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DESPACHO DE INDICIAMENTO C/C RELATÓRIO 

INQUÉRITO: 
IPL: 789/2014 (5053807-56.2014.4.04.7000) 

AUTOS RELACIONADOS: 
Pedido de Busca e Apreensão 5031859-24.2015.4.04.7000 

INDICIADOS: 
1. MILTON PASCOWITCH; 
2. JOSÉ ADOLFO PASCOWITCH; 
3. ROGERIO PENHA DA SILVA; 
4. RAUL ANDRES ORTUZAR RAMIREZ; 
5. WILSON DA COSTA RITIO FILHO; 
6. ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA; 
7. JOSE DIRCEU DE OLIVEIRA E SILVA; 
8. ROBERTO MARQUES 

DATA DE CONCLUSÃO: 22.06.2016 

Tendo em vista a deflagração da fase ostensiva da presente 
investigação, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão, 
prisões preventivas, temporárias e conduções coercitivas, tem o presente 
despacho o objetivo de INDICAR os elementos probatórios e indiciários 
apontados no que tange a fatos típicos relacionados aos ora indiciados. 

Necessário frisar que parte dos elementos que subsidiam o 
presente IPL já foram objeto de referência no despacho de indiciamento 
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nos autos 212/2015 e 278/2015 (5005151-34.2015.4.04.7000 ), a cujo 
relatório final e despacho de indiciamento se remete (evento 51 ), sendo 
ainda objeto de ação penal (autos 5045241-84.2015.404.7000), tratando 
o presente I PL de condutas remanescentes ainda não objeto da referida 
ação penal. 

1. DAS VANTAGENS ILÍCITAS INTERMEDIADAS POR 
MILTON PASCOWITCH RELACIONADAS A HOPE e 
PERSONAL 

MILTON PASCOWITCH declarou que FERNANDO MOURA 
seria um dos beneficiários do esquema de desvios que se instalou no 
âmbito da PETROBRAS, em que fornecedores, seja de obras ou serviços, 
eram instados a pagar uma porcentagem dos contratos para a 
"manutenção" da condição de ''fornecedores". 

FERNANDO MOURA, que teria sido responsável pela 
indicação de RENATO DUQUE à OI RETORIA DE SERVIÇOS DA 
PETROBRAS, seria um dos beneficiários desse esquema que, em 
conjunto com JOSÉ DIRCEU, receberam vantagens indevidas. 

MILTON, na condição de colaborador, declarou que, dos 
valores pagos mensalmente pela HOPE e PERSONAL (prestadoras de 
serviços de terceirização de mão de obra para a PETROBRAS) eram 
pagos mensalmente a FERNANDO MOURA a quantia de R$ 180.000,00 
mensais, pagamentos estes que perduraram de 201 O até o final de 2013 
sendo instrumentalizados por MILTON. 

Entre os indícios que reforçam as declarações de MILTON e 
seu irmão JOSÉ ADOLFO, é possível apontar os registros de contatos 
telefônicos, objeto de análise no RAPJ º 384/2015 (EVENTO 1, ANEXO 3 
DOS AUTOS 5031859-24.2015.4.04.7000): 

1. Contatos telefônicos entre MILTON X OLAVO 
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~ .. 
MILTON PASCOWITH 

/ "" Usuário Usuário 

/ 

5511981552828 551181552828 

1 1 
23 58 

t t 
i 

5511981461515 , / 551181"'61515 

Usuário Usuário 

~ ,. / .. 
OLAVO HORNEAUX OE MOURA FILHO 

li. Contatos telefônicos entre MILTON e RAUL RAMIREZ 

~ .. 
MILTON PASCOWITH 

/ " Usuário Usuário 

/? ~i 
5511981552828 

1 

551181552828 

1 
57 

t 
551196018220 ' 

Usuário 

"" ~ .. 
40 

t 
i 

,,?! 5511996018220 

Usuáno 
/. 

RAUL ANORES ARTUZAR RAMIREZ 
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Ili. Contatos telefônicos entre MILTON e FERNANDO 
MOURA 

~ .. 
MILTON PASCOWITH 

Usuáno 

/,t., 

i 
5511981552828 

""'6 

Usuáno 

2/ 
/ 

5511983017676 

t 
Usuéno 

1 

ri .. 

i 
11720'12122 

FERNANDO ANTONIO HOURNEAUX DE MOURA 

IV. Contatos entre MILTON X ARTHUR COSTA 

Pág.4 



• MJ - SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
POLÍCIA FEDERAL 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO PARANÁ 
DELEGACIA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 

GT-LAVAJATO 

r .. 
MILTON PASCOWITH 

/ "" Usuário Usuário 

i / ",. 
S5l198i5S2828 ~ 551181152828 

l .. ~ I 
5521999859467 

Usuário 

~ ,. .. 
/ 552199859467 

Usuário 

/ 
ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA 

V. Contatos telefônicos entre MILTON e ROGERIO 
PENHA DA SILVA 
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MILTON PASCOWITH 

/ "" Usuário Usuário 

/ ~, 
551181552828 

1 
154 

t 

5511981552828 

1 
78 

t 
551183176000~ 

Usuário 

/ 5511983176000 

Usuário 

~ ,.. / .. 
ROGERIO PENHA DA SILVA 

O fluxo intenso de contatos telefônicos entre MILTON 
PASCOWITCH e executivos das empresas HOPE e PERSONAL, cuja 
atividade comercial de ambos em nada se relacionam, reforçam o 
afirmado por MILTON. 

FERNANDO MOURA, por sua vez, ao firmar acordo de 
colaboração premiada (5045962-36.2015.4.04.7000), tendo prestado 
declarações acerca das atividades da HOPE e PERSONAL, conforme fls. 
265/269, onde confirma o pagamento de vantagens indevidas por parte 
dos representantes da HOPE e PERSONAL. 

