
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força Tarefa

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA: 

PROCESSO Nº 0510926-86.2015.4.02.5101 (ação penal)

D  EMAIS REFERÊNCIAS:

AUTOS Nº 0502834-85.2016.4.02.5101 (Inquérito Policial nº 50/2016-11 – Delecor)
AUTOS Nº 0506190-88.2016.4.02.5101 (Operação Pripyat – prisões cautelares)
AUTOS Nº 0506314-71.2016.4.02.5101 (Operação Pripyat – buscas e apreensões)
AUTOS Nº 0506315-56.2016.4.02.5101 (Operação Pripyat – sequestro de bens)
AUTOS Nº 0502260-62.2016.4.02.5101 (monitoramento telefônico e telemático)
AUTOS Nº 0511770-36.2015.4.02.5101 (quebra bancária e fiscal Flexsystem)
AUTOS Nº 055927-56.2016.4.02.5101 (quebra bancária e fiscal VW Refrigeração)
AUTOS Nº 0505091-83.2016.4.02.5101 (quebra bancária e fiscal funcionários públicos)
AUTOS Nº 0504557-42.2016.4.02.51.01 (homologação leniência Andrade Gutierrez)
AUTOS Nº 0505092-68.2016.4.02.5101 (adesão à leniência Fernando Carvalho)
AUTOS Nº 0505905-95.2016.4.02.5101 (adesão à leniência Fernando Vanconcellos)
AUTOS Nº 0505906-80.2016.4.02.5101 (adesão à leniência Clorivaldo Bisinoto)
AUTOS Nº 0505908-50.2016.4.02.5101 (adesão à leniência Elmio Rosa)
AUTOS Nº 0505909-35.2016.4.02.5101 (adesão à leniência Lauro Tiradentes)

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelos Procuradores

da República que ao final  subscrevem,1 no exercício de suas atribuições  constitucionais  e

legais, em especial a disposta no art. 129, I, da Constituição Federal, comparece perante esse

Juízo  para,  com  base  nas  provas  contidas  nos  diferentes  autos  eletrônicos  em  epígrafe,

oferecer DENÚNCIA em desfavor de:

1 Designados  para  atuar  neste  feito  e  conexos  pelas  Portaria  PGR/MPF  nº  947,  de  10  de  novembro  de  2015,
Portarias PGR/MPF nº 421 e 422, de 09 de junho de 2016 e Portaria PGR/MPF nº 591, de 22 de julho de
2016.
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1)  LUIZ  ANTÔNIO  DE  AMORIM  SOARES, ex-
Diretor Técnico da ELETRONUCLEAR, CPF nº 

,  CI  nº  ,  brasileiro,  casado,  engenheiro
mecânico,  nascido no Rio de Janeiro aos 16/05/1957, filho de

 atualmente custodiado no Presídio de Bangu 8,
em cumprimento de mandado de prisão preventiva;

2)  LUIZ  MANUEL  AMARAL  MESSIAS,  ex-
Superintendente  de  Gerenciamento  de  Empreendimentos  da
ELETRONUCLEAR,  CPF  nº  ,  CI  nº  nº

  brasileiro  naturalizado,  divorciado,
engenheiro nuclear, nascido em Portugal aos 04/01/1946, filho
de ,  com endereço na

, atualmente custodiado no Presídio de Bangu 8, em
cumprimento de mandado de prisão preventiva;

3)  JOSÉ  EDUARDO  BRAYNER  COSTA
MATTOS,  ex-Superintendente  de  Construção  da
ELETRONUCLEAR, CPF nº , CI nº 
(IFP/RJ), brasileiro, casado, engenheiro de construções, nascido
em Recife aos 30/07/1952, filho de 

 com endereço  na  

 atualmente custodiado no
Presídio de Bangu 8,  em cumprimento de mandado de prisão
preventiva;

4)  EDNO  NEGRINI,  ex-Diretor  de  Administração  e
Finanças da ELETRONUCLEAR, CPF nº  ,  CI

  brasileiro,  divorciado,  engenheiro
eletricista,  nascido  na  cidade  de  Primeiro  de  Maio-PR  aos
22/02/1957, filho ,
atualmente sem endereço fixo no Rio de Janeiro, com endereço

 custodiado no Presídio de Bangu 8, em cumprimento de
mandado de prisão preventiva;

5) PÉRSIO JOSÉ GOMES JORDANI,  ex-Diretor de
Planejamento,  Gestão  e  Meio  Ambiente  da
ELETRONUCLEAR,  CPF nº  ,  CI nº

, brasileiro,  casado,  analista  de  sistemas  aposentado,
nascido no Rio de Janeiro-RJ aos 10/05/1946, filho de 

,  com  endereço  na
,

atualmente custodiado no Presídio de Bangu 8, em cumprimento
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de mandado de prisão preventiva;

6)  MARCO  AURÉLIO  BARRETO  PEREIRA
LEITE,  sócio  da  empresa  VW  REFRIGERAÇÃO,  CPF  nº

, CI nº  brasileiro, casado,
engenheiro civil, nascido no Rio de Janeiro-RJ aos 01/04/1968,
filho  d

 com endereço na 
;

7)  MARCO  AURÉLIO  VIANNA  PEREIRA
LEITE,  sócio  da  empresa  VW  REFRIGERAÇÃO,  CPF  nº

,  CI  nº  brasileiro,  casado,
empresário, nascido no Rio de Janeiro aos 10/08/1941, filho de

,  com
endereço  na  

;

8) DELMO  PEREIRA  VIEIRA,  sócio  da  EVAL  –
Empresa  de  Viação Angrense,  CPF nº ,  CI nº

,  brasileiro,  casado,  administrador  de  empresas,
nascido  no  Rio  de  Janeiro  aos  02/03/1950,  filho  de  

, com endereço na

9) ROGÉRIO NORA DE SÁ, ex-executivo da ANDRADE
GUTIERREZ, CPF nº , CI 
brasileiro, casado, engenheiro, nascido em Barra do Piraí-RJ aos
21/04/1949, filho de ,
com  residência  na  

10) CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO,
ex-executivo da ANDRADE GUTIERREZ, CPF nº

 CI  nº  ,  brasileiro,  casado,  engenheiro  civil,
nascido em Rio Grande-RS aos 27/09/1956, filho de 

, residente na

11)  FLAVIO  DAVID  BARRA, ex-executivo  da
ANDRADE  GUTIERREZ,  CPF  n°  ,  CI  nº

 brasileiro,  casado,  engenheiro  civil,
nascido  em  Varginha  aos  06/05/1962,  filho  de  

, residente na
,  onde cumpre prisão domiciliar  determinada por  este
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Juízo;

12)  GUSTAVO  RIBEIRO  DE  ANDRADE
BOTELHO, ex-executivo  da  ANDRADE  GUTIERREZ,
brasileiro, CPF , CI 
casado, engenheiro, nascido no Rio de Janeiro em 17/05/1954,
filho de ,  residente da

13) JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, sócio da ENGEVIX,
engenheiro civil, casado, CPF nº , CI nº 

, residente na 
,  atualmente  cumprindo

prisão domiciliar determinada por este Juízo no endereço de sua
genitora na ;

14)  LUDMILA  GABRIEL  PEREIRA,  sócia  da
empresa  FLEXSYSTEM,  CPF  nº  ,  CI

 brasileira,  solteira,  arquiteta,  nascida  no
Rio de Janeiro aos 18/12/1972, filha de 

, com endereço na

15)  MARLEI  GABRIEL  PEREIRA, CPF  nº
,  CI   brasileira,  viúva,

psicóloga, nascida em Nova Granada-SP aos 17.08.1946, filha
de , com endereço na

;

pela prática dos crimes a seguir descritos:

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO

A  presente  denúncia  apresenta  o  resultado  da  parcela  mais

significativa da investigação levada a cabo pelo Ministério  Público Federal  e pela  Polícia

Federal,  com  o  apoio  da  Receita  Federal,  cujo  desfecho  foi  consumado  na  denominada

Operação Pripyat. O objetivo almejado foi o de  aprofundar a investigação de organização

criminosa responsável pela prática de corrupção, fraude à licitações e lavagem de dinheiro na

construção da  Usina  de Angra 3  pela  ELETRONUCLEAR. Descortinou-se,  desta  feita,  a

atuação de  outros  funcionários  públicos,  além do ex-presidente  da  estatal OTHON LUIZ

PINHEIRO  DA  SILVA,  réu  na  Ação  Penal  nº  0510926-86.4.02.5101,  no  esquema  de
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pagamento de propina por executivos da ANDRADE GUTIERREZ e da ENGEVIX. Também

evidenciou-se  a  atuação  de  outros  responsáveis  por empresas  interpostas  utilizadas  para

viabilizar a lavagem dos ativos ilicitamente transferidos.

A Operação  Pripyat  foi  um  desdobramento  da  16ª  Fase  da

Operação Lava Jato - Radioatividade. Após o oferecimento de denúncia pela Força Tarefa do

MPF em Curitiba contra OTHON LUIZ, sua filha ANA CRISTINA DA SILVA TONIOLO,

executivos da ANDRADE GUTIERREZ e da ENGEVIX, além de responsáveis por diversas

empresas interpostas, o STF determinou em outubro de 2015 a remessa do feito para a Justiça

Federal  no Rio de Janeiro.  Paralelamente ao curso da ação penal  nesse Juízo da 7ª  Vara

Federal do Rio de Janeiro, deu-se início ao aprofundamento das investigações considerando a

constatação de que o núcleo administrativo da organização criminosa não se compunha apenas

pelo ex-presidente da ELETRONUCLEAR OTHON LUIZ, mas também pelos gestores LUIZ

ANTÔNIO  DE  AMORIM  SOARES,  LUIZ  MANUEL  AMARAL  MESSIAS,  JOSÉ

EDUARDO BRAYNER COSTA MATTOS,  EDNO NEGRINI e  PÉRSIO JOSÉ GOMES

JORDANI.

A investigação baseou-se inicialmente no conteúdo de quebras

de sigilo bancário e fiscal das empresas FLEXSYSTEM, de responsabilidade do falecido NEY

GEBRAN  PEREIRA,  considerando  que,  embora  elas  tivessem  recebido  vultuosos

pagamentos da ANDRADE GUTIERREZ e da ENGEVIX, elas não possuíam empregados

registrados  e  localizava-se  em endereço residencial  de  luxo no bairro  do  Joá,  no  Rio  de

Janeiro. Despertou-se a suspeita, desta feita, de se tratar de empresa de fachada utilizada para

branquear o recebimento de propina.

A  suspeita  em  relação  à  ANDRADE  GUTIERREZ  foi

confirmada  pelas  colaborações  premiadas  celebradas  pelos  seus  ex-executivos  ROGÉRIO

NORA DE SÁ, CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO, FLÁVIO DAVID BARRA e

GUSTAVO RIBEIRO DE ANDRADE BOTELHO, que revelaram o pagamento de vantagens

indevidas aos funcionários da ELETRONUCLEAR que tiveram as suas prisões preventivas

decretadas  por  esse  Juízo.  Outros  cinco  funcionários  da  ANDRADE  GUTIERREZ

(FERNANDO  ANTÔNIO  FARIA  VASCONCELLOS,  FERNANDO  CARLOS  DE

CARVALHO JÚNIOR, CLORIVALDO BISINOTO, LAURO ANTÔNIO TIRADENTES DE
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OLIVEIRA JÚNIOR e ELMIO ROSA VIEIRA) ainda aderiram ao acordo de leniência feito

com MPF na Operação Lava Jato,  detalhando o  modus operandi  do núcleo econômico da

organização criminosa. A ANDRADE GUTIERREZ forneceu ainda ao MPF contratos, notas

fiscais  e  planilhas  relativos  aos  ajustes  fraudulentos  assumidamente  celebrados  com  as

empresas  FLEXSYTEM  ENGENHARIA,  FLEXSYSTEM  SISTEMAS  e  VW

REFRIGERAÇÃO (esta  última de  responsabilidade  dos  denunciados  MARCO AURÉLIO

BARRETO PEREIRA LEITE e MARCO AURÉLIO VIANNA PEREIRA LEITE).

A  investigação  também  contou  com  o  apoio  de  Comissão

Independente  de Investigação instituída  pela  ELETROBRAS. A comissão,  considerando a

verificação de indevida interferência em seus trabalhos, inclusive com destruição de arquivos

eletrônicos e influência no ânimo de testemunhas, havia recomendado o afastamento de suas

funções de LUIZ SOARES, EDNO NEGRINI, LUIZ MESSIAS e JOSÉ EDUARDO COSTA

MATTOS. PÉRSIO JORDANI já havia deixado a ELETRONUCLEAR em 2014.

Ainda foi realizado monitoramento telefônico que produziu farta

prova da atuação da organização criminosa, sobretudo em embaraço à sua investigação. Foram

interceptadas  conversas  que  revelaram  destruição  de  documentos,  ocultação  patrimonial,

interferência  na  investigação  interna,  inclusive  com  violação  de  ambientes  lacrados,

manutenção de influência de funcionários afastados e relações suspeitas com outras empresas.

Ainda no curso das investigações foi determinada a quebra de

sigilo  bancário  e  fiscal  de  LUIZ  SOARES,  EDNO  NEGRINI,  LUIZ  MESSIAS,  JOSÉ

EDUARDO COSTA MATTOS e PERSIO JORDANI. A mesma medida foi determinada em

face de VW REFRIGERAÇÃO e seus sócios MARCO AURÉLIO BARRETO e MARCO

AURÉLIO  VIANNA.  As  medidas  foram  capazes,  a  partir  de  relatórios  elaborados  pela

Receita Federal, de produzir importantes elementos que são utilizados para robustecer a justa

causa necessária ao oferecimento da presente denúncia.

Em  conjunto  à  deflagração  da  operação,  foi  determinada  a

realização de busca e apreensão criminal e sequestro de bens e ativos dos investigados.

Por fim, o denunciado JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, sócio da
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ENGEVIX, ouvido pelo MPF, resolveu colaborar espontaneamente com as investigações e

assumiu que celebrou contratos fictícios com a empresa FLEXSYSTEM ENGENHARIA para

dissimular o repasse de propina para LUIZ SOARES, sendo certo que a vantagem indevida foi

compartilhada ao menos com LUIZ MESSIAS.

A investigação  ainda  identificou,  a  partir  da  colaboração  da

ANDRADE GUTIERREZ, que os pagamentos de propina em espécie para funcionários da

ELETRONUCLEAR  eram  suportados  pelo  “Caixa  2”  da  empreiteira.  Esse  esquema  de

lavagem de dinheiro era sustentado na celebração de contratos fictícios ou superfaturados com

várias empresas, como a EVAL – EMPRESA DE VIAÇÃO ANGRENSE, de responsabilidade

do denunciado DELMO PEREIRA VIEIRA.2 

As ilustrações a seguir  são úteis  para visualizar a atuação da

organização criminosa englobada na presente denúncia:

2 As operações da mesma natureza realizadas com empresas de responsabilidade de ADIR ASSAD e SAMIR
ASSAD serão objeto de denúncia em separado oportunamente.
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2. IMPUTAÇÕES TÍPICAS

No período compreendido entre os anos de 2008 e 2014, por

pelo até 20 vezes, em razão (I) do   tratado em duas reuniões de OTHON LUIZ com executivos

da ANDRADE GUTIERREZ realizadas no Rio de Janeiro em 2008 e em São Paulo em 2009;

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

A e execução do Contrato  NCO-223/83,  (II) da pactuação e execução do Contrato GAC.

T/CT-003/007,  assim como de seu Aditivo  1;  (III) da  pactuação e  execução do Contrato

GAC.T/CT-008/05, assim como de seus Aditivos 1 e 2, celebrados pela empreiteira com a

ELETRONUCLEAR,  os  denunciados  LUIZ  SOARES,  JOSÉ  EDUARDO  COSTA

MATTOS,  LUIZ  MESSIAS,  EDNO  NEGRINI e  PÉRSIO  JORDANI,  de  modo

consciente e voluntário, solicitaram, aceitaram promessa e receberam vantagem indevida em

razão do exercício de cargos de direção e superintendência que ocupavam na estatal, ofertados

por ação de  ROGÉRIO NORA,  CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO

TIRADENTES,  ELMIO  ROSA,  CLORIVALDO  BISINOTO,  FLÁVIO  BARRA  e

GUSTAVO BOTELHO, representantes da ANDRADE GUTIERREZ, tendo os funcionários

públicos da ELETRONUCLEAR praticado, deixado de praticar e retardado atos de ofício,

com infração de deveres funcionais (FATO 01/Corrupção Passiva/Art. 317, § 1º, do CP –

FATO 02/Corrupção Ativa/Art. 333, § Único, do CP).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre março

de  2008  e  novembro  de  2012,  os  executivos  da  ANDRADE  GUTIERREZ  ROGÉRIO

NORA,  CLÓVIS PRIMO,  FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO

ROSA,  CLORIVALDO BISINOTO,  FLÁVIO  BARRA  e  GUSTAVO  BOTELHO,  sob

orientação  e  anuência  de  LUIZ SOARES,  e  pela  ação do falecido  NEY GEBRAN, por

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

disposição, movimentação e a propriedade de R$ 3.256.179,30, por meio de pelo menos  29
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repasses embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a

empresa FLEXSYSTEM SISTEMAS  (FATO 03/Lavagem de Ativos/Art.  1º, §4º, da Lei

9.613/98).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre janeiro

e  setembro  de  2013,  os  executivos  da  ANDRADE  GUTIERREZ,  ROGÉRIO  NORA,

CLÓVIS PRIMO,  FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES,  ELMIO ROSA,

CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e

anuência de  LUIZ SOARES,  e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de

organização  criminosa,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,

movimentação e  a propriedade de R$ 1.800.000,02,  por meio  de  pelo menos  04  repasses

embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empresa

FLEXSYSTEM  ENGENHARIA  (FATO  04/Lavagem  de  Ativos/Art.  1º,  §4º,  da  Lei

9.613/98).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre março

de  2010  e  fevereiro  de  2014,  os  executivos  da  ANDRADE  GUTIERREZ,  ROGÉRIO

NORA,  CLÓVIS PRIMO,  FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO

ROSA,  CLORIVALDO BISINOTO,  FLÁVIO  BARRA  e  GUSTAVO  BOTELHO, sob

orientação e anuência de  JOSÉ EDUARDO COSTA MATTOS, e pela ação de  MARCO

AURÉLIO BARRETO e  MARCO AURÉLIO VIANNA, por intermédio de organização

criminosa,  ocultaram e dissimularam a origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação e a

propriedade  de  aproximadamente  R$  3.443.381,77,  por  meio  de  pelo  menos  28  repasses

embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empresa

VW REFRIGERAÇÃO (FATO 05/Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre abril de

2012  e  março  de  2014,  os  executivos  da  ANDRADE GUTIERREZ, CLÓVIS  PRIMO,

FERNANDO  CARVALHO,  FERNANDO  VASCONCELLOS,  LAURO  TIRADENTES,

ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO,

por  intermédio  de  organização  criminosa,  alimentaram  o  “Caixa  2”  na  contabilidade  da

empresa  para,  por  intermédio  de  organização criminosa,  ocultar  e  dissimular  a  origem,  a
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natureza, disposição, movimentação e a propriedade de valores destinados ao pagamento de

propina com dinheiro em espécie referente à obra de Angra 3, inclusive para os denunciados

EDNO NEGRINI, PÉRSIO JORDANI, LUIZ MESSIAS  e JOSÉ EDUARDO COSTA

MATTOS. A ocultação da origem espúria dos valores deu-se por pelo menos 19 vezes, pelo

superfaturamento  de  contrato  de  transporte  que  a  ANDRADE GUTIERREZ mantinha  no

canteiro  de  obras  em Angra  com a  EVAL – EMPRESA DE VIAÇÃO ANGRENSE,  sob

responsabilidade de  DELMO PEREIRA VIEIRA (FATO 06/Lavagem de Ativos/Art.  1º,

§4º, da Lei 9.613/98).

No período compreendido entre os anos de 2008 e 2014, por até

19 vezes, em razão (I) do tratado em duas reuniões do falecido NEY GEBRAN com executivo

da ENGEVIX realizadas no Rio de Janeiro entre 2011 e 2012;   (II) da confecção dos editais e

nas  Licitações  nºs  GAC.T/CN  003/2010,  GAC.T/CN  005/2010,  GAT.CN/006/2010,

GAC.T/CV 027/2-11, GAC.T.CV 041/2011 e GAC.T/CN-012/2012 da ELETRONUCLEAR,

(III)  da  pactuação  do  Aditivo  19  e  execução  do  Contrato  CT-141,  (III)  da  celebração  e

execução do Contrato  GAC.T/CT-033/10,  bem como da pactuação do Aditivo  1,  (IV) da

celebração e  execução do Contrato GAC.T/CT 4500136548, bem como da pactuação dos

Aditivos 1 e 2, (V) da celebração e execução do Contrato GAC.T/AS 4500145718, bem como

da  pactuação  do  Aditivo  1,  (VI)  da  celebração  e  execução  do  Contrato  GAC.T/CT

4500146846, bem como da pactuação dos Aditivos 1, 2 e 3, (VII) celebração e execução do

Contrato  GAC.T/AS  4500149995,  (VIII)  celebração  e  execução  do  Contrato  GAC.T/CT

4500160692 todos firmados entre a ENGEVIX e a ELETRONUCLEAR, (IX) da celebração e

execução  do  Contrato  GAC.T/CT-4500151462  firmado  entre  a  AF  CONSULT  e

ELETRONUCLEAR, bem como da pactuação do Aditivo 1, os denunciados LUIZ SOARES

e  LUIZ MESSIAS,  de  modo  consciente  e  voluntário,  solicitaram,  aceitaram promessa  e

receberam vantagem indevida em razão do exercício de cargos de direção e superintendência

que  ocupavam  na  estatal,  ofertados  por  ação  de  JOSÉ  ANTUNES  SOBRINHO,

representante  da  ENGEVIX,  tendo  os  funcionários  públicos  da  ELETRONUCLEAR

praticado, deixado de praticar e retardado atos de ofício, com infração de deveres funcionais, a

pedido dos executivos da empreiteira (FATO 07/Corrupção Passiva/Art. 317, § 1º, do CP –

FATO 08/Corrupção Ativa/Art. 333, § Único, do CP).

Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre 01º de
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fevereiro de 2012 e 1º de outubro de 2014, o executivo da ENGEVIX  JOSÉ ANTUNES

SOBRINHO, sob orientação e anuência de  LUIZ SOARES e  LUIZ MESSIAS, e com a

participação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram

e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  R$

1.306.249,80, por meio de pelo menos 30 repasses embasados em contrato fictício celebrados

entre  a  ENGEVIX e  a  empresa  FLEXSYSTEM ENGENHARIA  (FATO 09/Lavagem de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Ao menos no período entre 28 de julho de 2015 e 06 de julho de

2016, os funcionários da ELETRONUCLEAR LUIZ SOARES,  LUIZ MESSIAS  e  JOSÉ

EDUARDO COSTA MATTOS embaraçaram a investigação de organização criminosa em

curso através de tentativa de influenciar o ânimo de pretenso colaborador e testemunhas, da

destruição e subtração de documentos e da manutenção de influência sobre funcionários da

estatal  após  o  afastamento  de  suas  atividades  determinado  administrativamente  (FATO

10/Embaraço à Investigação de Organização Criminosa/Art. 2º, §1º, da Lei 12.850/03).

Ao menos  entre  os  dias  15  de  abril  e  15  de  maio  de  2016,

LUDMILA  GABRIEL PEREIRA e  MARLEI  GABRIEL PEREIRA,  filha  e  viúva,

respectivamente, de NEY GEBRAN, responsável pelas empresas FLEXSYSTEM, antevendo

o avanço das investigações, embaraçaram a investigação de organização criminosa em curso

através da destruição massiva de documentos relativos aos negócios do falecido, rasgando e

queimando papéis (FATO 11/Embaraço à Investigação de Organização Criminosa/Art. 2º,

§1º, da Lei 12.850/03).

Em data  não  precisada  nos  autos,  mas  sendo  certo  que  pelo

menos entre 25 de julho de 20073 e 06 de julho de 20164, LUIZ SOARES, LUIZ MESSIAS,

JOSÉ EDUARDO COSTA MATTOS, EDNO NEGRINI, PÉRSIO JORDANI, MARCO

AURÉLIO BARRETO, MARCO AURÉLIO VIANNA e DELMO PEREIRA VIEIRA –

3 Data da Resolução nº 3, de 25 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE que
determinou a retomada da construção da Usina de Angra 3 e permitiu a renegociação de contratos suspensos,
entre eles o Contrato CNO-223/83 celebrado com entre a ELETRONUCLEAR e a ANDRADE GUTIERREZ
e o Contrato CT-141celebrado com a ENGEVIX.

4 Data da deflagração da Operação Pripyat, com a prisão preventiva de  LUIZ SOARES, LUIZ MESSIAS,
JOSÉ EDUARDO COSTA MATTOS, EDNO NEGRINI e PÉRSIO JORDANI.
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além de outras pessoas já denunciadas na Ação Penal nº 0510926-86.2016.4.02.5101,5 imunes

em  razão  de  colaboração  premiada6 e terceiros  ainda  não  identificados  ou  que  serão

denunciados oportunamente – de modo consciente,  voluntário,  estável  e em comunhão de

vontades  -  promoveram,  constituíram,  financiaram  e  integraram,  pessoalmente,  uma

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

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

recursos  financeiros  auferidos  desses  crimes  (FATO  12/Pertinência  a  Organização

Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013).

Nos tópicos seguintes serão descritas as provas de materialidade

e autoria em relação a cada uma das imputações, especificando-se em conjunto com exposição

a individualização das condutas praticadas por cada um dos denunciados.

