
Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA-TAREFA LAVA JATO

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL DE
CURITIBA/PR.

Distribuição  por  dependência  aos  autos  nº  5004047-07.2015.4.04.7000  (IPL
CARIOCA);  5004046-22.2015.4.04.7000  (IPL  SCHAHIN);  5044849-81.2014.4.04.7000
(IPL OAS) e  5012075-27.2016.4.04.7000 (Representação Criminal – ALEXANDRE RO-
MANO).

Classificação no EPROC: Sigilo nível 5 (Restrito ao Juiz)

Classificação no ÚNICO: Confidencial

Classe: Pedido de Busca e Apreensão Criminal

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores signatários,
no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,  comparecem,
respeitosamente, perante Vossa Excelência, para requerer MEDIDAS CAUTELARES de
BUSCA  E  APREENSÃO  CRIMINAL,  CONDUÇÃO  COERCITIVA,  PRISÃO
PREVENTIVA, PRISÃO TEMPORÁRIA e BLOQUEIO DE BENS, pelas razões a seguir
expostas.

I. Breve síntese geral dos fatos

Como é de conhecimento deste juízo, as investigações e processos
que  compõem  o  complexo  denominado  de  Operação  Lava  Jato  revelaram  a
existência  de  vultoso  esquema  criminoso  instaurado  no  seio  e  em  desfavor  da
Petrobras, com a atuação de um grande cartel de empreiteiras que, mediante ajustes
fraudatórios às licitações e corrupção de agentes públicos,  efetuava loteamento e
fixação artificial de preços das maiores concorrências da estatal.

Sobejam provas orais e documentais da existência do referido cartel
de  empreiteiras,  bem  como  de  sua  atuação  sobretudo  perante  as  Diretorias  de
Abastecimento, Serviços e Internacional da Petrobras. 

Podem-se citar, nesse sentido, tanto os depoimentos de funcionários
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corrompidos da estatal,  como PAULO ROBERTO COSTA1 e PEDRO JOSÉ BARUSCO
FILHO2, quanto de operadores financeiros como ALBERTO YOUSSEF3, e de executivos
que atuaram no cartel, como AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO4 e DALTON
DOS SANTOS AVANCINI5.

De  igual  monta,  podem-se  citar  os  documentos  relacionados  aos
ajustes  ilícitos  entre  as  cartelizadas  apresentados  pelo  colaborador  AUGUSTO
RIBEIRO DE  MENDONÇA6 e  os  apreendidos  na  sede  da  empresa  ENGEVIX7,  bem
como os  diversos  documentos  ideologicamente  falsos  apreendidos  em poder  de
operadores como ALBERTO YOUSSEF8 e MARIO GOES9, utilizados para a lavagem e
repasse de valores aos funcionários corrompidos da Petrobras, tal qual corroborado
pelos correspondentes documentos bancários.

Apurou-se que referido cartel teve constituição variável no decorrer
do tempo. Numa primeira fase, até meados da década de 2000, o núcleo estável era
formado pelos grupos empresariais:  1) ODEBRECHT, 2) UTC, 3) CAMARGO CORREA,
4) TECHINT, 5) ANDRADE GUTIERREZ, 6) MENDES JÚNIOR, 7) PROMON, 8) MPE, e 9)
SETAL – SOG.

A partir do ano de 2006, outras 7 empresas ingressaram nesse grupo,
a saber:  10) OAS; 11) SKANSKA, 12) QUEIROZ GALVÃO, 13) IESA, 14) ENGEVIX, 15)
GDK  e  16)  GALVÃO  ENGENHARIA.  Formou-se,  assim,  o  “clube”  dos  16  grupos
empresariais que integravam de maneira permanente o referido cartel.

Sem prejuízo da existência desse núcleo estável, algumas empresas
negociavam  esporadicamente  com  o  cartel,  participando  da  divisão  e  fraude  às
licitações de obras específicas, bem como do pagamento das respectivas propinas
pela  atuação  dos  funcionários  corrompidos  da  Petrobras.  Nessa  situação,  foram
identificadas  as  empresas  ALUSA,  FIDENS,  JARAGUA  EQUIPAMENTOS,  TOMÉ
ENGENHARIA,  CONSTRUCAP  CCPS  ENGENHARIA  E  COMÉRCIO  S/A
[CONSTRUCAP],  CARIOCA ENGENHARIA  [CARIOCA],  SCHAHIN  ENGENHARIA
S.A. [SCHAHIN] e SERVENG10.

1 Autos nº 5026212-82.2014.404.7000, evento 1101, TERMOTRANSCDEP1.
2 Autos 5073475-13.2014.404.7000, eventos 857 e 858.
3 Autos nº 5026212-82.2014.404.7000, evento 1101, TERMOTRANSCDEP1.
4 Autos nº 5073475-13.2014.404.7000, evento 529.
5 Autos nº 5083258-29.2014.4.04.7000, evento 764.
6 Os quais foram juntados em diversos processos criminais submetidos a este juízo, como é o caso,

por exemplo, dos autos 5083376-05.2014.404.7000, evento 1, OUT9 e OUT10.
7 Autos 5053845-68.2014.404.7000, evento 38, APREENSAO9, fls. 04/30.
8 Nesse sentido, mencione-se por exemplo, os diversos contratos e notas fiscais em nome das em-

presas M.O., RIGIDEZ e RCI juntados evento 488 dos autos 5049557-14.2013.404.7000.
9 Cite-se, nesse sentido, por exemplo, os contratos celebrados entre o Consórcio Gasam e a OAS com

a empresa Riomarine Empreendimentos Marítimos Ltda., juntados à denúncia dos autos 5012331-
04.2015.404.7000, evento 4, OUT140 e OUT144.

10 Tais empresas foram identificadas na nota técnica nº 38/2015/ASSTEC/SG/SGA2/SG/CADE, firmada
pelo  CADE  em relação  ao  cartel  de  empreiteiras  que  atuaram na  Petrobras  (disponível  em <
http://sei.cade.gov.br/sei/institucional/pesquisa/documento_consulta_externa.php?0a75bImSo-
_MSRVNiRnCDiLCVWZwRgjoxjqTYk7rZKFYH2Xii8AbVDjSFs-cy0mq7GuxbtZ9aeqAk0EWi2AA0w,,  >,
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Há  inclusive  prova  documental  da  participação  dessas  empresas
estranhas ao “Clube dos 16” nas atividades do cartel. Nesse sentido, centrando o foco
nas empresas relacionadas à presente representação, a título de exemplo, tome-se
por base o documento intitulado “Proposta de fechamento do bingo fluminense”,
apreendido  na  sede  da  ENGEVIX11.  Lá  se  observa  clara  referência  à  empresa
CARIOCA, consorciada com a GDK e a MPE para a obra Offsite do COMPERJ, bem
como à empresa  SCHAHIN, consorciada com a CAMARGO CORREA, para as obras
“HCC PETROQ.” e “ETDI” do mesmo complexo petroquímico. Também o documento
reunião do bingo menciona a participação dos mesmos consórcios nas obras do HCC
e HDT's do COMPERJ.

As mesmas SCHAHIN e CARIOCA aparecem ainda em diversas das
anotações  feitas  por  Marcos  Berti  e  em  documentos  entregues  por  AUGUSTO
RIBEIRO DE MENDONÇA NETO12. A título de ilustração, pode-se citar a anotação da
reunião de 29/08, no qual são mencionadas as já referidas obras do HCC e HDT's do
COMPERJ,  com participação  de consórcios  entre  GDK/EBE/CARIOCA e  CAMARGO
CORREA/SCHAHIN13.

Também os colaboradores as mencionam. Assim, a participação da
CARIOCA no cartel  e  no pagamento de propinas a funcionários da Petrobras foi
mencionada  por  AUGUSTO  RIBEIRO  DE  MENDONÇA14,  DALTON  DOS  SANTOS
AVANCINI15 e PEDRO BARUSCO16, enquanto a atuação da SCHAHIN foi referida pelos
mesmos  DALTON17 e  PEDRO  BARUSCO18.  Já  a  participação  esporádica  da
CONSTRUCAP é destacada tanto ALBERTO YOUSSEF19 quanto por AUGUSTO RIBEIRO
DE MENDONÇA NETO20.

acesso em 19/05/16), no processo administrativo nº 08700.002086/2015-14, conforme depoimen-
tos de executivos da SOG/SETAL (como AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA) e da CAMARGO CORREA.

11 Autos 5053845-68.2014.404.7000, evento 38, APREENSAO9, fls. 04/30 (Anexo 01).
12 Tais documentos foram juntados em diversos processos criminais submetidos ao crivo deste juízo,

podendo-se citar, por todos, os documentos juntados como OUT9/OUT12 e OUT14 no evento 1
dos autos 5083376-05.2014.4.04.7000.

13 OUT9, fls. 3, no evento 1 dos autos 5083376-05.2014.4.04.7000 (Anexo 02).
14 Termo de colaboração nº 01 de AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, juntados aos autos

5073475-13.2014.404.7000, evento 529, TERMOTRANSCDEP1 (Anexo 03).
15 Termo de colaboração nº 02 de DALTON DOS SANTOS AVANCINI,  juntado aos autos 5083258-

29.2014.404.7000, evento 764, TERMOTRANSCDEP3 (Anexo 04).
16 Termos de colaboração nºs 03 e 05 de PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, juntados aos autos 5073475-

13.2014.404.7000, evento 858, ANEXO 5 e ANEXO 7 (Anexos 05 e 06).
17 Termo de colaboração nº 02 de DALTON DOS SANTOS AVANCINI,  juntado aos autos 5083258-

29.2014.404.7000, evento 764, TERMOTRANSCDEP3 (Anexo 04).
18 Termos de colaboração nºs 03 e 05 de PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, juntados aos autos 5073475-

13.2014.404.7000, evento 858, ANEXO 5 e ANEXO 7 (Anexos 05 e 06).
19 Termo de colaboração nº 01 de ALBERTO YOUSSEF, juntado à denúncia que deu início aos autos

5023135-31.2015.404.7000, evento 1, OUT7 (Anexo 07).
20 Termo de colaboração nº 01 de AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, juntados aos autos

5073475-13.2014.404.7000, evento 529, TERMOTRANSCDEP1 (Anexo 03).
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Tais  colaboradores  mencionaram  como  representantes  dessas
participantes esporádicas nas reuniões do cartel os seguintes executivos:  VILAÇA21

pela CARIOCA, EDUARDO RIBEIRO CAPOBIANCO [EDUARDO CAPOBIANCO] pela
CONSTRUCAP,  e  EDISON  FREIRE  COUTINHO [EDISON  COUTINHO] pela
SCHAHIN22.

Basicamente, as cartelizadas reuniam-se e dividiam entre si as obras a
serem licitadas pela Petrobras, combinando quais empresas ou consórcios sagrar-se-
iam vencedores em cada certame, bem como quais seriam as empresas cartelizadas
que, a fim de dar aparência de legitimidade ao processo concorrencial, apresentariam
propostas “cobertura”, em valores superiores aos propostos pela empresa escolhida.

No desenvolvimento dessa atividade de cartel e fraude às licitações,
os representantes das cartelizadas promoviam a corrupção de funcionários da estatal,
dentre os quais se destacam PAULO ROBERTO COSTA na Diretoria de Abastecimento
e  PEDRO  JOSÉ  BARUSCO  FILHO  e  RENATO  DE  SOUZA  DUQUE,  na  Diretoria  de
Serviços.

Em  suma,  cartelizadas  e  funcionários  corruptos  mantinham  um
compromisso  prévio  de  que,  em  troca  de  vantagens  indevidas  indexadas  em
percentual  do  valor  de  cada  contrato  e  respectivos  aditivos,  os  agentes  estatais
assumiam o compromisso de se absterem de tomar as medidas funcionais a que
estariam obrigados para obstar o funcionamento do cartel (do qual estavam cientes),
e ainda, quando necessário, tomar medidas ativas para favorecer os interesses das
cartelizadas tanto no procedimento licitatório quanto na execução do contrato23.

Participavam e se beneficiavam desse compromisso não apenas os
funcionários corrompidos e os executivos do setor de construção, mas também as
agremiações políticas que indicavam e mantinham referidos servidores públicos em
seus  cargos  na  Petrobras.  Nesse  sentido,  enquanto,  em  regra,  PAULO  ROBERTO
COSTA  destinava  parte  dos  valores  recebidos  ao  Partido  Progressista,  parte  das
vantagens  indevidas  relacionadas  aos  contratos  celebrados  sob  a  supervisão  de
BARUSCO e RENATO DUQUE era destinada ao Partido dos Trabalhadores24.

Esse compromisso prévio era ratificado, por vezes com o auxílio de
operadores  financeiros  como  ALBERTO  YOUSSEF  e  MARIO  GOES,  mediante  a
discussão de aspectos específicos de seu cumprimento (como percentuais de propina

21 Trata-se de ALBERTO ELÍSIO VILAÇA GOMES, que já foi denunciado por sua atuação enquanto fun-
cionário  da  empresa  MENDES  JÚNIOR  nos  autos  5083401-18.2014.4.04.7000  e  5012331-
04.2015.4.04.7000.

22 Nesse sentido, em especial o Termo de colaboração nº 01 de AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA
NETO, juntados aos autos 5073475-13.2014.404.7000, evento 529, TERMOTRANSCDEP1 (Anexo 03)
e o Termo de colaboração nº 02 de DALTON DOS SANTOS AVANCINI, juntado aos autos 5083258-
29.2014.404.7000, evento 764, TERMOTRANSCDEP3 (Anexo 04).

23 Como exemplo dessas medidas, podemos citar, a título ilustrativo: a inclusão ou exclusão de parti-
cipantes nos procedimentos licitatórios e a facilitação da aprovação de aditivos.

24 Quanto à destinação dos valores ao Partido dos Trabalhadores, notadamente por intermédio de seu
tesoureiro JOÃO VACCARI NETO, remete-se, ilustrativamente, às alegações de fatos e provas reuni-
das nos autos 5012331-04.2015.404.7000.
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– sempre respeitada uma porcentagem mínima – e forma de pagamento) em cada
contrato.

Por  fim,  atendidos  os  interesses  do  cartel  com  o  sucesso  na
concorrência,  iniciadas as obras e respectivos pagamentos,  as vantagens indevidas
eram  pagas  com  recursos  oriundos  dos  pagamentos  contratuais  efetuados  pela
Petrobras, os quais em regra eram submetidos a prévio processo de lavagem. 

