagamento de propina no 
exterior; esta decisão ocorreu no Conselho da 
QUll~ com a presença e anuência de todos os 
conselheiros ulcncionados; 

Leste caixa dois foi viabilizado pela aquisição 
superfaturada de equipamento pela QUI l', 
como, por exemplo, um equipamento de dez 
milhões de dólares era adquirido por quinze 
milhões de dólares, pagando-se o fornecedor; 

L a diferença - no exemplo, cinco milhões de 
dólares -, ficava no exterior para caixa dois e 
para permitir o pagamento de propina para 
funcionários da PETROBRAS; 

LMARCOS falava nas reuniões do Conselho que 
havia superfaturamento, mas era tudo 
autorizado pelos membros do Conselho; 

Lo contato com o fornecedor era feito por 
STEPHAN MULLER, que era o representante 
da QUADRIX no exterior; 

Lo consórCIO, ctn dctcnninado 
precisava pagar propma para 
BARUSCO; o percentual do 

1110tllcnto, 

PEDRO 

L valor pago a ele foi de 1 % do valor do contrato 
e isto foi antes de 2006; este valor era destinado 
para PEDRO BARUSCO e nesta época ainda 
não havia envolvimento dejOÃOVACCARI; 

LNão sabe se RENATO DUQUE recebeu os 
valores provenientes de BARUSCO relativos a 
este contrato; apesar disto, BARUSCO nào 
conseguiria aprovar nada na Diretoria sozinho, 
sem a injunção de RENATO DUQUE; 

Lera IDELFONSO COLARES quem levava a 
notícia do pagamento de propinas para 
BARUSCO ao Conselho da QUIP; 

LBARUSCO teve a opção de receber dinheiro lá 
fora e passou a receber C111 contas no exterior; 

Lo dinheiro para pagamento da propina saia das 
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contas da QUADRIX no exterior, com o 
dinheiro do caixa dois; 

Lnão sabia inicialmente como se davam tais 
pagamentos a BARUSCO no cxterior; depois 
descobriu que as transferências eram feitas para 
a conta MARANELLE, que veio a saber que 
era de BARUSCO; 

Lem uma ocasião BARUSCO mencionou que 
"não elltroll na MARANELLE"; BARUSCO, 
ent.'io, comcçou a cobrar RICAIUJO PESSOA 
que fizesse pagamentos referentes a P53, 
indicando que os valores não estavam sendo 
pagos como combinados; então foi na reunião 
do Conselho da QUIP c disse quc estava 
ocorrcndo algo crrado c que estava scndo 
cobrado por BARUSCO; 

Lcm razão da solicitação dc BARUSCO, pagou 
um milhão de reais a ele, por meio de 
MILTON PASCOWITCH; transfcriu a 
quantia de um milhão de reais entregue em 
espécie;este valor foi pago em seis ou sete 
parcelas; 

LMILTON PASCOWITCH cra pessoa que o 
dcclarante já conhecia há alguns anos em São 
Paulo e que possuía uma pequcna construtora 
chamada JAMP; 

Ldescontou este valor da QUIP; este "desconto" 
do valor da propina da QUIP foi noticiado na 
reunião do Conselho da QUIP, embora 
somente tenha sido concluída c aceita pelos 
dcmais integrantes do Consclho cm uma 
scgunda reunião; 

Lfez um contrato com MILTON, por mcio da 
empresa JAMP ENGENHEIROS 
ASSOCI.ADOS SC LTDA; o contrato foi de 
"consultoria técnica e apoio na elaboração de 
propostas de engenharia"; este contrato era 
fictício c apenas serviu para rcpassar os valores a 
BARUSCO; 

Lpagou outros valores a BARUSCO por mcio de 
PASCOWITCH, que não ligados apcnas à P53; 

LO total pago a BARUSCO por meio de 
PASCOWITCH foi de R$ 2.763.388,00; 

t/ não gostava de pagar propina por l11e10 de 
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internlcdiárlOS, pOlS "internlcdiário é SClllpre 

problema"; por isto preferia pagar diretamente a 
BARUSCO, razão pela qual cOlneçou a se 
aprOXlIllar de BARUSCO c a pagar 
diretamente a e1e, nas reuniões na casa de 
MARIO GOES; tudo o que pagou para 
MILTON PASCOWITCH era destinado para 
BARUSCO; 

Lconforme já declarou em outra oportunidade, 
parte do valor do calxa dois da QUIP foi 
utilizado para a pagamento de campanha de 
LUIS INÁCIO LULA DA SILVA enl 2006, 

• valores estes pagos por fora, confonne já 
esclarecido no tenno referente ao anexo 7 
(termo de colaboraçào 23). 