Foi identificada, ainda, na caixa de correio eletrônico de 
OLAVO MOURA, mensagem entre OLAVO e JUNIOR (WILSON RITTO), 
que deixa bem claro a proximidade e o relacionamento entre ambos: 

Message-1 D: <BAY148-w19C04B411104C884BCC043B83FO@phx.gb1> 
Content-Type: multipart/alternative; 

boundary="_Of806fb9-e62a-4d60-9c54-d951 d 140bd9e_" 
X-Originating-lP: [201 .81 .22.184] 
From: olavo moura <olavohmoura@hotmail.com> 
To: JUNIOR HOPE <junior@hoperh.com.br> 
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Subject: esclarecimentos 
Date: Wed, 24 Nov 201 O 12:02:23 -0200 
lmportance: Normal 
MIME-Version: 1.0 

Bom dia JUNIOR. 
Ê constrangedor para mim ter que me submeter a essa 

humilhacão, de estar implorando uma coisa que foi acordada entre 
nos. Tenho por voce respeito, admiracão e amizade, que 
conseguimos nesses oito anos de convivencia, dos quais sempre 
lutamos e torcemos pelo sucesso da sua empresa. Por eu ver em 
você uma pessoa do bem, que deu regalias ate demais a todos que 
participaram com voce da sua empresa, lutei por voce. Não sei se 
voce se lembra, mas ninguém queria mexer com os services na 
instituicão... Desde o careca, o brother e toda a turma do professor. 
Quando o Rogerio me trouxe as coisas, fui direto no Raul , e pedi 
para mim somente isto. Ele me disse: "Nao mexa com varejo, temos 
coisas bem melhores a fazer" , e eu disse que me contentava 
somente com isso. Ele fez para mim, e depois que cresceu, todo 
mundo se interessou. Levei voce para falar pessoalmente com o 
pessoal do professor, por confiar em voce, pois voce me isse: "Figue 
tranquilo.". No meu vocabulario, nao existe a palavra INGRATIDAO, 
somos amigos. Fizemos um acordo e espero que voce o cumpra ate 
fevereiro. Estarei sempre a sua disposicão. Voce deve lembrar que 
quando voce estava com problemas na empresa, tentei ate arrumar 
o pessoal do sogro do meu filho, pessoas competentes e 
reconhecidas no mercado, pois sempre achei voce um grande 
comercial, mas a parte admnistrativa deixava a desejar. Gostaria 
que nos falassemos pessoalmente, para deremir quaisquer duvida. 

Um abrace do amigo. 

O Relatório de Análise nº 160/2016 identificou ainda as 
seguintes mensagens entre o grupo, em resposta ao e-mail de OLAVO 
MOURA, sendo que JUNIOR reforça ainda que "já tinha recebido "recado 
mau criado" de Moura através de BOB (Roberto Marques)." Raul diz que 
vai puxar a planilha, pois tem feito os pagamentos. Rogério responde que 
estes pagamentos estão EM DIA. Wilson solicita a Ana Paula Antunes 
que esta relacione os pagamentos já realizados para o "irmão" de São 
Paulo. 
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Assunto: Fw: esclarecimentos 
De: Junror@hoperhcom.br Jun1or@hoperh com br 
Para: Ana Paula Antunes ana antunes@hoperh com br 
Envio: 25/11/2010 10 46 36 

Anrnha, 
Da para relact0nar os pagamentos feitos pro 1rmao la de sao paulo? 
Valeuuu 
Enviado pelO meu aparelho B1ack8erry® da Vrvo 

From: rogenosllva@hoperh com br 
Date: Wed. 24 Nov 2010 14.57 03 +0000 
To: Raul Ortuzar<raul ortuzar@hoperh com br> Jurnor<Jurnor@hoperh com br> 
ReplyTo: rogenosilva@hoperh com.br 
Subject Re esclarecimentos 

Esta em dia 
Rogeno 
Enviado do meu BlackBerry® da TIM 

From: "Raul Ortuzar" <raul ortuzar@hoperh com br> 
Date: Wed 24 Nov 2010 14 53 38 +0000 
To: W Junror<Junior@hoperhcom.br>: Rogeno Silva<rogeriosllva@hoperh.com.br> 
ReplyTo: raul ortuzar@hoperh.com.br 
Subject Re esclarecimentos 

Fica fno Estou mdo para o aeroporto. Chegando a1 puxamos a planilha para olhar. pois temos fei 
pagamentos . 

Abraco. 

Raul 

From: Jurnor@hoperh com br 
Dat« Wed 24 Nov 2010 14 44 -43 +0000 
To: Raul Ortuzar<raul ortuzar@hoperh com br> Rogerio Silva<rogerios1lva@hoperh com br> 
ReplyTo: Jurnor@hoperh com or 
Subject Fw· esclarecimentos 

Raul, 
Sabe qnto temos que pagar amda para ele ??? 
Vamos escalOnar isso do melhor ,eito para NOS Eu sei que a nossa s1tuacao nao e das melhore 
vamos lacrar tsso !!! 
Ele tem me ligado soque nao tenho atendido. Ja mandou recado mau cnado pelo bob 
ADs 
~r 

Enviado pelo meu aparelho BlackBeny® da Vrvo 
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2. DOS CONTRATOS DA HOPE E PERSONAL JUNTO À 
PETROBRAS 

2. 1. HOPE SERVIÇOS 

MILTON PASCOWITCH declarou, cm resumo, que: 