Assim como ocorreu em relação à atuação do cartel, sobejam provas
das negociações de propinas e respectivos pagamentos.

Novamente  aqui,  as  negociações  e  pagamentos  são  confirmados
pelos três núcleos mencionados, quais sejam, os representantes das cartelizadas, os
operadores  financeiros  intermediários  e  os  funcionários  corruptos  da  estatal,
remetendo-se aqui, em caráter ilustrativo, aos já referidos depoimentos de  PAULO
ROBERTO COSTA25, PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO26, ALBERTO YOUSSEF27, AUGUSTO
RIBEIRO DE MENDONÇA NETO28 e DALTON DOS SANTOS AVANCINI29.

Não  bastasse  isso,  há  prova  documental  tanto  dos  pagamentos
quanto das operações de lavagem que os antecederam ou efetivaram.

Nos  casos  já  denunciados  a  este  juízo  foram  relatados  e
demonstrados documentalmente os esquemas de lavagem e pagamentos realizados
por intermediários como ALBERTO YOUSSEF30, perante a Diretoria de Abastecimento,
e MARIO GOES e ADIR ASSAD31, perante a Diretoria de Serviços. 

Basicamente, tais operadores serviam-se de contratos de prestação
de  serviços  e  notas  fiscais  ideologicamente  falsos,  nos  quais  não  havia  efetiva
prestação  de  serviços,  para  justificar  a  saída  de  dinheiro  das  construtoras  e  seu
recebimento  pelos  operadores  e  funcionários  corrompidos.  Nesse  sentido,  aos
processos  mencionados  foram  juntados  diversos  contratos  e  notas  fiscais
ideologicamente falsos  firmados pelas  cartelizadas com as  empresas  de ALBERTO
YOUSSEF  (notadamente  RIGIDEZ,  RCI,  M.O.  e  GFD),  MÁRIO  GOES  (sobretudo  a
RIOMARINE) e ADIR ASSAD (dentre as quais se destacam a LEGEND e a ROCKSTAR),
bem como documentos bancários que comprovam as transferências dos valores.

Para  o  objeto  da  presente  representação,  vale  destacar  que  ao
prestar  depoimento  em  regime  de  colaboração  premiada,  o  operador  ALBERTO
YOUSSEF apresentou planilha com empresas e obras em relação às quais, de alguma

25 Autos nº 5026212-82.2014.404.7000, evento 1101, TERMOTRANSCDEP1.
26 Autos 5073475-13.2014.404.7000, eventos 857 e 858.
27 Autos nº 5026212-82.2014.404.7000, evento 1101, TERMOTRANSCDEP1.
28 Autos nº 5073475-13.2014.404.7000, evento 529.
29 Autos nº 5083258-29.2014.4.04.7000, evento 764.
30 Nesse  sentido,  citem-se  os  processos  criminais  5026212-82.2014.404.7000,  5083258-

29.2014.404.7000,  5083351-89.2014.404.7000,  5083360-51.2014.404.7000,  5083376-
05.2014.404.7000,  5083401-18.2014.404.7000,  5036518-76.2015.404.7000  e  5036528-
23.2015.404.7000.

31 Nesse  sentido,  citem-se  os  processos  criminais  50123310420154047000  e  5036518-
76.2015.404.7000.
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maneira,  operacionalizou  o  recebimento  de  valores  por  conta  de  contratos
celebrados junto à Petrobras, na qual figura a CONSTRUCAP em relação a obras na
Refinaria Capuava (RECAP) e na Refinaria Presidente Bernardes (RPBC)32.

Quanto  aos  valores  indevidos  destinados  aos  funcionários
corrompidos da Diretoria de Serviços da Petrobras e ao Partido dos Trabalhadores
que  lhes  dava  sustentação,  tem-se  que  o  próprio  PEDRO  BARUSCO  detalhou  a
divisão dos valores ilícitos entre os funcionários e o partido33, apresentando planilha
com obras nas quais negociada propina34.

Nesta  planilha,  destacam-se  obras  realizadas  pela  SCHAHIN com
pagamento  de  propina  tanto  para  os  funcionários  corrompidos  da  estatal  (lá
identificados  pela  expressão  “Casa”)  quanto  para  o  Partido  dos  Trabalhadores  (lá
identificado pela expressão “Part”). BARUSCO destaca inclusive que, nesta relação de
pagamentos  espúrios,  o  Partido  dos  Trabalhadores,  por  intermédio  do  operador
VACCARI, tinha maior facilidade de receber valores da  SCHAHIN, o que chegou a
motivar troca de créditos entre aquele operador e os funcionários corrompidos da
Diretoria de Serviços35.

Vale  destacar  que,  para  além  da  colaboração  e  confissão,  o
recebimento de valores indevidos por parte do ex-funcionário PEDRO BARUSCO foi
lastreado não apenas na planilha por ele apresentada como também em documentos
bancários que comprovam o recebimento de valores indevidos em contas por ele
mantidas no exterior36.

Também a  destinação  de  parte  dos  valores  aos  partidos  políticos
relacionados  a  cada  Diretoria  foi  exaustivamente  demonstrada  a  este  juízo  nas
conexas demandas criminais agrupadas sob a denominação Lava Jato. Nesse sentido,
considerando  o  objeto  da  presente  representação,  em  relação  ao  Partido  dos
Trabalhadores, a sentença proferida nos autos 5012331-04.2015.404.700037 reconhece
que  as  negociações  e  pagamentos  vinculados  a  contratos  da  Petrobras  foram
comprovados não somente por prova oral harmônica como também pelas doações
registradas pelo Partido no período.

32 Termo de colaboração nº 50 de ALBERTO YOUSSEF, juntado ao evento 926, TERMOTRANSCDEP23
dos autos 5073475-13.2014.404.7000 (Anexo 83).

33 Termo de colaboração nº 03 de PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO (Anexo 05).
34 Documento juntado no evento 4, OUT69 dos autos 5012331-04.2015.404.0000 e anexo ao termo

de colaboração nº 04 de PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO (Anexo 17).
35 Termo de colaboração nº 02 de PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, extraído do evento 858, ANEXO4

dos autos 5073475-13.2014.404.7000 (Anexo 84).
36 Nesse sentido, cite-se, a título de exemplo, os extratos bancários anexos ao Termo de Colaboração

Complementar nº 1 de PEDRO BARUSCO (evento 4, OUT68 dos autos 5012331-04.2015.404.000),
em que se pode constatar a transferência de um valor total de CHF 450.750,00 e EUR 300.000,00 da
conta MARANELLE, de MARIO GOES, para a conta RHEA COMERCIAL INC, de titularidade de PEDRO
BARUSCO, bem como a transferência de US$ 5.900.948,61 da conta PHAD para a conta BACKSPIN
de titularidade do ex-funcionário da Estatal, em esquema de transferência de valores ilícitos oriun-
dos de contratos da Petrobras, conforme descrito na denúncia que deu início aos autos 5012331-
04.2015.404.7000.

37 Anexo 85.
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No  mesmo  contexto,  denunciou-se,  nos  autos  5019501-
27.2015.404.700038, a realização de pagamentos de vantagens indevidas por empresa
cartelizada a empresa indicada pelo então tesoureiro do Partido dos Trabalhadores,
JOÃO VACCARI NETO, em benefício da agremiação política.

Dessa  forma,  tem-se  claro  que  os  elementos  de  prova  até  então
agrupados na Operação Lava Jato demonstram de maneira cristalina o esquema de
cartelização ocorrido em face das obras da Petrobras, bem como os mecanismos de
corrupção e lavagem de valores a ele atrelados, sobretudo em relação às Diretorias
de Abastecimento, Serviços e Internacional da estatal, com a destinação de valores
ilícitos tanto a funcionários públicos corrompidos quanto às agremiações políticas
que lhes davam suporte, dentre as quais, o Partido dos Trabalhadores na Diretoria de
Serviços.

2. Dos fatos específicos relacionados ao Consórcio Novo Cenpes

Nesse  contexto  de  cartelização  com  pagamento  de  propinas  e
lavagem de ativos insere-se a obra de serviços de construção predial para ampliação
do  Cenpes  –  IECP,  vencido  pelo  Consórcio  Novo  Cenpes,  formado  por  OAS,
CARIOCA,  CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA.  [CONSTRUBASE],  CONSTRUCAP
e  SCHAHIN,  e  na  qual,  segundo  a  já  mencionada  planilha  de  BARUSCO,  houve
pagamento  de  vantagens  indevidas  tanto  à  “Casa”  quanto  ao  Partido  dos
Trabalhadores39.

Conforme revelaram os executivos da empresa CARIOCA, RICARDO
PERNAMBUCO JUNIOR40, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS41 e ROBERTO JOSÉ TEI-
XEIRA GONÇALVES (ROBERTO “MOSCOU”)42, houve um ajuste específico do cartel, in-
cluindo empresas que participavam do grupo de forma esporádica, em relação, inici-
almente, a 4 obras que foram lançadas em um mesmo lapso temporal, a saber: Sede
Administrativa de Vitória/ES, Centro Integrado de Processamento de Dados (CIPD),

38 Denúncia juntada ao evento 1 dos autos 5019501-27.2015.404.7000 (Anexo 86).
39 Anexo ao termo de colaboração nº 04 de PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO (Anexo 17).
40 Trata-se de depoimento prestado em regime de colaboração premiada na sede da Força Tarefa mi-

nisterial Lava Jato em Curitiba/PR. O termo de colaboração complementar e os documentos entre-
gues  pelo  colaborador  na  oportunidade  foram  juntados  aos  autos  5061501-42.2015.404.7000,
evento 20, sendo o arquivo audiovisual com o registro do depoimento encaminhado a este juízo
por meio do ofício nº 685/2016 – PRPR, juntado ao evento 24 dos mesmos autos, ao qual se reme-
te.

41 Anexo 08. Trata-se de Termo de Manifestação de Adesão e de Depoimento formulado por LUIZ
FERNANDO DOS SANTOS REIS com o objetivo de aderir ao acordo de leniência firmado pela CARI-
OCA com o Ministério Público Federal, o qual foi juntado ao evento 24, OUT2 dos autos 5000828-
49.2016.404.7000.

42 Anexo 09. Trata-se de Termo de Manifestação de Adesão e de Depoimento formulado por ROBER-
TO JOSÉ TEIXEIRA GONÇALVES com o objetivo de aderir ao acordo de leniência firmado pela CARI-
OCA com o Ministério Público Federal, o qual foi juntado ao evento 24, OUT3 dos autos 5000828-
49.2016.404.7000.
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Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes)
e uma unidade predial em Santos/SP. 

Basicamente, tomando em conta que as obras tinham escopos seme-
lhantes e que, portanto, abrangeriam listas de convidadas parecidas, as empresas do
“clube das 16” organizaram-se com participantes eventuais e outras convidadas a fim
de “lotear” as obras.

Todavia, como a obra de Santos atrasou, as empresas conluiadas divi-
diram entre si as 3 restantes, acertando que o consórcio formado pela OAS (como lí-
der), CARIOCA, CONSTRUBASE, SCHAHIN e CONSTRUCAP seria vencedor da obra
do CENPES, enquanto ODEBRECHT, HOCHTIEF e CAMARGO CORREA adjudicariam o
prédio de Vitória/ES e ANDRADE GUTIERREZ, QUEIROZ GALVÃO e MENDES JUNIOR
venceriam o certame para o CPDI.

As afirmações dos executivos da CARIOCA são plenamente corrobo-
radas quando confrontadas com os dados dos procedimentos licitatórios das 3 obras
envolvidas43, confirmando que todas tiveram início entre os anos de 2006 e 2007, que
tiveram lista de convidadas bastante semelhante, quando não idêntica44 e, sobretudo,
que os resultados correspondem exatamente aos acordados pelo cartel:

Obra Período (início do
procedimento

licitatório –
assinatura do

contrato)

Convidadas Resultados e
Vencedora

Sede Administrativa
de Utilidades da
Petrobras em
Vitória/ES

02/06/06 –
19/01/07

1) Camargo Correa

2) Andrade
Gutierrez

3) Odebrecht

4) OAS

5) Queiroz Galvão

6) Carioca

7) Schahin

8) Hochtief

9) Construbase

10) Racional

25/09/05

1) Consórcio OCCH
–
(Odebrecht/Camarg
o Correa/Hochtief) -
R$ 488.550.095,69

2) Andrade
Gutierrez/Racional/
Construbase – R$
504.998.583,05

3) Schahin – R$
511.135.223,52

4) Carioca/OAS – R$
517.483.905,00

43 Consoante planilha “Informações do processo de licitação” fornecida pela Petrobras (Anexo 10).
44 Caso das licitações envolvendo o CIPD e o CENPES.
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1) Consórcio OCCH
(Odebrecht/Camarg
o Correa/Hochtief):
R$ 486.185.223,77

Fornecimento de
materiais,
equipamentos e
execução de
serviços de
construção predial
do CIPD (Centro
Integrado de
Processamento de
Dados no Rio de
Janeiro/RJ)

27/07/07 –
24/03/08

1) Camargo Correa

2) Andrade
Gutierrez

3) Odebrecht

4) OAS

5) Queiroz Galvão

6) Mendes Júnior

7) Carioca

8) Schahin

9) Hochtief

10) Construbase

11) Construcap

12) Racional

13) Wtorre

1) Consórcio Citi
(Andrade Gutierrez,
Mendes Junior e
Queiroz Galvão) –
R$ 455.448.320,00

2) Consórcio
OAS/Construbase/C
arioca/Schahin/Con
strucap – R$
458.998.581,28

3) Wtorre – R$
503.446.229,11

4) Racional – R$
522.015.225,25

1) Consórcio Citi
(Andrade
Gutierrez/Mendes
Junior e Queiroz
Galvão) – R$
452.900.000,00

Serviços de
construção predial
para ampliação do
Cenpes - IECP

31/10/06 –
21/01/08

1) Camargo Correa

2) Andrade
Gutierrez

3) Odebrecht

4) OAS

5) Queiroz Galvão

6) Mendes Júnior

7) Carioca

8) Schahin

9) Hochtief

1) Wtorre – R$
858.366.444,14

2) Consórcio Novo
Cenpes (OAS,
Schahin, Carioca,
Construcap e
Contrubase) – R$
897.980.421,13

3) Andrade
Gutierrez – R$
910.593.887,41

4) Mendes Junior –
R$ 924.778.044,00
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10) Construbase

11) Construcap

12) Racional

13) Wtorre

5) Consórcio 2
(Racional/Hochtief)
– R$
1.068.000.625,26

6) Odebrecht – R$
1.139.926.843,75

1) Consórcio Novo
Cenpes
(OAS/Schahin/Const
rubase/Construcap
e Carioca) – R$
849.981.400,13

Como afirmaram de maneira expressa os executivos da  CARIOCA,
houve um ajuste entre todo o grupo, incluindo os integrantes do Clube dos 16 (no
caso, CAMARGO CORREA, ANDRADE GUTIERREZ, ODEBRECHT, OAS, QUEIROZ GAL-
VÃO e MENDES JÚNIOR) e as empresas CARIOCA, SCHAHIN, HOCHTIEF, CONSTRU-
BASE e CONSTRUCAP, com pleno conhecimento e participação dos respectivos re-
presentantes, para dividir as obras e, inclusive, fornecer propostas de cobertura nos
certames.