2.1.  Corrupção  Ativa  e  Passiva  envolvendo  a  ANDRADE

GUTIERREZ (Fatos 01 e 02)

No período compreendido entre os anos de 2008 e 2014, por até

20 vezes,  em razão  (I)    do tratado em duas reuniões de OTHON LUIZ com executivos da

ANDRADE GUTIERREZ realizadas no Rio de Janeiro em 2008 e em São Paulo em 2009;    (I)

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

execução do Contrato NCO-223/83, (II) da pactuação e execução do Contrato GAC. T/CT-

003/007, assim como de seu Aditivo 1; (III) da pactuação e execução do Contrato GAC.T/CT-

008/05,  assim  como  de  seus  Aditivos  1  e  2,  celebrados  pela  empreiteira  com  a

ELETRONUCLEAR,  os  denunciados  LUIZ  SOARES,  JOSÉ  EDUARDO  COSTA

MATTOS,  LUIZ  MESSIAS,  EDNO  NEGRINI e  PÉRSIO  JORDANI,  de  modo

consciente e voluntário, solicitaram, aceitaram promessa e receberam vantagem indevida em

razão do exercício de cargos de direção e superintendência que ocupavam na estatal, ofertados

por ação de  ROGÉRIO NORA,  CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, LAURO

TIRADENTES,  ELMIO  ROSA,  CLORIVALDO  BISINOTO,  FLÁVIO  BARRA  e

5 OTHON  LUIZ,  ANA  CRISTINA,  OTÁVIO  AZEVEDO,  ROGÉRIO  NORA,  CLÓVIS  PRIMO,
OLAVINHO MENDES, FLÁVIO BARRA, GUSTAVO BOTELHO, CARLOS GALLO, JOSUÉ NOBRE,
JOSÉ ANTUNES, CRISTIANO KOK e VICTOR COLAVITTI.

6 MARCOS  TEIXEIRA,  FERNANDO  VASCONCELLOS,  FERNANDO  CARVALHO,  CLORIVALDO
BISINOTO, LAURO TIRADENTES e ELMIO ROSA.
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GUSTAVO BOTELHO, representantes da ANDRADE GUTIERREZ, tendo os funcionários

públicos da ELETRONUCLEAR praticado, deixado de praticar e retardado atos de ofício,

com infração de deveres funcionais (FATO 01/Corrupção Passiva/Art. 317, § 1º, do CP –

FATO 02/Corrupção Ativa/Art. 333, § Único, do CP).

Em 2008,  em uma reunião  realizada  com OTHON LUIZ no

Restaurante Cervantes, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, MARCOS TEIXEIRA, então

funcionário da empreiteira e que estava de saída da empresa, comunicou a CLÓVIS PRIMO,

na  ocasião  diretor-geral  de  operações,  a  necessidade  de  assumir  um  “compromisso”  de

pagamento de propina de 1% ao então presidente da ELETRONUCLEAR, calculada sobre o

valor do faturamento do contrato das obras civis de Angra 3, quando da retomada das obras.

Na ocasião, fez-se ainda referência ao acerto para pagamento de propina no valor de 1% a

outros membros da diretoria da estatal. 

Em 2009,  em reunião  realizada  com a  presença  de  OTHON

LUIZ na  sede  da  ANDRADE  GUTIERREZ  em  São  Paulo,  o  presidente  da  construtora

ANDRADE GUTIERREZ ROGÉRIO NORA reafirmou a CLÓVIS PRIMO o compromisso

para o pagamento de propina para o presidente e para a “diretoria” da ELETRONUCLEAR. 

Esses “diretores” eram  LUIZ SOARES e  JOSÉ EDUARDO

COSTA MATOS, que indicaram as empresas FLEXSYSTEM e VW REFRIGERAÇÃO para

ocultar  o  repasse  da  vantagem  ilícita.  LUIZ MESSIAS,  EDNO  NEGRINI e  PÉRSIO

JORDANI também participaram do rateio da propina.

CLÓVIS  PRIMO delegou  a  operacionalização  desses

pagamentos a FERNANDO CARVALHO, superintendente de operações para o contrato de

construção  civil  de  Angra  3.  CLÓVIS  PRIMO chegou  a  mostrar  a  FERNANDO

CARVALHO um papel em que estavam escritas as iniciais dos nomes de LUIZ SOARES,

EDNO  NEGRINI,  PERSIO  JORDANI,  LUIZ  MESSIAS  e  COSTA MATTOS com

percentuais  da  ordem  de  0,3%  sobre  o  valor  do  contrato  para  os  dois  primeiros  e

aproximadamente 0,2% para cada um dos demais. 
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FERNANDO CARVALHO reuniu-se com cada um dos cinco

gestores  da  ELETRONUCLEAR  separadamente  e  confirmou  o  acerto  de  pagamento  de

propina.  Com  JOSÉ EDUARDO COSTA MATTOS e LUIZ SOARES isso  seria  feito

através da celebração contratos fictícios com as empresas por eles indicadas sem que houvesse

qualquer  serviço  efetivamente  prestado.  Para  LUIZ  MESSIAS,  EDNO  NEGRINI  e

PÉRSIO  JORDANI foi  feito  o  acerto  para  pagamento  de  propina  em  espécie7. JOSÉ

EDUARDO COSTA MATTOS também recebeu propina em espécie em momento posterior.

O  denunciado  COSTA  MATTOS  procurou  FERNANDO

CARVALHO em fevereiro ou março de 2010 e indicou a empresa VW REFRIGERAÇÃO

para  fazer  o  repasse  da  propina.  LUIZ  SOARES,  por  sua  vez, procurou  FERNANDO

CARVALHO no mesmo período e indicou a empresa FLEXSYSTEM para fazer o repasse da

propina.

FERNANDO CARVALHO delegou a LAURO TIRADENTES,

gerente do contrato de construção civil de Angra 3, e a ELMIO ROSA, gerente administrativo

do canteiro de obras, a efetiva celebração dos contratos com essas duas empresas interpostas,

integrantes do núcleo financeiro operacional da organização criminosa.

NEY  GEBRAN,  pela  FLEXSYSTEM,  e  o  denunciado

MARCO  AURÉLIO  BARRETO,  pela  VW  REFRIGERAÇÃO,  procuraram  LAURO

TIRADENTES já com os termos do ajuste e os valores determinados. Também o denunciado

MARCO AURELIO VIANNA,8 pela VW REFRIGERAÇÃO, esporadicamente fazia contato

com ELMIO ROSA cobrando o recebimento relativo a faturas enviadas para o setor financeiro

da construtora.

No  tocante  à  FLEXSYSTEM  SISTEMAS  GERENCIAIS

FLEXÍVEIS,  foram  celebrados  dois  ajustes  fictícios  com  a  ANDRADE  GUTIERREZ:

contrato de prestação de “serviços de atualização de interfaces de aplicativos” no valor de R$

48.200,00  e  contrato  de  prestação  de  “serviços  de  desenvolvimento,  implantação  e

7 Há evidências, no entanto, de que LUIZ SOARES e COSTA MATTOS compartilhavam parte da propina
recebida  através  das  empresas  FLEXSYSTEM  e  VW  REFRIGERAÇÃO  com LUIZ  MESSIAS.  Nesse
sentido,  apontam o  teor  das  declarações  prestadas  ao  Ministério  Público  Federal  por  JOSÉ ANTUNES
SOBRINHO e FERNANDO CARVALHO

8 Pai do denunciado MARCO AURÉLIO BARRETO.
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manutenção de  software  de  informática” no  valor  de  R$ 1.204.819,27,  com dois  termos

aditivos assinados por NEY GEBRAN e LAURO TIRADENTES. Conforme planilha abaixo

reproduzida,  baseada  em  recibos  e  notas  fiscais  juntados  aos  autos,  a  ANDRADE

GUTIERREZ pagou para a FLEXSYSTEM SISTEMAS R$ 3.092.133,57 entre 2008 e 2012.

No que toca à VW REFRIGERAÇÃO, foi celebrado um contrato

com a ANDRADE GUTIERREZ cujo objeto foi a prestação de “serviço especializado de

engenharia civil e mecânica para projeto dos sistemas de refrigeração e produção de gelo”,
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seguido de,  pelo  menos,  três  aditivos  sucessivos  de prorrogação de vigência  dos  serviços

contratados, todos assinados pelo denunciado MARCO AURÉLIO BARRETO PEREIRA

LEITE. Conforme planilha baixo reproduzida, baseada em recibos e notas fiscais juntados

aos  autos,  entre  2009 e  2014,  os  pagamentos  efetuados  à  referida  empresa  alcançaram o

montante de R$ 3.438.754,22. 

Após  a  saída  de  CLÓVIS  PRIMO da  ANDRADE

GUTIERREZ  em  2013,  ele  foi  sucedido  por  CLORIVALDO  BISINOTO  na  diretoria

operacional  da  construtora.  CLORIVALDO BISINOTO foi  comunicado por  FERNANDO

CARVALHO acerca dos acertos de propina e autorizou a realização de um dos pagamentos.

Tratava-se de pendência com o denunciado LUIZ SOARES acertada através de pagamento à

FLEXSYSTEM realizado após cobrança de NEY GEBRAN. Posteriormente,  a gestão dos

pagamentos foi transferida para FLÁVIO BARRA, diretor-presidente da unidade de negócios

em energia da ANDRADE GUTIERREZ, e GUSTAVO BOTELHO, diretor-superintendente.

Os  pagamentos  de  propina  em dinheiro  para os  denunciados

LUIZ  MESSIAS,  EDNO  NEGRINI,  PÉRSIO  JORDANI e  também  para COSTA

MATTOS eram  feitos  mediante  retirada  do  numerário  do  “Caixa  2”  da  ANDRADE

GUTIERREZ.  O  falecido  diretor  financeiro  RICARDO  CAMPOLINA  e  o  gerente  de
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planejamento  financeiro  FERNANDO  VASCONCELLOS  eram  responsáveis  pela

disponibilização dos pacotes de dinheiro com valores estimados entre  R$ 30.000,00 e  R$

50.000,00. Os pacotes eram entregues a FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES

e GUSTAVO BOTELHO.

FERNANDO CARVALHO realizou  pessoalmente  entregas  de

dinheiro  a  título  de  propina  em  encontros  realizados  com  LUIZ  MESSIAS,  EDNO

NEGRINI e PERSIO JORDANI entre 2010 e 2011, tendo detalhado:

“...QUE fez uns cinco pagamentos para cada um nesse período; QUE
para os  pagamentos  retirava  pacotes  de  dinheiro  fechados  com o
diretor  financeiro  RICARDO  CAMPOLINA  e  os  entregava  nos
encontros marcados; QUE não sabe como o setor financeiro gerava
esse numerário; QUE LUIZ MESSIAS pegava de carro, um Honda
Civic, o depoente no escritório da AG na Praia de Botafogo, davam
uma volta e o dinheiro era entregue; QUE uma ou duas vezes esse
dinheiro  foi  entregue  em  um  café  ou  restaurante,  pode  ter  sido
restaurante Rio Minho e no restaurante Mosteiro; QUE para EDNO
e PÉRSIO o dinheiro era entregue em algum café em um encontro
mais  rápido,  podendo  ser  no  Botafogo  Praia  Shopping  ou  uma
cafeteria comum de shopping; QUE sempre os encontros era a dois;
QUE, ao contrário dos demais, não tinham contato mais frequente;
QUE  acredita  que  todos  sabiam  da  propina  que  era  paga  aos
outros...”

LAURO  TIRADENTES  realizou  pessoalmente  entregas  de

dinheiro  a  título  de  propina  em encontros  realizados  com  EDNO NEGRINI e  PÉRSIO

JORDANI em 2013, tendo detalhado:

“...QUE além desses dois contratos, FERNANDO CARVALHO, que
já sinalizava saída da AG, pediu ao depoente em 2013 para fazer
entregas de dinheiro no Rio de Janeiro para PERSIO JORDANI e
EDNO NEGRINI; QUE não recebeu a tarefa de entregar dinheiro
para LUIZ MESSIAS nem soube na época que ele recebia propina;
QUE  o  depoente  foi  orientado  a  procurar  FERNANDO
VASCONCELLOS no Rio; QUE fez isso três vezes, uma com PÉRSIO
e  duas  com  EDNO,  ao  que  se  lembra;  QUE  FERNANDO
VASCONCELLOS  lhe  entregava  uma  bolsa  plástica  com  um
embrulho que sabia estar recheado de dinheiro, embora nunca tenha
contado ou aberto o pacote; QUE devia haver 50 mil reais em cada
pacote; QUE o depoente tinha relacionamento com EDNO porque,
como diretor financeiro,  controlava o fluxo de pagamentos para a
AG, e com PÉRSIO por causa da parte de licenciamento ambiental;
QUE o depoente pediu a sua secretária, acha que foi Cláudia, que
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marcasse as reuniões com EDNO e PERSIO na ELETRONUCLEAR;
QUE,  em  uma  reunião  que  teve  com  EDNO  na  sede  da
ELETRONUCLEAR, o depoente disse a ele que tinha uma encomenda
para lhe entregar; QUE então marcaram um horário em frente a uma
livraria, tendo sido feita a entrega; QUE em seguida foi feita uma
entrega a PERSIO; QUE o encontro foi  marcado pessoalmente na
ELETRONUCLEAR e feito em outra ocasião na calçada em frente ao
Botafogo Praia Shopping; QUE houve mais um encontro com EDNO
e  a  entrega  foi  feita  na  rua,  próximo  da  sede  da
ELETRONUCLEAR...”

GUSTAVO  BOTELHO realizou  pessoalmente  entregas  de

dinheiro  a  título  de  propina  em  encontros  realizados  com  LUIZ  MESSIAS e  COSTA

MATTOS entre 2013 e 2014, tendo detalhado:

“...QUE para Luiz Messias foram feitos 3 ou 4 pagamentos; QUE
acha  que  em  um  desses  pagamentos  acumulou-se  mais  de  uma
parcela de R$ 50 mil; QUE um dos encontros ocorreu na esquina do
escritório da AG na Praia de Botafogo com Rua Visconde de Ouro
Preto; QUE entrou no carro de Luis Messias, que deu uma volta no
quarteirão enquanto ele fez a entrega; QUE se recorda de o carro ser
um Honda Civic; QUE era um modelo antigo de cor cinza azulado;
QUE isto ocorreu uma ou duas vezes sempre com Messias sozinho no
carro; QUE isto pode ter sido agendado por telefone; QUE era um
número de celular; QUE não tem mais esse número anotado; QUE
tinha um número dele mas outro número que seria de sua mulher;
QUE em uma outra  ocasião,  a  entrega  foi  feita  em  um encontro
marcado no Botafogo Praia Shopping;  QUE foi  em um local  com
banco elevado; QUE não se recorda o andar; QUE a entrega era
feita  dentro  de  um  envelope  pardo  ou  bolsa;  QUE  era  apenas
mencionado o valor entregue, não tendo o depoente ideia do que Luiz
Messias fazia com o dinheiro; QUE tinha costume de encontrar com
Luiz  Messias  para  discutir  questões  relativas  ao  contrato;  QUE
almoçou três ou quatro vezes com Messias no restaurante Paris, na
Praia do Flamengo; QUE acredita que em uma dessas vezes possa
ter  realizado  um dos  pagamentos;  QUE Messias  nunca  chegou  a
mencionar nada sobre recebimentos desses pagamentos antes de que
o  depoente  tivesse  essa  incumbência;  QUE,  em  relação  aos
pagamentos a Costa Matos, se recorda de ter feito pelo menos dois
pagamentos, acredita que de R$ 50 mil; QUE em uma ocasião deu
carona para ele do Condado de Cascais para a sua residência na
Avenida Lúcia Costa, salvo engano no Condomínio Barra Mares ou
Atlântico  Sul,  entregando  o  dinheiro  no  percurso;  QUE em outra
ocasião  tomaram um café  no  Starbucks  no  Edifício  Argentina,  na
praia  de  Botafogo,  conversaram  um  pouco,  tendo  o  depoente
entregue  o  pacote  na  saída;  QUE  Costa  Matos  pegou  um  táxi
depois...”

A quebra de sigilo bancário de fiscal dos funcionários públicos
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LUIZ MESSIAS,  EDNO NEGRINI,  COSTA  MATTOS,  LUIZ SOARES e  PÉRSIO

JORDANI também revelou a prática dos crimes de corrupção passiva pelos denunciados, nos

termos dos Relatórios de Informação de Pesquisa e Investigação – IPEI nº RJ20160004 e nº

IPEI nº RJ20160006 elaborado pela Receita  Federal do Brasil  (RFB).  Os relatórios foram

constituídos a partir da análise de movimentação financeira entre os anos de 2008 a 2015,

extraída da Declaração de Informações Sobre Movimentação Financeiras (DIMOF), que, por

sua vez, é confrontada com os valores dos rendimentos declarados pelos contribuintes, ora

denunciados, em suas declarações de imposto de renda pessoa física (DIRPF). 

Com relação ao denunciado EDNO NEGRINI, verificou-se que

ele declarou que sua ocupação principal seria a de “produtor na exploração agrícola”, tendo

sido  verificada  vultuosa  movimentação  financeira  nos  anos  de  2009,  2012  e  2013,  com

relação a esta atividade. A título de exemplo, vale citar que nos anos de 2012 e 2013, o fluxo

financeiro  do  investigado  apresentou  créditos  da  ordem  de  R$  5.276.588,11  e  R$

5.160.447,64, respectivamente.

O  respectivo  relatório  ainda  salienta  que,  nas  declarações  de

bens de EDNO NEGRINI nos anos de 2012 a 2015, houve expressivo aumento dos saldos

referentes  à  “terra  nua”,  revelado  a  parir  da  aquisição,  por  meio  de  3  parcelas  anuais

(2.300.000,00 em 2012, R$3.000.000,00 em 2013 e R$ 200.000,00 em 2015), de um imóvel

rural situado no Estado de Tocantis (Fazenda Riozinho São Domingos e Ribeirão da Mata),

cujo valor total seria de R$ 5.500.000,00. No entanto, nem as declarações de rendimentos,

nem a movimentação financeira do denunciado demonstram que ele tinha  disponibilidade

patrimonial para suportar tal pagamento, o que demonstra o uso de valores escusos para a

aquisição do referido imóvel.

No  que  toca  ao  denunciado  PÉRSIO JORDANI,  o  relatório

indicou-se, ao confrontar os valores dos rendimentos recebidos (segundo sua DIRPF) com os

valores  de  lançamentos  a  créditos  em  contas  bancárias  (segundo  sistema  DIMOF),

incompatibilidade  com relação aos  anos de 2013 e 2014.  Isso porque no ano de 2013,  a

movimentação  a  crédito  do  denunciado  foi  significativamente  superior  aos  rendimentos

declarados. Foram declarados rendimentos totais de R$ 590.453,42, sendo que os créditos em

conta somaram R$ 2.469.456,04, apontando uma diferença de R$ 1.879.002,60. O mesmo
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ocorreu  em  2014,  quando  o  contribuinte  denunciado  declarou  rendimentos  totais  de  R$

470.539,18 e os créditos em conta somaram R$ 1.193.621,00, apontando uma diferença R$

723.081,82 em relação os recursos declarados ao Fisco.

O relatório também indicou que a movimentação financeira de

PÉRSIO JORDANI apresentou comportamento atípico nos anos de 2009, 2010, 2011, 2012,

2013, 2014 e 2015, em razão de créditos fora da curva em relação à movimentação normal

(média mensal) para os respectivos anos. A título de exemplo, vale citar os meses de abril,

maio e novembro de 2013, nos quais a movimentação de crédito nas suas contas somaram R$

593.939,68, R$ 735.024,60 e R$ 546.818,33, respectivamente, sendo que a média dos outros

meses do mesmo ano não foi superior a R$ 50.000,00.

No tocante a COSTA MATTOS, no ano de 2012 o denunciado

declarou rendimentos em sua DIRPF no valor total de R$ 611.284,95, enquanto os valores

extraídos da DIMOF crédito somaram R$ 1.452.032,18, constatando-se, pois, que circularam

R$ 840.747,23 pelas suas contas sem origem declarada.

Por outro lado, também registrou-se comportamento atípico em

determinados meses dos anos de 2008, 2010, 2011 e 2012, ocasiões em que a movimentação

financeira de COSTA MATTOS foi muito superior à média mensal para o restante do ano,

sem justificativa na declaração de rendimentos. Restou identificado que, nos referidos meses,

o denunciado movimentou uma quantia muito acima do que normalmente costumava fazer,

além do fato de que, nos anos de 2008 e 2012, foram constatadas incompatibilidades entre a

movimentação financeira e os rendimentos declarados ao Fisco. 

No  que  diz  respeito  ao  denunciado  LUIZ  SOARES,  há

incompatibilidade  aparente  entre  os  valores  referentes  aos  rendimentos  declarados  e  a

movimentação financeira efetiva nos anos de 2013, 2014 e 2015. No três anos mencionados, a

diferença constatada entre os rendimentos declarados e a efetiva movimentação financeira foi

de  R$  526.644,61  (2013),  R$  1.373.004,18  (2014)  e  R$  1.250.209,19  (2015).  Ademais,

verificou-se comportamento atípico da movimentação financeira em determinados meses dos

anos de 2013, 2014 e 2015. Como exemplo, destaca-se o mês de agosto de 2014, ocasião em

que  o  denunciado  movimentou,  em  apenas  uma  de  suas  contas,  o  montante  de  R$
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2.017.199,78, enquanto que a média mensal do mesmo ano ficou no patamar de R$ 65.280,51.

Ainda com relação a LUIZ SOARES, também apurou-se que há

elementos de variação patrimonial a descoberto (VPD) nos anos de 2008, 2010, 2011 e 2012,

indicando que há valores percebidos pelo denunciado que não foram declarados à Fazenda

Nacional.

A  interceptação  telemática  autorizada  por  esse  Juízo  revelou

ainda o conteúdo de mensagens enviadas pelo e-mail luizsoares57@gmail.com, utilizado por

LUIZ SOARES. Neste sentido, em e-mails interceptados e encaminhados pelo denunciado ao

filho BRENO MACHADO DA SILVA SOARES em 09 de fevereiro de 2016 e 14 de abril de

2016, descobriu-se que o saldo total em contas bancárias de LUIZ SOARES chegou ao valor

de R$ 4.240.000,00.

No entanto,  o sequestro de ativos determinado por esse Juízo

efetivou o bloqueio de apenas R$ 344.409,39, o que evidencia recente movimentação dos

valores com a finalidade de ocultá-los.

No que se refere ao denunciado LUIZ MESSIAS, apurou-se que

nos anos de 2014 e 2015 a movimentação de crédito foi superior aos rendimentos declarados,

principalmente em 2015, quando o ele declarou rendimentos totais de R$ 1.334.897,74 e os

créditos  em  conta  somam  R$  4.491.940,06.  Ou  seja,  verificou-se  uma  diferença  de  R$

3.157.042,32 a mais que os rendimentos declarados ao Fisco. No ano anterior, essa diferença

foi de R$ 727.107,07 em recursos sem origem identificada. 

Outra  constatação  destacada  no  referido  relatório  foi  o

comportamento  atípico  da  movimentação  financeira  em determinados  meses  dos  anos  de

2012,  2013,  2014 e 2015.  Como exemplo,  citou-se o mês  de janeiro de 2015,  onde fora

creditado em uma das contas de  LUIZ MESSIAS R$ 996.291,70, enquanto que a média

mensal  de  créditos  do  mesmo  ano  foi  da  ordem  de  R$  77.907,78.  Por  fim,  detectou-se

variação  patrimonial  a  descoberto  (VPD)  nos  anos  de  2009,  2011,  2013,  2014  e  2015,

indicando que, em tese, há valores percebidos LUIZ MESSIAS que não foram declarados à

Fazenda Nacional.

mailto:luizsoares57@gmail.com
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LUCÉLIA  MARILIA  BELLA  PACHECO,  secretária  do

denunciado  LUIZ MESSIAS na ELETRONUCLEAR afirmou que, por duas ou três vezes,

fez depósitos em dinheiro de R$ 10.000,00 ou R$ 15.000,00 para o chefe. Relatou ainda que

recebeu um envelope, que notou conter valores, para ser entregue a um gerente de banco.

Disse que, a cada 15 dias mais ou menos,  GUSTAVO BOTELHO fazia contato telefônico

ou o visitava LUIZ MESSIAS  na ELETRONUCLEAR. Disse também,  durante um ano,

FERNANDO CARVALHO também fez o mesmo. 

VERONICA  HARTMANN,  funcionária  da

ELETRONUCLEAR que auxiliava o denunciado LUIZ MESSIAS na condição de secretária

na ausências de LUCÉLIA MARÍLIA, relatou que ele, por 3 ou 4 vezes, solicitou que ela

realizasse depósitos de quantias em torno de R$ 20.000,00, situação que inclusive lhe gerava

medo  de  ser  assaltada.  Confirmou  ainda  que  LUIZ  MESSIAS  marcava  reuniões  com

GUSTAVO BOTELHO e FERNANDO CARVALHO e que falava muito ao telefone com

este último. 

As afirmações das testemunhas confirmam, portanto, as versões

dos executivos da ANDRADE GUTIERREZ mencionados de que marcavam encontros com o

superintendente da ELETRONUCLEAR para lhe entregar propina em dinheiro.

Diante das informações produzidas pela investigação, é possível

concluir  que  a  movimentação  de  ativos  financeiros  dos  denunciados  durante  o  período

apurado foi inegavelmente intensa, tendo sido observadas diferentes incompatibilidades entre

os rendimentos declarados e a efetiva movimentação financeira, demonstrando que certamente

o fluxo financeiro analisado foi abastecido com dinheiro espúrio.

Tal fluxo financeiro releva, considerando o contexto da atuação

da organização criminosa, prova cristalina do recebimento de vantagens indevidas. O período

em  que  houve  significativo  acréscimo  patrimonial  dos  cinco  funcionários  públicos

denunciados coincide exatamente com o período de execução dos contratos de construção

civil de Angra 3 pela ANDRADE GUTIERREZ.
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Tendo em conta  a  informação  de  que  a  ELETRONUCLEAR

pagou para a ANDRADE GUTIERREZ, somente em relação ao contrato de construção civil

de Angra 3, o valor de aproximadamente R$ 1.202.000.000,00, o acerto realizado contemplou

o pagamento de propina de pelo menos R$ 12.020.000,00 a OTHON LUIZ, R$ 3.606.000,00 a

LUIZ  SOARES e  a  EDNO  NEGRINI, e  R$  2.404.000,00  a  COSTA MATTOS e  a

PÉRSIO JORDANI.9

2.1.1.  Contratos  Celebrados  entre  a  ELETRONUCLEAR e  a

ANDRADE GUTIERREZ que Foram Objeto de Corrupção10

Verificou-se a oferta e a promessa de vantagem indevida pelos

representantes  da  ANDRADE  GUTIERREZ,  assim  como  a  sua  aceitação  e  o  efetivo

recebimento pelos denunciados  EDNO NEGRINI, PÉRSIO JORDANI, LUIZ SOARES,

LUIZ MESSIAS e COSTA MATTOS em relação a diversas licitações, contratos e aditivos

celebrados com a ELETRONUCLEAR, conforme será abaixo descrito abaixo.