Providências .... Autuação como lletição (oculta). 

[rERMOpE_COLABORAÇ;ÃO,]'\lo'~8 

Tema principal: Pacto de não agressão e fixação de prioridades 
(CARTEL) 

--

Referência: Anexo 21 

Pessoas físicas L 
citadas: 

Pessoas jurídicas L PETROBRAS 
citadas: L UTC 

L ODEBRECHT • L OAS 
LQUEIROZ GALVAO 

L CAMARGO CORREA 

LANDRADE GUTIERREZ 
LMENDES JUNIOR 

L TECHINT 

L PROMON 
LEBE/MPE 

L SKANSKA 

L ENGEVIX 

L SETAL 

L GDK 

L lESA 
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L havia acordos entre as empresas que disputavam 
licitações nos grandes pacotes da 
PETROBRAS; 

Los grandes pacotes de obras da PETROBRAS 
foram definidos no plano de negócios da 
PETROBRAS, do qual as grandes empresas 
tinhanl ciência C0111 antecedência c, desse 1l1odo, 
se rel1lur para conversar sobre a estratégia de 
divisão dessas obras; 

Lera essencial a empresa estar no cadastro da 
PETROBRAS; a partir daí fazia-se reunião 
mais ampla, com dez ou doze ou até dezesseis 
empresas, para identificar quaIs empresas 
rcahllcnte estava interessada enl cada obra; 

Lcssas reuniões ll1a15 alnplas realizaranl-sc cnl 
rodízio entre as enlprcsas, algul1las nas sedes da 
UTC em São Paulo ou no Rio de Janeiro, 
outras na sede da Queiroz Galvão no Rio de 
Janeiro, outras ainda na sede da OAS no Rio de 
]2nelro, outras maIS na sede da Andrade 
Gutierrez enl São Paulo; QUE essas reuniões 
maIs amplas realizavam-se à razão aproximada 
de quatro por ano; 

Lpode exemplificar o transcurso dessas rel11úões 
COln a seguinte narrativa: "tCll10S quatro pacotes 
na REPAR e um na RPBC; quem vai querer o 
pacote de Cubatão?" Uma empresa dizia: "eu 
vou querer Cuba tão, como e que vaI ser esse 
aí?" As empresas, então, estimavam o valor da 
obra e se l11anifestavalll: "essa obra aí é de 1 
bilhão, 1,2 bilhão"; se nenhuma outra empresa 
estivesse interessada na obra cnl discussão, 
passava-se, por vezes, a estabelecer desde logo 
qual ou quais outras empresas participariam do 
certame com propostas não-vencedoras, para 
dar aparência de concorrência e evitar o 
cancelamento do certame por conta de licitação 
vazia c, vezes outras, deixava-se esse passo para 
outra ocasião; 

.L nas situações C1ll que 111ais de U1113 c111prcsa sc 
interessava por determinada obra, o que se 
procurava fazer era organizar desde logo os 
grupos de interessados em cada pacote de obra; 

('KdcHl 

37
02

22
89

85
9 

Pe
t 5

62
4



PCR 

• 

• 

Petiç;i.o Cornplcment;u' acord.o n..icardo Pessoa 

a organização desses grupos envolvia a 
administração de prioridades e preferências de 
cada empresa, tendo em vista que o interesse das 
empresas tendia a convergir para as obras mais 
atraentes c a dcfletir-sc das I11C110S atraentes; 

~se o consórcio cfetivanlcnte se fonllJsse, cabia a 
ele procurar, entre os participantes da reunião 
inicial, quem se dispusesse a fazer proposta 
"nào-vencedora" no certan1e de seu pacote; 