"QUE a DIR ETORIA DE ENGENHAR IA mantem em suas atribuições a área de "serviços 
compartilhados". na qual a HOPE terceiriza mão de obra técnica e a PERSONAL SERVICE os 
serviços de recepção e limpeza: QUE no inicio da gestão da diretoria. por , ·a lta de 2003/2004 o 
grupo político de JOSÉ DIRCEU, representado por FER ANDO MOURA. se aproximou da 
empresa HOPE, estabelecendo um ··relacionamento comercial" entre HOPE X PETROBRAS X 
RENATO DUQUE: QUE este "relacionamento'' perdurou até o Mensalão: QUE na ocasião do 
Mensalão. a área política se afastou dessas demandas. tendo sido estabelecido um " interlocutor". 
entre as áreas. que no caso foi a pessoa de JULIO CAMARGO: QUE a partir da interposição de 
JULIO CAMARGO então o mesmo passou a receber va lores da HOPE RH e distribuí-los a 
agentes publicas e políticos: QUE antes do Mensalão esse recebimento era feito diretamente dos 
interessados da área política: QUE no caso seria o grupo pohuco de JOSE DIRCEU; QUE JOSE 
DIRCEU era representado pelo empresário FERNANDO MOURA: QUE a " liquidação" dessas 
vantagens era realizada por JULIO CAMARGO; QUE em determinada oportunidade. por volta 
do ano de 2008/2<Xl9 FERNANDO MOURA reclamou a RENATO DUQUE. numa reunião na 
residência do declarante no RIO DE JA NEIRO. que os valores devidos não estavam sendo pagos: 
QUE essa cobrança se dava em razão da "indicação" de FERNANDO MOURA do nome de 
RENATO DUQUE para a DIRETORIA DE SERVIÇOS da PETROBRAS: QUE na ocasião 
RENATO DUQUE indicou a FERNANDO MOURA que buscasse diretamente junto a JULIO 
CAMARGO. QUE nessa época JULIO CAMARGO já era responsável por parte das despesas 
aéreas de deslocamento de JOSÉ DIRCEU: QUE também no caso desses pagamentos de despesas 
áreas o declarante tomou conhecimento da existência de problemas nos pagamentos. de forma 
que JULIO CAMARGO deixou de ser o intermediário. QUE então JULIO CARMARGO deixou 
de ser o "intermediário" nesse ca~o do recebimento de vantagens indevidas oriundas de contratos 
da PETROBRAS pela empresa I IOPE RH: QUE tal decisão foi tomada por RFNATO DUQUE. 
que comun icou as empresas para que procurasse o declarante: QUE na ocasião houve também a 
indicação ao declarante para que assumisse essa intermediação também em relação à empresa 
PERSONA SERVICE: QUE dos valores mensalmente recebidos. R$ 180.000 eram destinados a 
FER ANDO MOURA; QUE do valor restante. ha,ia uma divisão entre RENATO DUQUE 
(40%). JOSE DIRCEU (30%) e o declarante ficava com os 30 % restantes; QUE a I IOPE RH 
pagava mensalmente o valor de 3% dos valores líquidos faturados à PETROBRAS no mês. o que 
equival ia a aproximadamente 1.7% do faturamento bruto. sempre pagos em espécie: QUE os 
valores eram entregues por meio de um dos sócios ROGÉRIO ou RAUL no RIO DE JANEIRO. 
na residência do declarante. ou no escritório de SÃO PAULO na esquina entre as Ruas ltacema e 
São Gabriel, por eles ou por seu tesoureiro de nome CARLOS: QUE o declarante efetuava 
pessoalmente a retirada dos valores: QUE no escritório da empresa em SÃO PAULO havia 
registro de entradas e o declarante se identificava para acesso; QUE a empresa ocupava cinco ou 
seis andares, sendo que o escritório se localizava no 13° andar: QUE os valores mensais 
alcançavam aproximadamente 500 mil reais mensais; QUE também mante~e contatos com a 
pessoa de JUNIOR, que é um dos proprietários da empresa: QUE JUNIOR tinha conhecimento 
de que os valores eram destinados a Diretoria da Petrobras e ao esquema político ligado a JOSE 
DIRCEU: QUE com relação à PERSONAL SERVICE os ,afores eram negociados por contrato. 
em valores percentuais um pouco inferiores ao pago pela HOPE; QUE eram pagas ao declarante 
parcelas fixas, também sempre em espécie: QUE os valores eram pagos pela pessoa de ARTUR 
COSTA. presidente da empresa ou por seu motorista que ia até a residência do declarante; QUE 
em duas oportunidades foi até a sede da empresa. tendo recebido os valores diretamente da 
tesoureira de nome MARLENE: QUE nos dois casos não haviam contratos entre as empresas e a 
JAMP; QUE acredita que os valores pagos mensalmente pela PERSONA seriam em tomo de 
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tre,entos mil Reais: QUE ARTUR tinha conhecimento de que os valores eram destinados a 
Diretoria da Petrobras e ao esquema pol íllco ligado a JOSE DIRCEU: QUE não sabe d1Ler como 
eram gerados os valores em espécie com que eram feitos os pagamentos: QUE os pagamentos 
foram fe itos mensalmente nesse valor até meados de 20 13. quando a HOPE diminuiu o valor dos 
pagamentos para aproximadamente 300 mil mensais. em razão de dificuldades financeiras da 
HOPE: QUE a parur de então FERNANDO MOURA não recebia mais a contribuição mensal; 
QUE também em 2013 houve diminuição dos valores pagos em razão de rescisão de alguns 
contratos: QUE acredita que esse .. esquema·· de pagamentos e.\lsla desde 2004. não sabendo 
in formar sobre os valores anteriores ao pcnodo em que assumiu essa intermediação, QUE a 
HOPE encerrou os pagamentos no fi nal de 2013 e a PERSONAL pagava aproximadamente cem 
mil Reais até o inic io da Operação Lava Jato, QUE o pr.vo de contratos haviam sido encerrados. 
havendo necessidade de nova licitação; QUE tem conhecimento de que RENATO DUQUE 
atuava diretamente no direcionamento dos convites em novos procedimentos licitatórios: QUE 
no ano de 2013 houve uma reunião na residência do declarante entre JOSE DIRCEU, RENATO 
DUQUE. que já havia deixado a PETROBRAS. ROBERTO MA RQUES (808) e JOÃO 
VACCARI onde se discutia a necessidade de que alguém intercedesse junto ao Diretor JOSE 
EDUARDO OUTRA para que fossem licitados novos contratos de terceinzação de mão de obra: 
QUE não sabe a quem competiu tal encargo. mas sabe que alguém intercedeu junto ao diretor 
para que essas licitações ocorressem: QUE tem conhecimento de que as mesmas empresas 
ganharam as licitações; QUE não tem conhecimento desses pagamentos lerem voltado a ocorrer: 
QUE o declarante era responsável por levar as "demandas" das empresas HOPE e PERSONAL 
SERVICE para RENATO DUQUE. QUE via de regra essas demandas eram para a exclusão de 
alguma empresa em cartas convite, quando estas pudessem ameaças as outras interessadas: QUE 
se recorda de que existia uma funcionária de nome SUSANA que era objeto de várias reclamações 
por parte dessas empresas e que DUQUE intercedia em determinados casos em relação a 
negativas de pedidos por parte de SUSANA: QUE acredita que SUSANA não tenha qualquer 
envolvimento com os fatos referidos:" 

Conforme apontado, não havia contrato formalizado ou emissão de notas fiscais por 

parte da JAMP para embasar o pagamento dos valores, uma vez que este ingresso sempre se dava 

mediante pagamentos cm espécie. 