Em todos eles o modus operandi foi o mesmo: os denunciados,

nos limites de suas atribuições e da ascendência que possuíam na estatal,  considerando os

postos  de  comando  que  ocuparam,  atuaram  ou  se  omitiram  em  favor  dos  interesses  da

ANDRADE GUTIERREZ, recebendo vantagens indevidas para tanto.

2.1.1.1. Contrato NCO-223/83

Em 07 de agosto de 1981, foi publicado o Edital de Licitação

NCO/GAC-002-81 tendo por objeto as obras e serviços de construção civil da Unidade 3 da

Central  Nuclear  Almirante  Álvaro  Alberto  (Angra  3).  O  certame,  que  contou  com  a

9 O cálculo apresentado é plausível e estaria até subestimado na medida em que verificou-se o pagamento de
R$ 3.438.754,22 da ANDRADE GUTIERREZ para a VW REFRIGERAÇÃO, valor da propina que seria
destinada a COSTA MATTOS. Este,  por  sua vez,  ainda recebeu propina em dinheiro,  conforme revelou
GUSTAVO BOTELHO. Por sua vez verificou-se o pagamento de quase R$ 5.000.000,00 da ANDRADE
GUTIERREZ para as empresas FLEXSYSTEM ENGENHARIA e FLEXSYSTEM SISTEMAS, valor  da
propina que seria destinada a LUIZ SOARES. Considerando que o valor pago a ambos seria até superior ao
percentual acertado, é possível inferir que LUIZ SOARES e COSTA MATTOS repassaram parte da propina
recebida para os demais gestores da ELETRONUCLEAR envolvidos.

10 Os contratos celebrados pela ENGEVIX, ANDRADE GUTIERREZ e CONSÓRCIO ANGRAMON com a
ELETRONUCLEAR  foram  juntados  nos  autos  de  Ação  Penal  nº  0510926-86.2016.4.02.5101,  em  um
pendrive,  através  do  Ofício  nº  7349/2015-PRPRFT  (Evento  4  –  OFIC1  –  p.  1.103).  O  expediente  da
ELETRONUCLEAR que encaminhou esses contratos foi o de nº P-257/2015.
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participação  da  CAMARGO  CORREA,  MENDES  JÚNIOR,  ANDRADE  GUTIERREZ,

CONVAP e CETENCO, foi vencido pela ANDRADE GUTIERREZ.

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

firmou com a ELETRONUCLEAR o Contrato NCO-223/83 para execução de obras civis

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

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

Em 25 de  junho de  2007,  o  Conselho  Nacional  de  Políticas

Energéticas  (CNPE)  determinou  a  retomada  da  construção da  usina,  medida  que  levou  à

renegociação  do  Contrato  NCO-223/83 entre  a  ANDRADE  GUTIERREZ  e  a

ELETRONUCLEAR.

Diante disso, a ANDRADE GUTIERREZ pactuou em razão do

Contrato NCO-223/83, os Aditivos 21-L, 21-M, 21-N, 21-O, 21-P, 21-Q, 22, 23, 24, 25, 26,

27 e 27-A com a ELETRONUCLEAR, nos termos abaixo apontados:

–  Aditivo  21-L:  foi  assinado  por  OTHON  LUIZ  e  LUIZ

SOARES, em 01 de agosto de 2007, e tinha por objeto contemplar serviços de recuperação de

áreas degradadas, no valor de R$ 9.500.000,00;

–  Aditivo  21-M:  foi  assinado  por  OTHON  LUIZ  e  LUIZ

SOARES,  em  28  de  março  de  2008,  tendo  por  objeto  a  prorrogação  das  condições

estabelecidas para o período de paralisação de obras, no valor de R$ 6.718.427,65;

–  Aditivo  21-N:  foi  assinado  por  OTHON  LUIZ  e  LUIZ

SOARES, em 10 de outubro de 2008, tendo por objeto contemplar serviços de recuperação de

áreas degradadas, no valor de R$ 49.456.856,49;

–  Aditivo  22:  foi  assinado  por  OTHON  LUIZ  e  LUIZ

SOARES, em 26 de março de 2009, tendo por objeto a adequação e consolidação do Contrato

NCO-223/83 e seus Aditamentos 01 a 21-N, no valor de R$ 1.368.631.291,33. A eficácia do

aditivo ficou condicionada ao pronunciamento favorável do Tribunal de Contas da União;
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–  Aditivo21-O:  foi  assinado  por  OTHON  LUIZ  e  LUIZ

SOARES,  em  27  de  março  de  2009,  tendo  por  objeto  a  prorrogação  das  condições

estabelecidas para o período de paralisação de obras, no valor de R$ 1.389.608,27;

–  Aditivo  21-P:  foi  assinado  por  OTHON  LUIZ  e  LUIZ

SOARES,  em 14 de julho de 2009, tendo por objeto alteração de planilha de preços,  de

composição de preços unitários, de normas para medições e pagamentos, bem como de prazo

de execução dos serviços, no valor de R$ 25.228.202,61;

– Aditivo  23 (que substituiu  o Aditivo  22):  foi  assinado por

OTHON LUIZ e LUIZ SOARES, em 14 de setembro de 2009, tendo por objeto a adequação

e  consolidação  do  Contrato  NCO-223/83  e  seus  Aditamentos  01  a  22,  no  valor  de  R$

1.248.553.825,11;

–  Aditivo21-Q:  foi  assinado  por  OTHON  LUIZ  e  LUIZ

SOARES,  em  21  de  junho  de  2010,  tendo  por  objeto  o  pagamento  de  investimentos

realizados na Vila Residencial de Mambucaba, no valor de R$ 9.585.716,95;

–  Aditivo  24:  foi  assinado  por  OTHON  LUIZ  e  LUIZ

SOARES, em 27 de dezembro de 2011, tendo por objeto a formalização de pagamento da

parcela de serviços já executados e não previstos no Aditamento 23, assim como a inclusão de

serviços a serem executados, no valor de R$ 35.581.613,44;

–  Aditivo  25:  foi  assinado  por  OTHON  LUIZ  e  LUIZ

SOARES, em 24 de setembro de 2012, tendo por objeto a alteração do valor do contrato, com

acréscimo de R$ 24.556.721,41;

–  Aditivo  26:  foi  assinado  por  OTHON  LUIZ  e  LUIZ

SOARES, em 21 de dezembro de 2012, tendo por objeto o estabelecimento de condições para

pagamento de serviços já executados e não previstos no Aditivo 23, assim como a inclusão de

serviços a serem executados, no valor de R$ 43.410.109,86;
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–  Aditivo  27:  foi  assinado  por  OTHON  LUIZ  e  LUIZ

SOARES, em 06 de outubro de 2014, tendo por objeto o estabelecimento de condições para

pagamento de serviços já executados e não previstos no Aditivo 23, assim como a inclusão de

serviços a serem executados, no valor de R$ 86.972.261,56;

–  Aditivo  27-A:  foi  assinado  por  OTHON  LUIZ  e  LUIZ

SOARES, em 01 de abril  de 2015, tendo por objeto o estabelecimento de condições para

pagamento  de  serviços  já  executados  e  não  previstos  no  Aditamento  23,  assim  como  a

inclusão de serviços a serem executados, no valor de R$ 59.030.514,44.

2.1.1.2. Contrato GAC.T/CT-008/05

Em 21 de junho de 2006, a ANDRADE GUTIERREZ celebrou

com a ELETRONUCLEAR, representado por OTHON LUIZ, o Contrato GAC.T/CT-008/05

para construção do Depósito 3 e complementação das obras de ampliação do Depósito 2 do

Centro de Gerenciamento de Rejeitos (CGR), no valor de R$ 15.208.074.65.

Foi  formalizado,  em  22  de  junho  de  2007,  o  Aditivo  1  ao

contrato, tendo por objeto alteração de cláusulas contratuais, no valor de R$ 1.400.000,00.

Em 19 de setembro de 2007 foi formalizado o Aditivo 2, que

teve por finalidade alterar o prazo de execução dos serviços por mais 4 meses e 11 dias, sem

adição de valores.

2.1.1.3. Contrato GAC. T/CT-003/007

A  ANDRADE  GUTIERREZ  ainda  subscreveu  com  a

ELETRONUCLEAR, em 13 de agosto de 2007, o Contrato GAC. T/CT-003/007 destinado à

prestação de serviços necessários à construção do depósito inicial dos geradores de vapor de

Angra 1, no valor original de R$ 13.457.950,26. O contrato foi assinado por OTHON LUIZ,

pela ELETRONUCLEAR.

Foi  celebrado  em  11  de  fevereiro  de  2008  o  Aditivo  1  ao

referido contrato, que foi assinado por OTHON LUIZ, tendo por objeto alteração de cláusulas
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contratuais, no valor de R$ 1.498.772,80. O referido aditivo, como se colhe da exposição de

motivos,  abarcou a inclusão de serviços  que já  haviam sido  executados  pela  ANDRADE

GUTIERREZ e que não estavam contemplados no instrumento original.

2.1.2.  Atos  de  ofício  praticados  pelos  funcionários  públicos

denunciados

Em razão dos  contratos,  aditivos  e procedimentos  licitatórios

em curso na ELETRONUCLEAR, ao menos, entre de 25 de junho de 2007 até 05 de agosto

de 2015,  a ANDRADE GUTIERREZ tinha interesse em manter  bom relacionamento  não

apenas  com o  presidente  OTHON  LUIZ mas  com os  principais  membros  da  diretoria  e

superintendência da ELETRONUCLEAR, mediante atendimento às solicitações de vantagem

indevida, para que estes praticassem, omitissem e retardassem atos de ofício inerentes às suas

funções em favorecimento da empreiteira.

Cabia a OTHON LUIZ, no exercício da presidência da estatal,

efetuar  a  orientação  da  política  administrativa  e  a  representação da  ELETRONUCLEAR,

superintender os negócios da estatal, aí incluídos contratações de obras e serviços, fiscalização

de contratos, assinatura de aditivos,  entre outras atribuições previstas no estatuto social da

companhia.  Cabia a OTHON LUIZ, portanto, em conjunto com um diretor, a assinatura, em

nome da ELETRONUCLEAR, de todos os contratos e aditivos subscritos pela estatal com a

ANDRADE GUTIERREZ.

A  constatação  supra  vai  justamente  de  encontro  ao  teor  da

Instrução Normativa nº 11.01 da ELETRONUCLEAR, que regula a sua política de alçadas,

estipulando que os contratos e aditivos da estatal devem ser sempre assinados pelo presidente

e por um dos diretores.

A  OTHON  LUIZ  era  vinculado  em  nível  hierárquico

imediatamente  inferior  o  Diretor  Técnico  LUIZ  MESSIAS e,  no  patamar  hierárquico

seguinte,  o  Superintendente  de  Gerenciamento  de Empreendimentos  LUIZ MANUEL A.

MESSIAS e o Superintendente de Construção  JOSÉ EDUARDO B. COSTA MATTOS.

Sabe-se que praticamente todas as decisões referentes à celebração de um contrato, à emissão
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de uma ordem de serviço,  à certificação técnica e à certificação comercial  em relação ao

empreendimento Usina de Angra 3 passava por essa cadeia de comando.

Já  EDNO  NEGRINI  na  condição  de  Diretor  Financeiro,

enquanto responsável  por coordenar e acompanhar  a execução dos orçamentos  gerenciais,

recomendando,  se  for  o  caso,  revisão,  tinha  natural  controle,  dentro  de  sua  alçada  de

atribuições,  em  relação  ao  fluxo  dos  pagamentos  relacionados  aos  contratos  da

ELETRONUCLEAR. 

Por sua vez,  PERSIO JORDADI, na condição de Diretor de

Gestão, Planejamento e Meio Ambiente, enquanto responsável por promover a obtenção dos

licenciamentos  nuclear,  ambiental  e  elétrico,  bem como o atendimento  de  exigências  dos

respectivos  órgãos  licenciadores  para  novos  empreendimentos  e  manutenção  das  licenças

obtidas,  tinha  óbvia  ingerência  sobre  tais  aspectos  que  poderiam  se  refletir  na  regular

execução dos contratos.

Chama atenção o fato de que, após a publicação Resolução nº 3,

de 25 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, que determinou

a  retomada  da  construção  da  Usina  de  Angra  3  e  permitiu  a  renegociação  de  contratos

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

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

ELETRONUCLEAR, participou de duas reuniões em que foi tratado o acerto do pagamento

de vantagens indevidas para si e para a “diretoria” da estatal, conforme descrito anteriormente.

A partir daí, OTHON LUIZ e os denunciados LUIZ SOARES,

LUIZ MESSIAS, JOSÉ EDUARDO COSTA MATTOS, EDNO NEGRINI e  PÉRSIO

JORDANI, atendendo aos interesses da ANDRADE GUTIERREZ, praticaram atos de ofício

consistentes na celebração dos aditivos e contratos supramencionados. 

Em contrapartida,  aceitaram promessa de vantagens indevidas

ofertadas pela ANDRADE GUTIERREZ, e efetivamente as receberam, ao menos nos valores

já declinados supra, por meio de contratos simulados ou pagamentos de dinheiro em espécie.
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Aponte-se  que,  o  Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU)  vem

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

de irregularidades e recomendações à ELETRONUCLEAR em razão dos contratos subscritos

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

Conforme  já  mencionado  na  denúncia  da  Ação  Penal  nº

0510.926-86.2015.2.02.5101, em fiscalização ocorrida em 2008 e por ocasião do 22º Termo

Aditivo do Contrato NCO 223/83, que consolidou os aditivos 21-L, 21-M, 21-N e anteriores,

o TCU identificou, nos autos do processo TC 013.342/2008-08, as seguintes impropriedades;

(i) sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado; (ii) sobrepreço decorrente

do BDI (Benefícios de Despesas Indiretas) excessivo; e (iii) termo aditivo irregular – Objeto

do aditivo incompatível com o do contrato. 

Com relação às duas primeiras impropriedades, observou-se um

sobrepreço no contrato em vias de repactuação de aproximadamente R$ 469 milhões, motivo

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

Com  relação  à  terceira  impropriedade,  verificou-se  cláusula

prevista  na  minuta  do  22º  Termo  Aditivo  Contratual  (retomada  das  obras)  que  previa

pagamento  indevido  à  construtora  ANDRADE GUTIERREZ pelo  uso  de  construção  dos

alojamentos no período de 01/04/2008 a 31/03/2009, sendo o certo acordar com a construtora

indenização  pelo  valor  remanescente  das  benfeitorias  construídas  em  terreno  de  sua

propriedade,  levando  em consideração todo  o  montante  gasto  até  o  momento  a  título  de

“remuneração”  pelo  uso  das  casas  durante  os  22  anos  que  a  obra  havia  permanecido

paralisada.

No decorrer da instrução, foi determinado, por meio do Acórdão

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

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

encargos sociais, custos unitários de insumos como o aço, glosa de serviços como assistência

jurídica, alteração de composições unitárias dentre outros. O referido acórdão ainda previa

determinação para que se adotasse custos improdutivos para equipamentos paralisados, como

medida de indenização, além da previsão de inclusão de benefícios fiscais e repactuação de
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serviços como brita e areia, caso condições contratuais se tornassem melhores.

Já em fiscalização efetuada em 2010, que implicou na prolação

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

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

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

Em 2011, a fiscalização constatou as seguintes impropriedades:

(i) superfaturamento decorrente de pagamento por serviço não executado – verificou-se que o

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

básico  deficiente,  sendo  uma  adaptação  de  Angra  2,  não  incorporando  as  inovações

tecnológicas e o aprendizado da operação da usina gêmea, além de não se ater às medidas de

segurança para o caso de perda do suprimento de emergência da usina; (iii)  existência de

atrasos injustificáveis, sendo que o cronograma de entrada em operação não seria cumprido,

com previsão de demora de, no mínimo, 18 meses; e (iv) adiantamento de pagamentos – os

desembolsos consignados nos boletins de medição eram incompatíveis com a execução física

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

execução geral da obra, mas não houve revisão do cronograma financeiro. 

Neste ponto, o TCU, por meio do Acórdão 2750/2011-Plenário,

determinou à ELETRONUCLEAR que mantivesse mecanismo de compensação de mão de

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

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

anuais nas obras de Angra 3.

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

medição  adotado  para  custos  indiretos  estava  causando  prejuízos  à  ELETRONUCLEAR,

havendo um descompasso entre os serviços executados (físico) e o realizado financeiramente

(econômico). Devido a atrasos nas obras, a ELETRONUCLEAR estava pagando mão de obra

indireta (MOI) desproporcional à execução física do empreendimento. 

Assim,  o  TCU,  por  meio  do  Acórdão  2401/2012-Plenário,

determinou  à  ELETRONUCLEAR  que  adotasse  as  medidas  cabíveis  visando  mitigar  a
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incidência dos custos indiretos advindos dos atrasos das obras, além de determinar à CNEN

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

Angra 3.

Na  fiscalização  de  2013,  o  TCU  constatou  novas

irregularidades,  a  saber:  (i)  superfaturamento  decorrente  de  preços  excessivos  frente  ao

mercado (IGC - obras civis) – em que se observou descontos de valores inferiores referentes à

inscrição do empreendimento  no REIDI –  em que,  segundo a metodologia  de  cálculo  da

unidade técnica, aproximadamente R$ 2,16 milhões foram pagos indevidamente à construtora,

até  a  data  da  auditoria;  e  (ii)  descumprimento  de  determinação  exarada  pelo  TCU.  Foi

prolatado o Acórdão 2603/2013-Plenário, com determinação de que a ELETRONUCLEAR

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

Em 2014, a auditoria não conseguiu verificar se foram efetivas

as  medidas  adotadas  pela  ELETRONUCLEAR para  eliminar  os  gargalos  causadores  dos

atrasos  nas  obras  civis.  Com  relação  aos  critérios  de  medição,  observou-se  que  a

ELETRONUCLEAR não efetuou as devidas alterações, mas tão somente realizou glosas de

valores de mão de obra indireta (MOI) que excediam 35% do valor medido de mão de obra

direta  (MOD),  visando  equilibrar  a  evolução  financeira  com a  evolução física,  conforme

contratualmente previsto. 

Assim,  por  meio  do  Acórdão 2390/2014,  foi  recomendado  à

ELETRONUCLEAR que reavaliasse os critérios de medição do contrato de obras civis (NCO

223/83), determinando-se que, na próxima auditoria, a unidade técnica verificasse o efetivo

cumprimento de determinações constantes em acórdãos anteriores.

Em suma,  de  forma  reiterada  e  contínua  ao  longo dos  anos,

OTHON LUIZ e os denunciados  LUIZ SOARES, LUIZ MESSIAS, JOSÉ EDUARDO

COSTA  MATTOS,  EDNO  NEGRINI e  PERSIO  JORNANI,  no  comando  da

ELETRONUCLEAR,  vêm  reiteradamente  se  omitindo  no  cumprimento  efetivo  às

recomendações e determinações do TCU pois, por exemplo, adotam metodologia contestada

pelo TCU para remuneração de custos indiretos da empreiteira em virtude de atrasos nas obras

civis da Usina de ANGRA 3 e, com isso, efetua gastos antieconômicos à estatal em benefício
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da ANDRADE GUTIERREZ. 

2.2.  Lavagem  de  Ativos  Envolvendo  a  ANDRADE

GUTIERREZ e as Empresas FLEXSYSTEM e VW REFRIGERAÇÃO (Fatos 03 a 05)

Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre março

de  2008  e  novembro  de  2012,  os  executivos  da  ANDRADE  GUTIERREZ  ROGÉRIO

NORA,  CLÓVIS PRIMO,  FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO

ROSA,  CLORIVALDO BISINOTO,  FLÁVIO  BARRA  e  GUSTAVO  BOTELHO,  sob

orientação  e  anuência  do  denunciado LUIZ  SOARES,  e  pela  ação  do  falecido  NEY

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

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de R$ 3.256.179,30, por meio de pelo

menos 29  repasses  embasados  em  contratos  fictícios  celebrados  entre  a  ANDRADE

GUTIERREZ e a empresa FLEXSYSTEM SISTEMAS (FATO 03/Lavagem de Ativos/Art.

1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Ainda, consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre

janeiro e setembro de 2013, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO NORA,

CLÓVIS PRIMO,  FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES,  ELMIO ROSA,

CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO, sob orientação e

anuência de  LUIZ SOARES,  e pela ação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de

organização  criminosa,  ocultaram  e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,

movimentação e  a propriedade de R$ 1.800.000,02,  por meio  de  pelo menos  04  repasses

embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empresa

FLEXSYSTEM  ENGENHARIA  (FATO  04/Lavagem  de  Ativos/Art.  1º,  §4º,  da  Lei

9.613/98).

E mais, consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre

março de 2010 e fevereiro de 2014, os executivos da ANDRADE GUTIERREZ, ROGÉRIO

NORA,  CLÓVIS PRIMO,  FERNANDO CARVALHO, LAURO TIRADENTES, ELMIO

ROSA,  CLORIVALDO BISINOTO,  FLÁVIO  BARRA  e  GUSTAVO  BOTELHO, sob

orientação e anuência de  JOSÉ EDUARDO COSTA MATTOS, e pela ação de  MARCO



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL                                                                    33/97  

AURÉLIO BARRETO e  MARCO AURÉLIO VIANNA, por intermédio de organização

criminosa,  ocultaram e dissimularam a origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação e a

propriedade  de  aproximadamente  R$  3.443.381,77,  por  meio  de  pelo  menos  28  repasses

embasados em contratos fictícios celebrados entre a ANDRADE GUTIERREZ e a empresa

VW REFRIGERAÇÃO (FATO 05/Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Conforme  demonstrou  a  investigação,  após  a  realização  do

acerto  de  pagamento  de  vantagem  indevida  para  LUIZ SOARES  e  JOSÉ  EDUARDO

COSTA MATTOS,  eles  arquitetaram junto  aos  executivos  da  ANDRADE GUTIERREZ

esquema de ocultação da origem espúria dos valores através da celebração de contratos de

fachada que simularam prestação de serviços que jamais ocorreram efetivamente, conforme

reconheceu a própria empreiteira em sede de acordo de leniência celebrado com o MPF.

Nos  termos  já  expostos  quando  da  descrição  dos  crimes

antecedentes  de corrupção,  NEY GEBRAN, pela  FLEXSYSTEM, e  MARCO AURÉLIO

BARRETO,  pela  VW REFRIGERAÇÃO, procuraram LAURO TIRADENTES já com os

termos dos ajustes fictícios e os valores determinados. MARCO AURÉLIO VIANNA, pela

VW REFRIGERAÇÃO,  esporadicamente  fazia  contato cobrando o recebimento relativo a

faturas enviadas para o setor financeiro da construtora.

A lavagem de capitais imputada aos denunciados está, portanto,

ancorada  em  crimes  antecedentes  praticados  em  detrimento  da  ELETRONUCLEAR,

notadamente os crimes de corrupção passiva e ativa, já descritos no tópico anterior.

2.2.1. Provas da lavagem envolvendo a FLEXSYTEM

No  tocante  à  FLEXSYSTEM  SISTEMAS  GERENCIAIS

FLEXÍVEIS,  foram  celebrados  dois  ajustes  fictícios  com  a  ANDRADE  GUTIERREZ:

contrato de prestação de “serviços de atualização de interfaces de aplicativos” no valor de R$

48.200,00  e  contrato  de  prestação  de  “serviços  de  desenvolvimento,  implantação  e

manutenção de  software  de  informática” no  valor  de  R$ 1.204.819,27,  com dois  termos

aditivos assinados por NEY GEBRAN e LAURO TIRADENTES. Conforme planilha abaixo

reproduzida,  baseada  em  recibos  e  notas  fiscais  juntados  aos  autos,  a  ANDRADE
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GUTIERREZ pagou para a FLEXSYSTEM SISTEMAS R$ 3.092.133,57 entre 2008 e 2012.
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A prova  dos  autos  demonstrou,  no  entanto,  que  a  gestão  da

FLEXSYSTEM era realizada apenas por NEY GEBRAN, falecido em 02 de março de 2016,

motivo pelo qual as sócias LUDMILA PEREIRA e TATIANA PEREIRA não foram incursas

na prática dos crimes de lavagem de dinheiro em testilha. 

De  fato,  ouvida  na  Polícia  Federal,  LUDMILA  PEREIRA

afirmou que as duas pessoas jurídicas foram criadas e geridas pelo pai, não tendo ela exercido

qualquer atividade nas empresas, não movimentando suas contas bancárias, nem elaborando

suas declarações de imposto de renda. Esclareceu que ela e a irmã fizeram parte do quadro

social das empresas a pedido do pai. Reconheceu, no entanto, que despesas pessoais do pai e

da família eram custeadas com numerário contido nas contas bancárias da FLEXSYSTEM. A

versão de LUDMILA PEREIRA foi confirmada pelos depoimentos prestados por MARLEI

GABRIEL PEREIRA,  viúva  de  NEY  GEBRAN,  e  TATIANA PEREIRA,  conduzidas

coercitivamente à Polícia Federal. Esta última afirmou que constava como sócia e diretora das

empresas pois seu pai teria lhe solicitado ajuda porque ele “tinha tido um problema em outra

empresa”. Segundo ela “seu pai era uma pessoa centralizadora, não sabendo a família sobre

seus negócios e suas atividades comerciais.”

Em  relação  à  FLEXSYSTEM,  gerida  portanto  por  NEY

GEBRAN, vários elementos corroboraram a constatação de que tais contratos eram realmente

de fachada e celebrados com a finalidade de ocultar o repasse de propina.