Lesse compromisso dos participantes da reunião 
mais ampla de formular ao mellOs duas 
propostas não-vencedoras para dar cobertura à 
proposta vencedora Jlão era algo que empresa 
nenhuma gostava, porque envolvia custos e 
riscos, luas era U111 sacrwcio que se fazia Cln 
nOll1C do compronlisso l1nis anlplo entre os 
participantes do grupo, sob pena de o acordo 
l11ais alnplo não funcionar para ninguéJl1; 

LJ11 1113i5 de U1l1a ocasião aconteceu de tUBa 

empresa que não tinha participado da reunião 
mais ampla fazer proposta por ocasião do 
lançanlCnto do convite; essas Clllprcsas era!'n 
conhecidas entre os participantes da reunião 
l11al$ 3111p]a COI110 "aventureiras" I e cranl 
classificadas ctn "aventureiras com capacidade" c 
"aventureiras senl capacidade"; para as 
aventureiras com capacidadc, a diretriz vigcnte 
era a de atraí-las c inseri-Ias em um dos 
consórcios, disciplinando sua disposição para 
concorrer; para as aventureiras senl capacidade, 
a diretriz vigente era a de que cada consórcio se 
responsabilizasse, ou seja, o risco era dos demais 
concorrentes; 

Los participantes da reunião mais ampla referiam
se a si lllCSI110S conlO "A MESA"; "as 111csas" 
funcionaram de 2006 a 2011; as mesas se 
reunianl cerca de três vezes ao ano e eraIll 
compostas por cmpresas que estavam no 
cadastro, ou scp: ODEBRECHT, OAS, 
QUEIROZ GALVAO, CAMARGO 
CORllEA, ANDRADE GUTIERREZ, 
MENDES JUNIOR, TECHINT, PROMON, 
EBE/MPE, SKANSKA, ENGEVIX, SETAL, 
GDK,IESA; 
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LRICARDO 
contrapartes 
QUEIROZ 

PESSOA, juntamente com suas 
nas empresas ODEBRECHT, 

GALVÀO, OAS e CAMARGO, 
desempenhou, em múltiplas ocasiões, as funções 
de organizador logístico da "mesa"; 

LI10 transcurso das reuniões, clnbora não 
houvesse UI11 líder da "]TIcsa" proprianlente dito, 
RICARDO PESSOA, não raro, assumia o 
papel de conciliador, desatando impasscs c 
ajudando as enlpresas a COlllporenl-se ctn seus 
interesses; 

La sistemática do ajuste e combinação dos pacotes 
definidos pela "mesa", conforme acima narrado, 
começou na obra da REVAP (Refinaria do 
Vale do Paraíba); após a conversa com a 
diretoria da PETROBRAS a UTC e a 
ODEBRECHT resolveram fazer a obra e 
outras empresas apresentaram proposta 
"desintercssadanlcntc"; nesse caso concreto a 
combinação ainda não era explícita; essa solução 
foi dada em consequêneia da reunião entre a 
diretoria da PETROBRAS e a ABEMI; 
RICARDO PESSOA sugeriu aos 
representantes das empresas que integravam a 
ABEMI que apresentassem proposta, apenas 
para "nào deixar vazia" a llcitação, aparentando 
Ulll cenário de concorrência que na verdade 
não existia; qucm dc fato apresentou proposta 
sabendo que não iria ganhar foram as empresas 
lESA, SKANSKA e TECHINT; 

Lesse contr<lto era de R$ 373.000.000,00 
(trezentos e setenta e três milhões de reais); a 
proposta dessa licitação foi em junho de 2006; 

Lem relação à obra da Unidade de Propeno da 
REPLAN, Paulínia, São Paulo,.a "mesa" definiu 
que a empresa vencedora seria a UTC; 
apresentaralTI "propostas de cobertura" ou seja já 
sabendo que não irianl ganhar, as seguintes 
empresas; ANDRADE GUTIERREZ, 
TECHINT, QUEIROZ GALVÀO c 
SKANSKA; 