A HOPE RECURSOS HUMANOS, conforme já apontado no IPL 789/2014 (5053807-

56.2014.404. 7000 já firmou com a PETROBRAS contratos que alcançam o valor de aproxjmadamente 

3.5 bilhões de Reais somente entre os anos de 2007/20 11 : 

Modalidade Início do Valor do Qtde 

Licitação Ob1eto prazo Fim do prazo Documento MD Status Adit ivos 

SERVIÇOS SUPLEMENTARES PROJETOS EM GERAL,NO RS Conclui 

Convite ÂMBITO DE ATUAÇÃ 12/01/2007 10/01/2011 136.668.918,02 do 

SERVIÇOS SUPLEMENTARES DE APOIO À GESTÃO RS Concluí 

Convite EMPRESARIAL 12/01/2007 10/01/2011 487.152.971,15 do 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPLEMENTARES DE APOIO R$ Conclui 

Convite T~CNICO E ADMIN 02/07/2007 28/10/2011 31.995.718,03 do 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPLEM ENTARES DE APOIO À RS Conclui 

Convite GESTÃO EMPRES 02/07/2007 27/12/2011 31.997.092,76 do 

Conclui 

Convite SERVIÇO DE APOIO T~CNICO E ADMINISTRATIVO 19/05/2009 15/ 10/2011 RS 8.896.747,00 do 
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APOIO A GESTÃO EMPRESARIAL E GERENCIAMENTO DE 

PROJETOS 03/11/2009 01/11/2012 RS 3.427 .191,94 

SERVIÇOS SUPLEMENTARES DE APOIO 

ADMINISTRATIVO, APOIO À GEST 26/02/2010 31/03/2011 RS 2.007.604,34 

TERMO DE QUITAÇÃO HOPE REFERENTE AO CONTRATO 

6000.0033116.07 20/07/2010 17/10/2010 RS 24.910,95 

TERMO DE QUITAÇÃO HOPE REFERENTE AO CONTRATO 

6000.0032745.07 20/07/2010 17/ 10/2010 RS 23.946,115 

SERVIÇO DE APOIO, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA 

À GESTÃO EMPR 26/08/2010 20/08/2011 RS 1.809.593,52 

MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA 14/ 10/2010 25/10/2010 RS 3.224,83 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM SEGURANÇA 

DO TRABALHO, M 15/10/2010 13/10/2014 RS 4 .350.134,16 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ÀS ATIVIDADES DA 

ENGENHARIA/! 03/01/2011 08/09/2015 RS 9.172.691,09 

RS 

SERVIÇOS SUPLEMENTARES DE APOIO À GESTÃO 1.159.605.Dl6,8 

EMPRESARIAL E PROJE 11/01/2011 09/01/2015 o 

SERVIÇO PARA REGULARIZAÇÃO DE PROPRIEDADES 

PERTENCENTES À PE 27/01/2011 30/12/2012 RS 5 70.110,65 

TERMO DE QUITAÇÃO ICJ 2200.0030496.07.2 25/02/2011 27/03/2011 RS 42.504,12 

SERVIÇOS DE RECEPÇÃO EM SÃO PAULO E SANTOS - SP 27/06/2011 26/06/2012 RS 1.901.651,64 

SERVIÇOS SUPLEMENTARES DE APOIO TÉCNICO E R$ 

ADMINISTRATIVO PAR 26/09/2011 09/09/2014 37 .099.940, 75 

SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA 

UTE-GLB 19/ 12/2011 28/02/2013 RS 3.487.086,72 

SERVIÇOS SUPLEMENTARES DE APOIO À GESTÃO R$ 

EMPRESARIAL - REGIÃ 26/12/2011 09/12/2014 34.530.917,00 

SERVIÇOS SUPLEMENTARES DE APOIO A PROJETOS EM R$ 

GERAL (LOTE A) 27/02/2012 25/02/2016 28.279.135,58 

SERVIÇOS DE APOIO PARA AS ATIVIDADES DO SAF-SMS E 

SERVIÇOSC 10/09/2012 09/09/2015 RS 3.745.703,88 

SERVIÇOS OE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL, NO 

ÂMBITO DA UO-SEA 27/05/2013 26/05/2016 RS 454.991,52 

SERVIÇOS TÉCNICOS OE PLANEJAMENTO, 

PROGRAMAÇÃO E CONTROLE, V 23/10/2013 14/06/2015 RS 1.055.419,40 

SERVIÇOS TÉCNICOS DE PLANEJAMENTO, 

PROGRAMAÇÃO E CONTROLE, V 23/10/2013 14/06/201S RS 3.147.726,20 
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SERVIÇOS TtCNICOS DE PLANEJAMENTO, 
PROGRAMAÇÃO E CONTROLE, V 23/ 10/2013 14/ 06/2015 RS 556.277,60 

SERVIÇOS TtCNICOS DE PLANEJAMENTO, 

PROGRAMAÇÃO E CONTROLE, V 28/ 10/2013 19/06/2015 R$ 2.427.032,20 

SERVIÇOS TtCNICOS DE PLANEJAMENTO, 
PROGRAMAÇÃO E CONTROLE, V 22/ 11/2013 14/ 07/ 2015 RS 1.666.882,60 

SERVIÇOS DE ZELADOR IA DA ÁREA DA ESTAÇÃO DE 
CAPTAÇÃO DE ÁGUA 25/ 02/2014 24/ 02/2016 R$ 608.875,20 

RS 
SERVIÇOS SUPLEMENTARES DE PROJETOS EM GERAL 24/ 03/ 2014 22/ 03/ 2017 115 771.530,22 

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PLANOS DE 
MANUTENÇÃO E LISTAS DE S 07/07/2014 06/03/2016 R$ 1.219.478,49 