O primeiro deles foi a apreensão, por ocasião da deflagração da

7ª fase da Operação Lava Jato, de e-mail na sede da ENGEVIX, datado de 30 de maio de

2014, encaminhado aos três sócios-proprietários da companhia, dentre eles JOSÉ ANTUNES

SOBRINHO. O e-mail dá conta de uma auditoria realizada pela KPMG que levantou uma

lista  de  contratos  de  assessoria  e  consultoria  suspeitos,  dentre  eles  os  celebrados  com a

empresa FLEXSYSTEM ENGENHARIA. Embora o documento tenha sido apreendido na

sede  da  ENGEVIX,  a  constatação,  através  de  quebra  de  sigilo  de  bancário,  de  que  a

FLEXSYSTEM  ENGENHARIA  (R$  1.800.000,00),  assim  como  a  FLEXSYSTEM

SISTEMAS  (R$  3.230.829,60),  também  receberam  valores  significativos  da  ANDRADE

GUTIERREZ trouxe  a  suspeita  de  que  aqui  também se  estivesse  diante  de  esquema  de
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lavagem  de  dinheiro,  situação  que  veio  a  se  confirmar  posteriormente.  Inclusive,  nos

lançamentos fiscais da ANDRADE GUTIERREZ constam a expressão “ANGRA” em relação

aos pagamentos listados para as duas empresas

A sede da FLEXSYSTEM, consoante consulta ao Google Maps,

situa-se em casa residencial em condomínio de luxo nesta cidade do Rio de Janeiro, na Rua

Paschoal Segreto, 465, Joá, Rio de Janeiro/RJ:

Verificou-se ainda que a FLEXSYSTEM não tinha empregados

registrados entre 2011 e 2014, evidenciando-se de forma ainda mais cristalina tratar-se de

empresa sem capacidade operacional, utilizada para o recebimento de valores ilícitos.

Uma vez deferido o pleito de quebra de sigilos fiscal e bancário

da  FLEXSYSTEM  e  realizada  a  análise  inicial  dos  dados  pela  Receita  Federal  e  pela

Secretaria de Pesquisa e Análise do MPF, verificou-se ainda significativo volume de saques

não identificados nas contas das empresas FLEXSYSTEM ENGENHARIA e FLEXSYSTEM

SISTEMAS nos Bancos Itaú e Banif, conforme ilustram as tabelas abaixo (com os 20 maiores

maiores saques realizados e o montante total sacado):
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São dezenas de saques em dinheiro realizados entre 2008 e 2015

em contas bancárias no Banco Itaú e no Banco Banif. Os montantes são diversos, desde R$

5.000,00 a R$ 140.000,00, sempre em valores redondos e com intervalos de poucos dias entre

eles. O valor total de saques na boca do caixa atingiu o montante de R$ 5.508.643,83.

Posteriormente,  em  razão  do  grande  número  de  saques  não
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identificados, verificou-se, a partir do acesso a dados complementares remetidos pelo Banco

Banif sobre contas das empresas FLEXSYSTEM que, na descrição das referidas operações,

havia informações genéricas como, por exemplo, “pgto mão de obra/pessoal” e “pagamento a

fornecedores”,  o  que  indica  a  realização de  saques  em dinheiro  sem retorno imediato  ao

sistema bancário.

A FLEXSYSTEM  ENGENHARIA,  a  despeito  da  sua

significativa  movimentação  financeira,  jamais  apresentou  declaração  de  rendimentos  e

apuração de tributos  à  Receita  Federal.  A FLEXSYSTEM SISTEMAS,  a  despeito  da sua

significativa  movimentação  financeira, entregou  apenas  a  DIPJ  2009  e  a  DIPJ  2013

(informando não ter tido receita bruta em 2008, 2009 e 2012) e não apresentou declaração em

2014.

Há ainda provas de que NEY GEBRAN tinha relação bastante

próxima  com o denunciado  LUIZ SOARES.  O próprio  diretor  afastado  reconheceu este

relacionamento quando ouvido pela Polícia Federal. A denunciada  LUDMILA PEREIRA,

sua  irmã  TATIANA PEREIRA e  a  viúva  MARLEI  PEREIRA reconheceram  em  suas

declarações  prestados  à  Polícia  Federal  que  seu  pai  NEY GEBRAN era  amigo de  LUIZ

SOARES e frequentava a sua casa, tendo sido eles colegas em FURNAS11. NEY GEBRAN,

apesar  de  não  ter  nenhum  relacionamento  comercial  com  a  ELETRONUCLEAR,  tinha

autorização, emitida em 2009 (período no qual já estavam em curso as operações de lavagem

de dinheiro),  para acesso à  Usina Nuclear  de Angra 2,  conforme comprova o documento

abaixo reproduzido, também fornecido ao MPF pela Comissão Independente:

11 Até  1997,  as  usinas  nucleares  de  Angra  pertenciam  a  FURNAS  CENTRAIS  ELÉTRICAS.  A
ELETRONUCLEAR  somente  foi  criada  neste  mesmo  ano  a  partir  da  fusão  da  NUCLEN  (Nuclebras
Engenharia e Serviços) com a Diretoria Nuclear de FURNAS, sendo que LUIZ MESSIAS, COSTA MATTOS
e LUIZ SOARES são egressos da referida estatal, onde NEY GEBRAN foi diretor.
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A propósito, LAURO TIRADENTES, ao relatar a cobrança de

pagamentos atrasados da ANDRADE GUTIERREZ para a FLEXSYSTEM, afirmou que NEY

GEBRAN  chegou  a  lhe  falar  expressamente,  nesta  ocasião,  que  LUIZ SOARES estava

precisando de dinheiro.

Em síntese, embora não tenha sido produzida prova direta da

entrega de dinheiro por NEY GEBRAN ao denunciado LUIZ SOARES, as declarações dos

colaboradores, a falta de estrutura operacional da FLEXSYSTEM, o número significativo de

saques  não  identificados  em  valores  diversos  e  a  relação  de  proximidade  entre  ambos

constituem elementos suficientes para provar a operação de lavagem de dinheiro da propina

paga pela ANDRADE GUTIERREZ.
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2.2.2. Provas da lavagem envolvendo a VW REFRIGERAÇÃO

No que toca à VW REFRIGERAÇÃO, foi celebrado um contrato

com a ANDRADE GUTIERREZ cujo objeto foi a prestação de “serviço especializado de

engenharia civil e mecânica para projeto dos sistemas de refrigeração e produção de gelo”,

seguido de,  pelo  menos,  três  aditivos  sucessivos  de prorrogação de vigência  dos  serviços

contratados, todos assinados pelo denunciado MARCO AURÉLIO BARRETO PEREIRA

LEITE. Conforme planilha baixo reproduzida, baseada em recibos e notas fiscais juntados

aos  autos,  entre  2009 e  2014,  os  pagamentos  efetuados  à  referida  empresa  alcançaram o

montante de R$ 3.438.754,22. 

Os  sócios  e  administradores  da  VW  REFRIGERAÇÃO  são

MARCO AURÉLIO VIANNA PEREIRA LEITE e  MARCO AURÉLIO  BARRETO

PEREIRA LEITE.

A  prova  dos  autos  demonstrou  que  a  gestão  da  VW

REFRIGERAÇÃO  era  realizada  pelos  dois  sócios,  conforme  reconhecido  nas  próprias

declarações prestadas na Polícia Federal, inclusive ao darem as suas versões sobre os supostos

serviços contratados pela ANDRADE GUTIERREZ.
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MARCO AURÉLIO VIANNA afirmou ser sócio fundador da

VW REFRIGERAÇÃO e que  intermediou  contatos  com a  ANDRADE GUTIERREZ,  na

pessoa de LAURO TIRADENTES, para a celebração de contrato para manutenção da fábrica

de gelo do canteiro de obras da Usina de Angra 3, sendo, durante a execução administrativa,

realizados contatos com ELMIO ROSA.

MARCO AURÉLIO BARRETO,  engenheiro,  afirmou  ser  o

responsável técnico e operacional da VW REFRIGERAÇÃO, esclarecendo que teria sido a

ANDRADE GUTIERREZ, por LAURO TIRADENTES, quem procurou a sua empresa para

prestar serviços de manutenção da central  de gelo do canteiro da Usina de Angra 3.  Não

assumiu que o contrato era fictício ou que tivesse sobrepreço, refutando a acusação de que fez

repasse de propina para o denunciado COSTA MATOS.

Embora a VW REFRIGERAÇÃO tenha realizado uma vistoria

que durou uns poucos dias nas centrais de gelo do canteiro de obras de Angra 3 e produzido

um relatório que foi encaminhado para a ELETRONUCLEAR, não houve efetiva prestação de

serviços, considerando inclusive o trato continuado (por mais de quatro anos) das obrigações

assumidas no ajuste fictício.

Em relação à VW REFRIGERAÇÃO, a despeito  da negativa

dos seus sócios, vários outros elementos corroboraram a constatação de que o contrato com a

ANDRADE GUTIERREZ era realmente de fachada e celebrados com a finalidade de ocultar

o repasse de propina.

Uma vez deferido o pleito de quebra de sigilos fiscal e bancário

da VW REFRIGERAÇÃO e dos seus sócios, os denunciados MARCO AURÉLIO BARRETO

e MARCO AURÉLIO VIANNA, foi realizada a análise inicial dos dados pela Receita Federal,

consubstanciada  no  teor  do  Relatório  de  Informação  de  Pesquisa  e  Informação  IPEI  nº

RJ20160007.

Verificou-se,  com relação  a  MARCO AURÉLIO BARRETO,

que não foi observada compatibilidade entre as suas despesas com cartão de crédito e seus

rendimentos  declarados  nos  anos  de  2012  e  2014.  Ainda  segundo  o  referido  relatório,



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL                                                                    42/97  

confrontando-se os valores dos rendimentos recebidos declarados pelo investigado (DIRPF)

com os valores de lançamentos a créditos em contas bancárias (DIMOF), verificou-se que não

há movimentação financeira nos anos de 2010 e 2015.

Além de ter sido verificada Variação Patrimonial a Descoberto

(VPD) nos anos de 2011, 2013 e 2014, indicando que há valores percebidos pelo denunciado

que  não  foram  declarados  à  fazenda  nacional,  constatou-se  que,  embora  o  denunciado

MARCO AURÉLIO BARRETO PEREIRA LEITE não tenha veículos  registrados em seu

nome,  sua  cônjuge/companheira  e  sua  mãe  adquiriram,  recentemente  (2015/2016),  dois

veículos de elevado valor (Mitisubishi/Outlander no valor de R$ 108.990,00 e Hyundai/IX35

no  valor  de  143.000,00).  No  primeiro  caso,  o  veículo  não  foi  declarado  pela  respectiva

adquirente  (Luciana  Ribeiro  de  Mello  dos  Santos)  na  DIRPF2015-2016,  sendo  que,  no

segundo caso, a adquirente (Vera Lúcia Barreto Pereira Leite) não declarou nos anos de 2009

a 2015 qualquer rendimento capaz de suportar uma aquisição desse porte, o que representa

suspeita por parte do Fisco quanto à operação de compra dos mencionados veículos. 

Já no que se refere a MARCO AURÉLIO VIANNA, a Receita

Federal  observou  que,  ao  confrontar-se  os  valores  dos  rendimentos  recebidos  declarados

(DIRPF)  com  os  valores  de  lançamentos  a  créditos  em  contas  bancárias  (DIMOF),  os

rendimentos totais declarados pelo contribuinte nos anos de 2010 a 2015 são maiores que os

lançamentos  a crédito  em contas  bancárias  nos  mesmos  anos,  indicando que parte  desses

rendimentos não transitaram em sua conta bancária. Também fora registrado que no ano de

2014 os valores referentes  a despesas com cartão de crédito foram superiores aos valores

lançados como débitos  em suas  contas  bancárias,  indicando que parte  do valor  pago não

transitou por sua conta corrente. Ainda foi observada Variação Patrimonial a Descoberto12

(VDP) nos anos de 2011, 2013 e 2014.

Quanto à VW REFRIGERAÇÃO E REFORMAS LTDA-ME,

verificou-se que no período entre 2009 e 2015 a empresa movimentou financeiramente R$

24.257.369,60  em  créditos,  sendo  que  o  respectivo  relatório  atestou  que  “confrontando

12 Segundo  a  Receita  Federal,  "Variação  Patrimonial  a  Descoberto  -  VPD  corresponde  ao  excesso  de
dispêndios/aplicações  sobre  recursos/origens,  não  respaldado  por  rendimentos  declarados,  sejam  eles,
tributáveis,  isentos  e  não tributáveis,  de  tributação exclusiva,  dívidas e  ônus  reais  ou  de  outra origem
comprovada. O desequilíbrio na variação patrimonial evidencia a obtenção de recursos não declarados e,
portanto, não conhecidos pelo Fisco” (fl. 5 do relatório).
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valores  de  rendimentos  das  receitas  declaradas  pelo  Sistema  Simples  e  os  valores  de

lançamentos a créditos em contas bancárias, segundo sistema DIMOF (numa análise anual e

não individualizada por lançamento), observa-se que a Receita Bruta declarada é sempre

inferior aos créditos nas contas correntes, sendo que o total de créditos é pouco inferior ao

triplo das receitas declaradas, havendo indício de obtenção de recursos não declarados o

que só pode ser confirmado após conciliação bancária dos lançamentos”.

Por fim, cumpre salientar que, embora tenha sido demonstrado,

no bojo das investigações aqui travadas, que a ANDRADE GUTIERREZ efetuou pagamentos

a VW REFRIGERAÇÃO, entre os anos de 2010 e 2014, na ordem de R$ 3.438.754,22, esses

pagamentos não constam da DIRF da pessoas jurídica.

Os  sócios  e  administradores  da  VW  REFRIGERAÇÃO

MARCO  AURELIO  BARRETO e  MARCO  AURÉLIO  VIANNA tem  relação  de

proximidade com  COSTA MATTOS.  Assim reconheceu o  próprio  MARCO AURÉLIO

VIANNA em declarações prestadas à Polícia Federal ao informar que COSTA MATTOS é

casado com sua sobrinha, prima portanto de MARCO AURÉLIO BARRETO. 

O denunciado MARCO AURÉLIO BARRETO reconheceu a

relação  de  parentesco  de  sua  prima  com  COSTA MATTOS.  Afirmou  que  chegaram  a

constituir junto com MARCO AURÉLIO VIANNA uma empresa em 2002. 

Embora  tenha  negado  que o  então  superintendente  da

ELETRONUCLEAR tenha o ajudado em seus negócios com o pai, inclusive em relação ao

contrato com a ANDRADE GUTIERREZ no canteiro de obras de Angra 3, tal versão pode ser

contestada pelo teor de troca de e-mails repassados ao MPF pela Comissão Independente de

Investigação  da  ELETROBRAS  entre  MARCO  AURÉLIO  BARRETO e  COSTA

MATTOS.  Através  deles  se  constata,  além da  relação  próxima  entre  ambos,  um grande

interesse comercial de COSTA MATTOS nos negócios da VW REFRIGERAÇÃO.

Cite-se, como exemplos, uma troca de notícia de publicação de

diferentes  editais  de  licitação  que  interessariam  à  empresa  VW  REFRIGERAÇÃO,

informação de balancetes da empresa, venda das cotas societárias da VW REFRIGERAÇÃO a
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um terceiro e menção à interposição de recursos administrativos em procedimentos licitatórios

dos quais a VW REFRIGERAÇÃO participou com outros órgãos da administração. 

Diante  do  conteúdo  desses  e-mails,  fica  evidente  o  interesse

direto do denunciado COSTA MATTOS nas atividades da VW REFRIGERAÇÃO, situação

que  constitui-se  em  prova  de  que  o  repasse  de  propina  ocultado  através  da  empresa

componente do núcleo financeiro operacional da organização criminosa era de fato destinada

ao então superintendente.13 Deveras, não é difícil concluir que  COSTA MATTOS até seria

um  “sócio  oculto”  da  VW REFRIGERAÇÃO.  Tome-se  como  exemplo  o  e-mail  abaixo

reproduzido,  em  que  COSTA MATOS é  referido  pela  alcunha  de  “ZEFI”  e  MARCO

AURÉLIO BARRETO é referido pela alcunha de “MARQUINHOS”:

13 Registra-se ainda a informação de que a VW REFRIGERAÇÃO foi contratada pela ELETRONUCLEAR em
2014,  tendo  recebido  por  volta  de  3  milhões  de  reais  entre  2014  2015  de  um  contrato  no  valor  de
aproximadamente 10 milhões de reais, assinado por OTHON LUIZ e EDNO NEGRINI.
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LAURO TIRADENTES, ao relatar as tratativas para celebração

do  contrato  de  fachada  com  a  VW  REFRIGERAÇÃO,  percebeu  que  o  dinheiro  dos

pagamentos  ia  para  COSTA MATTOS porque  ele  demonstrou  ciência  sobre  dados  do

relatório produzido sobre visita ao canteiro de obras de Angra 3 feito pela intermediária antes

mesmo  de  que  ele  tivesse  ciência  de  seu  teor,  como  contratante,  pela  ANDRADE

GUTIERREZ.

ELMIO  ROSA,  ao  relatar  a  cobrança  de  pagamentos  da

ANDRADE GUTIERREZ para a VW REFRIGERAÇÃO, afirmou que MARCO AURÉLIO

BARRETO  chegou  a  lhe  falar  expressamente,  nesta  ocasião,  que  precisava  pagar  o

“GENERAL”, alcunha pela qual COSTA MATTOS era conhecido na ELETRONUCLEAR.

Em síntese, embora não tenha sido produzida prova direta da

entrega de dinheiro por MARCO AURÉLIO VIANA e MARCO AURÉLIO BARRETO a

JOSÉ EDUARDO COSTA MATTOS,  as  declarações  dos  colaboradores  e  a  relação de

proximidade  inclusive  negocial  entre  eles  ambos,  constituem  elementos  suficientes  para

provar a operação de lavagem de dinheiro da propina paga pela ANDRADE GUTIERREZ.

2.3.  Lavagem  de  Ativos  envolvendo  a  ANDRADE

GUTIERREZ   e a empresa EVAL   (Fato   06  )

Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre abril de

2012  e  março  de  2014,  os  executivos  da  ANDRADE GUTIERREZ, CLÓVIS  PRIMO,

FERNANDO  CARVALHO,  FERNANDO  VASCONCELLOS,  LAURO  TIRADENTES,

ELMIO ROSA, CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO,

por  intermédio  de  organização  criminosa,  alimentaram  o  “Caixa  2”  na  contabilidade  da

empresa  para,  por  intermédio  de  organização criminosa,  ocultar  e  dissimular  a  origem,  a

natureza, disposição, movimentação e a propriedade de valores destinados ao pagamento de

propina com dinheiro em espécie referente à obra de Angra 3, inclusive para os denunciados

EDNO NEGRINI, PÉRSIO JORDANI, LUIZ MESSIAS e  JOSÉ EDUARDO COSTA

MATTOS.  A ocultação da origem espúria  dos  valores  deu-se,  por  pelo  menos  19  vezes,

através  do  superfaturamento  de  contrato  de  transporte  que  a  ANDRADE  GUTIERREZ
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mantinha  no  canteiro  de  obras  em  Angra  com  a  EVAL  –  EMPRESA  DE  VIAÇÃO

ANGRENSE, sob responsabilidade de do denunciado DELMO PEREIRA VIEIRA (FATO

06/Lavagem de Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).14

Conforme  demonstrou  a  investigação,  uma  vez  realizado  o

acerto  de  pagamento  de  vantagem  indevida  para  LUIZ  MESSIAS,  EDNO  NEGRINI,

PÉRSIO JORDANI  e para o próprio  COSTA MATTOS,  era necessário que ANDRADE

GUTIERREZ gerasse dinheiro em espécie para efetivar o pagamento de propina.

Os pagamentos foram realizados mediante retirada de numerário

do  “Caixa  2”  da  ANDRADE  GUTIERREZ,  administrado  pelo  falecido  RICARDO

CAMPOLINA e  por  FERNANDO VASCONCELLOS.  As  retiradas  foram realizadas  por

FERNANDO  CARVALHO,  LAURO  TIRADENTES  e  GUSTAVO  BOTELHO,  que

relataram diversos encontros nos quais foi realizada a entrega de dinheiro aos citados gestores

da ELETRONUCLEAR.

O “Caixa 2” da ANDRADE GUTIERREZ era alimentado por

operações de lavagem de dinheiro viabilizadas, inicialmente, por contratos celebrados com

empresas  dos  irmãos  ADIR  ASSAD  e  SAMIR  ASSAD,  com  anuência  de  ROGÉRIO

NORA, CLÓVIS PRIMO e FLÁVIO BARRA (fatos que são objeto de denúncia separada).

Houve ainda operações de lavagem de dinheiro para geração de

“Caixa  2”  mediante  superfaturamento  de  contrato  de  transporte  que  a  ANDRADE

GUTIERREZ mantinha no canteiro de obras em Angra com a EVAL – Empresa de Viação

Angrense, sob responsabilidade de  DELMO PEREIRA VIEIRA.  O superfaturamento foi

realizado por ação imediata de LAURO TIRADENTES e ELMIO ROSA e por ação mediata

de CLÓVIS PRIMO, FERNANDO CARVALHO, RICARDO CAMPOLINA, já falecido, e

FERNANDO VASCONCELLOS.

14 Em período estimado entre 2010 e 2011,  o “Caixa 2” da ANDRADE GUTIERREZ era alimentado com
contratos celebrados com empresas de ADIR ASSAD e SAMIR ASSAD, operações de lavagem de dinheiro
que, pelo número de envolvidos e pela complexidade do esquema, que abastecia o pagamento de propina pela
ANDRADE GUTIERREZ não só em relação à implantação de Angra 3, será objeto de denúncia separada
oportunamente.
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Mais  detalhadamente,  FERNANDO  CARVALHO,  com

orientação  de  CLÓVIS  PRIMO,  RICARDO  CAMPOLINA  e  FERNANDO

VASCONCELLOS,  determinou  a  LAURO TIRADENTES  que,  diante  de  necessidade  de

continuar viabilizando o pagamento  de propina em dinheiro relativa à construção civil  de

Angra 3,  promovesse geração de “Caixa 2” através do superfaturamento do contrato com

alguma das empresas que prestasse serviço no canteiro de obras.

Foi  escolhida  a  empresa  EVAL,  prestadora  de  serviços  de

transportes, por haver uma relação de confiança com a ANDRADE GUTIEEREZ e por se

tratar de um contrato de grande monta. 

Uma vez realizado o acerto do esquema de branqueamento com

DELMO PEREIRA VIEIRA, responsável pela EVAL, LAURO TIRADENTES e ELMIO

ROSA passaram a  faturar  viagens  em número  superior  às  que  tinham sido  efetivamente

realizadas. 

A  partir  de  então,  os  valores  superfaturados  e  pagos  pela

ANDRADE GUTIERREZ à EVAL foram sacados das contas da empresa intermediária por

DELMO VIEIRA, sendo as diversas remessas entregues para LAURO TIRADENTES ou

para ELMIO ROSA na sede da empreiteira no Rio de Janeiro.

Ato  contínuo,  LAURO  TIRADENTES  ou  ELMIO  ROSA

repassaram  as  remessas  de  dinheiro  para  FERNANDO  VASCONCELLOS  e  RICARDO

CAMPOLINA  no  setor  financeiro  da  ANDRADE  GUTIERREZ.  Posteriormente,  esse

numerário  foi  utilizado para retiradas  autorizadas  ou diretamente  realizadas  por  CLÓVIS

PRIMO,  FERNANDO  CARVALHO,  LAURO  TIRADENTES,  FLÁVIO  BARRA e

GUSTAVO BOTELHO para pagamento de propina em dinheiro, nos termos descritos no

tópico desta denúncia relativo à imputação dos crimes antecedentes de corrupção.

Em atendimento ao acordo de leniência celebrado com o MPF e

homologado por esse Juízo, a ANDRADE GUTIERREZ apresentou uma planilha de notas

fiscais  emitidas  pela  EVAL,  indicando  quais  pagamentos  foram  lastreados  em  prestação

fictícia de serviços.
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Os pagamentos realizados à EVAL foram promovidos mediante

a emissão de duas notas fiscais manuais e uma eletrônica, ficando a de maior valor manual

relacionada à formação de “Caixa 2”. Deste modo, de abril de 2012 a março de 2014, foram

realizados  19 pagamentos  mediante emissão de notas  fiscais  frias,  demonstrando-se que a

somatória  dos  valores  das  notas  superfaturadas  alcançou o valor  total  de  pelo  menos  R$

7.191.245,61, conforme planilha abaixo reproduzida:

2.3.  Corrupção  Ativa  e  Passiva  envolvendo  a  ENGEVIX

(Fatos 07 e 08)

No período compreendido entre os anos de 2008 e 2014, por até

19 vezes, em razão (I) do tratado em duas reuniões do falecido NEY GEBRAN com executivo

da ENGEVIX realizadas no Rio de Janeiro entre 2011 e 2012;   (II) da confecção dos editais e

nas  Licitações  nºs  GAC.T/CN  003/2010,  GAC.T/CN  005/2010,  GAT.CN/006/2010,

GAC.T/CV 027/2-11, GAC.T.CV 041/2011 e GAC.T/CN-012/2012 da ELETRONUCLEAR,

(III)  da  pactuação  do  Aditivo  19  e  execução  do  Contrato  CT-141,  (III)  da  celebração  e

execução do Contrato  GAC.T/CT-033/10,  bem como da pactuação do Aditivo  1,  (IV) da

celebração e execução do Contrato GAC.T/CT 4500136548,  bem como da pactuação dos

Aditivos 1 e 2, (V) da celebração e execução do Contrato GAC.T/AS 4500145718, bem como
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da  pactuação  do  Aditivo  1,  (VI)  da  celebração  e  execução  do  Contrato  GAC.T/CT

4500146846, bem como da pactuação dos Aditivos 1, 2 e 3, (VII) celebração e execução do

Contrato  GAC.T/AS  4500149995,  (VIII)  celebração  e  execução  do  Contrato  GAC.T/CT

4500160692 todos firmados entre a ENGEVIX e a ELETRONUCLEAR, (IX) da celebração e

execução  do  Contrato  GAC.T/CT-4500151462  firmado  entre  a  AF  CONSULT  e

ELETRONUCLEAR, bem como da pactuação do Aditivo 1, os denunciados LUIZ SOARES

e  LUIZ MESSIAS,  de  modo  consciente  e  voluntário,  solicitaram,  aceitaram promessa  e

receberam vantagem indevida em razão do exercício de cargos de direção e superintendência

que  ocupavam  na  estatal,  ofertados  por  ação  de  JOSÉ  ANTUNES  SOBRINHO,

representante  da  ENGEVIX,  tendo  os  funcionários  públicos  da  ELETRONUCLEAR

praticado, deixado de praticar e retardado atos de ofício, com infração de deveres funcionai, a

pedido do executivo da empreiteira (FATO 07/Corrupção Passiva/Art. 317, § 1º, do CP –

FATO 08/Corrupção Ativa/Art. 333, § Único, do CP).