Lfixou a proposta da UTC em quatrocentos e 
einqucnt.l c oito milhões pois esse é o valor que 
calculara com obtenção de lucro entre 8 a 10 
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por cento; após isso, pediu às outras empresas 
que fizessem propostas com valor acima do que 
fora ofertado; 

Lno cálculo da proposta a UTC já calculava o 
pagamento dc propina em torno de dois por 
cento do valor da obra; acredita quc se as 
CI11preSas não tivessem cOlnbinado a cobertura 
antes da abertura das propostas o valor da obra 
tcria ficado em torno de quatrocentos e 
cinquenta Injlhões de reais, "nunca sena 
abaixo"; 

Lm relação à obra da Planta de Gasolina da 
REPAR, Araucária, Paraná, a "mesa" dcfiniu 
que o vencedor seria o consórcio formado pela 
UTC,ODEBRECHT e OAS; 

Lno cálculo da proposta apresentada à época, em 
torno dc dois bilhões e mcio ele reais, já cstava 
calculado o valor da propina, cm torno de dois 
por cento; 

L quando se trata de obra de abastecimcnto o 
cálculo da propina cra sempre em torno dc um 
por cento para a árca de abastccimento mais um 
por cento para a área de serviço; 

Lcm relação à obra da Unidade de 
Hidrossulfurização de Nafta Craqueada 
da REVAP, São José dos Campos, São Paulo, 
cm novembro de 2007, a "mesa" definiu que o 
consórcio vencedor se na formado pelas 
empresas UTC, ODEBRECHT e 
PROMON; 

La proposta do consórcio venccdor foi de 
oitocentos e quarenta e sete l11ilhõcs, trezentos c 
oitenta e seis lnil reais; nesse valor já estava 
embutido o valor correspondente às propinas 
dcvidas às diretorias de abastecimento e de 
serviço da PETROBRAS; 

Lcm relação à obra da UDT - Unidade de 
Tratamento de Diesel da Refinaria 
Alberto Pasqualini, REFAp, a "mesa" definiu 
que a empresa vencedora scria a UTC; ncsse 
caso ocorreu uma peculiaridade, ou seja, as 
empresas GALVAO ENGENHARIA c ALUSA 
concorrcran1 scnl conluio COll1 a "nlcsa"; enl 
razão de detectar a presença de empresas 
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estranhas à "mcsa" baixou o valor da proposta 
que ofereceria, retirando "o risco"; QUE, a 
proposta foi apresentada cm setembro de 2009 
no valor de um bilhão, ccnto e sesscnta c nove 
milhõcs dc reais, já incluído no cálculo o valor 
da propina; 

Lem relação às obras do Pipe-Rack do 
COMPERJ, maio dc 2011, a "mesa" definiu 
que o consórcio venccdor scria formado pelas 
empresas UTC, ODEBRECHT c MENDES 
JUNIOR; 

La proposta foi aprescntada cm maio de 2011 no 
valor de um bilhão, novccentos e scssenta e 
novc milhões dc rcais, já incluído no cálculo o 
valor da propina; o valor da propina independia 
de o contrato haver sido objcto de deliberação 
ou não pela "mesa" visto quc sempre era dcvido 
às diretorias dc abastecimcnto e dc serviços da 
PETROBRAS; 

Lcm relação às obras em que a UTC "deu 
cobertura" para que outras enlpresas S31SSCI11 
vencedoras, confortnc decisão da "nlcsa", pode 
detalhar as seguintes situações: UDAV 
Unidade de Destilação Atmosférica - do 
COMPERJ, cm julho de 2009; o valor da 
proposta vencedora foi de um bilhão, cento e 
sete milhões de rcais; 

Lem relação às obras da Unidade de 
Coqueamento Retardado do COMPERJ, 
julho de 2009, conforme decisão da "mesa" 
saiu-se vencedor o consórcio· formado pelas 
seguintes emprcsas: TECHINT / ANDRADE 
GUTIERREZ; o valor da proposta vencedora 
foi de dois bilhõcs, oitocentos c sctenta e oito 
milhões de reais; 