R$ 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPLEMENTARES DE APOIO À 1.347.187.759,4 
GESTÃO E PROJ 26/07/ 2014 24/ 07/ 2016 4 

SERVIÇOS TtCNICOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, 
MEIO AMBIENTE E 01/ 08/2014 27/01/2015 RS 1.022.876,00 

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, MANUTENÇÃO RS 
PREDIAL, REFRI 01/ 10/ 2014 29/ 03/ 201S 11.094.020,90 

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, MANUTENÇÃO 
PREDIAL, REFR 01/10/2014 29/ 03/2015 RS 4.184.726,75 

SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, MANUTENÇÃO 

PREDIAL, REFRI 01/ 10/ 2014 29/ 03/2015 R$ 2.568.307,04 

3.479.758.714,9 

4 
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Ativo 

Ativo 

Ativo 

Ativo 

Ativo 

Ativo 

At,vo 

Ativo 

Ativo 

Deve ser destacado que a HOPE RECURSOS HUMANOS 
mantém ainda contratos com a TRANSPETRO, cujos pagamentos, entre 
201 a 2012, alcançaram o valor de R$ 212.460.130,69 (conforme dados 
fornecidos pela PETROBRAS no evento 30 do já referido IPL. 

MILTON PASCOWITCH declarou, em resumo, que: 
"'QUE a DrRETORIA DE ENGE HARIA mantem cm suas atribuições a área de "serviços 
companilhados··. na qual a HOPE terceuiza mão de obra técnica e a PERSONAL SERVICE os 
seí\ 1ços de recepção e limpeza, QUE no m1c10 da gestão da diretoria. por "olta de 2003/2004 o 
grupo político de JOSÉ DIRCEU. repre entado por FER ANDO MOURA. ~e aproximou da 
empresa HOPE. eMabclecendo um "relacionamento comercial" entre HOPE X PETROBRAS X 
RFNATO DUQUE: QUE este "'relac1onamento·· perdurou até o Mensalão. QUE na ocasião do 
Mensa lão. a área política se afastou dessas demandas, tendo sido estabelecido um " interlocutor". 
entre as áreas. que no caso foi a pes\oa de JULI O C AMARGO: QUE a partir da interposiçao de 
JULIO CAMARGO então o me, mo pas ou a receber valores da HOPE RH e distribuí-los a 
agentes pubhcos e pohucos: QLT antes do Mensalão esse recebimento era feito diretamente dos 
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interessados da área política: QUE no caso seria o grupo político de JOSE DIRCFU: QUE JOSF 
DIRCEU era representado pelo empresário FERNANDO MOU RA: QUE a " liquidação'· dessas 
,antagens e ra realizada por JULIO CAMARGO: QUE em dctcnmnada oportunidade, por volta 
do ano de 2008/2009 FERNANDO MOURA reclamou a RENATO DUQUE, numa reunião na 
res idência do declarante no RIO or~ JANEIRO. que os valores devidos não esta\-am sendo pagos: 
QUE essa cobrança se dava em ra1.ão da "indicação" de FERNANDO MOURA do nome de 
RENATO DUQUE para a DIRETORIA DE SERVIÇOS da PETROBRAS: QUE na ocasião 
RE ATO DUQUE indicou a FERNANDO MOURA que buscasse diretamente junto a J ULIO 
CAMARGO. QUE nessa época JULIO CAMARGO já era responsável por parte das despesas 
aéreas de deslocamento de JOSE DIRCEU: QUE também no caso desses pagamentos de despesas 
ãreas o declarante tomou conhecimento da existência de problemas nos pagamentos. de íurrna 
que JUl 10 CAMARGO deixou de ser o intermediário: QUE então J ULIO CARMARGO deixou 
de ser o "intermediário" nesse caso do recebimento de vantagen, indevidas ori undas de contratos 
da PETROBRAS pela empresa I IOPE RH: QUE tal decisão foi tomada por RENATO DUQUE, 
que comunicou as empresas para que procurasse o declarante: QUE na ocasião houve também a 
indicação ao declarante para que assumisse essa intermediação também em relação à empresa 
PERSONA SERVICE; QUE dos valores mensalmente recebidos. R$ 180.000 eram destinados a 
FER A DO MOURA: QUE do valor restante, havia uma divisão entre RENATO DUQUE 
(40%), JOSE DIRCEU (30%) e o declarante ficava com os 30 % restantes: QUE a IIOPE RH 
pagava mensalmente o valor de 3% dos valores líquidos faturados à PETROBRAS no mês. o que 
equi,alia a aproximadamente 1.7% do faturan1ento bruto, sempre pagos em espécie: QUE os 
valo res eram entregues por meio de um dos sóc ios ROGÉRIO ou RAUL no RIO DE JAN EIRO. 
na residência do declarante, ou no escritório de SÃO PA ULO na esquina entre as Ruas ltaccma e 
São Gabriel. por eles ou por seu tesoureiro de nome CARLOS: QUE o declarante efetuava 
pessoalmente a ret irada dos valores; QUE no escritório da empresa em SÃO PAULO havia 
registro de entradas e o declarante se identificava para acesso: QUE a empresa ocupava cinco ou 
seis andares. sendo que o escritório se localizava no 13° andar: QUE os valores mensais 
alcançavam aproximadamente 500 mil reais mensais: QUE também manteve contatos com a 
pessoa de JUNIOR. que é um dos proprietários da empresa. QUE JUNIOR tinha conhecimento 
de que os valores eram destinados a Diretoria da Petrobras e ao esquema político ligado a JOSE 
DIRCEU: QUE com relação à PERSONAL SERVICE os valores eram negociados por contrato. 
em valores percentuais um pouco inferiores ao pago pela IIOPE: QUE eram pagas ao declarante 
parcelas fo,as . também sempre cm espécie: QUE os valores eram pagos pela pessoa de ARTUR 
COSTA. presidente da empresa ou por seu motorista que 1a até a residência do declarante: QUE 
em duas oponunidades foi até a sede da empresa. tendo recebido os valores diretamente da 
tesoureira de nome MARLENE: QUE nos dois casos não haviam contratos entre as empresas e a 
JAMP: QUE acredita que os valores pagos mensalmente pela PERSONA seriam em torno de 
trezentos mil Reais: QUE ARTUR tinha conhecimento de que os valores eram destinados a 
Diretoria da Pctrobras e ao esquema político ligado a JO L DIRCEU: QUE não sabe d17er corno 
eram gerados os valores cm espécie com que eram feitos os pagamentos: QUE os pagamentos 
foram feitos mensalmente nesse valor até meados de 20 13. quando a HOPE diminuiu o valor dos 
pagamentos para aproximadamente 300 mil mensais. cm razão de dificuldades financeiras da 
IIOPE: QUE a partir de então FERNANDO \IIOURA não recebia mais a contribuição mensal : 
QUE também em 20 13 houve diminuição dos valores pagos em ra1,ão de rescisão de alguns 
contratos: QUE acredita que esse "esquema" de pagamentos exista desde 2004. não sabendo 
informar sobre os valores anteriores ao período em que assumiu essa intermediação; QUE a 
HOPE encerrou os pagamentos no final de 2013 e a PERSONAL pagava aproximadamente cem 
mil Reais até o inicio da Operação La\'a Jato. QUE o p111l'o de contrato, haviam sido encerrados. 
havendo necessidade de nova licitação. QUE tem conhecimento de que RENATO DUQUE 
atuava diretamente no direcionamento dos convites cm novos procedimentos licitatónos: QUr 
no ano de 2013 houve urna reunião na residência do declarante entre JOSE DIRCEU, RENATO 
DUQUE. que já havia deixado a PETROBRAS. ROBERTO MA RQUES (808) e JOÃO 
VACCAR I onde se d iscutia a necessidade de que alguém intercedesse junto ao Diretor JOSE 
EDUARDO DUTRA para que fossem licitados novos contratos de tcrceirização de mão de obra. 
QUE não sabe a quem competiu tal encargo, mas sabe que alguém intercedeu junto ao diretor 
para que essas licitações ocorressem, QUE tem conhecimento de que as mesmas empresas 
ganharam as 1 icitações. QUE não tem conhecimento desses pagamentos terem voltado a ocorrer: 
QUE o declarante era responsável por levar as "demandas"" das empresas HOPE e PERSONAL 
SERV ICE para RENATO DUQUE: QUE via de regra essas demandas eram para a exclusão de 
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alguma empresa em canas convite. quando estas pudessem ameaças as outras interessadas, QUE 
se recorda de que existia uma funcionária de nome SUSANA que era objeto de várias reclamações 
por parte dessas empresas e que DUQUE intercedia em determinados casos em relação a 
negativas de pedidos por pane de SUSANA: QUE acredita que SUSANA não tenha qualquer 
envolvimento com os fatos referidos:" 