No segundo semestre  de 2011, NEY GEBRAN, em nome de

LUIZ SOARES, procurou JOSÉ ANTUNES no escritório da ENGEVIX no Rio de Janeiro

e,  considerado  os  muitos  contratos  que  a  empreiteira  tinha  com  a  ELETRONUCLEAR,

solicitou  a  realização de uma “colaboração mensal”  que deveria  ser  feita  para a  empresa

FLEXSYSTEM. Os valores seriam repassados em seguida ao diretor técnico da estatal LUIZ

SOARES. NEY GEBRAN disse na ocasião que, caso houvesse os pagamentos, a ENGEVIX

não  seria  atrapalhada  na  execução  dos  contratos.  JOSÉ  ANTUNES não  deu  resposta

definitiva na ocasião para a solicitação de vantagem indevida.

Não mais que dois meses depois, após nova investida de NEY

GEBRAN,  JOSÉ  ANTUNES aquiesceu  ao  pedido  e  prometeu  realizar  os  pagamentos

mensais para o denunciado LUIZ SOARES, tendo sido acertado que seria feito um contrato

com a FLEXSYSTEM para dissimular o repasse da propina, não havendo a efetiva prestação

de qualquer serviço.

 Desta  feita,  foi  celebrado  contrato  de  fachada  assinado  por

JOSÉ ANTUNES SOBRINHO (pela  ENGEVIX) e por NEY GEBRAN PEREIRA (pela

FLEXSYSTEM ENGENHARIA), cujo objeto fictício consistiu na prestação de “serviço de

apoio à contratante para consultoria em projetos civis e eletromecânicos”. De acordo com
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cópias das respectivas notas fiscais eletrônicas e o termo de quitação e extinção da obrigação

contratual disponibilizado por JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, foram realizados pagamentos

no contexto deste contrato fictício,  no período entre fevereiro de 2012 e outubro de 2014,

alcançando o montante total de R$ 1.306.249,80.

Embora a solicitação de pagamento de propina pela ENGEVIX

tenha sido feita por NEY GEBRAN em nome de LUIZ SOARES, foi possível concluir que a

vantagem indevida era compartilhada com o denunciado LUIZ MESSIAS. 

Segundo  JOSÉ  ANTUNES,  havia  uma  suspeita  dessa

constatação pelo fato de NEY GEBRAN demonstrar muito conhecimento de dados que eram

da  atribuição  de  LUIZ  MESSIAS na  ELETRONUCLEAR.  Tal  suspeita  acabou  por  se

confirmar em março de 2016, quando LUIZ MESSIAS procurou RONALDO FERREIRA

DA SILVA, funcionário da ENGEVIX e disse-lhe para passar um recado a JOSÉ ANTUNES

SOBRINHO, que estava preso na Polícia Federal em Curitiba, para que ele não referisse em

sua colaboração premiada em negociação o contrato com a FLEXSYSTEM. LUIZ MESSIAS

disse ainda ao interlocutor que se  JOSÉ ANTUNES os entregasse, ele estaria enrolado e a

ENGEVIX  perderia  os  contratos  em  andamento.  LUIZ  MESSIAS ainda  disse,  em  tom

ameaçador, que “mortos não falam”, referindo a NEY GEBRAN, falecido dias antes.

Ouvido na Polícia Federal, RONALDO FERREIRA DA SILVA

não só confirmou em detalhes a versão de JOSÉ ANTUNES como relatou diversas ocasiões

em que LUIZ MESSIAS e também  LUIZ SOARES, ameaçaram veladamente o funcionário

da ENGEVIX. LUIZ SOARES chegou a dizer que “todos ficariam enrolados e os contratos

da Engevix prejudicados.”

Conforme  já  aduzido  quando  da  descrição  dos  atos  ilícitos

envolvendo  a  ANDRADE  GUTIERREZ,  a  quebra  de  sigilo  bancário  de  fiscal  dos

funcionários públicos LUIZ MESSIAS e LUIZ SOARES autorizada por esse Juízo também

produziu fortes elementos da prática dos crimes de corrupção passiva, nos termos do Relatório

de  Informação  de  Pesquisa  e  Informação  –  IPEI  nº  RJ20160004  elaborado  pela  Receita

Federal  do Brasil  (RFB).  O relatório  foi  constituído  a  partir  da análise  de movimentação
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financeira  entre  os  anos  de  2008  a  2015,  extraída  da  Declaração  de  Informações  Sobre

Movimentação Financeiras  (DIMOF),  que por  sua vez  é  confrontada  com os  valores  dos

rendimentos declarados pelos contribuintes em suas declarações de imposto de renda pessoa

física (DIRPF). 

No que se refere ao denunciado LUIZ MESSIAS, apurou-se que

nos anos de 2014 e 2015 a movimentação de crédito foi superior aos rendimentos declarados,

principalmente em 2015, quando o ele declarou rendimentos totais de R$ 1.334.897,74 e os

créditos  em  conta  somam  R$  4.491.940,06.  Ou  seja,  verificou-se  uma  diferença  de  R$

3.157.042,32 a mais que os rendimentos declarados ao Fisco. No ano anterior, essa diferença

foi de R$ 727.107,07 em recursos sem origem identificada. 

Outra  constatação  destacada  no  referido  relatório  foi  o

comportamento  atípico  da  movimentação  financeira  em determinados  meses  dos  anos  de

2012,  2013,  2014 e 2015.  Como exemplo,  citou-se o mês  de janeiro de 2015,  onde fora

creditado em uma das contas de  LUIZ MESSIAS R$ 996.291,70, enquanto que a média

mensal  de  créditos  do  mesmo  ano  foi  da  ordem  de  R$  77.907,78.  Por  fim,  detectou-se

variação  patrimonial  a  descoberto  (VPD)  nos  anos  de  2009,  2011,  2013,  2014  e  2015,

indicando que há valores percebidos  LUIZ MESSIAS que não foram declarados à Fazenda

Nacional.

No que  diz  respeito  a  LUIZ SOARES,  há incompatibilidade

entre os valores referentes aos rendimentos declarados e a movimentação financeira efetiva

nos anos de 2013, 2014 e 2015. No três anos mencionados, a diferença constatada entre os

rendimentos declarados e a efetiva movimentação financeira foi de R$ 526.644,61 (2013), R$

1.373.004,18 (2014) e R$ 1.250.209,19 (2015). Ademais, verificou-se comportamento atípico

da movimentação financeira em determinados meses dos anos de 2013, 2014 e 2015. Como

exemplo, destaca-se o mês de agosto de 2014, ocasião em que o denunciado movimentou, em

apenas uma de suas contas, o montante de R$ 2.017.199,78, enquanto que a média mensal do

mesmo ano ficou no patamar de R$ 65.280,51.
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Ainda  com  relação  a  LUIZ  SOARES,  também  apurou-se

variação patrimonial a descoberto (VPD) nos anos de 2008, 2010, 2011 e 2012, indicando que

há valores percebidos pelo denunciado que não foram declarados à Fazenda Nacional.

A  interceptação  telemática  autorizada  por  esse  Juízo  revelou

ainda o conteúdo de mensagens enviadas pelo e-mail luizsoares57@gmail.com, utilizado por

LUIZ SOARES. Neste sentido, em e-mails interceptados e encaminhados pelo denunciado ao

filho BRENO MACHADO DA SILVA SOARES em 09 de fevereiro de 2016 e 14 de abril de

2016, descobriu-se que o saldo total em contas bancárias de LUIZ SOARES chegou ao valor

de R$ 4.240.000,00.

No entanto,  o sequestro de ativos determinado por esse Juízo

efetivou  o bloqueio  de  apenas  R$ 344.409,39,  o  que  evidencia  recente  movimentação dos

valores com a finalidade de ocultá-los.

Diante  das  informações  produzidas  pelas  investigações,  é

possível concluir que a movimentação de ativos financeiros dos denunciados por corrupção

passiva durante o período apurado foi inegavelmente intensa, tendo sido observadas diferentes

incompatibilidades  entre  os  rendimentos  declarados  e  a  efetiva  movimentação  financeira,

demonstrando obscuridade com relação ao fluxo financeiro analisado. 

Tal obscuridade releva-se, considerando o contexto da atuação

da organização criminosa,  em prova cristalina  do recebimento  de vantagens indevidas.  O

período em que houve significativo acréscimo patrimonial dos dois denunciados funcionários

públicos coincide exatamente com o período de execução pela ENGEVIX dos contratos para

elaboração de projetos de engenharia para implantação de Angra 3.

Tendo em conta as  informações  e documentos  oferecidos  por

JOSÉ ANTUNES SOBRINHO, é possível afirmar que LUIZ SOARES e LUIZ MESSIAS

receberam pelo menos R$ 1.306.249,80 em propinas da ENGEVIX.

2.3.1.  Contratos  Celebrados  entre  a  ELETRONUCLEAR e  a

mailto:luizsoares57@gmail.com
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ENGEVIX que Foram Objeto de Corrupção15

Verificou-se a oferta e a promessa de vantagem indevida pelo

representante da ENGEVIX, assim como a sua aceitação e o recebimento pelos denunciados

LUIZ SOARES e  LUIZ MESSIAS em relação a diversas licitações,  contratos e aditivos

celebrados com a ENGEVIX, conforme será abaixo descrito abaixo.

Em todos eles o modus operandi foi o mesmo: os denunciados,

nos limites de suas atribuições e da ascendência que possuíam na estatal,  considerando os

postos  de  comando  que  ocuparam,  atuaram  ou  se  omitiram  em  favor  dos  interesses  da

ENGEVIX, recebendo vantagens indevidas para tanto.

Nesse  mesmo  período  em  que  foram  pagos  os  valores  à

FLEXSYSTEM,  a  ENGEVIX  participou  de  licitações  e  manteve  contratos  com  a

ELETRONUCLEAR  justamente  para  prestar  serviços  vinculados  aos  projetos  civis  e

eletromecânico da Usina de Angra 3, a saber:

2.3.1.1. Contrato CT-141

Em  17  de  fevereiro  de  1982,  a  ENGEVIX  firmou  com  a

ELETRONUCLEAR  o  Contrato  CT-141  para  execução  de  serviços  de  engenharia  e

consultoria de projeto para as obras de construção civil da Central Nuclear Almirante Álvaro

Alberto, Unidades 2 e 3. A execução do contrato foi suspensa em abril de 1986.

Por meio da DCA nº 186.003/04 de 13/12/2004, o Conselho de

Administração da ELETRONUCLEAR estendeu a vigência do Contrato CT-141, bem como

diminuiu seu escopo, determinando que fosse reduzido o objeto da licitação. 

Assim,  o objeto da avença que originalmente contemplava as

Usinas de Angra 2 e Angra 3, foi, a partir do Aditamento 16 de 29/06/2005, reduzido com a

15 Os contratos celebrados pela ENGEVIX, ANDRADE GUTIERREZ e CONSÓRCIO ANGRAMON com a
ELETRONUCLEAR  foram  juntados  nos  autos  de  Ação  Penal  nº  0510926-86.2016.4.02.5101,  em  um
pendrive,  através  do  Ofício  nº  7349/2015-PRPRFT  (Evento  4  –  OFIC1  –  p.  1.103).  O  expediente  da
ELETRONUCLEAR que encaminhou esses contratos foi o de nº P-257/2015.
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retirada de Angra 2 do escopo da contratação.

Em 25 de  junho de  2007,  o  Conselho  Nacional  de  Políticas

Energéticas (CNPE) determinou a retomada da construção da usina, para entrada em operação

em 2013,  medida  que  levou  à  renegociação do  Contrato  CT-141  entre  a  ENGEVIX e  a

ELETRONUCLEAR. 

Nesse período, a ENGEVIX pactuou em razão do Contrato CT-

141, o Aditivo 19 com a ELETRONUCLEAR, o qual foi assinado por OTHON LUIZ e LUIZ

SOARES, em 04 de junho de 2012, tendo por objeto a revisão da Cláusula 21 do contrato,

quanto ao valor total e inclusão de anexos. 

O valor total do contrato, que era de R$7.700.000,00 (Licitação

GAC.T – 009/05 – Aditamento 16) passou a ser de R$ 12.347.000,00.

2.3.1.2. Edital GAC.T/CN-005/2010 (Processo GAC.T-034/09)

e Contrato GAC. T/CT-033/10

No dia 28 de maio de 2010, a ELETRONUCLEAR publicou o

edital  de  licitação  GAC.T/CN-005/2010,  modalidade  técnica  e  preço,  tendo  por  objeto  a

prestação  de  serviços  Técnicos  Especializados  de  Engenharia  Pacote  Civil  1  –  Cálculos

Estruturais da Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA.

Participaram  da  licitação  as  empresas  ENGEVIX

ENGENHARIA S/A, Gempro Engenharia S/A e Intertechne Consultores S/A.

Foram habilitadas na licitação apenas as empresas Intertechne

Consultores que apresentou proposta de R$ 13.492.938,88 e a ENGEVIX ENGENHARIA

com proposta de R$14.274.091,09.

A  partir  da  avaliação  da  proposta  com a  inclusão  de  Índice

Técnico, a ENGEVIX ENGENHARIA foi classificada em primeiro lugar no certame. Após a

negociação, a ENGEVIX revisou a proposta comercial para R$ 13.979.888,05, valor ainda
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acima do ofertado pela Intertechne Consultores S/A.

Assim,  a  ENGEVIX subscreveu com a  ELETRONUCLEAR,

em 14 de janeiro de 2011, o Contrato GAC.T/CT-033/10 destinado à prestação de serviços

técnicos especializados de engenharia do Pacote Civil 1 – Cálculos Estruturais das Unidade 3

da  Central  Nuclear  Almirante  Álvaro  Alberto  –  CNAAA,  no  valor  original  de  R$

13.979.888,05.

O contrato foi assinado por OTHON LUIZ e LUIZ SOARES,,

pela ELETRONUCLEAR, e por Sergio Luiz F. Capellão, representando a ENGEVIX.

Foi  celebrado  em  08  de  fevereiro  de  2012  o  Aditivo  1  ao

referido contrato, que foi assinado por OTHON LUIZ e LUIZ SOARES, tendo por objeto o

aumento do valor contrato em R$ 2.977.258,35.

2.3.1.3. Edital GAC.T/CN-003/2010 (Processo GAC.T004/10) e

Contrato GAC.T/CT- 4500136548

Em 28  de  maio  de  2010,  a  ELETRONUCLEAR publicou  o

edital  de  licitação  GAC.T/CN-003/2010,  modalidade  técnica  e  preço,  tendo  por  objeto  a

prestação de serviços Técnicos Especializados de Projeto da Tubulação da Área Externa e

Tubovia de Interligação da Unidade 3 com a Unidade 2 da Central Nuclear Almirante Álvaro

Alberto – CNAAA.

Participaram  da  licitação  as  empresas  ENGEVIX

ENGENHARIA S/A, Cappe Engenharia Ltda., Chemtec Serviços de Engenharia e Software

Ltda., Genpro Engenharia S/A e Marte Engenharia Ltda. 

Foram  habilitadas  as  empresas  Marte  Engenharia  Ltda.,  que

apresentou proposta de R$ 2.720.600,00, e a ENGEVIX ENGENHARIA, com proposta de R$

2.336.983,27.  Posteriormente,  a  ENGEVIX  revisou  a  proposta  comercial  para  R$

2.288.791,70.
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Assim, em 30 de março de 2011, a ENGEVIX celebrou com a

ELETRONUCLEAR, assinado por OTHON LUIZ e LUIZ SOARES, o Contrato GAC.T/CT-

4500136548 para a prestação de serviços técnicos especializados de projeto de tubulação de

interligação da Unidade 3 com a Unidade 2 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto –

CNAA, no valor originário de R$ 2.288.791,70.

Foi  formalizado,  em  02  de  fevereiro  2012,  o  Aditivo  1  ao

contrato, assinado por OTHON LUIZ e LUIZ SOARES, tendo por objeto alteração de anexos

sem a modificação do valor contratual.

Em 01º  de  novembro  de  2012  foi  formalizado  o  2º  Aditivo

Contratual, assinado por OTHON LUIZ e LUIZ SOARES, que teve por finalidade alterar o

prazo de execução dos serviços por mais 12 meses, sem adição de valores.

Foi ainda formalizado em 06 de maio de 2014, o 3º Aditivo

Contratual, que estabeleceu que o prazo de execução do contrato seria de 44 meses contados a

partir da assinatura do aditivo.

2.3.1.4. Edital GAC.T/CV 027/2011 (Processo GAC.T 029/11) e

Contrato GAC.T/AS- 4500145718

Em 17 de novembro de 2011, a ELETRONUCLEAR publicou o

edital  de  licitação  GAC.T/CV-027/2011,  modalidade  carta  convite,  tendo  por  objeto  a

prestação  de  serviços  de  Engenharia  para  Elaboração  dos  Projetos  Executivos  e  Projetos

Legais do Edifício de Apoio, Ampliação da Passarela e Atracadouro Flutuante na Praia do

Frade, Município de Angra dos Reis – RJJ.

Participaram  da  licitação  as  empresas  ENGEVIX

ENGENHARIA S/A, Leme Engenharia S/A e  Nit Rio Engenharia e Construções Ltda.

As  propostas  foram  realizadas  pela  ENGEVIX  de  R$

118.800,00, pela Leme Engenharia Ltda. de R$ 119.660,00 e pela Nit Rio de R$ 122.400,00. 
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A  ENGEVIX  foi  consagrada  vencedora  e  celebrou  com  a

ELETRONUCLEAR,  em 11  de  novembro  de  2011,  o  Contrato  GAC.T/AS-  4500145718

destinado à prestação de serviços de engenharia para elaboração dos projetos executivos e

projetos legais do edifício de apoio, ampliação da passarela e atracadouro flutuante na Praia

do Frade, município de Angra dos Reis – RJ, no valor original de R$ 118.800,00.

Foi celebrado em 05 de março de 2012 o Aditivo 1 ao referido

contrato, tendo por objeto a prorrogação do prazo de execução dos serviços, por 120 dias

corridos.

2.3.1.5.  Edital  GAC.T/CN  –  006/2010  (Processo  GAC.T-

033/09) e Contrato GAC.T/CT- 4500146846

Em 28  de  maio  de  2010,  a  ELETRONUCLEAR publicou  o

edital  de  licitação  GAC.T/CN-006/2010,  modalidade  técnica  e  preço,  tendo  por  objeto  a

prestação de serviços  Técnicos  Especializados de Engenharia  do Pacote Eletromecânico  2

associado  ao  Secundário  da  Unidade  3  da  Central  Nuclear  Almirante  Álvaro  Alberto  –

CNAAA.

Participaram  da  licitação  as  empresas  ENGEVIX

ENGENHARIA  S/A,  Chemtech  Serviços  de  Engenharia  e  Software  Ltda.,  Intertechne

Consultores S/A, Leme Engenharia Ltda. e Marte Engenharia Ltda.

Foram habilitadas as empresas Intertechne Consultores S/A, que

apresentou  proposta  de  R$  109.106.400,73,  Marte  Engenharia,  com  proposta  de  R$

119.600.000,00,  Leme  Engenharia,  que  apresentou  proposta  de  R$  122.422.326,00  e  a

ENGEVIX ENGENHARIA com proposta de R$ 109.078.994,54.

A  partir  da  avaliação  da  proposta  com a  inclusão  de  índice

técnico, a ENGEVIX ENGENHARIA foi classificada em primeiro lugar no certame.

Assim, em 21 de dezembro de 2011, a ENGEVIX celebrou com

a ELETRONUCLEAR, o Contrato GAC.T/CT- 4500146846 destinado à prestação de serviços
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técnicos especializados de engenharia do Pacote Eletromecânico 2, associado ao Secundário

de Angra 3, no valor de R$ 109.098.115,07.

Foi  formalizado,  em 22 de  novembro de 2013,  o  1º  Aditivo

contratual,  tendo por objeto a alteração de cláusulas contratuais  referentes a condições de

pagamento e faturamento e contribuição para o INSS e FGTS.

Em 31 de março de 2014, foi formalizado o Aditivo Contratual

nº 2 cujo objeto foi a alteração de cláusulas contratuais e aumento no valor do contrato em R$

14.746.428,48, passando o valor global do contrato a ser de R$ 123.844.543,55. 

Por  fim,  foi  formalizado  em 08 de  dezembro  de  2014,  o  3º

Aditivo  Contratual,  que  estabeleceu  a  inclusão  de  cláusula  específica  de  renúncia  da

contratada e alterou um anexo contratual.

2.3.1.6.  Edital  GAC.T/CV  –  041/11  (Processo  053/11)  e

Contrato GAC.T/AS- 4500149995

Em 06 de março de 2012, a ELETRONUCLEAR publicou o

edital  de  licitação  GAC.T/CV-041/2011,  modalidade  carta  convite,  tendo  por  objeto  a

prestação  de  serviços  de  engenharia  para  elaboração  dos  projetos  executivos  e  legais  da

construção da passarela e atracadouros flutuantes na Praia Vermelha, Município de Angra dos

Reis – RJ.

Participaram  da  licitação  as  empresas  ENGEVIX

ENGENHARIA  S/A,  Leme  Engenharia  Ltda.,  Engeservice  Engenharia  Ltda.  e  Nit  Rio

Engenharia e Construções Ltda.

A  Leme  Engenharia  não  apresentou  proposta  e  as  demais

propostas  foram  da  ENGEVIX  de  R$  106.800,00,  da  Nit  Rio  de  R$  110.300,00  e  da

Engservice de R$259.000,00.

A ENGEVIX foi a vencedora do certame e subscreveu com a



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL                                                                    59/97  

ELETRONUCLEAR, em 06 de março de 2012, o Contrato GAC.T/AS- 4500149995 cujo

objeto é  a prestação de serviços  de engenharia  para elaboração dos projetos  executivos  e

legais da construção da passarela e atracadouros flutuantes na Praia Vermelha, município de

Angra dos Reis - RJ, no valor original de R$ 103.000,00, na base dezembro de 2011.

2.3.1.7.  Edital  GAC.T/CN  –  012/2012  (Processo  GAC.T-

006/12) e Contrato GAC.T/AS- 4500160692

Em 26 de junho de 2012,  a  ELETRONUCLEAR publicou o

edital  de  licitação  GAC.T/CN-012/2012,  modalidade  técnica  e  preço,  tendo  por  objeto  a

prestação de serviços técnicos especializados de engenharia do Pacote Civil 2 – Projetos de

Edificações da Unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto – CNAAA.

Participaram  da  licitação  as  empresas  ENGEVIX

ENGENHARIA S/A, Intertechne Consultores S/A, Leme Engenharia Ltda., EPC Engenharia

Projeto e Consultora S/A, Genpro Engenharia S/A, SEI Consultoria de Projetos Ltda. e Telsan

Engenharia e Serviços Ltda.

Foram  habilitadas  as  empresas  Genpro  Engenharia  S/A,  que

apresentou proposta de R$ 9.210.717,29, Intertechne Consultores S/A, com proposta de R$

10.799.009,20, SEI Consultoria de Projetos LtdA., com proposta de R$11.113.495,81, EPC

Engenharia Projeto e Consultora S/A, que apresentou proposta de R$ 11.578.225,18, Leme

Engenharia Ltda., com proposta de R$ 11.731.855,86, e, a ENGEVIX ENGENHARIA com

proposta de R$ 11.827.233,72.

As propostas da Genpro e da Leme Engenharia, apesar de serem

as de menor preço, foram desclassificadas pois conteriam preços unitários superior a 7% dos

valores orçados em alguns itens individuais do orçamento. 

A  partir  da  avaliação  da  proposta  com a  inclusão  de  índice

técnico, a ENGEVIX ENGENHARIA foi classificada em primeiro lugar no certame com a

proposta ajustada para R$ 11.305.663,41.
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Assim, em 05 de março de 2013, a ENGEVIX subscreveu com

a  ELETRONUCLEAR,  assinado  por  OTHON  LUIZ  e  LUIZ  SOARES,  o  Contrato

GAC.T/AS- 4500160692 cujo objeto é  a prestação de serviços  técnicos  especializados  de

engenharia do Pacote Civil 2 de Angra 3, no valor original de R$ 11.305.663,41.

2.3.1.8.  Edital  GAC.T/CO.I-004/2010  e  Contrato  GAC.T/CT-

4500151462

Em 28  de  maio  de  2010,  a  ELETRONUCLEAR publicou  o

edital  de  licitação  GAC.T/CO.I-004/2010,  modalidade  concorrência  internacional  do  tipo

técnica e preço, para prestação de serviços técnicos especializados de engenharia do pacote

eletromecânico 1 associado ao primário da unidade 3 da Central Nuclear Almirante Álvaro

Alberto - CNAAA. 

A  licitação  foi  vencida  pela  empresa  AF  CONSULT  LTD.

FINLÂNDIA e previu que 100% dos serviços contratados deveriam ser realizados no Brasil.

O  contrato,  denominado  Eletromecânico  1:  Área  Nuclear  da

Usina,  foi  assinado em 24 de maio  de 2012,  no valor  de R$ 162.214.551,43,  tendo sido

ajustado  que  80% dos  pagamentos  devidos  à  contratada  seriam realizados  no  Brasil  e  o

restante (20%) no exterior. 

Por exigência contratual, a AF CONSULT LTD FINLÂNDIA,

subcontratou as empresas AF CONSULT LTDA. BRASIL e a ENGEVIX ENGENHARIA

S/A.

No  dia  08  de  dezembro  de  2014  foi  pactuado  o  1º  Aditivo

Contratual que determinou um aumento de 4,07% do valor original do contrato.

2.3.2.  Atos  de  Ofício  Praticados  pelos  Funcionários  Públicos

denunciados

Em razão dos  contratos,  aditivos  e procedimentos  licitatórios
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em curso na ELETRONUCLEAR, ao menos, entre de 25 de junho de 2007 até 05 de agosto

de 2015,  a  ENGEVIX tinha  interesse  em manter  bom relacionamento  não apenas  com o

presidente  OTHON  LUIZ  mas  com  membros  da  diretoria  e  superintendência  da

ELETRONUCLEAR, mediante atendimento às solicitações de vantagem indevida, para que

estes  praticassem,  omitissem  e  retardassem  atos  de  ofício  inerente  às  suas  funções  em

favorecimento da empreiteira.