Lcm relação à obra da Unidade de HDT de 
Destilados Médios e HDT de Querozene 
do COMPERJ, junho de 2010, conforme 
intenção da "nlesa", saiu-se vencedor o 
consórcio formado pelas empresas QUEIROZ 
GALVAO e lESA; o valor da proposta 
vencedora foi de novccentos e oitenta c· sete 
nlilhões e oitocentos e quinze ll1il reais; 

t/ com relação à Unidade de Coque Retardado 
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da RNEST, Abreu c Lima, Pernambuco, em 
maIO de 2009, conforolc intenção da "lnesa" 
saIU-se vencedor o consórcio formado pelas 
empresas CAMARGO CORREA e CNEC;o 
valor da proposta vencedora foi de três bilhões, 
quatrocentos e quarenta c seis milhões de reais; 

~em relação à obra da Unidade de Destilação 
Atmosférica da RNEST, em maio de 2009, 
confoTlnc intenção da "nlcsa" saiu-se vencedor 
o consórcio formado pelas seguintes empresas: 
ODEBRECHT/OAS, o valor da proposta 
vencedora foi de um bilhão, quatrocentos e 
setenta e oito milhões de reais; 

~Com relação à obra de HDS da REPLAN, 
Paulínia, São Paulo, em julho de 2007; 
conforme intenção da "nlcsa" saiu-se vencedor 
o consórcio formado pelas seguintes empresas 
MENDES JUNlORISETALlMPE; o valor da 
proposta vencedora foi de seiscentos c noventa 
seis lnilhões, novecentos e dez reais; 

~PAULO ROBERTO COSTA, PEDRO 
BARUSCO e l'<--ENATO DUQUE não 
acolupanhavanl as discussões da "nlcsa"; "prá 
eles tanto fazia" visto que cobrariam propina do 
vencedor seja ele quem fosse. 

V Autuacão como petição (bçúlta). 

trE~º1ºELCQr!A:BORAçÃQ.:~:'~2 
Tema principal: Doações políticas e benesses 

Referência: Anexo 10 

Pessoas fisicas ~ CELSO RUSSOMANO 
citadas: ~ALEXANDRE PADlLHA 

~ FERNANDO HADDAD 

UOSÉ FlLLlPl JÚNIOR 
UOÃOVACCARl NETO 
~ WALMIR PINHEIRO 
~ALBERTO YOUSSEF 
~PAULlNHO DA FORÇA 
~WALDEMAR DA COSTA NETO 
~ALOISIO MERCADANTE 
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citadas: 

Resumo: 

Pctiç;10 Complementar ;lcOJ'do Ricardo Pessoa 

LEMÍDIO PEREIRA DE SOUZA 
LHÉLIO COSTA 
LIVAN GUIMARÃES 
LALUlSIO NUNES FERREIRA 

LUTC 
LCONSTRAN 
LEscritório de advocacia ROBERTO 

TROMBETA; 

LPARTIDO SOLIDARIEDADE; 

LPARTIDO DA REPÚBLICA 

La UTC doou para a campanha de 20]4, 
cinquenta e quatro milhões de reais; esse valor 
se refere a doações oficiais; esse valor doado em 
2014 foi atípico, "o maior de todos", visto que a 
UTC costumava fazer doações políticas na 
ordem de vintc milhões de rcais; 

Lesse increnlcnto no valor deveu-se a UIua 
estratégia da UTC em ampliar a sua área de 
relacionalllcnto, visando o aU111ento do VOhUl1C 

de negócios da empresa; sobre a relação cntre o 
aUlllcnto das doações po1íticas c o incrcnlcnto 

do volumc de negócios da UTC disse que o 
relacionamento com autoridades eleitas propicia 
a abertura dc portas para que você tenha 
legitimidade para propor e discutir 
oportunidades de negócios; 

Las doações políticas são feitas para que se 
obtcnha uma vantagem, scp ela devida ou 
indevida, seja para que partido for; 

Lem relação às eleições de São Paulo, prefeito e 
governador registra que t.1mbém teve contato 
com os demais candidatos, CELSO 
RUSSOMANO e ALEXANDRE PADILHA 
entre outros, para os quaIs também realizou 
doaçõcs conforme tabela que integra os 
documentos juntados; 