Ocorre que, no caso específico da obra do CENPES, as empresas con-
luiadas em acordo não competitivo foram surpreendidas pelo oferecimento de me-
lhor proposta por concorrente que não havia participado das tratativas. Isso porque a
empresa  WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A.  [WTORRE] apresentou o
menor preço para a obra, cerca de R$ 40 milhões abaixo do ofertado pelo CONSÓR-
CIO NOVO CENPES, classificando-se como primeira colocada no certame.

Em virtude disso,  as  empresas  integrantes  do CONSÓRCIO NOVO
CENPES resolveram oferecer aos dirigentes da  WTORRE uma vantagem econômica
para que ela abrisse mão do certame, o que ocorreu da seguinte maneira.

Consoante disciplina o item 6.23 do Regulamento do Procedimento
Licitatório Simplificado da Petrobras (Decreto 2.745/98)45, em procedimentos da PE-
TROBRAS a primeira colocada no certame é chamada a negociar e, em caso de não
reduzir seu preço, é possível negociação com a segunda colocada.

Diante disso, os integrantes do CONSÓRCIO NOVO CENPES acorda-
ram o oferecimento de R$ 18 milhões aos representantes da WTORRE, FRANCISCO

45 “6.23. Qualquer que seja o tipo ou modalidade da licitação, poderá a Comissão, uma vez definido o
resultado do julgamento, negociar com a firma vencedora ou, sucessivamente, com as demais lici-
tantes, segundo a ordem de classificação, melhores e mais vantajosas condições para a Petrobras. A
negociação será feita, sempre, por escrito e as novas condições dela resultantes passarão a integrar
a proposta e o contrato subsequente.” 

  10/37



M INISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

GERALDO CAÇADOR [FRANCISCO CAÇADOR] e WALTER TORRE JUNIOR [WAL-
TER TORRE]46, para que a empresa classificada em primeiro lugar não reduzisse o va-
lor de sua proposta.

Como bem detalhou RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR, o acerto final
foi realizado pelo executivo LÉO PINHEIRO, da OAS, junto a  WALTER TORRE,  que
aceitou a oferta de R$ 18 milhões em um encontro pessoal realizado num domingo.
O mesmo colaborador detalha ainda que, como conhecia WALTER TORRE em virtu-
de de obra anterior em que consorciados, foi procurado pessoalmente pelo dirigente
da  WTORRE e confirmou que o acordo por ele firmado com LÉO PINHEIRO seria
cumprido, com pleno aval e conhecimento dos dirigentes das demais empresas con-
sorciadas no NOVO CENPES47.

Embora ainda seja preciso especificar a forma como se deu o paga-
mento dos R$ 18 milhões, os documentos do procedimento licitatório já demonstram
que, em cumprimento ao acordo espúrio, a  WTORRE não ofereceu desconto e, em
negociação direta com a Petrobras,  o CONSÓRCIO NOVO CENPES ofereceu preço
menor ao da primeira colocada, sagrando-se vencedora da licitação.

Nesse sentido, vejam-se os documentos entregues a este Ministério

46 Consoante rastreamento societário da empresa WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A., trata-
se de WALTER TORRE JUNIOR e FRANCISCO GERALDO CACADOR (Anexo 11).

47 Nesse sentido, do depoimento prestado por RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR a esta Força Tarefa
ministerial e encaminhado por este juízo por meio do ofício nº 685/2016 – PRPR, juntado aos even-
tos 20 e 24 dos autos 5061501-42.2015.404.7000, destacam-se os seguintes trechos, em transcrição
livre a partir de 23'30'': “[…] MPF: E quem foi procurar propriamente a empresa Walter Torre, nesse
caso, quem foi a pessoa procurada na Walter Torre pra discutir o assunto? Colaborador: Então, eu
não tenho o detalhe até onde é o final que eu possa aí...que eu participei. Mas, o Agenor fez ges-
tões... a Walter Torre tinha um executivo chamado Francisco Caçador, que era um diretor deles, e
depois o próprio Walter Torre. A Carioca, era importante colocar, a Carioca tinha tido quase que…
não diria que simultâneo, mas muito próximo na data… a Carioca nunca tinha feito uma sociedade
com a Walter Torre. Por acaso houve uma concorrência, na época, do Banco do Brasil, pra constru-
ção de um data center, em que a Carioca fez uma sociedade, era uma PPP, que foi umas das primei-
ras PPP's... infelizmente o nosso consórcio perdeu essa concorrência... Então, foi um consórcio Cari-
oca, no caso a líder, Walter Torre e a empresa espanhola Acciona. Então a Carioca tinha um certo
conhecimento. Mas me parece, também estamos apurando, o Luiz Fernando com certeza vai dizer
melhor, que o EDISON COUTINHO, que era da Schahin, também tinha um conhecimento com a
Walter Torre. Foram feitas essas negociações, na qual em algum momento o Léo passou a ter uma
relação direta com o Walter Torre. Teve inclusive um último encontro num domingo… que, é tanto
tempo, eu não sei por qual motivo eu não pude ir a este encontro... mas que o Léo, depois, por
mensagem, me comunicou que estava tudo sacramentado com a Walter Torre. Não disse assim,
mas disse: 'Vocês me fizeram trabalhar num domingo. Tá tudo Ok.'. MPF: Resolvido. Colaborador:
Resolvido. Mas, como o Walter Torre conhecia a mim deste consórcio anterior, o Walter Torre foi à
minha casa...eu tô tentando… é muito difícil dizer a data, mas eu me lembro que eu tava indo pro
exterior, a trabalho...então, ele foi à minha casa, eu moro no Broklin, em São Paulo, entrou pela ga-
ragem e tudo, foi à minha casa e foi só pra dizer que teve a conversa e pra dizer: “tá tudo ok?”. Eu
disse 'tá tudo ok. O que você combinou com o Léo nós vamos cumprir, o consórcio como um todo.
MPF: Ele disse especificamente o que ele combinou com o Léo? Colaborador: O que, a informação
que eu tenho, é que ele não iria fazer o Rebid, pra isso ele iria receber um valor de 18 milhões de
reais.[...]”
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Público Federal  por RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR em 09 de março de 2016 e
identificados como “7.  ATA DE NEGOCIAÇÃO – CONSÓRCIO NOVO CENPES E PE-
TROBRAS”48.

Tais documentos, dentre eles a ata de reunião nº IECP 001/200749, de-
monstram que, em 14/09/07, a OAS, como líder do CONSÓRCIO NOVO CENPES, re-
presentada por seu funcionário RAIMUNDO GRANDINI DE SOUZA LIMA, procurou
a comissão de licitação afirmando “ter conhecimento através de circular, de que será
convidada para o processo de negociação de condições mais vantajosas” e gostaria de
obter detalhes quanto ao oferecimento da nova proposta.

Informado de que sequer havia sido realizada a negociação com a
WTORRE, primeira colocada do certame, o que ocorreria em 19/09/07, o represen-
tante do CONSÓRCIO NOVO CENPES,  RAIMUNDO GRANDINI DE SOUZA LIMA,
obteve permissão para trazer sua proposta na mesma reunião, a qual somente seria
analisada em caso de insucesso nas tratativas com a WTORRE.

Conforme  faz  prova  o  documento  em  sequência,  nenhum  dos
representantes da WTORRE figurou como signatário da ata da reunião realizada no
dia 19/09/07, o que indica que a empreiteira, não obstante a maior interessada na
reunião, nela não se fez nem sequer presente. Em decorrência disso o CONSÓRCIO
NOVO CENPES, que se fez presente com representantes de todas as consorciadas,
apresentou  nova  proposta  no  valor  de  R$  849.981.400,13.  Como  resultado,
consoante  a  Circular  nº  042,  de  30/11/07,  da  Petrobras50,  o  CONSÓRCIO  NOVO
CENPES foi declarado vencedor do processo licitatório, celebrando, em 21/01/08, o
contrato nº 0800.0038335.07.251.

Corrobora  o  fato  de  que  o  contrato  em comento  foi  obtido  por
atuação  cartelizada  o  fato  de  que  envolveu  o  pagamento  de  propina  ao  então
gerente de Engenharia da Petrobras, PEDRO BARUSCO, e ao diretor de Serviços à
época, RENATO DUQUE, nos moldes gerais antes referidos.

Não  bastasse  a  prova  de  todo  o  esquema  geral  anteriormente
mencionada, o oferecimento, aceitação e efetivo pagamento de propina sobre o valor
desse contrato específico e respectivos aditivos foi expressamente referida tanto por
PEDRO BARUSCO52 quanto pelo  executivo da  CARIOCA,  RICARDO PERNAMBUCO

48 Anexo 12. Reitere-se que tais documentos, como os demais entregues por RICARDO PERNAMBU-
CO JUNIOR, foram juntados aos autos 5061501-42.2015.404.7000, evento 20.

49 Anexo 12.
50 Anexo 13.
51 Anexos 14 e 15.
52 Nesse sentido, consta do termo de colaboração complementar nº 05 de PEDRO JOSÉ BARUSCO FI-

LHO (Anexo 16): “ […] QUE, indagado acerca da existência de eventuais irregularidades nos certa-
mes ou contratos da PETROBRAS referentes às obras para construção do NOVO CENPES e do CIPD,
ambos localizados na ilha do Fundão, Cidade Universitária, Rio de Janeiro/RJ, o COLABORADOR de-
clinou que em ambas as obras houve oferecimento, promessa e efetivo pagamento de propi-
nas para a Diretoria de Serviços, ou seja, para si, para RENATO DUQUE e para o Partido dos
Trabalhadores – PT;  QUE para a construção de tais obras houve dois grandes contratos;  QUE o
grande contrato referente ao Novo Cenpes foi executado pelo Consórcio NOVO CENPES, for-
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JUNIOR53.  Ou  seja,  há  confirmação  dos  fatos  tanto  por  parte  dos
ofertantes/pagadores quanto dos aceitantes/recebedores da vantagem indevida.

Ademais, a obra em tela figura na tabela de controle de vantagens
indevidas entregue por PEDRO BARUSCO54, identificada pelo nome “Consórcio Novo
Cenpes”,  registrando o acerto e pagamento de propina no montante de 2% pelas
empresas  “OAS/CARIOCA/CONSTRUBASE/CONSTRUCAP/SCHAHIN”,  sendo  “1
Part 1 Casa”, ou seja, 1% para DUQUE e BARUSCO e outro 1% para o Partido dos
Trabalhadores. O mesmo documento destaca que o Consórcio era representado por
“vários” contatos, havendo participação do “agente” “MÁRIO GÓES” nos fatos.

Há considerável delimitação da forma como efetuados os repasses
aos funcionários da Diretoria de Serviços da Petrobras, bem como dos mecanismos
de lavagem utilizados pelas consorciadas para “gerar” dinheiro em espécie para os
pagamentos.

Nesse  sentido,  PEDRO  BARUSCO55,  MARIO  GOES56,  RICARDO
PERNAMBUCO57 e RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR58,  declinaram que o operador
MARIO GOES intermediava as negociações e pagamentos entre os representantes
das empresas componentes do CONSÓRCIO NOVO CENPES e o então Gerente de
Engenharia PEDRO BARUSCO, que agia em nome próprio e do Diretor de Serviços
RENATO DUQUE.

Os  colaboradores  envolvidos  também  mencionaram  que  essas
tratativas se deram em dois momentos distintos59: 1) primeiramente, MARIO GOES

mado por OAS (Líder), SCHAHIN, CONSTRUBASE, CONSTRUCAP e CARIOCA[…]”.  O mesmo
percentual de propina para a obra é indicada pelo mesmo colaborador em seu termo de colabora-
ção nº 03 (Anexo 09), quando afirma: “QUE, na Diretoria de Serviços, cujo diretor era RENATO DU-
QUE, houve contratos para a construção do novo CENPES – CENTRO DE PESQUISA e o novo CENTRO
DE PROCESSAMENTO DE DADOS, cujo percentual de propina foi de 2%, sendo que 1% foi para o
Partido dos Trabalhadores – PT, representado por JOÃO VACCARI NETO, e outro 1% para a 'Casa', re-
presentado por RENATO DUQUE e o declarante”.

53 Depoimento prestado por RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR a esta força tarefa ministerial e enca-
minhado por este juízo por meio do ofício nº 685/2016 – PRPR, juntado aos eventos 20 e 24 dos
autos 5061501-42.2015.404.7000.

54 Tabela anexo ao Termo de colaboração nº 04 de PEDRO BARUSCO, juntados aos autos 5073475-
13.2014.404.7000, evento 858, ANEXO 6 (Anexo 17).

55 Termo de Colaboração Complementar nº 05 de PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO (Anexo 16).
56 Termo de colaboração nº 05 de MARIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES, juntado ao evento 1028,

TERMO7 dos autos 5012331-04.2015.404.7000 (Anexo 18). 
57 Termo de colaboração nº 05 de RICARDO PERNAMBUCO, juntado ao evento 1, TERMO11 dos autos

5061501-42.2015.404.7000 (Anexo 19).
58 Depoimento prestado por RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR a esta Força Tarefa ministerial e enca-

minhado por este juízo por meio do ofício nº 685/2016 – PRPR, juntado aos eventos 20 e 24 dos
autos 5061501-42.2015.404.7000.