Cabia a OTHON LUIZ, no exercício da presidência da estatal,

efetuar  a  orientação  da  política  administrativa  e  a  representação da  ELETRONUCLEAR,

superintender os negócios da estatal, aí incluídos contratações de obras e serviços, fiscalização

de contratos, assinatura de aditivos,  entre outras atribuições previstas no estatuto social da

companhia.  Cabia a OTHON LUIZ, portanto, em conjunto com um diretor, a assinatura, em

nome da ELETRONUCLEAR, de todos os contratos e aditivos subscritos pela estatal com a

ENGEVIX.

A  constatação  supra  vai  justamente  de  encontro  ao  teor  da

Instrução Normativa nº 11.01 da ELETRONUCLEAR, que regula a sua política de alçadas,

estipulando que os contratos e aditivos da estatal devem ser sempre assinados pelo presidente

e por um dos diretores.

A  OTHON  LUIZ  era  vinculado  em  nível  hierárquico

imediatamente  inferior  o  Diretor  Técnico  LUIZ  MESSIAS e,  no  patamar  hierárquico

seguinte,  o  Superintendente  de  Gerenciamento  de Empreendimentos  LUIZ MANUEL A.

MESSIAS e o Superintendente de Construção  JOSÉ EDUARDO B. COSTA MATTOS.

Sabe-se que praticamente todas as decisões referentes à celebração de um contrato, à emissão

de uma ordem de serviço,  à certificação técnica e à certificação comercial  em relação ao

empreendimento Usina de Angra 3 passava por essa cadeia de comando.

Assim,  os  representantes  da  ENGEVIX tinham  interesse  em

manter bom relacionamento não apenas com o presidente OTHON LUIZ, mas com outros

gestores da ELETRONUCLEAR, mediante atendimento às solicitações de vantagem indevida,

para que estes praticassem, omitissem e retardassem atos de ofício inerente às suas funções

em favorecimento da empreiteira.
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A partir de tais poderes, OTHON LUIZ e os denunciados LUIZ

SOARES e  LUIZ MESSIAS,  atendendo aos interesses da ENGEVIX praticaram atos de

ofício consistentes na celebração dos aditivos e contratos supramencionados. 

Em contrapartida,  aceitaram promessa de vantagens indevidas

ofertadas pela ENGEVIX, e efetivamente as receberam, ao menos nos valores já declinados

supra, por meio de contratos simulados.

Em recente auditoria realizada pela Secretaria Extraordinária de

Operações Especiais  em Infraestrutura do TCU, realizada  em atendimento  à determinação

proferida no Processo TC 021.542./2016-3, que aprecia os processos licitatórios e de execução

contratual  dos  projetos  executivos  atinentes  às  obras  de  construção  civil  da  Usina

Termonuclear (UTN) de Angra 3,  no Rio de Janeiro,  constatou-se a existência de sólidos

indícios  de  fraude  às  licitações  para  a  contratação  dos  projetos  dos  Pacotes  Civil  1

(edificações nucleares) e Civil 2 (edificações convencionais, não nucleares).

A  representação  analisa  detidamente  os  processos  licitatórios

para a contratação e os principais aditamentos  contratuais referentes aos projetos de obras

civis, cujos contratos foram celebrados com a ENGEVIX.

O  trabalho  de  inspeção  do  TCU  pautou-se  pela  busca  de

respostas  a  quatro  questionamentos  principais:  1-  “podem  ser  identificados  riscos  nas

licitações e contratações, a permitir superfaturamento dos preços de projetos e obras civis,

gerando  oportunidades  para  pagamentos  e  benefícios  espúrios  a  empresas  privadas  e

agentes públicos?”; 2- “houve restrição à competitividade, direcionamento de licitação ou

licitação  montada?”;  3-  “o  contrato  foi  (ou  vem  sendo)  executado  nos  prazos,  etapas,

quantidades  e  requisitos  de qualidade  nele  definidos?”;  4-  “as alterações  contratuais  de

objeto (escopo) e valor guardam conformidade com as condições e limites estabelecidos pela

legislação?”.

Com  isso,  a  inspeção  revelou  uma  série  de  irregularidades,

sumarizadas a seguir, em licitações e contratos, sempre em prejuízo da ELETRONUCLEAR e
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em benefício da ENGEVIX.

Com a  retomada  do  projeto  de  construção  civil  da  Usina  de

Angra 3, foi reativado o Contrato CT-141/1982, celebrado com a ENGEVIX. No processo de

renegociação do contrato, o TCU apurou as seguintes irregularidades: cálculo incorreto dos

descontos do Regime Especial de Incentivo à Infraestrutura (Reidi) (Aditivo 17); prorrogação

do prazo além do devido (Aditivo 18); sobrepreço, superfaturamento por jogo de planilha,

extrapolação  do limite  de  25% nas  alterações  contratuais  e  perda  do  desconto  negociado

anteriormente (Aditivo 19). Oportuno ressaltar que a celebração de tais aditivos contou com a

participação dos diretores da ELETRONUCLEAR LUIZ SOARES e LUIZ MESSIAS.

A inspeção também apurou que editais de licitação GAC.T/CN-

005/2010 e GAC.T/CN – 012/2012, publicados pela ELETRONUCLEAR para contratação

para a prestação de serviços  técnicos  de cálculos  estruturais  e de projetos de edificações,

respectivamente,  continham cláusulas  que  restringiam a  competitividade  e  que  indicam o

direcionamento da licitação em favor da ENGEVIX. Os mesmos editais sofreram alterações

cuja  publicidade  foi  restrita  a  um grupo  de  empresas,  o  que  impossibilitou  às  demais  a

apresentação de proposta competitiva.

Ainda  em relação  aos  mesmos  procedimentos  licitatórios,  foi

apurada  irregularidade  no  julgamento  das  habilitações,  propostas  técnicas  e  recursos  das

empresas concorrentes. Ao final, a rejeição das propostas mais vantajosas resultou em um

superfaturamento  de  R$  486.949,16  no  Pacote  Civil  1  (Edital  GAC.T/CN-005/2010  –

Processo GAC.T-034/09, que deu origem Contrato GAC. T/CT-033/10) e de R$ 2,6 milhões

no Pacote Civil 2 (Edital GAC.T/CN – 012/2012 – Processo GAC.T-006/12, que deu origem

ao Contrato GAC.T/AS-45001606923).

No curso da vigência do contrato referente ao Pacote Civil  1

(Contrato  GAC.  T/CT-033/10),  a  ENGEVIX  se  beneficiou,  ainda,  com  a  celebração  de

aditivos que conferiram à empresa, de forma irregular, prorrogações de prazo e prática de jogo

de planilha no pagamento por homem-hora. Não bastasse, as apurações do TCU revelaram, no

âmbito do mesmo contrato, insuficiência na aplicação de penalidades por atraso e redução do

escopo contratual com a transferência de responsabilidade de cálculos para terceiros.
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A ENGEVIX também foi  beneficiada  nos  editais  de licitação

GAC.T/CV 027/2011 (Processo GAC.T 029/11) e GAC.T/CV – 041/11 (Processo 053/11),

referentes a projetos executivos do plano de evacuação pelo mar, uma vez que a modalidade

de convite, adotada nos dois procedimentos, deixou de observar o regramento legal.

A  análise  das  licitações  e  contratos  envolvendo  os  projetos

eletromecânicos  de  Angra  3  revelou  indícios  de  irregularidades  da  mesma  natureza,

notadamente restrições que impuseram a subcontratação da ENGEVIX, descompasso físico-

financeiro na execução do contrato e falhas de fiscalização contratual.

Ademais, conforme já mencionado na denúncia da Ação Penal

nº  0510.926-86.2015.2.02.5101,  a análise  das  licitações  vencidas  pelas  ENGEVIX  na

ELETRONUCLEAR - certames nºs GAC.T-033/09 (Edital GAC.T/CN-006/2010), GAC.T-

034/0  (Edital  GAC.T-034/09),  GAC.T-004/2010  (Edital  GAC.T/CN-003/2010)  e  GAC.T-

006/12 (GAC.T/CN-012/2012) – demonstraram o direcionamento em favor da empreiteira,

certamente  por  influência  de  OTHON  LUIZ,  mas  também  de  LUIZ SOARES e  LUIZ

MESSIAS.

O direcionamento  de certames para ENGEVIX fica cristalino

pelo excessivo peso nas pontuações técnicas  constantes  dos Editais  GAC.T/CN-006/2010,

GAC.T-034/09 GAC.T/CN-003/2010 e GAC.T/CN-012/2012 em detrimento  do preço, em

ofensa ao princípio  da isonomia e julgamento  objetivo  das licitações,  tendo a empresa se

sagrado vencedora em todas as licitações realizadas através desta modalidade.

Nessas  licitações  vencidas  pela  ENGEVIX,  em  virtude  do

elevado peso das pontuações técnicas em detrimento do preço, as demais licitantes jamais

conseguiriam sair  vencedoras das licitações,  à exceção da licitação GAC.T-033/09 (Edital

GAC.T/CN-006/2010).  Ou  seja,  ainda  que  se  dispusessem graciosamente  a  efetuarem  as

obras, não conseguiriam vencer os certames.

Além disso, para favorecer o julgamento subjetivo das licitações

em favor da ENGEVIX, verifica-se que nos editais  foram utilizadas expressões de caráter
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amplo e indeterminado, por exemplo, “coerência”, “abrangência”, “compreensão temática”,

entre outras, para balizar a avaliação da proposta técnica, item preponderante na escolha da

ENGEVIX como vencedora.

Em suma,  de  forma  reiterada  e  contínua  ao  longo dos  anos,

OTHON  LUIZ e  os  denunciados  LUIZ SOARES e  LUIZ MESSIAS,  no  comando  da

ELETRONUCLEAR,  vêm  reiteradamente  se  omitindo  no  cumprimento  efetivo  às

recomendações e determinações do TCU, efetuando, com isto, gastos antieconômicos à estatal

em benefício da ENGEVIX. 

2.4. Lavagem de Ativos envolvendo a ENGEVIX (Fato 09)

Consumados os delitos antecedentes de corrupção, entre 01º de

fevereiro de 2012 e 1º de outubro de 2014, o executivo da ENGEVIX  JOSÉ ANTUNES

SOBRINHO, sob orientação e anuência de  LUIZ SOARES e  LUIZ MESSIAS, e com a

participação do falecido NEY GEBRAN, por intermédio de organização criminosa, ocultaram

e  dissimularam  a  origem,  a  natureza,  disposição,  movimentação  e  a  propriedade  de  R$

1.306.249,80, por meio de pelo menos 30 repasses embasados em contrato fictício celebrado

entre  a ENGEVIX e a  empresa  FLEXSYSTEM ENGENHARIA  (FATO 09/Lavagem de

Ativos/Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98).

Após  a  realização  do  acerto  de  pagamento  de  vantagem

indevida para  LUIZ SOARES e  LUIZ MESSIAS,  foi  arquitetado pela ação imediata  de

JOSÉ ANTUNES SOBRINHO e NEY GEBRAN esquema de ocultação da origem espúria

dos valores através da celebração de contrato de fachada que simulou prestação de serviços

que jamais ocorreu efetivamente.

A lavagem de capitais imputada aos denunciados está, portanto,

ancorada  em  crimes  antecedentes  praticados  em  detrimento  da  ELETRONUCLEAR,

notadamente os crimes de corrupção passiva e ativa, já suficientemente descritos no tópico

anterior.
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2.4.1. Provas da Lavagem Envolvendo a FLEXSYTEM

Foi  celebrado  contrato  de  fachada  assinado  por  JOSÉ

ANTUNES  SOBRINHO (pela  ENGEVIX)  e  por  NEY  GEBRAN  PEREIRA  (pela

FLEXSYSTEM ENGENHARIA), cujo objeto fictício consistiu na prestação de “serviço de

apoio à contratante para consultoria em projetos civis e eletromecânicos”. De acordo com

cópias das respectivas notas fiscais eletrônicas e o termo de quitação e extinção da obrigação

contratual  disponibilizados  por  JOSÉ  ANTUNES  SOBRINHO,  foram  realizados 30

pagamentos no contexto deste contrato fictício, no período de fevereiro de 2012 a outubro de

2014, alcançando o montante total de R$ 1.306.249,80.

Parte  dos  pagamentos  para  a  FLEXSYSTEM  já  havia  sido

identificada na quebra de sigilos bancário e fiscal da ENGEVIX, através de  16 pagamentos

realizados  entre  13  de  setembro  de  2012  e  25  de  agosto  de  2014  no  valor  total  de  R$

653.821,64.

Os  sócios  da  FLEXSYSTEM  ENGENHARIA  são  NEY

GEBRAN PEREIRA e LUDMILA GABRIEL PEREIRA.
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A prova  dos  autos  demonstrou,  no  entanto,  que  a  gestão  da

FLEXSYSTEM era realizada apenas por NEY GEBRAN, falecido em 02 de março de 2016,

motivo pelo qual a sócia  LUDMILA PEREIRA não foi incursa na prática dos crimes de

lavagem de dinheiro em testilha. 

Ouvida na Polícia Federal,  LUDMILA PEREIRA afirmou que

as empresas FLEXSYSTEM ENGENHARIA e FLEXSYSTEM SISTEMAS foram criadas e

geridas pelo pai, não tendo ela exercido qualquer atividade nas empresas, não movimentando

suas contas bancárias, nem elaborando suas declarações de imposto de renda. Esclareceu que

ela e a irmã TATIANA PEREIRA fizeram parte do quadro social das empresas a pedido do

pai. Reconheceu, no entanto, que despesas pessoais do pai e da família eram custeadas com

numerário  contido  nas  contas  bancárias  da  FLEXSYSTEM.  A  versão  de  LUDMILA

PEREIRA foi confirmada pelas declarações prestadas por MARLEI GABRIEL PEREIRA,

viúva  de  NEY GEBRAN,  e  TATIANA PEREIRA,  conduzidas  coercitivamente  à  Polícia

Federal. Esta última afirmou que constava como sócia e diretora das empresas pois seu pai

teria lhe solicitado ajuda porque ele “tinha tido um problema em outra empresa”. Segundo ela

“seu pai era uma pessoa centralizadora, não sabendo a família sobre seus negócios e suas

atividades comerciais.”

Em  relação  à  FLEXSYSTEM,  gerida  portanto  por  NEY

GEBRAN, vários indícios corroboraram a constatação de que o contrato celebrado com a

ENGEVIX, da mesma forma ocorrida com a ANDRADE GUTIERREZ, eram realmente de

fachada e celebrados com a finalidade de ocultar o repasse de propina.

O  primeiro  desses  indícios  foi  a  apreensão,  por  ocasião  da

deflagração da 7ª fase da Operação Lava Jato, de e-mail na sede da ENGEVIX, datado de 30

de maio de 2014, encaminhado aos três sócios-proprietários da companhia, dentre eles JOSÉ

ANTUNES SOBRINHO.  O e-mail  dá conta de uma auditoria realizada pela KPMG que

levantou uma lista de contratos de assessoria e consultoria suspeitos, dentre eles os celebrados

com a empresa FLEXSYSTEM ENGENHARIA. 

Assim, reitera-se aqui a descrição das provas já realizadas no

tópico referente à imputação dos crimes de lavagem envolvendo a ANDRADE GUTIERREZ. 
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Neste  sentido,  a  sede  da  FLEXSYSTEM  situa-se  em  casa

residencial em condomínio de luxo nesta cidade do Rio de Janeiro, na Rua Paschoal Segreto,

465, Joá, Rio de Janeiro/RJ.

Verificou-se ainda que a FLEXSYSTEM não tinha empregados

registrados entre 2011 e 2014, evidenciando-se de forma ainda mais cristalina tratar-se de

empresa sem capacidade operacional utilizada para o recebimento de valores ilícitos.

Uma vez deferido o pleito de quebra de sigilos fiscal e bancário

da  FLEXSYSTEM  e  realizada  a  análise  inicial  dos  dados  pela  Receita  Federal  e  pela

Secretaria de Pesquisa e Análise do MPF, verificou-se ainda significativo volume de saques

não identificados nas contas das empresas FLEXSYSTEM ENGENHARIA e FLEXSYSTEM

SISTEMAS, conforme já ilustrado em tópico anterior.

São dezenas de saques em dinheiro realizados entre 2008 e 2015

em contas bancárias no Banco Itaú e no Banco Banif. Os montantes são diversos, desde R$

5.000,00 a R$ 140.000,00 sempre em valores redondos e com intervalos de poucos dias entre

eles. O valor total de saques na boca do caixa atingiram o montante de R$ 5.508.643,83.

Posteriormente,  em  razão  do  grande  número  de  saques  não

identificados, verificou-se, a partir do acesso a dados complementares remetidos pelo Banco

Banif  sobre  contas  das  empresas  FLEXSYSTEM  apenas  que,  na  descrição  das  referidas

operações, havia informações genéricas como, por exemplo, “pgto mão de obra/pessoal” e

“pagamento a fornecedores”, o que indica a realização de saques em dinheiro sem retorno

imediato ao sistema bancário.

A FLEXSYSTEM  ENGENHARIA,  a  despeito  da  sua

significativa  movimentação  financeira,  jamais  apresentou  declaração  de  rendimentos  e

apuração de tributos à Receita Federal.

Há ainda provas de que NEY GEBRAN tinha relação bastante

próxima com  LUIZ SOARES.  O próprio diretor afastado reconheceu este relacionamento
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quando  ouvido  pela  Polícia  Federal.  A  denunciada  LUDMILA  PEREIRA,  sua  irmã

TATIANA PEREIRA e  a  viúva  MARLEI  PEREIRA reconheceram  em  suas  declarações

prestadas à  Polícia  Federal  que seu pai  NEY GEBRAN era amigo de  LUIZ SOARES e

frequentava a sua casa, tendo sido eles colegas em FURNAS, onde também trabalhou LUIZ

MESSIAS.16 NEY GEBRAN, apesar de não ter  nenhum relacionamento comercial  com a

ELETRONUCLEAR, tinha autorização, emitida em 2009 - período no qual já estavam em

curso  as  operações  de  lavagem de  dinheiro  -  para  acesso  à  Usina  Nuclear  de  Angra  2,

conforme comprova o documento já reproduzido na presente peça.

Em síntese, embora não tenha sido produzida prova direta da

entrega de dinheiro por NEY GEBRAN a LUIZ SOARES, a falta de estrutura operacional da

FLEXSYSTEM, o número significativo de saques não identificados em valores diversos e a

relação de proximidade entre ambos constituem elementos suficientes para provar a operação

de lavagem de dinheiro da propina paga pela ENGEVIX.

Lado outro, o episódio de ameaça dirigida a JOSÉ ANTUNES

SOBRINHO por LUIZ MESSIAS, mencionando ciência do falecimento de NEY GEBRAN,

demonstra  que o ex-superintendente  da ELETRONUCLEAR também participou e auferiu

vantagem no esquema.

2.5. Embaraço à Investigação de Organização Criminosa na

ELETRONUCLEAR (Fato 10)

Ao menos no período entre 28 de julho de 2015 e 06 de julho de

2016, os funcionários da ELETRONUCLEAR LUIZ SOARES,  LUIZ MESSIAS  e  JOSÉ

EDUARDO  COSTA  MATTOS embaraçaram  a  investigação  criminal  de  organização

criminosa em curso através de tentativa de influenciar o ânimo de pretenso colaborador e

testemunhas, da destruição e subtração de documentos e da manutenção de influência sobre

funcionários  da  estatal  após  o  afastamento  de  suas  atividades,  determinado

administrativamente (FATO 10/Embaraço à Investigação de Organização Criminosa/Art.

16 Até  1997,  as  usinas  nucleares  de  Angra  pertenciam  a  FURNAS  CENTRAIS  ELÉTRICAS.  A
ELETRONUCLEAR  somente  foi  criada  neste  mesmo  ano  a  partir  da  fusão  da  NUCLEN  (Nuclebras
Engenharia e Serviços) com a Diretoria Nuclear de FURNAS, sendo que LUIZ MESSIAS, COSTA MATTOS
e LUIZ SOARES são egressos da referida estatal, onde NEY GEBRAN foi diretor.
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2º, §1º, da Lei 12.850/03).

Após  virem  à  tona  os  ilícitos  investigados  na  16ª  Fase  da

Operação Lava Jato (Radioatividade), com a prisão e afastamento de OTHON LUIZ de suas

funções,  alguns  dos  investigados  na  ocasião  passaram  a  buscar  impedir  o  avanço  das

investigações.

Os  gestores  LUIZ  SOARES,  LUIZ  MESSIAS e  JOSÉ

EDUARDO COSTA MATTOS embaraçaram a investigação de organização criminosa ao

interferirem nas apurações internas levadas a cabo por comissão independente instituída pela

ELETROBRAS,  tentando  influenciar  o  ânimo  de  testemunhas,  destruindo  e  subtraindo

documentos, especialmente arquivos eletrônicos, o que levou ao afastamento administrativo

das funções que exerciam por decisão do Conselho de Administração da ELETROBRAS.

Mesmo  após  o  afastamento,  COSTA  MATTOS e  LUIZ

MESSIAS continuaram tratando de assuntos relativos às suas antigas atribuições, mantendo

diversos funcionários da estatal sob suas ordens.

Os gestores afastados LUIZ SOARES e LUIZ MESSIAS, com

anuência da própria ELETRONUCLEAR, ainda retiraram documentos de suas salas lacradas

na sede da estatal, em violação à decisão tomada pela sua controladora, a ELETROBRAS.

Em 22 abril de 2014, a Comissão Independente de Investigação

da  ELETROBRAS  informou  ao  MPF  o  afastamento  determinado  pelo  Conselho  de

Administração  da  ELETROBRAS  de  LUIZ  SOARES,  LUIZ  MESSIAS  e COSTA

MATTOS.

Segundo  a  comissão  independente,  durante  o  curso  das

investigações internas levadas a cabo pelo escritório Hogan Lovells, identificou-se que  os

aludidos  gestores  apagaram  informações  armazenadas  em  dispositivos  da

ELETRONUCLEAR, tais como laptpos, computadores, discos rígidos e outros dispositivos

móveis. Neste sentido, foram encontrados, inclusive, softwares de eliminação de dados em

alguns  dos  referidos  dispositivos  em  posse  desses  funcionários.  Diante  do  apurado,  os
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representantes do Hogan Lovells  reuniram-se separadamente com  LUIZ SOARES, LUIZ

MESSIAS e COSTA MATTOS em diversas ocasiões, dando-lhes oportunidade para prestar

explicações.  Não  obstante,  eles  não  ofereceram  versões  consistentes,  incorrendo  em

contradições durante os depoimentos. Chegou ainda ao conhecimento da comissão que LUIZ

MESSIAS entrou  em  contato  com  outros  funcionários  da  ELETRONUCLEAR,

questionando-os sobre as apurações em curso e solicitando informações sobre o que havia

sido discutido durante as entrevistas conduzidas pelo escritório Hogan Lovells.

A comunicação acima descrita  foi  instruída com ata  sobre as

providências  tomadas  em  decorrência  do  licenciamento  de LUIZ  SOARES,  LUIZ

MESSIAS  e  COSTA  MATTOS lavrada  pelo  assistente  do  diretor-presidente  da

ELETRONUCLEAR. A análise do documento chama a atenção para o fato de que, no dia

seguinte à comunicação do afastamento e lacração das salas dos funcionários afastados, o

diretor-presidente  PEDRO  FIGUEIREDO  autorizou  a  reabertura  das  salas  de  LUIZ

MESSIAS e LUIZ SOARES. Permitiu-se que fossem retirados documentos, procedimento

que  foi  acompanhado  apenas  por  funcionários  da  própria  ELETRONUCLEAR,  sem  a

presença de qualquer membro da comissão independente ou do escritório Hogan Lovells. Não

há  nenhuma  notícia  de  que  tal  providência  tenha  sido  autorizada  pelo  Conselho  de

Administração da ELETROBRAS.

Essa  movimentação  para  embaraçar  as  investigações  da

organização criminosa foi  comprovada pelo monitoramento telefônico autorizado por esse

Juízo.

Os  três  períodos  de  monitoramento  telefônico,  com conteúdo

condensado  e  analisado  no  Auto  Circunstanciado  nº  03,  elaborado  pela  Polícia  Federal,

revelaram as evidências de embaraço à investigação da organização criminosa.

A partir do afastamento de LUIZ SOARES, LUIZ MESSIAS e

COSTA MATTOS de seus cargos, com lacração de suas salas na ELETRONUCLEAR por

decisão do Conselho de Administração da ELETROBRAS, os dois  últimos estabeleceram

novos  locais  de  trabalho  na  empresa  LOGOS  ENGENHARIA,  prestadora  de  serviços  e

fornecedora  de  mão  de  obra  para  a  ELETRONUCLEAR,  sendo  que  eles,  a  despeito  do
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afastamento, continuaram mantendo contatos com funcionários da estatal para influir em suas

atividades,17 conforme demonstram os diálogos a seguir transcritos:

Alvo: Luiz Eduardo Brayner Costa Mattos - PRIPYAT 
Comentário: costa mattos x fred – Costa Mattos confirma que irá trabalhar na LOGOS e 
que os documentos referentes as Ordens de Serviço deveriam ser mandadas para lá.  Fred 
seria funcionário da Eletronuclear em Angra 03. Ligação da eletronuclear
Data da Chamada: 15/04/2016 
Hora da Chamada: 12:06 
Data de Início: 15/04/2016 12:06:36 
Duração (s): 48 
Operação: PRIPYAT Origem: ND 
Transcrição: 
FRED: Oi
COSTA MATTOS: Fred
FRED: Oi, pode falar
COSTA MATTOS: É só pra te dizer o seguinte, realmente nós vamos montar um 
esquema segunda feira lá na LOGOS, tá?
FRED: Tá bom
COSTA MATTOS: Ai a gente se comunica por lá fazendo as avaliações lá, e verificando 
os descritivos. O Messias e eu. Hein? Alo? Alo?