Lno caso da campanha de FERNANDO 
HADDAD quem fez a intcrmediação para que 
se sentasse C0l11 ele durante a calnpanha foi 
JOSÉ DE FILLIPl JUNIOR, que hoje é 
Secretário de Saúde de FERNANDO 
HADDAD; 110 almoço já ficou acertado o 
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valor a ser doado para a campanha de 
FERNANDO HADDAD em 2012; após as 
eleições, o declarante foi procurado por JOÃO 
VACCARI NETO que lhe pediu que pagasse 
uma despesa com a gráfica do 0-IICÃO no valor 
de R$ 3 milhões de reais; QUE,VACCARI deu 
o telefone de CHICÀO; CHICÃO procurou 
WALMIR PINHEIRO, o qual negociou a dívida e fez 
o pagamento no valor de 1<..$ 2,600,000,00 
(dois milhões e seiscentos mil reais); depois, 
descontou do conta corrente existente com o 
VACCAIU; Qesse pagamento foi feito por 
intermédio de ALBERTO YOUSSEF, 
utilizando-se do esquema de caixa dois da 
UTC; o sistema de caixa dois utilizado foi o 
escritório de advocacia de ROBERTO 
TROMBETA; 

Lcom relação ao candidato PAULINHO DA 
FORÇA registra que fez a doação em 2010 no 
valor de R$ 150_000,00 com o objetivo de 
lllanter Ulll ban1 re1acionalnento COll1 o líder da 
Força Sindical visto que no local onde a 
CONSTRAN, empresa do Grupo UTC, 
constrói a Hidrelétrica São Manoel, a força 
dominante é a Força Sindical, a qual pode, se 
quiser, parar a obra ou causar outros problemas 
como greve, incêndio, quebradeira; 

Lem 2014, o Grupo UTC doou o valor de 
R$1.000,000,OO (um milhão de reais) para o 
Partido Solidariedade; essa doação de um 
milhão foi negociada diretamente com 
PAULINHO DA FORÇA; em 2012 doou a 
PAULINHO DA FORÇA o valor de 
R$500,000,OO (quinhentos mil reais); em razão 
dessas doações a PAULINHO, o declarantc 
tinha a liberdade para poder pedir a ele, a 
qualquer momento, que intercedesse em 
movimentos sindicais liderados por ele que 
cstivessenl ou pudcssenl vir a causar problenlJS 
ctn seus negócios; 

Lrealizou doações que beneficiaram 
VALDEMAR DA COSTA NETO em 2010; 
essas doações foram realizadas em espécie, valor 
de 1<..$200 mil reais, sacados do caixa dois da 
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UTC, c R$300 nul reais oficialmente para o 
Partido da República; ntregou os valores em 
espécie para VALDEMAR DA COSTA NETO 
na sede do PRo em São Paulo; 

Lsempre contribuiu para LUIS SERGIO 
NOBREGA DE OLIVEIRA desde quando 
esse fora prefeito de Angra dos R.eis, Rio de 
Janeiro; LUIS SERGIO NOBREGA DE 
OLIVEIRA é atual Deputado Federal e relator 
da CPI da PETROBRAS; em 2010 c 2014, 
doou, oficialmente, R$ 200 mil reais a LUIS 
SERGIO NOBR.EGA DE OLIVEIRA; todas 
as doações realizadas em favor de LUIS 
SERGIO NOBREGA DE OLIVEIRA foram 
doações oficiais; 

LPodc também citar a título de exemplo alguns 
candidatos a governador nos anos de 2010 e 
2014 que estavam na linha de interesse da UTC 
tais C0010 HEUO COSTA, ALOISIO MERCADANTE, 

jACQUES WAGNER, PAULO SOUTO, SíóRGIO CABRAL, 

PAULO SKAI:' FERNANDO PIMENTEL; nunca foi 
pedido nada em troca, mas as doações abriram 
portas de acesso c colocavalll a UTC C111 Ull1a 

posição de destaque; 
Lindagado se já realizou outras doações políticas 

valendo-se do sistema de caixa dois ou 
utilizando dinheiro em espécie respondeu que 
sim, -podendo citar o caso do então candidato 
ALOISIO MERCADANTE com qucm 
esteve em sua casa no Alto de Pinheiros e 
conversaram sobre doações políticas; também 
estavanl presentes nessa reunião na casa de 
ALOISIO MERCADANTE as pessoas de 
EMÍDIO PEREIRA DE SOUZA, na época 
coordenador da campanha de ALO ISI O 
MERCADANTE ao Governo do Estado de 
São Paulo em 2010, e O presidentc da 
CONSTRAN,jOÃO SANTANA; 