59 Remete-se aqui ao termos de colaboração nº 05 de MARIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES
(Anexo 18), ao termo complementar nº 05 de PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO (Anexo 16), ao termo
de colaboração prestado por RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR perante os procuradores da Força
Tarefa Lava Jato em Curitiba/PR e aos depoimentos de LUIZ FERNANDO e ROBERTO MOSCOU
(Anexos 08 e 09).
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tratava  tão  somente  com  AGENOR  MEDEIROS,  da  OAS,  como  representante  do
CONSÓRCIO NOVO CENPES, o qual inclusive intermediava os pagamentos que eram
realizados pelas outras empresas consorciadas e 2) em um segundo momento, além
da  OAS,  ao  menos  a  empresa  CARIOCA passou  a  negociar  diretamente  os
pagamentos de sua cota parte com MARIO GOES.

Segundo MARIO GOES, os pagamentos intermediados pela OAS se
davam em espécie (inclusive com a atuação de MIGUEL JÚLIO LOPES, da corretora
ADVALOR), pelo que era necessário que as empresas integrantes do Consórcio, ou o
próprio  Consórcio,  utilizassem mecanismos de branqueamento que permitissem a
“geração” de dinheiro em espécie.

Uma das formas evidenciadas para tal finalidade foi a celebração de
contratos ideologicamente falsos, nos quais não havia efetiva prestação de serviços,
com  empresas  comandadas  por  ROBERTO  TROMBETA  e  RODRIGO  MORALES,
conforme admitido por ambos os colaboradores60.

Dentre  os  contratos  ideologicamente  falsos  celebrados  arrolados
pelos colaboradores destacam-se dois firmados pelo CONSÓRCIO NOVO CENPES,
um com a MRTR Gestão Empresarial, em 08/04/08, no valor de R$ 2.195.000,00, e
outro com a Morales e De Paula Advogados Associados, em 07/11/11, no valor de R$
700.000,0061.  Os contratos, seus aditivos  e termos de encerramento  são subscritos
por diversos representantes do consórcio,  valendo destacar,  contudo,  as  seguintes
pessoas:

a)  CELSO VERRI VILLAS BOAS:  assinou,  na função de “Gerente de
Administração  Contratual”, o  contrato  de  R$  2.195.000,00 e  todos  os  seus
aditamentos:

Ele  também assinou,  na  função  de  “Gerente  de  Administração

60 Termo de colaboração nº 01 de Rodrigo Morales (Anexo 20) constante do evento 1, OUT3 dos au-
tos  5032694-12.2015.404.7000 e Termo de colaboração nº 01 de Roberto Trombeta (Anexo 21)
constante do evento 1, OUT3, dos autos 5032688-05.2015.404.7000.

61 Documentos entregues pelos colaboradores Roberto Trombeta e Rodrigo Morales, os quais foram
juntados,  em  mídia,  aos  autos  5032694-12.2015.404.7000  (evento  1,  OUT9)  e  5032688-
05.2015.404.7000 (evento 1, OUT9) - Anexos 22, 23 e 24.

  14/37



M INISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Contratual”, o contrato de R$   700  .000,00  :

b) DANIEL  PEREIRA  DE  OLIVEIRA:  assinou os  termos  de
encerramento, ambos na condição de “Gerente de Administração Contratual”, tanto o
contrato de R$ 2.195.000,00, quanto o pacto de R$   700  .000,00  :

Há, da mesma forma, prova de pagamento efetuado diretamente pela
consorciada CARIOCA aos funcionários DUQUE e BARUSCO. Conforme referido tanto
por  RICARDO PERNAMBUCO62 quanto  por  RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR63,  foi

62 Anexo 19.
63 Nesse sentido, do depoimento prestado por RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR a esta força tarefa

ministerial no dia 09/03/16, encaminhado a este juízo pelo ofício nº 685/2016, consoante juntada
realizada no evento 24 dos autos 5061501-42.2015.4.04.7000, destaca-se, em transcrição livre, o se-
guinte trecho, a partir de 41'52'': “[…] MPF: Essa geração do dinheiro ela tinha uma vocação unívoca
ou era para a geração de um caixa que era utilizado para essa obra do novo CENPES e para outras,
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efetuado pagamento na conta de MARIO GOES no exterior por meio de conta não
declarada mantida, também no exterior, por RICARDO PERNAMBUCO.

Corroborando  isso  documentalmente,  ao  ser  ouvido  perante  esta
Força Tarefa ministerial, o colaborador RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR apresentou
documentos,  incluindo  comprovantes  bancários,  que  demonstram  que  a  conta
CLIVER tinha RICARDO PERNAMBUCO como beneficiário e que dela saiu depósito
para a conta MAYANA, titularizada por MARIO GOES64.

Por fim, ainda quanto aos pagamentos ilícitos efetuados diretamente
pelos representantes da CARIOCA, RICARDO PERNAMBUCO afirmou que, além dos
depósitos no exterior, foram efetuados diversos pagamentos em espécie, sendo que,
para obter e justificar esse valor em espécie, eram utilizados operadores financeiros,
contratos  superfaturados  e  simulados,  incluindo  negociações  simuladas  com  as
empresas de ADIR ASSAD. Como prova disso, apresentou contratos e notas fiscais
simuladas celebrados com as empresas ROCKSTAR e LEGEND, de ASSAD, nas datas

os pagamentos? Colaborador: Bom, ela era… MPF: Por exemplo, o senhor consegue identificar o di-
nheiro ter sido feito para...Colaborador: Não, não conheço. Não conheço porque a gente começou
a, graças a Deus, acavalar obras na Petrobras, como eu disse...acavalar é uma palavra chula, né…
mas, transpor obras. Então tocava o CENPES, tocava o IGML da Bahia, depois a gente ganhou o
consórcio de Barra do Riacho, tudo ainda na administração do Barusco. Então fica muito difícil até
porque a Carioca sempre teve muito cuidado nisso, mas gerava esses recursos, então a gente não
tem especificamente que gerou R$100mil aqui pra pagar R$100mil da obra novo CENPES, enten-
deu? E a gente carregava sim dívidas porque a gente não conseguia acompanhar a velocidade e as
demandas eram muito fortes. Tanto é que, já antecipando, os dois pagamentos que houveram
no exterior para empresas do Mario Goes, que ele cita, Mayana, saíram da conta de meu pai
não declarada no exterior, foram para encerrar dívidas de pagamento passados dessas obras
da Petrobras. MPF: Inclusive do novo CENPES? Colaborador: Inclusive do novo CENPES. […]
MPF: Essa conta que o senhor refere cujos pagamentos foram efetuados a Conta Mayana do
Mario Goes, qual seria?  Colaborador: É a conta pessoal de meu pai, conta de nome Cliver,
é...que foi paga, inclusive a gente vai fornecer isso pros senhores...foram feitos 2 pagamen-
tos. Havia uma pressão enorme em cima da gente porque a gente tinha uma dívida pregressa, se
não me engano o Barusco já tinha inclusive saído da gerência de engenharia da Petrobras indo pra
Sete Brasil...e a gente acumulou uma dívida enorme e a única solução para essa dívida foi então
dispor dessa conta para pagamento a Mayana. MPF: Essa dívida a que o senhor refere é dívida
do ajuste.. Colaborador: dos contratos. MPF: das vantagens. Colaborador: exatamente. Você
vai carregando, você não vai conseguindo em espécie, ai você vai carregando dívidas, as obras vão
produzindo, graças a Deus, a gente foi ganhando novos contratos, então isso vai, até que chegou
ao valor, se eu não to enganado, acredito que a gente teve que pagar 1 milhão e meio de dólares
em dois pagamentos, a época dava em torno de 3 milhões e pouco de reais. [...]” (destaques nos-
sos).

64 Anexos  25,  26  e  27,  os  quais,  como  já  mencionado,  foram  juntados  aos  autos  5061501-
42.2015.404.7000, evento 20. A titularidade da conta Mayana por MARIO GOES é expressamente
reconhecida pelo próprio colaborador (termo de colaboração nº 02, juntado ao evento 1028, ANE-
XO  4  dos  autos  5012331-04.2015.404.7000  –  Anexo  28).  Em depoimento  nos  autos  5004996-
31.2015.404.7000 (evento 52, INQ2), MARIO GOES reconheceu o recebimento de valores ilícitos na
conta Mayana, bem como a transferência de valores dela para conta de funcionário corrompido da
Petrobras (Anexo 75). Vale ressaltar que, em que pese o colaborador vinculado à CARIOCA tenha
apresentado planilha de controle com dois depósitos em favor da Mayana (Anexo 26), há compro-
vação, por documentos bancários, de apenas um deles, mais especificamente do depósito no valor
de USD 711.500,00 realizado em 22 e 23/03/12 (Anexo 27).
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de 11/02/09 e 12/12/08, e valores de 820.000,00 e R$ 1.287.501,00 respectivamente65.

Não bastasse isso, os dados bancários da LEGEND e da ROCKSTAR
obtidos a partir da quebra de sigilo deferida nos autos 5011709-22.2015.404.7000
confirmam os dois depósitos, um no montante de R$ 779.000,00 em 15/04/09 para a
conta  da  ROCKSTAR  e  outro  de  R$  1.287.501,00  para  a  conta  da  LEGEND,  em
16/12/0866.

Os mesmos dados bancários revelam ainda que a LEGEND recebeu
quase R$ 2 milhões da  CONSTRUCAP no ano de 201067,  as empresas ROCKSTAR
receberam mais de R$ 10 milhões da SCHAHIN ENGENHARIA nos anos de 2010 e
201168.  Não bastasse o reconhecimento da utilização da LEGEND e da ROCKSTAR
para a lavagem de ativos da CARIOCA, vale mencionar que há fortes indícios de que
tais  empresas  não  prestavam  qualquer  espécie  de  serviço  real,  sendo  utilizadas
somente para a celebração de negociações simuladas a fim de justificar repasses de
valores69. 

A existência de transações da CONSTRUCAP,  SCHAHIN e OAS com
as  empresas  do  operador  ADIR  ASSAD  é  corroborada  ainda  pelos  documentos
apreendidos na Operação Saqueador,  encaminhados a esta força tarefa ministerial
após  autorização  judicial70.  Mais  especificamente,  identificam-se  notas  fiscais  da

65 Os quais foram entregues a este Ministério Público Federal paranaense pelo colaborador RICARDO
PERNAMBUCO JUNIOR quando de seu depoimento aqui colhido, e juntados aos autos 5061501-
42.2015.404.7000, evento 20 (Anexos 29, 30 e 31).

66 Dados bancários encaminhados em mídia física a este juízo, conforme se observa no evento 67 dos
autos  5011709-22.2015.404.7000. Os dados das referidas transferências  foram condensados em
planilha que o Ministério Público Federal ora junta como anexo 32, para facilitar a consulta.

67 Dados bancários encaminhados em mídia física a este juízo, conforme se observa no evento 67 dos
autos  5011709-22.2015.404.7000. Os dados das referidas transferências  foram condensados em
planilha que o Ministério Público Federal ora junta como anexo 33, para facilitar a consulta.

68 Dados bancários encaminhados em mídia física a este juízo, conforme se observa no evento 67 dos
autos  5011709-22.2015.404.7000. Os dados das referidas transferências  foram condensados em
planilha que o Ministério Público Federal ora junta como anexo 34, para facilitar a consulta.

69 Destaque-se, nesse sentido, o relatório de análise nº 068/2015 da SPEA/PGR, juntado ao evento
927, OUT2 e OUT3 dos autos 50123310420154047000, o qual demonstra que enquanto a LEGEND
não teve funcionários registrados entre 2006 e 2012 (fls. 34), a ROCKSTAR teve média de apenas 7
funcionários no mesmo período, não tendo nenhum trabalhador registrado no ano de 2010 (fls.
44), além de estar com situação “Inapta” perante a Receita Federal desde 28/08/13 pelo motivo de
localização desconhecida (fls. 39 – Anexos 35 e 36). Em relação à LEGEND, os indícios são contun-
dentes, conforme apurado pela Receita Federal em diversos termos fiscais de verificação juntados
ao evento 1009 dos mesmos autos 5012331-04.2015.404.7000 (um dos quais,  lá  juntado como
OUT4, é aqui apresentado como anexo 37, para exemplificar). Conforme informações a partir da fls.
13 do documento aqui juntado como anexo 37, além de conformada a inexistência de registro de
funcionários, a LEGEND não foi localizada no endereço fornecido e nem foi apresentada prova de
sua localização, além de diversos outros dados que confirmam que a empresa não prestava os ser-
viços aos quais em tese se dedicava.

70 Documentos recebidos por meio do ofício nº 13777/2015 – MPF/PRRJ/GAB/TPF (Anexo 87), com
base em compartilhamento deferido pelo Juízo da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do estado do
Rio de Janeiro (Anexo 88).
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LEGEND para a OAS71 e a CONSTRUCAP72, e das empresas MUCLA73 e ROCKSTAR74

para a SCHAHIN.

Quanto  aos  representantes  de  cada  empresa  integrante  do
CONSÓRCIO  NOVO  CENPES  nos  ajustes  fraudatórios  à  licitação,  RICARDO
PERNAMBUCO JUNIOR, LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS e ROBERTO MOSCOU,
mencionam os  seguintes:  AGENOR pela  OAS,  LUIZ  FERNANDO REIS  e  ROBERTO
MOSCOU  pela  CARIOCA,  ROBERTO  RIBEIRO  CAPOBIANCO  [ROBERTO
CAPOBIANCO] pela CONSTRUCAP, EDISON COUTINHO pela SCHAHIN e GENESIO
SCHIAVINATO JUNIOR [GENÉSIO] pela CONSTRUBASE75.

No que se refere à  negociação e pagamento de propinas,  PEDRO
BARUSCO afirmou que o  próprio  MARIO GOES  revelou  a  ele  que,  em que pese
tratasse diretamente com AGENOR, a participação das demais consorciadas se dava
por meio de  EDISON COUTINHO pela  SCHAHIN,  EDUARDO CAPOBIANCO pela
CONSTRUCAP e LUIZ FERNANDO REIS e MOSCOU pela CARIOCA76.

Assim,  há  suficiente  demonstração,  tanto  oral  quanto documental,
dos  repasses  efetuados  pelas  integrantes  do  CONSÓRCIO  NOVO  CENPES  aos
funcionários corrompidos BARUSCO e DUQUE, bem como de alguns dos mecanismos
utilizados  por  essas  mesmas  empresas  para  a  “geração”  do  dinheiro  em espécie
usado para os pagamentos indevidos. 