Conforme apontado, não havia contrato formalizado ou 
emissão de notas fiscais por parte da JAMP para embasar o pagamento 
dos valores, uma vez que este ingresso sempre se dava mediante 
pagamentos em espécie. 

Foi identificado intenso fluxo de contato entre ARTHUR 
COSTA e MILTON PASCOWITH, conforme abaixo evidenciado: ,. .. 

MILTON PASCOWITH 

/ "" Usuário Usuário 

i / "" i 
5511981'52828~ SS1l8'i52828 

Y ··~ T 
i i 

5521999859467 

' Usuário 

~ r .. 
/ 552199859467 

Usuário 

/ 
ARTHUR EDMUNDO ALVES COSTA 

3. DO RELACIONAMENTO COM JOSE DIRCEU DE 
OLIVEIRA E SILVA 
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O material apreendido exi me de dúvidas os relacionamentos promLcuos existentes 

entre os investigados. Veja-se, a título exemplificativo: 

3.1 . O Relatório de análise nº 11 9/2016 evidencia que a empresa HOPE 

custeava d iretamente despesas pessoais de JOSE DIRCEU - o YCP -

(várias hospedagens no hotel SOFITEL no RIO DE JANEIRO, carro e 

motorista e até mesmo hospedagem para a namorada. Frise- e que o 

custo de cada diária, cm suíte de luxo do hotel, era de R$ 1.900,00 a 

diária, ainda no ano de 20 11 . 

Importante ainda destacar a menção ao Jr. (WILSON DA COSTA 

RIITO FILHO), indicando que o mesmo tinha participação dire ta nos 

fatos. 
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Assunto: ENC: Vip 
De: Simone Castedo s1mone castedo@hoperh.com.br 
Para: 'v1v1ane santos@hopertl com br' v1V1ane santos@hoperh com br: 
Envio: 21/07/2011 15 06 05 

Vivi, 

Pergunte, para Ana e ela achou melhor você checar com Jr quem é que vai 
cuidar do VIP. 
Pode fala r com ele? 

Bjs, 

Simone Castedo 
AMtente de Otretoria 
T~I.: ll 3923 3333 
Celulctr: 21 9709 8l2'i' 
E mail: sims>ne.castcdolOJto11erll,com.br 

P J.ntcs de i"l'rimir, pcnn cm sua rc:pori:abilidadc e CCll!'p'OfNUO cem o NJ:IO 
ANDIENTI:! 

De: Odtl,a Rocha (ma1lto:agenda@mfitA,i.t411U.hffl.com.br] 
Enviada em: quinta-feira, 21 de Julho de 2011 14:41 
Para: 'Sunone Castedo' 
Cc : gea.cruz@hoperh.com.br; secretana@jdaconsultoria.com.br 
Assunto: Vip 
Prioridade: Alta 

Simone, 

vamos p recisar do apoio de vc para domingo, vou precisa de hotel e motonsta, 

Te passo todas as informações amanhã 

Odilia 
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Assunto: ENC: Hotel 
De: Tatiana Correia tat1ana corre1a@hopert1 com br 
Para: s1mone.castedo@hoperh com br. 
Envío: 22/06/2011 17 õ9·20 

51, 

Vamos acompannando isso Juntas de casa. 