Lficou acertado que a doação seria de R$ 500 
mil rcais; EMÍDIO solicitou ao declarantc que 
fizesse a doação oficial no valor dc R$ 250 mil 
e o restantc fosse dado em cspécie; QUE, os 
R$ 250 mil dados em espécie saiu do 
caixa dois do Grupo UTC; QUE. só existe 
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caixa dois na UTC; ALOISIO 
MERCADANTE presenciou o pedido de 
pagamento da parcela em espécie luas 
não fez nenhum." comentário; 

Ltambém visitou o candidato ao governo do 
Estado de Minas Gcrais nas eleições de 2010, 
HELI O COSTA, cm seu escritório político 
situado em Belo Horizonte; quem fez a 
intermediação foi o captador de recursos para a 
campanha dc HELIO COSTA, cujo nome não 
se recorda sabendo apenas que o sobrenome 
era GUIMARÃES; GUIMARÃES não tinha 
cargo público atuando no ramo privado; nesse 
caso foi acertada a doação de R$ 500 mil reais; 
GUIMARÃES solicitou que a doação fosse 
feita da seguinte forma: R$ 250 mil reais de 
forma oficial e os outros R$ 250 mil cm 
espécie; essa tratativa foi presenciada pelo então 
candidato HELIO COSTA; IVAN 
GUIMARAES compareceu na sede da UTC 
em São Paulo e retirou os R$ 250 mil; esse 
dinheiro é proveniente do esquema descrito no 
termo de colaboração 20 c que envolve o 
advogado ROBERTO TROMBETA; 

Lno caso da campanha ao Senado de ALUISIO 
NUNES FERREIRA em 2010, o declarante 
COlllpareceu ao escritóno politico desse 
candidato, localizado na Avenida 9 de julho, 
próximo ao centro, cidade de São Paulo-SI~ e 
acertou a doação de R$ 500 I1l11 reais; não se 
recorda quem fez a intermediação com 
ALUISIO NUNES FERREIRA; ALUISIO 
NUNES FERREIRA solicitou que o 
pagamento fosse feito da seguinte forma: 
R$300 mil reais oficialmente e R$ 200 mil rcais 
em dinheiro; estavam na sala apenas o 
declarante, o candidato e JOÃO SANTANA, 
presidente da CONSTRAN; não acreditava na 
vitória de ALUISIO NUNES FERREIRA mas 
sabia que ele era uma pessoa influente no PSDB 
e que ALUISIO NUNES FERREIRA "era um 
lIilnistcriávcl SC111prC", 

Lcitou também as doações oficiais feitas a 
RODRIGO NEVES BARRETO; em tal caso 
nunca houve entrega de dinhciro em espécie, 
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apenas doações oficiais; faz doações a 
RODRIGO NEVES desde à época em que era I 
candidato a vereador de Niterói. no ano de I 
2004: 

Lo dinheiro doado de forma pulverizada a 
diversos partidos e políticos tem o propósito de 
fazer com que as engrenagens andem. abrindo 
portas no Congresso, na Câmara e em todos os 
órgãos públicos e abrindo a possibilidade de I 
discutir temas de interesse da UTC, como lei de 
licitações, desoneração de folha, terceirização, I 
etc ... ; evitar convocação para CP!; afastar 
entraves e dificuldades e discutir temas I 
relevantes para a empresa . 

ti Autuacão como peticão (bcUita). 