Nesse  sentido,  tratando-se  de  contrato  vinculado  à  Diretoria  de
Serviços da estatal, foram encontradas evidências de que uma parte da propina foi
entregue  ao  Partido  dos  Trabalhadores,  por  intermédio  de  PAULO  ADALBERTO
ALVES FERREIRA [PAULO FERREIRA], conforme se expõe no capítulo seguinte.

Da mesma forma, há suficientes indícios do pagamento de valores
indevidos à empresa WTORRE ou a seus dirigentes a fim de possibilitar a prática dos
crimes de cartel e fraude à licitação.

Vale destacar,  ainda, que, consoante trouxe à luz PEDRO BARUSCO
em seu termo de depoimento complementar nº 0477, por volta do ano de 2008 ou
2009, a empresa WTORRE, por intermédio de MARIO GOES, ofereceu e efetivamente
pagou ao então gerente de engenharia da Petrobras e ao diretor RENATO DUQUE,
um valor entre R$ 400 mil e R$ 600 mil para “obter uma 'boa interlocução' e a 'boa
vontade'  de  ambos  no  acolhimento  das  demandas  que  a  WTORRE estava

71 Anexo 89.
72 Anexo 90.
73 Páginas 3 a 6 do Anexo 91.
74 São identificáveis aqui tanto notas da ROCK STAR MARKETING LTDA. quanto da ROCK STAR PRO-

DUÇÕES E COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (Anexo 92).
75 Depoimento prestado por RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR a esta força tarefa ministerial e enca-

minhado por este juízo por meio do ofício nº 685/2016 – PRPR, juntado ao evento 24 dos autos
5061501-42.2015.404.7000 e anexos 08 e 09.

76 Termo de colaboração complementar nº 05 de PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO (Anexo 16).
77 Termo de colaboração complementar colhido na forma do § 9º do artigo 4º da Lei 12.850/13, que

ora se junta como Anexo 38.
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apresentando em decorrência do projeto do estaleiro Rio Grande com a Petrobras”.

MARIO GOES confirmou a transação, informando que os pagamentos
indevidos  foram  acertados  com  CARLOS  EDUARDO  VEIGA,  da  WTORRE,  sendo
efetivados em espécie por intermédio de MIGUEL JULIO LOPES e de sua corretora
ADVALOR78.

Assim, há indícios também, da prática de crime de corrupção ativa de
funcionários da Petrobras por dirigentes da mesma WTORRE. 

3.  Da  lavagem  de  valores  e  possível  corrupção  envolvendo
ALEXANDRE  CORREA  DE  OLIVEIRA  ROMANO  e  PAULO  ADALBERTO  ALVES
FERREIRA

Em que pese até o momento a maior parte das informações e provas
colhidas no contexto da Operação Lava Jato indique a atuação de JOÃO VACCARI
NETO  como  principal  ponto  de  contato  do  Partido  dos  Trabalhadores  para  o
recebimento de vantagens indevidas ligadas a contratos da Petrobras79, recentemente
surgiram elementos que apontam para atuação de  PAULO FERREIRA no mesmo
sentido.

Destaque-se, primeiramente, que PAULO FERREIRA foi tesoureiro do
Partido dos Trabalhadores no período que imediatamente antecedeu a ocupação do
cargo por VACCARI, tendo assumido a função no ano de 200580 e nela permanecendo
até 2010.

Em  interrogatório  prestado  nos  autos  de  processo  criminal  nº
5083351-89.2014.404.7000, o executivo da ENGEVIX, GERSON DE MELLO ALMADA,
referiu que, na atividade de “intermediação” de contratos com a Diretoria de Serviços
da Petrobras, o operador MILTON PASCOWITCH lhe transmitia pedidos para doações
ao Partido dos Trabalhadores, os quais eram tratados também com JOÃO VACCARI e,
antes dele, com PAULO FERREIRA81.

78 Termo de colaboração nº 12 de MARIO FREDERICO DE MENDONÇA GOES, juntado ao evento 1028,
TERMO14, dos autos 5012331-04.2015.404.7000 (Anexo 39).

79 Remete-se aqui, novamente, quanto à destinação dos valores ao Partido dos Trabalhadores por in-
termédio de seu tesoureiro JOÃO VACCARI NETO, ilustrativamente, às alegações de fatos e provas
reunidas nos autos 5012331-04.2015.404.7000.

80 Termo de colaboração nº 01 de ALEXANDRE ROMANO (Anexo 40).
81 Termo de transcrição acostado ao evento 473, TERMO1 dos autos 5083351-89.2014.404.7000 (Ane-

xo 57), do qual se transcreve: “[…] Ministério Público Federal: - Nesse âmbito dessa intermediação,
operacionalização ou ‘lobby’, como o senhor prefere, o Milton, em algum momento, pediu ao se-
nhor que efetuasse doações a partidos? Interrogado:-  Sim.  Ministério Público Federal: -  O senhor
poderia detalhar, por gentileza? Interrogado:- Como ele tinha relacionamento com o PT na diretoria
de serviços, também ele trazia pedidos não vinculados a obras, mas vinculados a doações para o
partido nas épocas das eleições ou em dificuldades de caixa do partido. Então nós fizemos... teve
um ano que eu doei, que não era um ano eleitoral, foram feitas duas doações para o PT. Ministério
Público Federal: - O senhor saberia dizer o valor aproximadamente? Interrogado:- Não, não quero
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Não bastasse a prova oral quanto à atuação de  PAULO FERREIRA,
prova  documental  de  que  recebeu,  por  via  dissimulada,  valores  oriundos  das
empresas  CONSTRUCAP,  SCHAHIN e  CONSTRUBASE,  foi  apresentada  por
ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA ROMANO [ALEXANDRE ROMANO].

Conforme documentado nos  autos  5012075-27.2016.4.04.7000,  em
virtude de decisão proferida pelo eminente relator Ministro DIAS TOFFOLI nos autos
da  Petição  nº  5.878/DF,  foram  remetidos  a  esta  Vara  Federal  os  termos  de
colaboração nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21 e 23 de ALEXANDRE ROMANO, bem como
respectivos  apensos  documentais,  ante  a  existência  de  conexão  com  os  fatos
investigados por este juízo em relação a crimes praticados em desfavor da Petrobras.

Conforme relata em seu termo de colaboração nº 01, no ano de 2005,
ALEXANDRE ROMANO, ex-vereador pelo Partido dos Trabalhadores na cidade de
Americana/SP, conheceu PAULO FERREIRA, que acabara de assumir a tesouraria do
mesmo partido82.

Após  se  desfiliar  do  partido  e  abrir  escritório  de  advocacia,
ALEXANDRE ROMANO entrou em contato com PAULO FERREIRA pedindo que lhe
indicasse clientes. Assim, a partir do ano de 2009, PAULO FERREIRA passou a indicar
empresas que teriam dívidas com ele (PAULO) ou com o Partido dos Trabalhadores
para  que  ALEXANDRE  ROMANO recebesse  os  valores  por  meio  de  atos
dissimulados.

Em regra, ALEXANDRE ROMANO realizava contratos superfaturados
ou simulados com as empresas indicadas, com base nos quais recebia os valores na
conta  de  seu  escritório  de  advocacia  (OLIVEIRA  ROMANO  SOCIEDADE  DE
ADVOGADOS) ou de outra empresa por ele controlada. 

A seguir, repassava o valor para sua conta pessoal ou para a de sua
esposa, NATHALIE ROMANO, e, após reter a porcentagem que lhe era devida pelo
serviço  (40% em  caso  de  contratos  superfaturados  e  30% em caso  de  negócios
simulados),  entregava  o  restante  a  PAULO  FERREIRA em  espécie,  por  meio  de
transferências bancárias ou pagamento de contas indicadas pelo ex-tesoureiro83.

arriscar números. O senhor me desculpe, faz algum tempo. Então... mas posso trazer ao juízo. Mi-
nistério Público Federal: -  E essa doação era ajustada com alguém especificamente ou só com o
Milton Pascowitch? No âmbito do partido, o senhor ajustava essas doações com alguém? Interro-
gado:- Sim. Ministério Público Federal: - Com quem? Interrogado:- João Vaccari. E antes com o Pau-
lo Pereira. Ministério Público Federal: - Como se davam esses ajustes? Interrogado:- Não, era pedi-
do. “Olha estamos aí em campanha, gostamos muito da sua empresa, espero que a sua empresa
goste muito da gente. Então, estamos precisando aí de doações”. [...]” Em que pese a equivocada
referência a PAULO PEREIRA (como já referido pela Procuradoria-Geral da República em manifesta-
ção na Petição 5878/DF – autos 50120752720164047000, evento 5, PET1, fls. 9), é possível concluir
com segurança que se trata de PAULO FERREIRA, até pela referência ao fato de que era a pessoa de
contato antes de VACCARI, sendo que, como já referido, PAULO FERREIRA era o tesoureiro da agre-
miação antes de VACCARI. 

82 Evento 7 dos autos 5012075-27.2016.404.7000 (Anexo 40).
83 Termo de colaboração nº 02 de ALEXANDRE ROMANO (Anexo 41). O colaborador apresentou e de-

talhou uma série de documentos que comprovam o recebimento dos valores e o respectivo repasse
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O colaborador trouxe uma série de documentos que comprovam as
transferências bancárias e pagamentos que efetuou a pedido de PAULO FERREIRA,
detalhando ainda o vínculo entre os recebedores e o ex-tesoureiro84.

Não bastassem as referências efetuadas por ALEXANDRE ROMANO,
mera  consulta  em  fontes  abertas  da  internet  corrobora  a  ligação  entre  PAULO
FERREIRA e os recebedores por ele indicados. Assim, a título ilustrativo, vale citar as
seguintes referências:

► SOCIEDADE  RECREATIVA  E  BENEFICENTE  ESTADO  MAIOR  DA
RESTINGA:  ALEXANDRE  ROMANO apresentou  cópias  de  cheques  e  extratos
bancários dos respectivos pagamentos, nos meses de janeiro e fevereiro de 201085,
com anotação de que destinados à SRB ESTADO MAIOR DA RESTINGA (ONG POA
RESTINGA), que, segundo o colaborador, seria ligada a  PAULO FERREIRA. Pesquisa
na  internet  revela  a  intensa  ligação  da escola  de  samba com  PAULO FERREIRA,
descrito  como  “figura  muito  querida  junto  a  Estado  Maior  da  Restinga,  sempre
auxiliando e apoiando a escola de samba da nossa comunidade”86.

► PESSOAS LIGADAS À ESTADO MAIOR DA RESTINGA: não bastasse
o  exposto  no  parágrafo  anterior,  os  documentos  apresentados  por  ALEXANDRE
ROMANO comprovam  a  realização  de  diversos  depósitos  a  VIVIANE  DA  SILVA
RODRIGUES87, que, segundo o colaborador, seria amiga de PAULO FERREIRA e seu
contato com blocos carnavalescos. Pesquisa em fontes abertas na internet revela que
VIVIANE é madrinha de bateria da mesma Estado Maior da Restinga anteriormente
mencionada88.

a PAULO FERREIRA, os quais ora são juntados como Anexo 42 a 50. Tudo consoante evento 7 dos
autos 5012075-27.2016.404.7000. A fim de se preservar informações referentes a pessoas que não
são objeto da medida pleiteada e do caso aqui investigado, no anexo 44, fls. 10, documento intitu-
lado “Legendas”, foram suprimidas, pela interposição de tarjas, as referências a pessoas distintas de
PAULO FERREIRA.

84 Termo de colaboração nº 02 de ALEXANDRE ROMANO (Anexo 41) e documentos por ele apresen-
tados na ocasião (Anexo 42 a 50), tudo consoante evento 7 dos autos 5012075-27.2016.404.7000. A
fim de se preservar informações referentes a pessoas que não são objeto da medida pleiteada e do
caso aqui investigado, no anexo 44, fls. 10, documento intitulado “Legendas”, foram suprimidas,
pela interposição de tarjas, as referências a pessoas distintas de PAULO FERREIRA.

85 De  acordo  com  os  canhotos  e  extratos  apresentados,  foram  4  pagamentos,  totalizando  R$
45.000,00, da seguinte forma: um cheque de R$ 20.000,00 compensado em 15/01/10, 3 cheques de
R$ 5.000,00 cada em 27/01/10 e 2 cheques de R$ 5.000,00 cada em 09/02/10. 

86 Disponível  em < http://www.tvrestinganaweb.com.br/carnaval/aniversario-de-53-anos-do-deputa-
do-federal-paulo-ferreira/ >, acesso em 31/05/16. A impressão em PDF é ora juntada como Anexo
93.

87 São apresentados documentos bancários, com identificação de VIVIANE como favorecida, nas se-
guintes datas e valores: 1) 28/08/12, R$ 3.500,00, 2) 14/05/10, R$ 4.200,00, 3) 29/10/10, R$ 3.500,00,
4)  30/11/10,  R$  3.500,00,  5)  30/12/10,  R$  3.500,00;  6)  02/02/11,  R$  3.500,00;  7)  10/02/11,  R$
3.500,00;  8)  28/02/11,  R$  3.500,00;  9)  31/03/11,  R$  3.500,00;  10)  31/05/11,  R$  3.500,00;  11)
20/06/11,  R$ 1.500,00;  12)  28/06/11,  R$  3.500,00;  13)  26/07/11,  R$  3.500,00;  14)  23/08/11,  R$
3.500,00;  15)  30/09/11,  R$  3.500,00;  16)  28/10/11,  R$  3.500,00;  17)  30/11/11,  R$  3.500,00;  18)
16/12/11, R$ 3.500,00.

88 Disponível  em < http://videos.clicrbs.com.br/rs/tvcom/video/tvcom-tudo-mais/2013/02/tvcom-tu-
do-mais-madrinha-bateria-estado-maior-restinga/12073/ >, acesso em 31/05/16. O print screen é
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Ademais, há igual comprovação de pagamentos efetuados a SANDRO
FERRAZ. Em que pese ALEXANDRE ROMANO tenha afirmado não recordar de quem
se tratava, pesquisa em fontes abertas da internet revela que há um cantor de mesmo
nome que também é vinculado ao Estado Maior da Restinga89.