17 Conforme o Auto Circunstanciado nº 3, a relação dos alvos COSTA MATTOS e LUIZ MESSIAS com a
empresa LOGOS ENGENHARIA se revela no momento em que eles são afastados de suas atividades na
ELETRONUCLEAR  por  decisão  do  Conselho  de  Administração  da  ELETROBRAS.  A  partir  desse
momento, os dois alvos procuram um meio de continuar interferindo em suas anteriores atividades, a despeito
do afastamento. Há inclusive ligação em que COSTA MATTOS pede a FRED, que seria o funcionário da
ELETRONUCLEAR ANTÔNIO FREDERICO, para que documentos da ELETRONUCLEAR sejam levados
para o ex superintendente na sede da LOGOS (p. 29).  COSTA MATTOS estaria bastante preocupado com
alguns relatórios (ARPs) que seriam entregues por ele e sua equipe. Ele então pede a FRED para mandar as
respostas  para  dar  uma  olhada  na  LOGOS,  conforme  diálogos  interceptados.  É  afirmado  que  COSTA
MATTOS teria  dado  ordem de  não  passar  nenhuma resposta  adiante  sem ele  “fazer  um filtro”.  Para  a
realização deste “pente fino”, ele afirma que montaria um “QG” na LOGOS junto com LUIZ MESSIAS, para
onde  todas  as  respostas  deveriam ser  mandadas.  Salienta-se  que,  no  período,  COSTA  MATTOS  já  se
encontrava afastado de suas atividades na ELETRONUCLEAR e, portanto, não poderia exercer atividades
inerentes  ao  seu antigo  cargo  nem ter  acesso  a  documentos  da  estatal  (p.  30).  Fica  claro  nos  áudios  a
combinação de que JOSÉ MATSUYAMA, gerente-técnico da ELETRONUCLEAR, estaria encarregado de
não repassar as respostas do TCU para frente e sim enviá-las para COSTA MATTOS e MESSIAS analisarem
na LOGOS. PAULO CARNEIRO, nome que aparece dando instruções para MATSUYAMA, seria PAULO
CÉSAR CARNEIRO, assessor do ex-diretor técnico da ELETRONUCLEAR, LUIZ SOARES (p. 32). O alvo
LUIZ  MESSIAS  também  demonstra  grande  preocupação  com  a  manutenção  de  suas  atividades  na
ELETRONUCLEAR mesmo após o seu afastamento. Em uma das ligações, MESSIAS diz que passará no
escritório para eles “montarem um esquema” e “fazer um filtro” nas respostas ao Tribunal de Contas. Tal
escritório seria a sede da empresa LOGOS, onde MESSIAS encontraria   BORTOLOTTO (p. 33).  Desse
modo, fica claro que, mesmo após o afastamento das atividades da ELETRONUCLEAR, os alvos COSTA
MATTOS e LUIZ MESSIAS continuaram a interferir em documentos internos da estatal. Para isso, os alvos
foram ajudados por funcionários da ELETRONUCLEAR, que enviam os documentos para eles, que, uma vez
sediados na LOGOS ENGENHARIA, elaboram e modificam o conteúdo de tais documentos (p. 34).
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Alvo: Luiz Eduardo Brayner Costa Mattos - PRIPYAT 
Comentário: Costa x Hni – 
Data da Chamada: 15/04/2016 
Hora da Chamada: 12:56 
Telefone do Interlocutor:  
Data de Início: 15/04/2016 12:56:01 
Duração (s): 399 
Operação: PRIPYAT Origem: Entrante 
Transcrição: 01:10 - 01: 29 
COSTA MATTOS: Eu em princípio, na segunda feira e terça, eu e Messias, vamos 
trabalhar na ARCADE LOGOS, para tentar a gente fechar o melhor possível para o 
TCU.
HNI: Entendi, entendi.

Alvo: José Eduardo Brayner Costa Mattos - PRIPYAT 
Comentário: Costa Mattos x Fred  (eletronuclear) – 
Data da Chamada: 15/04/2016 
Hora da Chamada: 09:54 
Telefone do Interlocutor:  
Data de Início: 15/04/2016 09:54:24 
Duração (s): 117 
Operação: PRIPYAT Origem: Entrante 
Transcrição: 00:20 a 01:52
COSTA MATTOS: Bloquearam minha sala, bloquearam a sala do Messias, do Soares.
FRED: De novo?
COSTA MATTOS: É. Computador .. (inaudível), negócio de investigação e o caralho. Vão 
criar uma comissão de correição da Eletrobrás para a gente responder. Então, a gente vai 
conversar aqui, eu ia pedir pra você o seguinte, vamos continuar ae. Vamos tentar montar 
um esquema aqui pra gente fazer um pente fino nessas respostas ae. Agora vamos 
continuar ae fazendo com a melhor qualidade possível, porque porra esse troço ae se não 
for bem respondido ae sim a gente pode ficar numa situação desagradável ae com esses 
caras, entendeu?
FRED: Já tem coisa pronta que vou pedir pro Alexandre ir mandando pra ae.
COSTA MATTOS: Tá.... mas ... nao .... manda ... deixa eu ver primeiro, se vai ...
FRED: Mandar pra sua máquina ou mandar pra máquina do Manel?
COSTA MATTOS: Não minha máquina não, minha máquina vai estar sendo entregue, 
entendeu?
FRED: Manda pra máquina do Manel?
COSTA MATTOS: Pera ae, deixa eu fazer o seguinte, nós vamos tentar ver, por enquanto 
não manda pra ninguém, tá? Nós vamos tentar ver se a gente vai conseguir, por exemplo, 
montar um QG lá na LOGOS, e a gente ficar lá entendeu? E vocês vão mandando pra lá, 
entendeu? (inaudível). Mas ainda não é certeza não.
FRED: Tá, eu peço pro Alexandre ficar atento. 
COSTA MATTOS: Tá, ok então.
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Alvo: José Eduardo Brayner Costa Mattos - PRIPYAT 
Comentário: Costa Mattos x EDSON MEDEIROS (HNI) – Funcionário da Eletronuclear 
Data da Chamada: 15/04/2016 
Hora da Chamada: 12:56 
Telefone do Interlocutor:  
Data de Início: 15/04/2016 12:56:01 
Duração (s): 399 
Operação: PRIPYAT Origem: Entrante 
Transcrição: 01:10 - 01: 29 
COSTA MATTOS: Eu em princípio, na segunda feira e terça, eu e Messias, vamos 
trabalhar na ARCADE LOGUS, possivelmente, para tentar a gente fechar o melhor 
possível para o TCU.
HNI: Entendi, entendi.
04:40 A 00:05:38
EDSON MEDEIROS: As ARPs, nós achamos a do Fernando e do Lauro, tão procurando 
a do Mansueto, a gente vai achar. Uma vez recebendo isso eu passo para quem?
COSTA MATTOS: Passa para o Fred.
EDSON MEDEIROS: Hoje o Fred não está aqui né, o Fred foi a Franca, acho que ele 
tinha avisado a você. 
COSTA MATTOS: Então passa para o ALEXANDRE, que o Alexandre vai juntando tudo 
pra ele compartilhar depois os arquivos, entendeu? 
EDSON MEDEIROS: Parece que tem uma orientação sua para não passar nada para 
frente.
COSTA MATTOS: Não, porque segunda feira fazer um filtro lá na LOGOS, entendeu?
EDSON MEDEIROS: Isso, exatamente, eu vi o MATSUYAMA chamando a turma dele lá, 
o Alexandre, que todo cuidado é pouco, que concentrasse tudo nele, que depois você iria 
entrar em contato com o MATSUYAMA. Eu te repassei um email da resposta do AUGUSTO
PARENTE.
COSTA MATTOS: Não, eu não to com acesso ao email. 

Chamada do Guardião 45037185.WAV 
Alvo: Luiz Manuel Amaral Messias - PRIPYAT 
Comentário: messias x adv - resposta tcu obs: ligação no pode ser “binada”.
Data da Chamada: 15/04/2016 
Hora da Chamada: 11:30 
Telefone do Interlocutor: ND 
Data de Início: 15/04/2016 11:30:18 
Duração (s): 74
Operação: PRIPYAT Origem: ND 
Transcrição: 
NHI: Fala doutor, voce me ligou, bom dia.
MESSIAS: Liguei, tudo bem?
NHI: Tudo e você?
MESSIAS: Tudo, quando é que voce vai voltar pro escritório.
NHI: Eu vou passar agora da filial e vou para o escritório.
MESSIAS: Então tá, que horas se acha que chega ae no escritório?
NHI: Meio dia e alguma coisa, meio dia e quinze.

https://221.182.254.2:8643/webdesktop/contents/audios/atrib_audio45037185
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MESSIAS: Meio dia e quinze eu vou lá pra gente conversar porque a gente tem que 
estabelecer um esquema de trabalho ae, em função de uns fatos que aconteceram, 
entendeu?
NHI: Que que aconteceu? que que houve?
MESSIAS: Não, eu te digo ae? Tem umas respostas pro TCU que a gente precisa fazer um 
filtro, ae antes de ir pro TCU, mas eu vou querer montar um esquema contigo ae.
NHI: Beleza, meio dia e quinze to lá.

Evidenciou-se  também que  COSTA MATTOS,  antes  de  seu

afastamento, havia determinado a formatação (processo de apagamento dos dados contidos no

disco rígido) de informações contidas em computadores da ELETRONUCLEAR,18 nos termos

de diálogo a seguir transcrito:

Alvo: José Eduardo Brayner Costa Mattos - PRIPYAT 
Comentário: COSTA MATTOS X EDSON MEDEIROS (ELETRONUCLEAR) - falam de 
computadores formatados na Eletronuclear.  
Data da Chamada: 15/04/2016 
Telefone do Interlocutor:  
Data de Início: 15/04/2016 08:30:46  Duração (s): 325 
Operação: PRIPYAT Origem: Sainte 
Transcrição: 03:25 a 05:20
COSTA MATTOS: Só pra confirmar porque o pessoal desconfia que houve alguma coisa
no disco-rígido de um desses ultrabook. A gente algum dia mexeu em alguma coisa ali, 
não né?
EDSON MEDEIROS: Não, Não, Não. Assim, o chamado que nós fizemos nunca foi por 
problema de dano ao disco né.
COSTA MATTOS: Sim
EDSON MEDEIROS: O chamado que a gente abriu foi uma vez para formatação, que a 
gente fez realmente, que a gente levou, inclusive eu levei lá para o cara fez a formatação lá 
que deu pau no sistema operacional. Agora problema de disco, de ter que substituir o disco
não. 
COSTA MATTOS: Nós nunca mexemos em disco fisicamente?
EDSON MEDEIROS: Não, fisicamente não.
COSTA MATTOS: Nem no tempo do Adriano?
EDSON MEDEIROS: Dos ultrabook não, o Adriano na verdade nem usou seu ultrabook.
COSTA MATTOS: Tá né, tá.

18 Conforme  o  Auto  Circunstanciado  nº  3,  foi  interceptado  áudio  onde  COSTA MATTOS  conversa  com
EDSON  MEDEIROS  da  ELETRONUCLEAR  a  respeito  de  computadores  que  foram  formatados
anteriormente  na  empresa.  Cabe  salientar  que  COSTA  MATTOS  já  havia  sido  afastado  da
ELETRONUCLEAR por se apresentarem indícios que ele teria apagado informações nos computadores da
empresa, a despeito do trabalho de investigação interna conduzido por comissão independente constituída
pela ELETROBRAS (p. 14).
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EDSON MEDEIROS: Ele tava com ele guardado aqui, dae quando o seu deu problema eu
peguei com ele o dele já, e disse já deixa com o Costa de uma vez também.
COSTA MATTOS: Tá e aquele que você formatou, entregou, aquele que era um grandão, 
a formatação que você fez dentro dos padrões normais da empresa?
EDSON MEDEIROS: Na verdade nem foi eu que fiz a formatação né.
COSTA MATTOS: Hein?
EDSON MEDEIROS: Acho que foi o Carlos que fez a formatação, porque eu não tinha 
como fazer. 
COSTA MATTOS: Não, to falando do HD, não to falando dos computadores não. 
EDSON MEDEIROS: Ah não, o HD formatação normal. 
COSTA MATTOS: Normal?
EDSON MEDEIROS: Aquele grandão? Normal.
COSTA MATTOS: É, como é que é a formatação normal?
EDSON MEDEIROS: Formatação você vai lá em cima da da ... quando ele aparece no no
computador, você vai em cima da unidade, botão direito formatar. 
COSTA MATTOS: Sim, entendi, então é uma coisa normal.
EDSON MEDEIROS: Não, padrão porque é disco externo para entregar você não vai 
entregar com seus arquivos né. 
COSTA MATTOS: Ai você formata e entrega?
EDSON MEDEIROS: Formata e entrega, que é aquele grande né? que foi até entregue 
para informática já, inclusive
COSTA MATTOS: Tá, muito bem. E os outros computadores também foi formatado, mas 
de uma outra maneira, com uma limpeza do disco todo porque ele ia ser alienado. 
EDSON MEDEIROS: Isso, acho que sim
COSTA MATTOS: Que são os computadores velhos
EDSON MEDEIROS: Isso, exatamente. 

Houve  movimentação  do  patrimônio  por  parte  de LUIZ

MESSIAS,19 COSTA MATTOS20 e LUIZ SOARES21 antecipando-se a uma possível medida

para bloqueio de seus bens, conforme evidenciam os diálogos a seguir transcritos:

19 Conforme o Auto Circunstanciado nº 3, na data de 05.05.2016, MESSIAS recebe ligação de um corretor
financeiro dizendo que estaria disponibilizado o montante de R$ 172.329,00. No dia 16.05.2016, MESSIAS,
em conversa com o gerente da Caixa Econômica Federal, afirma que gostaria de transferir R$ 600.000,00,
justificando que havia se aposentado e precisava comprar um negócio (p. 44). 

20 Conforme o Auto Circunstanciado nº 3, foi identificado que COSTA MATTOS possui uma conta no exterior
no  Banco  HSBC,  na  cidade  de  Biarritz,  França,  cidade  em que  seu  filho  JOSÉ EDUARDO FORTES
BRAYNER COSTA MATTOS reside. Durante o período de monitoramento, COSTA MATTOS transfere
valores da Conta 02760093688, ID 34125521879, HSBC/França, de sua propriedade, para a conta de seu
filho, no mesmo banco. COSTA MATTOS também faz a entrega de valores em moeda estrangeira para um
de seus sobrinhos para ser levado para o filho (p. 08). Foram ainda interceptados áudios nos quais COSTA
MATTOS vende dois carros nos valores de R$47.000,00 e R$72.000,00 (p. 11).

21 Conforme o Auto Circunstanciado nº 3,  em 18.04.2016,  LUIZ SOARES recebeu um telefonema de uma
mulher identificada como JAQUELINE, que se disse funcionária do Banco Citibank, e conversaram sobre o
resgate de um fundo de investimento (p. 61). 
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Chamada do Guardião 
45057442.WAV 
Alvo: Luiz Manuel Amaral Messias - PRIPYAT 
Comentário: messias x hni (corretor) - falam de valor liquido 172.329 - valor da 
corretagem 
Data da Chamada: 05/05/2016 
Hora da Chamada: 17:07 
Telefone do Interlocutor:  
Data de Início: 05/05/2016 17:07:02 
Duração (s): 43 
Operação: PRIPYAT Origem: Entrante 
Transcrição: 
Messias: Fala meu amigo
HNI: ô seu messias, tá bom? já tenho o valor e data. A data vai ser aquela mesma que 
falamos, dia 10, na terça tá na conta. O financeiro liquido R$172.329,00. 
Messias: Tá bom então. R$172.329,00.
HNI: Isso, eu mando no seu e-mail a nota de corretagem com todo detalhe direitinho, tá 
bom? 
Messias: Tá bom, tá bom.
HNI: Obrigado seu Messias, um abraço, tchau

Chamada do Guardião 
45022757.WAV 
Alvo: Luiz Eduardo Brayner Costa Mattos – PRIPYAT
Comentário: COSTA X HSBC (INTERNATIONAL) – COSTA MATTOS tenta  fazer  uma
transferência  entre  contas  no  exterior  (França).  Foi  possível  identificar  a  conta  e
identificação bancária de COSTA MATTOS no HSBC – França. Foi identificado que o
filho de , CPF:

,  mora  atualmente  na  cidade  de  Biarritz,  França.  Na  ocasião,  COSTA
MATTOS estaria transferindo valores de sua conta para do seu filho, ambas na agência do
HSBC em BIARRITZ, França. A quantidade a ser transferida seria de cinco mil euros. Os
números bancários e de identificação são: ID: 34125521879 Conta: 02760093688
Data da Chamada: 01/04/2016 
Hora da Chamada: 13:18 
Telefone do Interlocutor: ND 
Data de Início: 01/04/2016 13:18:44 
Duração (s): 1507 
Operação: PRIPYAT Origem: ND 
Transcrição: 01:00 a 01:37

COSTA MATTOS:  Please,  I  am calling  from brazil,  and I  have an  account  in  HSBC
agency in Biarritz, my son lives in Biarritz and he also have an account in the same bank
and I am tryng to do a transfer considering a national transfer because my account is in the
same agency and I am not getting ... the information that is getting back is that I need to
talk with someone in HSBC.

https://221.182.254.2:8643/webdesktop/contents/audios/atrib_audio45022757
https://221.182.254.2:8643/webdesktop/contents/audios/atrib_audio45057442
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Alvo: José Eduardo Brayner Costa Mattos - PRIPYAT 
Comentário: COSTA MATTOS X ANGELO - NEGOCIAM VENDA DE CARRO 
Data da Chamada: 22/04/2016 
Hora da Chamada: 13:56 
Telefone do Interlocutor:  
Data de Início: 22/04/2016 13:56:16 
Duração (s): 95 
Operação: PRIPYAT Origem: ND 
Transcrição: 00:00:15 a 00:01:30
ANGELO: Ele estava me explicando o estado do seu carro, que (inaudível) pra ser feito, 
mas não é nada muito grave. Você comprou ZERO com ele lá?
COSTA MATTOS: Comprei zero, comprei zero. 
ANGELO: Perfeito. Então ele até me explicou da rapidez para resolver, então vamos 
tentar ser rápidos. Eu tenho uma oferta de 47 mil reais para lhe fazer no seu carro para 
pagamento hoje ainda. Para ele me custar perto de 50 pronto, entendeu? 
COSTA MATTOS: Sei entendi. A gente pode se encontrar no cartório?
ANGELO: Pode, pode sim. São duas? Qual o seu cartório?
COSTA MATTOS: O meu é ali no Downtown.
ANGELO: Downtown é facílimo, eu só precisaria... ah não acho que ele mandou para mim
o documento, não mandou?
COSTA MATTOS: Mandou cópia, mandou cópia. Se tiver alguma multa, alguma coisa 
não tem problema não. 
ANGELO: Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir agora rápido na loja um 
levantamento, é rápido, em 10 minutos eles levantam se tem alguma coisa de pendência e 
volto a te ligar de novo para gente se encontrar lá. 
COSTA MATTOS: Tá bom. Ae a gente se encontra lá.

 
Alvo: Luiz Antônio de Amorim Soares - PRIPYAT 
Comentário: LUIZ SOARES X JAQUELINE (FUNCIONÁRIA DO CITBANK) - Conversam
sobre o resgate de fundos para LUIZ SOARES.  
Data da Chamada: 18/04/2016 
Hora da Chamada: 12:24 
Telefone do Interlocutor: ND 
Transcrição: 
LUIZ SOARES - Alô?
JAQUELINE - LUIZ ANTÔNIO?
LUIZ SOARES - É.
JAQUELINE - JAQUELINE, do CIT, tudo bem?
LUIZ SOARES - Ó, pode, tudo bom, JAQUELINE? 
JAQUELINE - Tudo...
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LUIZ SOARES - Eu não pude esperar porque eu tô com exame aqui no Felippe Mattoso...
JAQUELINE - É, sem problema. Eu vi aqui o... GABRIEL me falou que era pra resgatar 
do, do, fundo que eu achasse melhor.
LUIZ SOARES - É, isso, isso.
JAQUELINE - Aí o que que acontece, só pra te deixar ciente. Todos esses fundos eles são, 
o resgate solicita hoje eles entram crédito só amanhã, tá?
LUIZ SOARES - Tudo bem, (inaudível) mais um isso aí? 
JAQUELINE - Oi?
LUIZ SOARES - Eu não tinha fundo com baixa automática nenhum não?
JAQUELINE - Não. Todos são D0, D1. Os três. 
LUIZ SOARES - Tá, e... Então faz o seguinte, resgata cinquenta e três, qual o valor que 
tem em cada um?
JAQUELINE - Ó, no BNP Paribas, é... Renda fixa tem quarenta e oito, trezentos e 
cinquenta e quatro. No BTG Pactual tem quarenta, setecentos e cinco. E no... BNC pra 
Redial de Classic, que é um outro multimercado, tem cento e vinte e um e duzentos. O que 
tá performando melhor no ano é o BNC e o de Classil, tem o maior valor.
LUIZ SOARES - Qual é, o primeiro deles? 
JAQUELINE - Não entendi, qual o primeiro (inaudível)?
LUIZ SOARES - Foi, foi o primeiro que você falou ou foi o último?
JAQUELINE - Foi o último. É, o último. Que tem cento e ...
LUIZ SOARES - Que tem mais valor, né?
JAQUELINE - É, isso. 
LUIZ SOARES - Ah, então zera o primeiro, (inaudível).
JAQUELINE - Tá, o de quarenta e oito, né?
LUIZ SOARES – Isso. Zera ele e ... É, tá bom, só isso. Zera ele. 
JAQUELINE - Tá, se você quiser depois fazer algum tipo de realocação, pra ter algum 
valor com mais liquidez...
LUIZ SOARES - Tá bom, então amanhã já tá, já tá disponível.
JAQUELINE - Amanhã tá disponível. 
LUIZ SOARES - Tá bom. Ok.
JAQUELINE - Tá bom?
LUIZ SOARES - Obrigado então. 
JAQUELINE - De nada, imagina. Tchau tchau.

Conforme  comunicado  pela  Comissão  Independente  de

Investigação  da  ELETROBRAS  ao  MPF,  LUIZ  SOARES  e LUIZ  MESSIAS,  com

autorização do presidente afastado da ELETRONUCLEAR PEDRO FIGUEIREDO, retiraram

documentos  de  suas  salas,  embora  os  ambientes  já  tivessem  sido  lacrados,22 conforme

22 Conforme  o  Auto  Circunstanciado  nº  3,  no  dia  14.04.2016,  LUIZ  SOARES  telefona  para  PEDRO
FIGUEIREDO. Na ligação, PEDRO informa a LUIZ SOARES que sua sala estava sendo lacrada por decisão
do Conselho da ELETROBRAS, em razão de irregularidades encontradas em um processo de fiscalização
efetivado pela empresa contratada Hogan Lovells. Além da sala de LUIZ SOARES, também seriam lacradas
as salas de MESSIAS e de COSTA MATTOS. LUIZ SOARES diz a PEDRO que tem documentos pessoais
em sua sala, no que PEDRO responde que poderia, na manhã do dia seguinte, comparecer à sede da empresa
e retirar alguns documentos e equipamentos pessoais seus (p. 59). A retirada do material (duas “levas”) é
confirmada a LUIZ SOARES por um funcionário seu, conforme conversa interceptada (p. 61). Na conversa,
LUIZ SOARES diz que está na sala de PAULO, que muito provavelmente trata-se de PAULO AUGUSTO
GONÇALVES, Coordenador de Responsabilidade Socioambiental e Comunicação da ELETRONUCLEAR.
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demonstram as conversas a seguir transcritas:

Alvo: Luiz Antônio de Amorim Soares - PRIPYAT 
Comentário: LUIS SOARES X PEDRO - PEDRO diz a LUIZ SOARES que o Conselho da 
ELETROBRAS decidiu por lacrar as salas dele, de MESSIAS e do COSTA MATTOS, por 
suspeita de irregularidades.  
Data da Chamada: 14/04/2016  
Hora da Chamada: 20:05 
Transcrição: DEGRAVAÇÃO DE 0:00:54 ATÉ 0:03:07 :
PEDRO - Alô?
LUIZ SOARES - Oi PEDRO.
PEDRO - Ô rapaz, olha só, é uma notícia desagradável aí, eu tenho que te falar, mas tô 
cumprindo aqui uma determinação, né... O conselho da ELETROBRAS, foi aquela reunião 
que me chamaram agora de tarde lá, determinou lá que, porra, sua sala, do MESSIAS e do 
COSTA MATTOS deveriam ser lacradas, cara, porque há indícios que tentaram obstruir 
as investigações, não sei o que, e tudo mais. Então, eu tô lacrando a tua sala aqui agora, 
com o COSTA, com o... PANTALEÃO e o ANDRÉ, tá? Mas eu queria que você amanhã de 
manhã, se você puder chegar aqui tipo umas sete horas, pra eu lhe explicar detalhes do que
é que o conselho lá resolveu, porque é que eles resolveram esse troço aí, tá? Tá bom?
LUIZ SOARES - Vocês têm alguma denúncia?
PEDRO - Não, não, o cara foi simplesmente a roga, porra, a roga dizendo que tem lá 
coisas de evidências de que alguns computadores foram ... zerados, reseteados, sei lá, e 
mas... Que a ELETROBRAS vai fazer uma comissão de correição e você vai ser ouvido, é 
claro, pô, o cara vai dizer o que que tem lá de indício e você vai, vai, vai falar, tá?
LUIZ SOARES - Pô, mas tem documentos meus na minha sala, putzgrila.
PEDRO - Não, mas se você precisar entrar teu lá depois aí eu entro com você lá, tá, 
amanhã de manhã, tá?
LUIZ SOARES - Tá.
PEDRO - Tá bom? De qualquer maneira...
LUIZ SOARES - O meu computador tá lacrado?
PEDRO - A sala tá lacrada, tá? Na verdade é o computador, amanhã você vê lá o seu, o 
seu, o seu tablet, se você tiver, po, e, e, o celular e traz pra ele deixar dentro da sala aí, tá? 
Tá bom? Ok?
LUIZ SOARES - Isso é um absurdo.
PEDRO - É uma merda, né, cara. É uma merda mas, infelizmente, porra, foi... Mas 
amanhã, LUIZ, se você puder chegar aqui sete horas, aí eu converso com você.
LUIZ SOARES - Mas, mas me diz uma coisa: houve mais alguma coisa?
PEDRO - Não, mais ou menos, né, porque o cara, o ... Vai recomendar se afasta ou se não 
afasta, isso aí o conselho amanhã vai deliberar isso, o (inaudível) tava lá, entendeu? 
LUIZ SOARES - Nosso conselho? 
PEDRO - É, o nosso conselho, entendeu? 
LUIZ SOARES - Então eu posso ser afastado?
PEDRO - Pode ser, com o ... Com todos os benefícios, né, não é ... Licença sem 
vencimento. Com vencimento, tudo mais, mas desde que não esteja na função, certo? Isso 
foi mais ou menos o que o COSTA passou lá pro JOSIAS. Mas isso eu quero conversar com
você pessoalmente, por telefone não é bom não, viu?