Em síntese, são os seguintes requerimentos: 

1) em relação ao Termo de Declarações n. 1, autuar como 

petição (~cU!t'!); 

2) em relação ao Termo de Declarações n. 2, autuação 

como Petição (~culta); 

3) em relação ao Termo de Declarações n. 3, autuar como 

Petição autônoma (~<:U!~); 

4) em relação ao Termo de Declarações n. 4, autuação, jun

tamente com o Termo n. 17, como petição (~S,!lt!); 

5) em relação ao Termo de Declarações n. 5, autuar como 

Petição autônoma (oculta); 
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6) em relação ao Termo de Declarações n. 6, autuar, junta

mente com o Termo de Colaboração n. 7, como Petição 

«)culta); 

7) em relação ao Termo de Declarações n. 7, autuar, junta

mente com o Termo de Colaboração n. 6, como Petição 

(ocul~); 

8) em relação ao Termo de Declarações n. 8, autuação 

como petição (oculta); 

9) em relação ao Termo de Declarações n. 9, autuação 

como Petição [(oculta); 

10) em relação ao Termo de Declarações n. lO, autuação 

como Petição i«()çUtta); 

11) em relação ao Termo de Declarações n. 11, autuação 
r.;-- --- - • 

como Petição l(o.culta):; 

12) em relação ao Termo de Declarações n. 12, autuação 

como Petição ~cultasj; 

13) em relação ao Termo de Declarações n. 13, autuação 

como petição ()c-ulta'); 

14) em relação ao Termo de Declarações n. 14, autuação 

como petição «)çulta); 

15) em relação ao Termo de Declarações n. 15, autuação 

como petição (iêllIta); 

16) em relação ao Termo de Declarações n. 16, autuação 

como petição (oêüi~); 
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17) em relação ao Termo de Declarações n. 17, autuação, 

juntamente com o Termo n. 4, como petição «()cl!!tá); 

18) em relação ao Termo de Declarações n. 18, autuação 

como petição (~c!J1tá); 

19) em relação ao Termo de Declarações n. 19, autuação 

como petição (~cul~); 

20) em relação ao Termo de Declarações n. 20, autuação 

como petição (2~Ültà( 

21) em relação ao Termo de Declarações n. 21, autuação 

como petição (~fultá); 

22) em relação ao Termo de Declarações n. 22, autuação 

como petição (~cult~); 

'23) em relação ao Termo de Declarações n. 23, autuação 

como petição (ocult;); 

24) em relação ao Termo de Declarações n. 24, autuação 

como petição (ócultá); 

25) em relação ao Termo de Declarações n. 25. autuação 

como petição (~~<õl!ita)~ 

26) em relação ao Termo de Declarações n. 26, autuação 

como petição (~cuiiâ); 

27) em relação ao Termo de Declarações n. 27, autuação 

como petição (bculta); 

28) em relação ao Termo de Declarações n. 28, autuação 

como petição (~cuita\ e 
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P(;R .. __________ ----'-J'-",,~(iç"":~"_O_"_'COlllplel11eT1tar ,lC()rdo R.icardn Pe:'\SO:l 

29) em relação ao Termo de Declarações n. 29, autuação 

como petição (ocllÍta). 

V. Dos requerimentos 

Diante de tudo que foi exposto, a Procuradora-Geral da Re

pública em exercício requer: 

a) a decretação de sigilo ( oculto) de todas as petições supra

mencionadas. inclusive do presente feito; 

b) a retificação das cláusulas do acordo apresentado, nos ter

mos da petição da defesa de RICARDO PESSOA, com o que o 

Procurador-Geral da República em exercício está de acordo e 

adere; 

c) nos termos do disposto no art. 4°, § r da Lei n. 

12.850/2013, a homologação do acordo de colaboração fir

mado com Ricardo Ribeiro Pessoa. 

Brasília (DF), 9 de junho de 2015 . 

~~ 
Ela Wiecko Volkmer de Castilho 

Procuradora-Geral da República em exercício 

DFI 
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 

Nesta data, encerro o primeiro volume destes autos, à folha ng 183, do que, para 
constar, lavro /1 termo. 

Brasília, 15 d,1unh~ de 2015. 

/ IV 
FA~IANO OREIRA 

;Matrícula 2535 
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