►  SILVANIA:  há  cheque  nominal  a  pessoa  de  “SILVANIA”  que,
segundo ALEXANDRE ROMANO, é antiga secretária de PAULO FERREIRA. Pesquisa
na internet  revela  notícia  do ano  de 2007  dando conta de  que Silvania  Gomnes
Teméteo, apesar de lotada como servidora do gabinete do senador Tião Viana (PT-
AC),  trabalharia,  em  verdade,  como  assessora  do  tesoureiro  do  Partido,  PAULO
FERREIRA90.

► JULIO GARCIA: há cheque de R$ 6.000,00 nominal a JULIO GARCIA
em 24/10/10, tendo  ALEXANDRE ROMANO informado não recordar de quem se
tratava,  embora  soubesse  que  era  vinculado  a  PAULO  FERREIRA.  Verifica-se  na
internet a existência um blog, de responsabilidade de pessoa identificada como JULIO
GARCIA, que publicou diversas matérias favoráveis a PAULO FERREIRA91.

Assim, para além da mera afirmativa do colaborador,  a destinação
dos valores a pessoas vinculadas a  PAULO FERREIRA é facilmente corroborada em
pesquisas públicas92. Não bastasse isso, há comprovação de cheques nominais a ANA
PAULA FERREIRA e JONAS FERREIRA, identificados pelo colaborador como filhos de
PAULO FERREIRA93.

Quanto à origem dos valores, revelou ALEXANDRE ROMANO que a
primeira  empresa  indicada  por  PAULO  FERREIRA para  os  repasses  ilícitos  foi  a
CONSTRUBASE. 

Em  que  pese  não  tenha  afirmado  categoricamente,  ALEXANDRE
ROMANO mencionou  acreditar  que  os  repasses  dessa  empresa  se  referiam  a
dinheiro  devido  ao  Partido  dos  Trabalhadores  em  virtude  de  contratos  com  a
Petrobras. Nesse sentido, destacou que, além de não ter conhecimento de qualquer
negócio  da  CONSTRUBASE diretamente  com  PAULO  FERREIRA,  em  dada
oportunidade, o representante da empresa de construção,  GENÉSIO, comentou que
tinha  intenção  de  aumentar  sua  participação  na  empresa  pública,  mencionando

ora juntado como Anexo 94.
89 Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=0lCOmdU00Xg >, acesso em 31/05/16. A im-

pressão em PDF é juntada como Anexo 95.
90 Disponível  em  <  http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/servidora-senado-trabalha-para-te-

souraria-pt/ >, acesso em 31/05/16. A impressão em PDF segue juntada como Anexo 96.
91 Nesse  sentido,  por  exemplo  <   http://jcsgarcia.blogspot.com.br/2010/08/paulo-ferreira-1351-

ptrs.html >, acesso em 20/05/16. Impressão em PDF ora juntada como Anexo 97.
92 Foram elencadas as demonstrações que se entendeu mais relevantes e suficientes nesse ponto,

mas outras mais seriam possíveis.
93 O fato de que PAULO FERREIRA tem filhos de nome Jonas e Ana Paula é comprovado em matéria

publicada  em  revista  eletrônica  disponível  em  <
http://www.revistaemevidencia.com.br/novosite/img/ree_29_web.pdf >, fls. 38, acesso em 20/05/16,
confirmado em pesquisa cadastral realizada pelo órgão ministerial (Anexos 98 e 99).
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especificamente a obra do CENPES94.

Soma-se a isso a observação de que os diversos repasses efetuados a
PAULO FERREIRA pela CONSTRUBASE por intermédio de  ALEXANDRE ROMANO
se deram no período de execução do contrato vencido pelo  CONSÓRCIO NOVO
CENPES.

Nesse  sentido,  ALEXANDRE  ROMANO refere  que  seu  primeiro
contato  com  a  empresa  de  engenharia  se  deu  no  ano  de  2009,  sendo  que  na
oportunidade se combinou claramente o repasse de valores a PAULO FERREIRA por
intermédio de contratos superfaturados.  Menciona e comprova documentalmente,
após  isso,  diversos  outros  repasses  de  valores  da  CONSTRUBASE para  PAULO
FERREIRA, todos entre os anos de 2009 e 201195, época em que o contrato vencido
pelo CONSÓRCIO NOVO CENPES manteve-se em execução96.

Vale destacar que o mesmo  GENÉSIO, que  ALEXANDRE ROMANO
indica como contato na  CONSTRUBASE para os acertos referentes a transferências
de valores dissimuladas por contratos falsos ou superfaturados a PAULO FERREIRA,
é apontado por RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR97 e LUIZ FERNANDO DOS SANTOS
REIS98 como representante da CONSTRUBASE nos acertos ilícitos envolvendo fraude
à licitação para a obra vencida pelo CONSÓRCIO NOVO CENPES.

Importante  destacar  que,  além  de  ser  apontado  pelos  executivos
colaboradores  envolvidos  como  o  contato  dentro  da  CONSTRUBASE  para  o
esquema  espúrio,  GENÉSIO subscreveu  contratos  firmados  com  o  escritório  de

94 Termo de colaboração nº 03 de ALEXANDRE ROMANO (Anexo 51) e respectivos documentos (Ane-
xos 52 a 56), extraídos do evento 8 dos autos 5012075-27.2016.404.7000.

95 Consoante termos de colaboração nºs 03 e 21 e respectivos apensos documentais (Anexos 51, 52 a
56,  58  e  59  a  60,  respectivamente),  extraídos  dos  eventos  8  e  14  dos  autos  5012075-
27.2016.404.7000.

96 Assinado o contrato em 2008, como já referido, seus aditivos se estenderam até 2012, conforme
planilha de aditivo de contratos fornecida pela Petrobras e ora juntada como anexo 61.

97 Nesse sentido, do depoimento prestado por RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR a esta força tarefa
ministerial no dia 09/03/16, encaminhado a este juízo pelo ofício nº 685/2016, consoante juntada
realizada no evento 24 dos autos 5061501-42.2015.4.04.7000, destaca-se, em transcrição livre, o se-
guinte trecho, a partir de 17'23'': “[…] MPF: E houve reuniões para divisão dessas obras? Colabora-
dor: Houveram reuniões, na qual eu nunca participei, e o Luiz Fernando então pode detalhar me-
lhor onde eram essas reuniões e com quem eram essas reuniões.  MPF:  Ele chegou a mencionar
para o senhor quais os executivos que representavam as outras empreiteiras? Colaborador: Alguns
sim, outros não, mas eu não tenho como dizer agora porque eu não vou… mas ele, com certeza, vai
dizer um a um MPF: Certo. Se o senhor recordaria de alguns, por exemplo, das consorciadas aqui
no caso, da OAS, Construbase, Carioca, Shahin e Construcap? Colaborador: Esse eu conheço por-
que eu… Na a OAS era o Agenor MPF: Assim, e só para que fique claro, eles tinham conhecimento
desse... Colaborador: Tinham. Tinham conhecimento. MPF: Tá. Agenor... Colaborador: Agenor. Na
Construcap é o Roberto Capobianco. Na Shahin...até não me lembrava, eu sabia que ele era um ca-
reca, mas aí depois a gente foi buscar o nome… é o EDISON COUTINHO. E na Contrubase é que eu
não tenho certeza, se era o Genésio ou se era o José Rosseti. Eu não tenho a certeza de quem é
que participava nesse dia a dia. MPF: Genésio ou? Colaborador: José Rosseti. MPF: Quem detalha-
rá isso com mais precisão seria o Luiz Fernando? Colaborador: Com certeza. [...]”

98 Anexo 08.
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ALEXANDRE  ROMANO na  mesma  época  em  que  executadas  as  obras  do
CONSÓRCIO NOVO CENPES:

Sem prejuízo disso, os repasses dissimulados a PAULO FERREIRA por
intermédio de ALEXANDRE ROMANO não se limitaram à CONSTRUCABASE. Outras
duas  integrantes  do CONSÓRCIO NOVO CENPES realizaram operações  durante  a
vigência do contrato com a Petrobras.

Assim,  ALEXANDRE  ROMANO revelou e  demonstrou
documentalmente,  em  seu  termo  de  colaboração  nº  04,  que  no  ano  de  2010  a
SCHAHIN repassou  R$  200.000,00 a  PAULO  FERREIRA por  intermédio  de
documentos simulados com a OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. O
contato na SCHAHIN para tal operação foi o diretor de engenharia JOSÉ ANTÔNIO
SCHUVARZ99.

Por  fim,  ainda  segundo  ALEXANDRE ROMANO,  no ano de 2010,
PAULO  FERREIRA indicou  a  empresa  CONSTRUTORA  FERREIRA  GUEDES  S/A

99 Termo 04 de Alexandre Romano e respectivo apenso documental, extraídos do evento 9 dos autos
5012075-27.2016.404.7000 – Anexos 67 a 69.
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[FERREIRA GUEDES], como integrante do grupo  CONSTRUCAP. Realizado contato
com o diretor-geral ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, foram realizados diversos
contratos superfaturados entre os anos de 2010 e 2011, implicando operações de
cerca de R$ 700.  000,00  , dos quais 60% foram transmitidos a PAULO FERREIRA100.

Pesquisa  em  fontes  abertas  na  internet  revela  que  a  FERREIRA
GUEDES integra  o  Grupo  Agis,  que  reúne  empresas  sob  a  holding Agrocap
Participações101.  Efetuado  rastreamento  societário  da  referida  holding,  constata-se
que  EDUARDO RIBEIRO CAPOBIANCO figura  como sócio responsável  perante o
Ministério da Fazenda, além de serem também sócios JÚLIO CAPOBIANCO e JÚLIO
CAPOBIANCO  FILHO,  todos  integrantes  também  do  quadro  social  da
CONSTRUCAP102.

Há, portanto, conjunto harmônico de elementos de prova a indicar a
existência  de  repasses  dissimulados  de  valores  das  empresas  CONSTRUBASE,
SCHAHIN e  FERREIRA GUEDES/CONSTRUCAP a  PAULO FERREIRA em contexto
que indica o pagamento de vantagens indevidas ao ex-tesoureiro do Partido dos
Trabalhadores em virtude de contratos firmados pelas empresas junto à Diretoria de
Serviços da Petrobras.

4. DAS MEDIDAS CAUTELARES DE BUSCA E APREENSÃO:

As provas anteriormente expostas constituem base jurídica suficiente
para a realização de buscas nos endereços residenciais, profissionais e eletrônicos dos
envolvidos,  a fim de que sejam apreendidos documentos e objetos necessários à
comprovação  dos  delitos  por  eles  praticados;  numerários  obtidos  por  meios
criminosos e outros elementos de convicção para a completa identificação de todos
os coautores e partícipes dos delitos. 

Trata-se  de  medidas  plenamente  necessárias  e justificáveis  ao
prosseguimento das investigações no caso concreto, porquanto os direitos constitu-
cionais à inviolabilidade do domicílio e ao sigilo telemático não se fazem absolutos,
devendo ceder frente ao interesse público aqui consubstanciado na investigação de
crimes.

Trata-se de investigação sobre crimes praticados com elevado grau
de sofisticação e ocultação, o que  demonstra serem estritamente necessárias para
sua plena elucidação. Com efeito, a busca e apreensão no presente caso, sobretudo
diante da natureza dos crimes praticados pelos indivíduos ora representados, trata-se
de medida de fundamental importância para corroborar os elementos de prova já an-
gariados no curso das investigações.

100Termo 05 de Alexandre Romano e respectivo apenso documental, extraídos do evento 10 dos au-
tos 5012075-27.2016.404.7000 – Anexos 70 a 74.

101Disponível em < http://www.grupoagis.com.br/sobre >, acesso em 31/05/16. A impressão PDF da
página é ora juntada como Anexo 100.

102Consoante rastreamentos societários ora juntados como Anexos 101 e 102.
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Nessa toada, requer o Ministério Público Federal, nos termos do art.
240, §1º, alíneas “b”, “c”, “e”, “f” e “h”, do Código de Processo Penal, a expedição de
mandados de busca e apreensão criminal com a finalidade de apreender quaisquer
documentos, mídias e outras provas encontradas relacionadas aos crimes de cartel,
fraude às licitações, corrupção passiva e ativa, contra o Sistema Financeiro Nacional,
lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e/ou documental e organização criminosa,
notadamente mas não limitado a:

a) registros e livros contábeis, formais ou informais, comprovantes de
recebimento/pagamento, prestação de contas, ordens de pagamen-
to, agendas, cartas, atas de reuniões, contratos, cópias de pareceres e
quaisquer outros documentos relacionados aos ilícitos narrados nes-
ta manifestação;

b) HD´s,  laptops,  smartphones,  pen  drives,  mídias  eletrônicas  de
qualquer espécie, arquivos eletrônicos de qualquer espécie, agendas
manuscritas ou eletrônicas,  dos investigados ou de suas empresas,
quando houver suspeita que contenham material probatório relevan-
te, como o acima especificado;

c) arquivos eletrônicos pertencentes aos sistemas e endereços eletrô-
nicos utilizados pelos representados, além dos registros das câmeras
de segurança dos locais em que se cumpram as medidas;

Especificamente, dentre as medidas da busca e apreensão na WTOR-
RE, CONSTRUBASE, CONSTRUCAP e FERREIRA GUEDES, o MPF re-
quer seja determinada, presencial ou remotamente, a extração de e-
mails  das  contas  institucionais  de  WALTER  TORRE
(walter@wtorre.com.br),  FRANCISCO  GERALDO  CAÇADOR
(francisco.  c  acador@wtorre.com.br  ),  GENÉSIO  SCHIAVINATO  JÚNI-
OR (genesio@construbase.com.br),  ROBERTO RIBEIRO CAPOBIAN-
CO (robertocapobianco@construcap.com.br e
secretaria@construcap.com.br),  EDUARDO  RIBEIRO  CAPOBIANCO
(ecapobianco@grupoagis.com.br) e  ERASTO MESSIAS SILVA JUNI-
OR (ejunior@ferreiraguedes.com.br;  ejunior@grupoagis.com.br e
scosta@grupoagis.com.br)103. 

Para tanto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL que seja fran-
queado o acesso aos agentes policiais que cumprirão o mandado de
busca e apreensão na sede das empresas WTORRE, CONSTRUBASE,
CONSTRUCAP e  CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES  para  que, no
momento de cumprimento da medida, possam realizar, em relação às
contas de e-mail acima referidas, a cópia de mensagens presentes

103Endereços de e-mail registrados, em nome dos investigados, nas companhias aéreas GOL, TAM e
AZUL, bem como nos programas de fidelidade SMILES e MULTIPLUS, consoante documentos ora
anexados (Anexos 103 a 115).
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nos servidores; e

d) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor
igual ou superior a R$ 50.000,00 ou US$ 25.000,00 e desde que não
seja apresentada prova documental cabal de sua origem lícita.