Eles ainda não definiram quem vai ficar. 

beiJOS 

Zt,ana ~e.a 

~ente de {i}í;,~l'ia 

§2. 21 8923-820 I 

rJ,Ma,.... 21 9956-3õõ6 

"5-mtUt.· tat.e{,na~,':l't<~:~"'fÀ.•.-..q• ,ü 

P Ante: de in,irimir. pcri:c cm :ua l'C"'.pon:abilidadc e compromisso cem o NF:IO AM8IeNTE1 

De: Odilia Rocha [mailto:agenda@ftfifR.j&mrnfflti.com.brJ 
Enviada em: quarta-feira, 22 de junho de 201110:17 
Para: 'Tatiana Correia' 
Assunto: Hotel 
Prioridade: Alta 

Tatiana, bom dia! 

Por favor, fazer reserva no Sofrtel do R10 para Evamse Santos (namorada do Vip), dos dias 25 a 
28 de Junho, não precisa ser igual a do ZD, mas uma suite boa, 

Aguardo seu retorno, 

Odilia Roc.ha 
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Assunto: ENC: Hotel 
De: Tatiana Correia tat1ana corre1a@hoperh com.br 
Para: s1mone castedo(.á}hoperh com br. 
Envio: 24/06/2011 11 55 40 

~ "">-
datia a 'C:::<--He.a. 

~ ~.,.te!IZ;~ 

&..~ ~/S9zS-820I 

~dz!a,.;. ~l 9956-3666 

P Ante: cu i"'fl"ÍIM', pc!!:-C cm :uo rc:pon.:~ilidodc e compt"omi::o cem o NE:IO AMBIENTE' 

De: somEL Rio de Janeiro RE4 (ma11to :Hl988-RE4@sofitel.com) 
Enviada em : quarta-feira, 22 de Junho de 2011 19:06 
Para: tattana.correia@hoperh.com.br 
Assunto: ENC: Hotel 

Prezado Tatiana. 
Conforme sohotado. o So'tel R,o de Janeiro Copacabana tem a satisfação de confirmar sua reserva como segue 

Nome do Hóspede· 
Data de entrada 
Data de sai da 
Loca ,..:ador 
Tipo .Apartamento 
Olá11a 
Forma de Pagamento· 
Garantia· 
Obser11ações 

Sra Evamse Santos 
25.'06/11 
2&'06/1 1 
287674 
Su,te J uruor Vista Mar - Duplo 
RS 1145.00 + 10% Taxa de serviço+ 5% SS - RS 9 00 Crty Room Tax 
Direto ao hotel 

Aguardamos 9aranba de no show 
Café da manha opcional no valor de RSSS.00 .. 10% taxa de selVIÇO 

O nível de intimidade do VIP com seus mantenedores era tamanho que a funcionária 

SIMONE (Assistente da Diretoria) da HOPE destaca que a empresa assumiria 

qualquer gasto extra, além de solicitar que atentem para as preferências do VIP 

inclusive pelo mesmo quarto. 
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De: Simone castedo [ma1lto :S1mone.castedo@hoperh.com.br] 
Enviada em: sexta-feira, 22 de Julho de 2011 15:36 
Para: SOFITEL Rio de Janeiro RE4 
Cc: viv,ane.santos@hoperh.com.br; ana.antunes@hoperh.com.br 
Assunto: ENC: RESERVA VIP 

Katerina, boa tarde. 

Conforme contato telefônico, solicito reserva para VIP para a noite de domingo 24/07. 
Informo que todas as despesas serão pagas por nós, após check out, diretamente na recepção do hotel 
e não na forma de depósito e caso aja NO SHOW, ficamos responsáveis pelo pagamento de qualquer 
forma. 
Lembrando que qualquer iasto extra...s.erá.pago poc.nós, assim que for feito o check out. Favor não 
cobrar NADA no check out! 
OBS.: Atentar para as preferências de quarto dele. Quase sempre fica no 820. Preferência pelo 82 andar. 

Me coloco à d1spos1ção para maiores esclarecimentos. 
Fico no aguardo da confirmação. 

Atenciosamente, 

Simone Castedo 
Amstente de Diretorta 
lt'I. 21 3923 3BJ 
Ct'lular 2! 9709 8229 
E mail: simonu.as.tcdo~boocrh.com.br 

3.2. O Relatório 160/2016, por sua vez, também 
reforça os vínculos entre o grupo e BOB indicando 
diversas trocas de mensagens entre JUNIOR e 
ROBERTO MARQUES: 
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Assunto: Re: Dr !!! 
De: Bob Marques r1>obmarques@gma11 com 
Para: Junior junior@hopertuom.br. 
Envio: 29/03/2010 17 08 29 

Falou Amigo! 

Bob Marques 

Em 29/03/2010, is 17:06, "Junio r" escreveu: 

> Prezado amigo , 
> 
> Desculpe pelo retorno tardio mas a secretária do Dr. Me deu retorno 
> na sexta feira !!! 
> 
> Pediu que aguardasse mais um pouquinho pq a bola já está na marca do 
> penalty e o dr. Está acabando de amarrar o goleiro. 
> 
> Só não podemos despe=diçar esse penalty com o goleiro amarrado .... 
> 
> Acho que o negócio está comando forma. 
> 
> 1 grande abraço e boa semana 
> 
> Att, 
> 
> JR 
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Assunto: Ligação Importante 
De: Tatiana Correia taliana corre1a@hoperh.com br 
Para: 'Junior' JUnior@hoperh.com.br 
Envio: 27/09/201 O 11.05.34 

Jr, 

Bom dia, está melhor? 

O Bob ligou e in formou que vem ao Rio hoje e precisa conversar com você, 
a respeito do chefe. 

Você pode atender? 

At, 

Tatiana Correia 
Assistente de Diretoria 
Tel.: .21 39.23 3.201 
Celulu: .21 9956 3556 
E mail: tatiana.cQW:ia@hooccb,com.br 

P Antes de Ífffrimir , pcMC cm sua rcspoMabilidadc e compromÍS$O cem o NEIO 
AN~IeNTE1 

Ouvidos em sede policial , ROGERIO (fls. 225/228), em 
resumo, nega manter contatos com JOSE DIRCEU e ROBERTO 
MARQUES (BOB), bem como ter repassado valores a JULIO CAMARGO 
e MILTON PASCOWITH. 