Especificamente, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL a expedi-
ção INDIVIDUAL de mandado de busca e apreensão PARA CADA LOCAL a seguir
relacionado – a fim de que o conhecimento do conteúdo do mandado no momento
da busca em um local não frustre o sucesso do cumprimento em outros endereços
que porventura venham a ser cumpridos posteriormente –, a ser cumprido com res-
peito às normas constitucionais e legais vigentes, no momento mais oportuno a ser
considerado do ponto de vista da captura de eventuais procurados e da colheita de
provas:

a) Nos endereços residenciais   e funcionais   de:  

a.1) GENESIO SCHIAVINATO JUNIOR (CPF 979.044.738-87);

a.2) PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA (CPF 292.921.580-15);

a.3) ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO (CPF 033.785.768-71);

a.4) EDUARDO RIBEIRO CAPOBIANCO (CPF 819.271.188-91);

a.5) EDISON FREIRE COUTINHO (CPF 198.876.980-91);

a.6) ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR (CPF 029.201.218-71);

a.7) JOSÉ ANTÔNIO MARSILIO SCHUVARZ (CPF 604.191.218-20);

a.8) WALTER TORRE JUNIOR (CPF 769.228.638-87);

a.9) FRANCISCO GERALDO CAÇADOR (CPF 182.092.626-53);

a.10) CELSO VERRI VILLAS BOAS (CPF 845.060.408-72);

a.11) DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF 071.941.057-64);

a.12) RAIMUNDO GRANDINI DE SOUZA LIMA (CPF 190.498.627-
72);

b  )   N  as sedes das empresas:   

b.1) CONSÓRCIO NOVO CENPES (CNPJ 09.276.819/0001-50).

b.2)  CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 62.445.838/0001-
46);

b.3)  CONSTRUTORA  FERREIRA  GUEDES  S/A  (CNPJ
61.099.826/0001-44);

b.4) CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A (CNPJ
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61.584.223/0001-38);

b.5) SCHAHIN ENGENHARIA S.A. (CNPJ 61.226.890/0001-49);

b.6)  WTORRE  ENGENHARIA  E  CONSTRUÇÃO  S.A. (CNPJ
05.811.812/0001-30);

A busca domiciliar em residências mostra-se fundamental, uma vez
que consistem em locais que guardam vínculo muito próximo com os investigados,
nos quais será possível arrecadar provas úteis à conclusão das investigações e que re-
forçarão o juízo positivo de probabilidade acerca da ocorrência dos crimes acima ex-
postos. 

Considerando-se ser comum que empresas utilizadas para a dissimu-
lação de operações de lavagem de dinheiro mantenham salas e espaços à parte de
seus endereços oficiais, justamente para esconder numerário (salas-cofre) ou docu-
mentos relacionados à prática de crimes, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer au-
torização para que a autoridade policial realize as buscas e apreensões em quaisquer
unidades do mesmo edifício que sejam identificadas como de utilização das empre-
sas/pessoas acima listadas e que possam ser de interesse da investigação e, no caso
de imóveis de rua, em salas e imóveis adjacentes quando utilizados pela mesma pes-
soa ou empresa.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer ainda autorização para que
as diligências sejam efetuadas simultaneamente, permitindo-se o auxílio de autori-
dades policiais de outros Estados, peritos ou ainda de outros agentes públicos,
incluindo agentes da Receita Federal e membros do próprio MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL.

Finalmente, pugna o  parquet  federal seja autorizado pro esse Juízo
desde já o compartilhamento das provas colhidas quando do cumprimento destes
mandados com a Receita Federal do Brasil, ficando o compartilhamento a cargo do
MPF, de acordo com os graus de sigilo necessário.

5. DAS PRISÕES PREVENTIVAS:

A  par  do  cumprimento  dos  mandados  de  busca  e  apreensão,  a
análise dos autos indica ser  imprescindível  a  decretação da prisão preventiva dos
representados  GENÉSIO  SCHIAVINATO  JUNIOR  e PAULO  ADALBERTO  ALVES
FERREIRA para a garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal.

GENÉSIO SCHIAVINATO JUNIOR foi apontado por LUIZ FERNANDO
DOS  SANTOS  REIS104 como  representante  da  CONSTRUBASE nas  reuniões  para
loteamento  de  obras  que  incluíram o  contrato  vencido  pelo  CONSÓRCIO NOVO

104 Anexo 08.
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CENPES.  Constata-se,  inclusive,  que  assinou  o  contrato  de  tal  consórcio  com  a
PETROBRAS pela  CONSTRUBASE105.  Além disso,  foi  identificado por  ALEXANDRE
ROMANO como  contato  da  CONSTRUBASE para  a  celebração  de  documentos
ideologicamente  falsos  visando  a  dissimular  transferência  de  valores  a  PAULO
FERREIRA,  sendo identificável  sua  assinatura  nos  documentos  apresentados  pelo
colaborador106.  Há  demonstração  suficiente,  assim,  de  que  atuou  tanto  na  ponta
inicial (cartelização e fraude à licitação) quanto na final (repasse de valores mediante
operações de lavagem) dos fatos descritos nesta peça,  indicando que se trata da
pessoa que tinha pleno conhecimento e domínio dos atos ilícitos praticados em favor
da CONSTRUBASE. 

PAULO  ADALBERTO  ALVES  FERREIRA,  como  destacado  acima,
figurou como destinatário de vantagens indevidas oriundas de contratos públicos na
esfera federal, notadamente na Petrobras, e provavelmente como representante do
PARTIDO DOS TRABALHADORES na negociação de propinas, havendo contundente
demonstração de que recebeu, por intermédio de operações de lavagem, valores das
empresas  CONSTRUBASE,  SCHAHIN e  CONSTRUCAP, integrantes do CONSÓRCIO
NOVO  CENPES.  Conforme  indicado  pelo  depoimento  e  pelos  documentos
apresentados por ALEXANDRE ROMANO, contratos celebrados por essas empresas
e  seu  escritório,  visavam  a  dissimular  a  transferência  de  recursos  para  PAULO
FERREIRA.  Os contratos  simulados celebrados com as empresas  de  ALEXANDRE
ROMANO inclusive ultrapassam o período em que PAULO FERREIRA exercia o cargo
de tesoureiro da agremiação política, indicando que continuou auxiliando o partido
no recebimento de valores indevidos após ter deixado o cargo e ser substituído por
JOÃO VACCARI.

Diante  de  tais  fatos,  a  decretação  da  prisão  cautelar  dos
representados se faz necessária tanto para garantia da ordem pública quanto para
afugentar risco à instrução criminal e aplicação da lei penal.

Inicialmente, veja-se que os fatos aqui descritos inserem-se no amplo
contexto  criminoso  desvelado  pela  Operação  Lava  Jato,  com  atuação  de  ampla
organização  criminosa  dedicada  à  corrupção  sistêmica  de  agentes  públicos  e
políticos para a obtenção de favorecimentos em contratos públicos obtidos mediante
cartelização e fraudes licitatórias.

Tal como assinalado por este Juízo em decisões anteriores107, “se a
corrupção é sistêmica e profunda,  impõe-se a prisão preventiva para debelá-la,  sob
pena de agravamento progressivo do quadro criminoso. Se os custos do enfrentamento
hoje são grandes, certamente serão maiores no futuro. Impor a prisão preventiva em
um quadro de fraudes a licitações, corrupção e lavagem sistêmica é aplicação ortodoxa
da lei processual penal (art. 312 do CPP).”

Assim a gravidade in concreto dos fatos investigados, com suficientes
indícios da prática reiterada e profissionalizada de graves crimes que ocasionaram

105 Anexo 15.
106 Anexos 51 a 56.
107 Ex vi, autos 5022192-77.2016.4.04.7000, Ev. 3, Despadec 1.
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prejuízo de elevada monta à Administração Pública é suficiente para que se decrete a
prisão preventiva dos representados para resguardo da  ordem pública,  consoante
reconhecido pelo Egrégio STJ em caso análogo:

PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA PELO CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E
OUTROS  DELITOS  GRAVES  DIRECIONADOS  AO  DESVIO  DE  VERBAS  PÚBLICAS.
DECRETO  SUFICIENTEMENTE  FUNDAMENTADO.  GRAVIDADE  CONCRETA.
GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  NECESSIDADE  DA  PRISÃO  CAUTELAR
EVIDENCIADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. 1. Presentes fortes indícios
de  que  o  paciente  faria  parte  de  sólido  esquema  criminoso  que  tinha  como
principal atividade a prática de ilícitos direcionados ao desvio de verbas públicas,
inclusive  federais,  em  proveito  dos  agentes  envolvidos  e  em  detrimento  do
município  lesado,  desbaratado  através  da  denominada  "Operação  Telhado  de
Vidro", e constando ainda que, para que esse fim tivesse êxito, vários crimes eram
cometidos pelo grupo, tais como corrupção, extorsões, advocacia administrativa,
falsidades e outras inúmeras fraudes, especialmente em licitações, que acarretaram
enormes prejuízos aos cofres públicos, não se mostra desfundamentado o decreto
de prisão preventiva e o acórdão que o manteve, sustentados na necessidade do
resguardo  da  ordem pública,  pois  há  sérios  riscos  das  atividades  ilícitas  serem
retomadas com a soltura. 2. Condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis,
não  teriam,  a  princípio,  o  condão  de,  por  si  sós,  ensejarem  a  revogação  da
preventiva,  quando há nos autos elementos suficientes para a sua ordenação e
manutenção. 3. Ordem denegada.(STJ - HC: 111151 RJ 2008/0157121-1,  Relator:
Ministro  JORGE MUSSI,  Data de Julgamento:  21/05/2009,  T5 -  QUINTA TURMA,
Data de Publicação: DJe 03/08/2009).

Frise-se,  aliás,  que  se  tem  reconhecido  a  legitimidade  da  prisão
preventiva em razão da gravidade em concreto do delito nos seguintes precedentes:
STF, HC 122.370, 1ª T., j. 19/8/2014; HC 119.457, 2ª T., j. 13/5/2014; STJ, HC 279.334, 5ª
T., j. 19/8/14.

A  forma  reiterada  e  verdadeiramente  “institucionalizada”  como
praticados  os  delitos  evidencia  ainda  concreto  risco  de  reiteração  delitiva,  que
corrobora a necessidade de segregação cautelar dos principais envolvidos a fim de se
interromper a atuação da organização criminosa para assegurar a ordem pública.

Também afigura-se inegável o  risco à instrução criminal,  caso os
representados permaneçam em liberdade. Isto porque, conforme exposto, os delitos
foram praticados mediante intrincados mecanismos de dissimulação, que envolveram
a celebração de contratos simulados com diversas empresas a fim de acobertar os
repasses espúrios.

Nesse sentido, este Juízo muito bem destacou em decisões anteriores
que “a prática rotineira de fraudes para acobertar os crimes, v.g., simulando contratos
de prestação de serviços para dissimular o repasse de propinas,  também representa
risco à investigação ou à instrução, já que outros documentos fraudados poderão ser
apresentados a este Juízo a fim de justificar falsamente as relações contratuais”.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 312 c/c 313 do Código de Processo
Penal, o Ministério Público Federal requer a decretação da prisão preventiva de  GENÉSIO
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SCHIAVINATO JUNIOR (CPF 979.044.738-87), e PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA (CPF
292.921.580-15).

6. DA PRISÃO TEMPORÁRIA

Considerando as provas angariadas e a necessidade de aprofunda-
mento das investigações dos crimes de corrupção, lavagem de ativos e organização
criminosa em apuração,  tem-se como imprescindível a decretação das prisões tem-
porárias de EDISON FREIRE COUTINHO (CPF 198.876.980-91), ERASTO MESSIAS DA SIL-
VA JUNIOR (CPF 029.201.218-71), ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO (CPF 033.785.768-
71) e EDUARDO RIBEIRO CAPOBIANCO (CPF 819.271.188-91).

Pelo que se evidenciou acima,  EDISON FREIRE COUTINHO foi um
dos principais articuladores da atuação criminosa da empresa  SCHAHIN nos fatos
ilícitos  descritos  nesta  representação.  Como  já  referido,  não  bastasse  ter  sido
indicado como representante da SCHAHIN nas reuniões gerais do cartel por DALTON
AVANCINI108,  EDISON  COUTINHO foi  apontado por  RICARDO  PERNAMBUCO
JÚNIOR109 e  LUIZ  FERNANDO  DOS  SANTOS  REIS110 como  preposto  da  mesma
empresa  nas  reuniões  para  a  específica  cartelização  e  fraude  às  licitações  que
envolveram a obra do Cenpes. Ainda nesse sentido, vale destacar que EDISON se fez
presente como representante da  SCHAHIN na reunião em que, após a inexistência
de desconto por parte da WTORRE em virtude de acordo fraudatório à licitação, o
CONSÓRCIO NOVO CENPES efetuou proposta que permitiu sua vitória no certame111.
Considerando  que  o  mesmo  executivo  foi  indicado  por  PEDRO BARUSCO como
contato de MARIO GOES para o pagamento das propinas relacionadas à mesma obra
112, conclui-se que há evidências, com boa prova de materialidade, de que  EDISON
COUTINHO praticou, ao menos, os delitos de corrupção e pertinência à organização
criminosa, delitos punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos,
além de atuar em crimes de cartel e fraude às licitações.

No mesmo sentido,  há contundentes elementos a indicar a atuação
de  ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR  em operações realizadas para dissimular
transferências  de  valores  a PAULO FERREIRA,  eis  que,  para  além  da  palavra  do
colaborador ALEXADRE ROMANO, visível que o próprio ERASTO subscrevia,  nesse
contexto, todos  os  documentos  ideologicamente  falsos  em  nome  da  FERREIRA
GUEDES, em benefício da CONSTRUCAP113.

108 Anexo 04.
109 Depoimento prestado por RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR a esta Força Tarefa ministerial e enca-

minhado por este juízo por meio do ofício nº 685/2016 – PRPR, juntado aos eventos 20 e 24 dos
autos 5061501-42.2015.404.7000.

110 Anexo 08.
111 Anexo 12.
112 Anexo 16.
113 Anexos 70 a 73.
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No mesmo âmbito, conforme declinado por RICARDO PERNAMBUCO
JUNIOR e LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS,  executivos da  CARIOCA, ROBERTO
CAPOBIANCO representava os interesses da CONSTRUCAP nas reuniões realizadas
para indevido loteamento de obras da Petrobras que resultou no direcionamento da
obra do Cenpes ao CONSÓRCIO NOVO CENPES. Vale destacar ainda que, consoante
revelou ALBERTO YOUSSEF em seu termo de colaboração nº 43114, o mesmo ROBER-
TO RIBEIRO CAPOBIANCO atuou como representante da CONSTRUCAP na negoci-
ação de propina destinada a JOSÉ JANENE por obra realizada pela empresa no esta-
do da Bahia no ano de 2005 ou 2006. Consoante revelou o colaborador, foi o próprio
ROBERTO quem entregou a primeira parcela da propina, no montante de R$ 400 mil.

Já EDUARDO  RIBEIRO  CAPOBIANCO foi  apontado  por  PEDRO
BARUSCO como principal contato de MARIO GOES na CONSTRUCAP para assuntos
relacionados ao pagamento da propina negociada com referido consórcio115, sendo
ainda sócio da  holding do Grupo Agis, ao qual se integra a  FERREIRA GUEDES116,
utilizada  para  o  repasse  de  valores  a  PAULO  FERREIRA mediante  operações  de
lavagem de valores com empresas de  ALEXANDRE ROMANO117. Soma-se a isso o
fato  de  que  o  mesmo  EDUARDO foi  apontado  pelo  colaborador  AUGUSTO
MENDONÇA como representante da CONSTRUCAP nas reuniões do Cartel118.

Tais elementos,  somados à observação de que  ROBERTO RIBEIRO
CAPOBIANCO e EDUARDO RIBEIRO CAPOBIANCO ocupam cargos de diretoria na
CONSTRUCAP, indicam que exerciam o domínio dos fatos criminosos praticados em
favor da empresa, com sistemática atuação em fraudes à licitação com corrupção ati-
va de funcionários públicos e lavagem de ativos, integrando a organização criminosa
que se instalou no âmbito da Petrobras.

Diante dos fatos supramencionados, têm-se como presentes os re-
quisitos  autorizadores  para  a  decretação  da  prisão temporária  de  EDISON FREIRE
COUTINHO, ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO e
EDUARDO RIBEIRO CAPOBIANCO, pois imprescindível às investigações, bem como
por existirem fundadas razões – autoria e materialidade – da prática do delito de or-
ganização criminosa,  nos termos do artigo 1º,  incisos I  e  III,  alínea “l”,  da Lei  nº
7.960/89.

Nesse sentido, embora o crime de organização criminosa não esteja
previsto no rol do artigo 1º, inciso III, da Lei da Prisão Temporária, deve-se lembrar
que  este  crime  somente  passou  a  ser  previsto  a  partir  da  edição  da  Lei  nº
12.850/2013. De toda forma, estando previsto naquela lei o crime de quadrilha ou
bando (atual associação criminosa), não há razão para não se considerar aí incluído o
delito de organização criminosa, que nada mais é senão uma espécie ou tipo daque-
le. Não haveria razoabilidade, ademais, na interpretação de excluir a organização cri-

114 Juntado ao evento 926, TERMOTRANSCDEP19 dos autos 5073475-13.2014.4.04.7000 (Anexo 117).
115 Anexo 16.
116 Anexos 100 e 101.
117 Anexos 67 a 69.
118 Anexo 03.
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minosa (delito mais grave) das hipóteses autorizativas da prisão temporária, restrin-
gindo-a somente à associação criminosa (crime menos grave).

In casu, faz-se cabível a realização de diligências investigatórias com-
plementares para a obtenção de mais provas acerca da materialidade dos delitos em
tela, mormente tendo em vista a complexidade das operações de lavagem perpetra-
das pelos integrantes da organização criminosa, que envolvem a utilização de diver-
sas pessoas interpostas e a realização de pagamentos com dissimulação de origem,
natureza e propriedade.

Ademais, a imprescindibilidade da medida para a investigação é evi-
dente, assegurando, dentre outros efeitos, que todos os envolvidos sejam ouvidos
pela autoridade policial sem possibilidade de prévio acerto de versões entre si ou
mediante pressão por parte das pessoas mais influentes do grupo.

Mais especificamente, a prisão temporária de EDISON FREIRE COUTI-
NHO, ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO e EDU-
ARDO RIBEIRO CAPOBIANCO se mostra imprescindível para assegurar que sejam
ouvidos sem a possibilidade de combinação de versões, bem como para impedir que
interfiram na colheita das provas por meio de busca e apreensão e oitiva de outros
funcionários a eles hierarquicamente subordinados nas empresas envolvidas.

Assim,  havendo  suficientes  indícios  de  materialidade  e  autoria
delitiva, presentes os requisitos legais, absolutamente cabível a decretação de prisão
temporária de  EDISON FREIRE COUTINHO  (CPF 198.876.980-91), ERASTO MESSIAS DA
SILVA  JUNIOR  (CPF  029.201.218-71), ROBERTO  RIBEIRO  CAPOBIANCO (CPF
033.785.768-71) e EDUARDO RIBEIRO CAPOBIANCO (CPF 819.271.188-91).

7. DAS CONDUÇÕES COERCITIVAS

A par do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, revela-
se no presente caso necessária, adequada e proporcional a condução coercitiva dos
representados abaixo identificados para que prestem declarações perante a autorida-
de policial imediatamente após o cumprimento das buscas.

Com efeito, com fulcro no art.  3º do CPP e art.  301 do Código de
Processo Civil, afigura-se possível determinar a condução coercitiva de investigados
enquanto medida cautelar decorrente do poder geral de cautela dos magistrados.
Seria uma medida cautelar pessoal substitutiva das prisões processuais, embora não
expressamente prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.

Calha destacar que a condução coercitiva mostra-se mais branda que
outras medidas cautelares, como a prisão preventiva e até mesmo a prisão temporá-
ria. A condução coercitiva seria corolário da aplicação do brocardo de que in eo quod
plus est semper inest et minus (“quem pode o mais, pode o menos”; ou “naquilo em
que está o mais sempre se inclui o menos”). 
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Tal providência é usualmente empregada quando da deflagração de
operações policiais, diante da necessidade de acautelar a coleta probatória durante a
deflagração, evitando, ainda, a combinação de versões, e a turbação de outras medi-
das cautelares concomitantes, como as de busca e apreensão.

A aplicação da condução da coercitiva já foi apreciada pelo E. STF:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CONDUÇÃO DO IN-
VESTIGADO À AUTORIDADE POLICIAL PARA ESCLARECIMENTOS. POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 144, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 6º DO
CPP. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE PRISÃO OU DE ESTADO DE FLAGRÂNCIA.
DESNECESSIDADE DE INVOCAÇÃO DA TEORIA OU DOUTRINA DOS PODERES IM-
PLÍCITOS. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA POR DECISÃO JUDICIAL, APÓS A CON-
FISSÃO  INFORMAL  E  O  INTERROGATÓRIO  DO  INDICIADO.  LEGITIMIDADE.  OB-
SERVÂNCIA DA CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE JURISDIÇÃO. USO
DE ALGEMAS DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS
IDÔNEAS E SUFICIENTES. NULIDADE PROCESSUAIS NÃO VERIFICADAS. LEGITIMI-
DADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚ-
BLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I – A pró-
pria Constituição Federal assegura, em seu art. 144, § 4º, às polícias civis, dirigidas
por delegados de polícia de carreira, as funções de polícia judiciária e a apuração de
infrações penais. II – O art. 6º do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece
as providências que devem ser tomadas pela autoridade policial quando tiver conhe-
cimento da ocorrência de um delito, todas dispostas nos incisos II a VI. III – Legitimi-
dade dos agentes policiais, sob o comando da autoridade policial competente (art. 4º
do CPP), para tomar todas as providências necessárias à elucidação de um delito, in-
cluindo-se aí a condução de pessoas para prestar esclarecimentos, resguardadas as
garantias legais e constitucionais dos conduzidos. IV – Desnecessidade de invocação
da chamada teoria ou doutrina dos poderes implícitos, construída pela Suprema Cor-
te norte-americana e incorporada ao nosso ordenamento jurídico, uma vez que há
previsão expressa, na Constituição e no Código de Processo Penal, que dá poderes à
polícia civil para investigar a prática de eventuais infrações penais, bem como para
exercer  as  funções  de  polícia  judiciária.  (...)  (HC 107644,  Relator:  Min.  RICARDO
LEWANDOWSKI,  1ª T.,  julgado em 06/09/2011,  PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200
DIVULG 17-10-2011 PUBLIC 18-10-2011)

Conforme aresto acima transcrito, a condução coercitiva de suspeito
ou investigado à Delegacia de Polícia prescinde inclusive de mandado judicial pois tal
providência se insere nos poderes de investigação da autoridade policial (poderes im-
plícitos), inserindo-se dentro das atribuições constitucionalmente estabelecidas à po-
lícia judiciária (CF, art. 144, §4º; CPP, art. 6º, incisos II a VI).

Assim, a condução não se confunde com qualquer forma de prisão
cautelar,  mas é consequência do poder-dever policial de determinar o compareci-
mento de pessoas à delegacia para a tomada de depoimentos. 

Não obstante, na medida em que não há óbice à condução coercitiva
de investigados com a prévia anuência do Poder Judiciário, requer o MINISTÉRIO PÚ-
BLICO FEDERAL a expedição de mandados de condução coercitiva dos representados:
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a.1. WALTER TORRE JUNIOR (CPF 769.228.638-87);

a.2. FRANCISCO GERALDO CAÇADOR (CPF 182.092.626-53);

a.3. RAIMUNDO GRANDINI DE SOUZA LIMA (CPF 190.498.627-72);

a.4. CELSO VERRI VILLAS BOAS (CPF 845.060.408-72);

a.5. DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA (CPF 071.941.057-64);

a.6. JOSÉ ANTÔNIO MARSILIO SCHUVARZ (CPF 604.191.218-20).

Como relatado nos capítulos anteriores,  WALTER TORRE JÚNIOR,
presidente da WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A., e FRANCISCO GERAL-
DO CAÇADOR, diretor da mesma empresa119,  foram mencionados como contatos
para a negociação de vantagem indevida oferecida pelo Consórcio Novo Cenpes para
que desistissem de procedimento licitatório, em nítida fraude licitatória. Assim, sua
condução coercitiva para oitiva independente é de absoluta relevância para que se
esclareçam tais fatos, incluindo o mecanismo de pagamento dos R$ 18 milhões nego-
ciados.

RAIMUNDO GRANDINI DE SOUZA LIMA é funcionário da OAS120

que, segundo ata de reunião nº IECP 001/2007121, procurou a comissão de licitação
do Cenpes afirmando ter conhecimento de que o CONSÓRCIO NOVO CENPES seria
convidado para negociação, pelo que já teria elaborado nova proposta. Todavia, con-
forme consta no documento, a Petrobras em nenhum momento tinha informado que
as demais concorrentes, além da  WTORRE, seriam convidadas a negociação, o que
indica que, em verdade, a consulta se deu por conta do prévio conhecimento de que
a WTORRE não forneceria desconto em virtude de acordo não competitivo realizado
com o CONSÓRCIO NOVO CENPES.

Já  CELSO VERRI VILLAS BOAS  e DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA
subscreveram negócios firmados pelo CONSÓRCIO NOVO CENPES com a MRTR Ges-
tão Empresarial Ltda. e a Morales e De Paula Advogados Associados na condição de
“Gerentes de Administração Contratual”122.  Em tal condição, tinham o dever de zelar
pela fiscalização dos contratos que, conforme já referido, eram ideologicamente fal-
sos, sem prestação de serviços reais,  pelo que sua oitiva livre da possibilidade de
combinações é elemento de grande importância para que se revele o contexto em
que firmados os negócios simulados.

Por  fim,  conforme  relatado,  como  diretor  de  engenharia  da
SCHAHIN, JOSÉ ANTÔNIO SCHUVARZ foi o contato de ALEXANDRE ROMANO na
empresa para  a  formalização de repasses  a  PAULO FERREIRA por  intermédio de
operações de lavagem de dinheiro, com a formalização de notas fiscais sem lastro em
real prestação de serviços.

119Anexo 11.
120Anexo 116.
121Anexo 12.
122Anexos 22 a 24.
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8. DA CONFIRMAÇÃO DOS ENDEREÇOS PELA POLÍCIA FEDERAL

Requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ainda, que, após a aprecia-
ção dos pedidos ora formulados, abra-se vista dos autos à Polícia Federal, de forma
sigilosa, a fim de que, antes do cumprimento dos mandados de busca e apreensão,
de condução coercitiva, de prisões temporária e preventiva, sejam efetuadas as dili-
gências policiais cabíveis – inclusive levantamentos de campo – para indicação dos
endereços dos alvos supramencionados.

9. DA CONSTRIÇÃO DE BENS

Por fim, requer o MPF, seja determinado, em concomitância com a
busca e apreensão pleiteada, o  bloqueio cautelar de quaisquer ativos mantidos
em instituições financeiras pelos representados abaixo especificados, sem prejuí-
zo de posterior análise de situações individuais:

1) GENESIO SCHIAVINATO JUNIOR (CPF 979.044.738-87);

2) PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA (CPF 292.921.580-15);

3) CONSÓRCIO NOVO CENPES (CNPJ 09.276.819/0001-50);

4) CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 62.445.838/0001-46);

5) CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A (CNPJ 61.099.826/0001-
44);

6)  CONSTRUCAP  CCPS  ENGENHARIA  E  COMÉRCIO  S/A (CNPJ
61.584.223/0001-38);

7) SCHAHIN ENGENHARIA S.A. (CNPJ 61.226.890/0001-49).

Curitiba, 02 de junho de 2016.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador República
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Januário Paludo

Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima

Procurador Regional da República

Orlando Martello

Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira

Procuradora Regional da República

Roberson Henrique Pozzobon

Procurador da República

Diogo Castor de Mattos

Procurador da República

Paulo Roberto Galvão de Carvalho

Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa

Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler

Procuradora da República

Júlio Carlos Motta Noronha

Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili

Procuradora da República
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