RAUL RAMIREZ (fls. 231 /235), da mesma forma, negou ter 
repassado valores a MILTON e JOSE ADOLFO PASCOWITH, bem como 
a JULIO CAMARGO, assim como JOSÉ DIRCEU e ROBERTO 
MARQUES, bem como disse desconhecer os irmãos FERNANDO e 
OLAVO MOURA. 

WILSSON RITTO FILHO, o JUNIOR, por sua vez, foi ouvido 
conforme termo constante nas fls. 238/243, onde, da mesma forma que 
os anteriores, nega conhecer ou manter relações com os demais 
investigados. Da mesma forma, nega também os repasses de valores. 

ARTHUR COSTA apresentou-se nesta Superintendência, 
conforme documentos acostados aos autos, tendo optado por 
permanecer em silêncio. 
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O conteúdo dos relatórios acostados aos autos é frontalmente 
afastado pelo teor dos elementos já carreados aos autos, que apontam, 
além do intenso contato dos investigados com MILTON/JOSÉ ADOLFO, 
ainda há elementos no material apreendido que reforçam o 
relacionamento com OLAVO/FERNANDO MOURA, assim como o 
constante relacionamento com JOSE DIRCEU - o VIP, de quem custeiam 
até despesas de hospedagem em um dos hotéis mais luxuosos do RIO 
DE JANEIRO. 

CONCLUSÃO 

Tendo em vista os elementos apontados, havendo fartos 
indícios da utilização das empresas HOPE e PERSONAL para o 
pagamento de vantagens ilícitas para públicos e pessoas vinculadas a 
eles, com vinculação a contratos obtidos junto à PETROBRAS, com 
fundamento no art. 2°, §6º da Lei nº 12.830 e no art. 6° do Código de 
Processo Penal, em virtude da materialidade e dos indícios de autoria 
colhidos nos presentes autos de Inquérito Policial, INDICIO: 

- formação de quadrilha no âmbito da PETROBRAS (artigo 288 
do CP) 
- corrupção ativa (artigo 317 do CP) 
- lavagem de dinheiro (artigo 1 º da Lei nº 9.613/98 por ter 
dissimulado, de várias maneiras, o recebimento de vantagens 
ilícitas no âmbito de contratos mantidos por empreiteiras e 
prestadoras de serviços da PETROBRAS, por meio das 
empresas HOPE e PERSONAL, prestadoras de serviço 
terceirizado na área de RH da PETROBRAS) 
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- formação de quadrilha (artigo 288 do CP) 
- corrupção ativa (artigo 333 do CP) 
- lavagem de dinheiro (artigo 1 º da Lei nº 9.613/98 por ter 
dissimulado, de várias maneiras, o recebimento de vantagens 
ilícitas no âmbito de contratos mantidos por empreiteiras e 
prestadoras de serviços da PETROBRAS, por meio das 
empresas HOPE e PERSONAL, prestadoras de serviço 
terceirizado na área de RH da PETROBRAS) 

- Corrupção ativa (artigo 333 do CP) 
- formação de quadrilha (artigo 288 do CP) 
- lavagem de dinheiro (artigo 1 º da Lei nº 9.613/98 por ter 
dissimulado, de várias maneiras, o recebimento de vantagens 
ilícitas no âmbito de contratos mantidos por empreiteiras e 
prestadoras de serviços da PETROBRAS, por meio das 
empresas HOPE, prestadoras de serviço terceirizado na área de 
RH da PETROBRAS) 

- Corrupção ativa (artigo 333 do CP) 
- formação de quadrilha (artigo 288 do CP) 
- lavagem de dinheiro (artigo 1 º da Lei nº 9.613/98 por ter 
dissimulado, de várias maneiras, o recebimento de vantagens 
ilícitas no âmbito de contratos mantidos por empreiteiras e 
prestadoras de serviços da PETROBRAS, por meio das 
empresas HOPE, prestadoras de serviço terceirizado na área de 
RH da PETROBRAS) 

- Corrupção ativa (artigo 333 do CP) 
- formação de quadrilha (artigo 288 do CP) 
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- lavagem de dinheiro (artigo 1 º da Lei nº 9.613/98 por ter 
dissimulado, de várias maneiras, o recebimento de vantagens 
ilícitas no âmbito de contratos mantidos por empreiteiras e 
prestadoras de serviços da PETROBRAS, por meio das 
empresas HOPE, prestadoras de serviço terceirizado na área de 
RH da PETROBRAS) 

- Corrupção ativa (artigo 333 do CP) 
- formação de quadrilha (artigo 288 do CP) 
- lavagem de dinheiro (artigo 1 º da Lei nº 9.613/98 por ter 
dissimulado, de várias maneiras, o recebimento de vantagens 
ilícitas no âmbito de contratos mantidos por empreiteiras e 
prestadoras de serviços da PETROBRAS, por meio das 
empresas PERSONAL, prestadoras de serviço terceirizado na 
área de RH da PETROBRAS) 

- Corrupção ativa (artigo 317 do CP) 
- Formação de quadrilha (artigo 288 do CP) 
- lavagem de dinheiro (artigo 1 º da Lei nº 9.613/98 por ter 
dissimulado, de várias maneiras, o recebimento de vantagens 
ilícitas no âmbito de contratos mantidos por empreiteiras e 
prestadoras de serviços da PETROBRAS, por meio da empresas 
HOPE, prestadora de serviço terceirizado na área de RH da 
PETROBRAS, mediante o custeio de hospedagens) 

- Corrupção ativa (artigo 317 do CP) 
- Formação de quadrilha (artigo 288 do CP) 
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Queira o Sr. Escrivão proceder à elaboração de auto de 
qualificação indireta e demais formulários para os devidos registros; 

Após, remetam-se os autos para apreciação do MM. Juiz 
Federal e do Ministério Público Federal, destacando que resta pendente 
apenas a pesquisa junto ao Hotel Sofitel, referida na fl. 285, que será 
remetida oportunamente. 

Curitiba, 22 de junho de 2016 

n ~ · ........ ~---
MÁRCIO ADRIANO ANSELMO 
t>elegado de Polícia Federal 

Matrícula 9.837 
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