Diante disso,  confirma-se que LUIZ SOARES retirou materiais de  sua sala  com a anuência  de PEDRO
FIGUEIREDO (p. 106).
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Alvo: Luiz Antônio de Amorim Soares - PRIPYAT 
Comentário: LUIZ SOARES X HNI- LUIZ SOARES confirma se seu funcionário levou tudo
para o carro.  
Data da Chamada: 15/04/2016 
Hora da Chamada: 11:46 
Telefone do Interlocutor: ND 
Transcrição: 
HNI - Pronto, chefe.
LUIZ SOARES - Opa, levou tudo, né?
HNI - Já, tá tudo lá no carro.
LUIZ SOARES - Aquela segunda leva também, né?
HNI - É, segunda leva também.
LUIZ SOARES - Tá, eu vou almoçar, depois do almoço a gente vai embora.
HNI - Tá bom então.
LUIZ SOARES - Licença prêmio.
HNI - Licença prêmio? (Risos). Tá bom, chefe. Falou.
LUIZ SOARES - Falou, um abraço.
HNI -Tá bom. Té já. 

COSTA MATTOS ainda pediu ao engenheiro JOÃO CAMPOS

JUNIOR, funcionário da ELETRONUCLEAR que trabalhou no canteiro de obras de Angra 3,

que  guardasse  documentos  entregues  pelo  superintendente,  situação  que  lhe  causou

preocupação.  Por  tal  motivo  JOÃO JÚNIOR disponibilizou tais  documentos  ao escritório

Hogan Lovells, que optou por lacrar a sua sala.

A situação  descrita  por  JOÃO  JÚNIOR  em  seu  depoimento

havia sido alvo de interceptação telefônica de ligação de PEDRO FIGUEIREDO, conforme

conversas abaixo transcritas:

Alvo: Pedro José Diniz de Figueiredo - PRIPYAT 
Comentário: PEDRO X DEIA (EX-ESPOSA) 
Trata-se de: Deia Vidigal Diniz Figueiredo - CPF  
Data da Chamada: 27/04/2016 
Data de Início: 27/04/2016 12:14:52 
Duração (s): 86 
Hora da Chamada: 12:14 
Operação: PRIPYAT Origem: ND  
Transcrição: 
DEIA: Fala gordo.
PEDRO: Você me ligou?
DEIA: Agora não, liguei só àquela hora.
PEDRO: Hum! Sabe aquela situação.
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DEIA: Hum!
PEDRO: Lá pro lado daquele...
DEIA: Três.
PEDRO: Não, mas de um que casou a filha. 
DEIA: Ham!
PEDRO: Sabe aquele JUNIOR.
DEIA: Ham!
PEDRO: Filho da IRACENA e do CAMPOS, né.
DEIA: Sei.
PEDRO: Falou hoje lá, o cara estava apavorado, porque, ele foi instruído de como 
responder as perguntas da Comissão de Investigação. Imagina. 
DEIA: Hum!
PEDRO: E levou também documentos pra casa, que ele mandou, que o outro mandou.
DEIA: Hi!
PEDRO: É muito complicado
DEIA: Vige Maria, então ele praticamente era um bandido mesmo, né?
PEDRO: Não, não sei né, se ele fez isso. De qualquer maneira complica pra burro, né.
DEIA: É, é. Tá bom então.
PEDRO: Tá bom, um beijo. Tchau!

Alvo: Pedro José Diniz de Figueiredo - PRIPYAT 
Comentário: PEDRO X ALINE X PAULO - PEDRO DIZ QUE COMUNICOU PRA 
HOGAN SOBRE O JUNIOR, CONVERSAR COM ELE ANTES DA HOGAN, 
INTERNAMENTE.  
Data de Início: 12/05/2016 14:42:47 
Duração (s): 167 
Hora da Chamada: 14:42 
Operação: PRIPYAT Origem: ND 
Telefone do Interlocutor: ND 
Transcrição: 
ALINE: ELETRONUCLEAR boa tarde.
PEDRO: Boa tarde ALINE, tudo bem? É o PEDRO FIGUEIREDO. 
ALINE: Tudo bom senhor PEDRO e o senhor?
PEDRO: Tudo bem. Ô ALINE o PAULO está ai?
ALINE: Tá sim senhor PEDRO só um minutinho.
PEDRO: Muito obrigado.
ALINE: Nada, que isso.
PAULO: Alô.
PEDRO: Ô PAULO, tudo bom?
PAULO: Ô PEDRO, boa tarde, tudo bem?
PEDRO: Ô PAULO, olha só, eu estou indo aqui com o LEONAN, cara pena que você não 
está aqui pra ver ... olhar o ponto mais crítico da construção. Mas eu estou ligando pra 
outra coisa. 
PAULO: Sei.
PEDRO: Eu estava pensando aqui o seguinte: nós comunicamos pra HOGAN, 
comunicamos pro negócio, o negócio do JUNIOR, né! 
PAULO: Hum, hum!



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL                                                                    83/97  

PEDRO: Mas nós temos uma Comissão de Correção nossa, que nós fizemos, tá lembrado?
PAULO: Ham, ham!
PEDRO: Eu acho que a gente podia estabelecer, o RICARDO LIOY que era o 
coordenador, né? 
PAULO: Ham, han.
PEDRO: Pra gente fazer uma entrevista aqui com o JUNIOR, antes destes caras 
externos, entendeu o PAULO.
PAULO: PEDRO acho que seria positivo, sim. Eu acho até.
PEDRO: Amanhã eu vou ver com o RICARDO LIOY.
PAULO: Ham, han.
PEDRO: Eu estou indo na obra aqui, você poderia checar com ele, se essa Comissão foi 
extinta, com é que é, mas eu acho que não foi não, acho que a Comissão é permanente, 
sabe?
PAULO: Hum, hum. Agora nós chegamos a alguma das pessoas, foi submetida a essa 
nossa Comissão Interna de Correções.
PEDRO: Já ué! Nós já chegamos a conclusão, nós fizemos no começo ai. O negócio do 
contrato, nós não encontramos nada de errado, no negócio da montagem e não sei o que.
PAULO: Não, não. Eu sei. Mas pessoas propriamente não, né?
PEDRO: Foram falados com pessoas, foram perguntados a pessoas, foram entrevistadas 
as pessoas e etc. 
PAULO: Ham!? Entendo.
PEDRO: Conversa com o LIOY ai.
PAULO: Eu vou conversar com o LIOY. Vou conversar com ele.
PEDRO: Ô LIOY, com o EDUARDO "FRÁS", entendeu. 
PAULO: Isso, isso, isso.
PEDRO: O BUFA faz parte desta comissão, BUFA, RICARDO LIOY e acho o ANDRÉ 
MIAMI, são os três, entendeu?
PAULO: Eu vou conversar com eles. Ô LIOY que é o coordenador, né? 
PEDRO: Foi o coordenador. Por que a minha ideia seria que quando o cara está ok, fazer 
uma entrevista rigorosa com ele aqui, entendeu?
PAULO: Ham, hah.
PEDRO: Qual é o crime que ele acha que está cometendo? E por ai vai né? Entendeu? 
PAULO: Eu vou conversar com o LIOY.
PEDRO: Por que, senão vai chegar esses caras ai, porra, ou vão demorar não sei quando 
vem. E ai nós vamos ficar numa situação meio.. mas vocês não perguntaram nada pro cara,
vocês estão esperando, não sei o que entendeu? Vamos fazer isso ai. 
PAULO: Ok! Tá bom PEDRO um abraço. 
PEDRO: Um abraço.

Por fim, os denunciados  LUIZ SOARES e  LUIZ MESSIAS,

através de recado passado a RONALDO DA SILVA FERREIRA, funcionário da ENGEVIX

responsável pelo gerenciamento dos contratos com a ELETRONUCLEAR, ameaçaram JOSÉ

ANTUNES SOBRINHO para que ele não  tratasse em sua pretendida colaboração premiada

dos fatos envolvendo a empresa FLEXSYSTEM, do falecido NEY GEBRAN.
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Em  março  de  2016,  LUIZ  MESSIAS procurou  RONALDO

FERREIRA DA SILVA, funcionário da ENGEVIX e disse-lhe para passar um recado a JOSÉ

ANTUNES SOBRINHO, que estava preso na Polícia Federal em Curitiba, para que ele não

referisse  em sua  colaboração premiada  em negociação o contrato  com a FLEXSYSTEM.

LUIZ MESSIAS, em situação, portanto, de evidente embaraço à investigação de organização

criminosa,  disse ainda ao interlocutor que se  JOSÉ ANTUNES os  entregasse,  ele  estaria

enrolado e a ENGEVIX perderia os contratos em andamento.  LUIZ MESSIAS ainda disse

que “mortos não falam”, referindo a NEY GEBRAN, falecido dias antes.

Em  depoimento  prestado  à  Polícia  Federal,  RONALDO

FERREIRA relatou  encontros  com  LUIZ SOARES e  LUIZ MESSIAS,  realizados  entre

março e abril de 2016, em ocasiões separadas, nos quais ambos perguntaram à testemunha se

ela  havia  passado a  JOSÉ ANTUNES SOBRINHO,  que estava preso,  o  recado sobre a

FLEXSYSTEM. LUIZ SOARES inclusive teria sido expresso ao afirmar que “o valor total

do  contrato  da  ENGEVIX  ainda  estava  na  conta  da  FLEXSYSTEM,  não  tendo  sido

distribuído,  momento  em  que  disse  que  se  houvesse  uma  delação  por  parte  de  JOSÉ

ANTUNES todos ficariam enrolados e os contratos da ENGEVIX prejudicados. RONALDO

FERREIRA ainda relatou que, após o afastamento de LUIZ MESSIAS de suas atividades na

ELETRONUCLEAR, o ex-diretor procurou-lhe novamente, indagando-o uma vez mais sobre

o “aviso” a  JOSÉ ANTUNES.23 24 25

23Ouvido  pela  Polícia  Federal,  o  denunciado  LUIZ  SOARES  negou  ter  deletados  dados  existentes  no
computador que utilizava na ELETRONUCLEAR, tendo apenas apagado três pastas que continham dados
pessoais porque tinha intenção de se aposentar. Sobre a retirada de documentos de sua sala lacrada, disse que
foi autorizado por PEDRO FIGUEIREDO a retirar documentos pessoais de seu interior. 

24 Ouvido pela Polícia Federal, o denunciado LUIZ MESSIAS negou ter, após o seu afastamento, ter utilizado a
empresa LOGOS para elaboração de documentos relacionados à ELETRONUCLEAR. Negou também ter
questionado funcionários da estatal que iriam depor na auditoria da Hogan Lovells e que tenha ordenado
fossem apagadas informações de computadores ou mídias externas.  Sobre a retirada de documentos de sua
sala lacrada, também disse que foi autorizado por PEDRO FIGUEIREDO a retirar seu receituário médico e
outro documento pessoal.

25 Ouvido pela Polícia Federal, o denunciado JOSÉ EDUARDO COSTA MATTOS disse que tinha combinado
com LUIZ MESSIAS de estar com ele na empresa LOGOS para elaborarem resposta da ELETRONUCLEAR
ao TCU. Tal intento acabou, segundo a versão apresentada, não se realizando, vindo então a ter noção da
dimensão das restrições geradas pelo seu afastamento. Disse que em junho de 2015 foi solicitado pela Hogan
Lovells que entregasse os seus computadores para perícia. O denunciado esclareceu ter encaminhado os dois
computadores que estava utilizando e ter solicitado que o pessoal da empresa LOGOS formatasse dois outros
equipamentos que já não estavam sendo utilizados. Negou que tenha instalado softwares de eliminação de
dados em seus computadores.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL                                                                    85/97  

2.6.  Embaraço  à  Investigação  de  Organização  Criminosa

envolvendo a FLEXSYSTEM (Fato11)

Ao menos  entre  os  dias  15  de  abril  e  15  de  maio  de  2016,

LUDMILA  GABRIEL  PEREIRA e  MARLEI  GABRIEL  PEREIRA,  filha  e  viúva,

respectivamente, de NEY GEBRAN, responsável pelas empresas FLEXSYSTEM, antevendo

o avanço das investigações, embaraçaram a investigação criminal de organização criminosa

em curso através da destruição massiva de documentos relativos aos negócios do falecido,

rasgando  e  queimando  papéis  (FATO  11/Embaraço  à  Investigação  de  Organização

Criminosa/Art. 2º, §1º, da Lei 12.850/03).

Tal  embaraço  foi  descoberto  através  do  monitoramento

telefônico que demonstrou a destruição por LUDMILA PEREIRA de documentos referentes

aos  negócios  de seu falecido pai  NEY GEBRAN,26 conforme demonstram as conversas a

seguir transcritas:

Alvo: Ludmila Gabriel Pereira - PRIPYAT 
Comentário: LUDMILA X ALEX SANDRO - LUDMILA diz que está rasgando papéis e 
fazendo uma fogueira. LUDMILA diz que está na Joatinga.  
Data da Chamada: 15/04/2016 
Hora da Chamada: 18:23 
Telefone do Interlocutor: ND 
Transcrição: DEGRAVAÇÃO DE 0:01:26 ATÉ 0:01:45:
LUDMILA - Eu vou aí, deixa só eu terminar de fazer uma fogueira aqui que eu tô 
fazendo, que eu acho que eu...
ALEX SANDRO - Fogueira?
LUDMILA - Ah, eu tava rasgando papel, sabe? (Inaudível)
ALEX SANDRO - (Inaudível) aquilo que eu te falei, queima tudo.
LUDMILA - Tem... Queima tudo, exatamente. Não dá pra, não dá...
ALEX SANDRO - Ó, LUDMILA mandou você esperar ela aqui que ela vai vim aqui.
LUDMILA - Exatamente. Eu só tô aqui numa leva aqui agora, a fogueira tá alta já.   

26 Conforme Auto Circunstanciado nº 3, entre os dias 15.04.2016 e 16.04.2016, LUDMILA afirma que estava
rasgando e queimando muitos papéis (p. 128). Em uma conversa interceptada entre duas irmãs de TATIANA,
de nomes LUDMILA e MARIANA, fica demonstrado que TATIANA tinha ao menos ciência que LUDMILA
destruía papéis em sua casa que pertenciam a seu falecido pai (p. 126).



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL                                                                    86/97  

Alvo: Ludmila Gabriel Pereira - PRIPYAT 
Comentário: LUDMILA X ALEX SANDRO - LUDMILA diz que está queimando os papéis 
na churrasqueira e pergunta se tem problema queimar papel de acetato de transparência. 
Data da Chamada: 15/04/2016 
Hora da Chamada: 19:05 
Telefone do Interlocutor: ND 
Transcrição: DEGRAVAÇÃO DE 0:00:29 ATÉ O FINAL:
LUDMILA - Eu posso deixar ela pegando fogo aqui, tem algum problema? Pra dar um 
pulinho aí...
ALEX SANDRO - Pode...
LUDMILA - Posso? Tem problema não, né? Tá na churrasqueira.
ALEX SANDRO - Não, tem problema não.
LUDMILA - A churrasqueira é aberta, ela não é fechada.
ALEX SANDRO - Não, tem problema não.
LUDMILA - Tem não, né? E botar plástico dentro dela, esse papel de acetato de 
transparência, sabe o que que é?
ALEX SANDRO - Botar o que?
LUDMILA - Plástico.
ALEX SANDRO - Ah, só vai sair o cheiro, vai derreter e vai ficar o cheiro.
LUDMILA - Vai ficar cheiro ruim, né?
ALEX SANDRO - É, não bota agora não.
LUDMILA - É, esse é melhor depois, né?
ALEX SANDRO - É, é.
LUDMILA - É, então tá.
ALEX SANDRO - Tá bom então, beijo.
LUDMILA - Beijo, beijo.
ALEX SANDRO - Tchau. 

Alvo: Ludmila Gabriel Pereira - PRIPYAT 
Comentário: "LUDY" X "MARY" - Conversam sobre os preparativos de uma festa infantil. 
Após, "LUDY" fala que está rasgando papel, que "MARY" e "TATI" pediram para ela 
rasgar.  
Data da Chamada: 16/04/2016 
Hora da Chamada: 10:47 
Telefone do Interlocutor:  
Transcrição: DEGRAVAÇÃO DE 0:01:46 ATÉ 0:02:06:
LUDMILA - Na verdade, MARY, eu tô aqui, rasgando papel, né, que você (inaudível) 
pediram...
MARIANA - Ah... 
LUDMILA - a TATI fugiu ontem...
MARIANA - Entendi
LUDMILA - Na quinta que ela falou que vinha pra me ajudar pra terminar as caixas, ia 
virar a noite comigo, entendeu? 
MARIANA - Entendi. Ah, então tá bom.
LUDMILA - Só tem ...
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MARIANA - Ia falar que se você quisesse vim um pouco mais, antes podia vim também. 
Então tá, vem.
LUDMILA - Eu tô rasgando papel.. Se eu conseguir me desocupar um pouquinho mais 
cedo eu vou.   

Chamada do Guardião 45128806.WAV 
Alvo: Ludmila Gabriel Pereira - PRIPYAT 
Comentário: LUDMILA X ALEX SANDRO - LUDMILA comenta que está tentando colocar
fogo em papéis de seu pai.  
Data da Chamada: 11/05/2016 
Hora da Chamada: 13:53 
Telefone do Interlocutor: ND 
Transcrição: DEGRAVAÇÃO DO INÍCIO ATÉ 0:00:40:
ALEXSANDRO - Hi.
LUDMILA - Oi (risos). Me ligou?
ALEX SANDRO - Tu tava onde, mulé, que tu não me atendeu?
LUDMILA - Eu tô, tô tentando botar fogo aqui e não tô conseguindo.
ALEX SANDRO - Tentando botar o que?
LUDMILA - Fogo.
ALEX SANDRO - Botar fogo aonde?
LUDMILA - Botar fogo aqui nos papéis ainda que não terminei de queimar ainda não, 
cara.
ALEX SANDRO - Hum.
LUDMILA - Entendeu? E não tô conseguindo.

DEGRAVAÇÃO DE 0:01:33 ATÉ 0:02:08:
LUDMILA - Gente, não quer pegar fogo de jeito nenhum, cara, nesses papéis aqui agora.
ALEX SANDRO - Tu tá botando fo, tu tá em casa?
LUDMILA - Tô.
ALEX SANDRO - Ah, pensei que tu tava chegando em Botafogo.
LUDMILA - Não (risos). Não, eu tô tentando botar fogo (risos).
ALEX SANDRO - Pô, joga um pouquinho de álcool em cima e joga o fogo, né?
LUDMILA - Faz o q? Mas foi o que eu fiz, cara. Não tô conseguindo.
ALEX SANDRO - Pô, que álcool é esse, não é água não?

Chamada do Guardião 45128876.WAV 
Alvo: Ludmila Gabriel Pereira - PRIPYAT 
Comentário: LUDMILA X ALEX SANDRO - LUDMILA comenta que conseguir colocar 
fogo nos papéis que estava tentando.  
Data da Chamada: 11/05/2016 
Hora da Chamada: 14:19
Telefone do Interlocutor: ND 
Transcrição: DEGRAVAÇÃO DE 0:00:30 ATÉ 0:01:30:

LUDMILA - Oi?

https://221.182.254.2:8643/webdesktop/contents/audios/atrib_audio45128876
https://221.182.254.2:8643/webdesktop/contents/audios/atrib_audio45128806
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ALEX SANDRO - Primeiro você tem que acender pouquinho, aí bota, vai botando os 
pedacinhos, aí vai pegando fogo. Tentar acender tudo de uma vez não pega.
LUDMILA - Não pega, é, então foi isso que eu fiz, tá vendo?
ALEX SANDRO - É.
LUDMILA - Foi exatamente isso.
ALEX SANDRO - Fez um, vai pegando fogo, aí tu faz tipo uma tochinha, aí vai acendendo.
LUDMILA - Foi isso que eu fiz, eu tava fazendo exatamente isso, fiz do jeito (inaudível) 
pegou. Tava fraca mesmo. Foi só falar contigo, pegou, tá lá fazendo um fumaceiro agora.
ALEX SANDRO - Hum.
LUDMILA - Agora vai, agora...
ALEX SANDRO - Tendi.

Chamada do Guardião 45147206.WAV 
Alvo: Ludmila Gabriel Pereira - PRIPYAT 
Comentário: LUDMILA X ALEX SANDRO - LUDMILA conversa com ALEX SANDRO 
dizendo que está em casa cortando papel e que agora está mais sossegada porque já 
queimou a parte principal.  
Data da Chamada: 15/05/2016 
Hora da Chamada: 15:06 
Telefone do Interlocutor: ND 
Transcrição: DEGRAVAÇÃO DE 0:00:38 ATÉ 0:00:58:
ALEX SANDRO - Tá aonde?
LUDMILA - Tô em casa, cortando papel (risos).
ALEX SANDRO - Ainda?
LUDMILA - Ainda (risos). 
ALEX SANDRO - Termina (inaudível) termina.
LUDMILA - Não ter, termina isso não, cara, não, mas agora eu queimei a parte principal 
também, acho que já foi, já foi tudo, graças a Deus. Agora, agora a gente fica mais 
sossegada também, cara. É!
ALEX SANDRO - Hã.

DEGRAVAÇÃO DE 0:02:44 ATÉ 0:00:58:
ALEX SANDRO - Pica os papéis, amor.
LUDMILA - (risos). 
ALEX SANDRO - Depois taca fogo.
LUDMILA - (risos). Não, dessa vez pegou pra valer, cara, graças a Deus. Fez um fumacê
danado aqui, mas tudo bem.
ALEX SANDRO - Joga na churrasqueira, porra.
LUDMILA - Claro, exatamente, lá mermo. 
ALEX SANDRO - Hã.
LUDMILA - É lá mermo que eu to picando.
ALEX SANDRO - Então tá.
LUDMILA - Ainda tive que limpar um pouco, por isso que eu demorei um pouco mais, 
eu tive que tirar as primeiras levas das que eu já tinha picado.
ALEX SANDRO - Beijo. Então tá bom então. Um beijo.
LUDMILA - Beijo, beijo.
ALEX SANDRO - Tchau. 

https://221.182.254.2:8643/webdesktop/contents/audios/atrib_audio45147206
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A denunciada  MARLEI PEREIRA também contribuiu para a

destruição dos  documentos,  conforme reconheceu em suas  declarações  prestadas  em sede

policial. Disse que optou por atear fogo devido ao grande volume de documentos.27

Ouvida,  LUDMILA PEREIRA afirmou que foram queimados

documentos acumulados pelo pai NEY GEBRAN desde a década de 70, tendo a sua mãe

MARLEI  PEREIRA decidido  se  desfazer  de  todos  esses  papéis.  Disse  que  não  foram

destruídos documentos da FLEXSYSTEM, tendo sido estes apreendidos pela Polícia Federal.

LUDMILA PEREIRA não  deu  explicação  convincente,  no

entanto,  para  a  pressa  em  destruir  os  documentos,  constatada  nas  ligações  telefônicas

interceptadas,  nem  para  o  fato  de  ficar  mais  sossegada  após  a  conclusão  da  tarefa.  A

explicação também não convence pela coincidência da pressa na destruição dos documentos e

a  divulgação  pública  do  envolvimento  de  LUIZ SOARES,  amigo  do  falecido  pai  NEY

GEBRAN,  nas  irregularidades  investigadas  pela  Operação  Lava  Jato  envolvendo  a

ELETRONUCLEAR.

O dia 15 de abril, quando começou a destruição de documentos

por  MARLEI e  LUDMILA PEREIRA, foi justamente a data em que foram interrogados

perante  esse  Juízo,  nos  Autos  da  Ação  Penal  nº  0510926-86.2016.4.02.5101,  FLÁVIO

BARRA e  GUSTAVO BOTELHO, ocasião na qual se tornou público o envolvimento de

LUIZ SOARES, LUIZ MESSIAS  e COSTA MATTOS nas irregularidades investigadas,

sendo tal fato inclusive noticiado na imprensa. No dia anterior, 14 de abril, o Conselho de

Administração  da  ELETROBRAS  havia  determinado  o  afastamento  das  funções  dos  três

gestores denunciados. 

27 Em suas declarações, MARLEI PEREIRA, em evidente tentativa de proteger a filha ainda disse, ao que sabe,
que LUDMILA PEREIRA não ateou fogo em documentos relativos à FLEXSYSTEM.
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2.7. Pertinência a organização criminosa (Fato 12)

Em data  não precisada nos  autos,  mas  sendo certo  que,  pelo

menos  entre  25  de  julho  de  200728 e  06  de  julho  de  201629,  LUIZ  SOARES,  LUIZ

MESSIAS,  JOSÉ  EDUARDO  COSTA  MATTOS,  EDNO  NEGRINI,  PÉRSIO

JORDANI, MARCO AURÉLIO BARRETO, MARCO AURÉLIO VIANNA e DELMO

PEREIRA VIEIRA –  além de outras pessoas já denunciadas na Ação Penal nº 0510926-

86.2016.4.02.5101,30 imunes  em  razão  de  colaboração  premiada31 e terceiros  ainda  não

identificados  ou que serão denunciados  oportunamente  –  de  modo  consciente,  voluntário,

estável e em comunhão de vontades - promoveram, constituíram, financiaram e integraram,

pessoalmente,  uma organização criminosa que tinha por finalidade a prática de crimes de

corrupção ativa e passiva, fraude às licitações em detrimento da ELETRONUCLEAR, bem

como a lavagem dos recursos financeiros auferidos desses crimes  (FATO 12/Pertinência a

Organização Criminosa/Art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013).

Agindo de forma estruturalmente  ordenada,  caracterizada  pela

divisão formal de tarefas e com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem indevida

derivada  dos  crimes  de  corrupção  ativa,  corrupção  passiva  e  lavagem  de  dinheiro,  os

denunciados  suprarreferidos  integraram  organização  criminosa  que  estava  estruturada  da

maneira a seguir sintetizada, tendo em consideração as descrições fáticas até aqui realizadas.

A  denúncia  da  Ação  Penal  nº  0510926-86.2015.4.02.5101

englobou apenas parte da atividade da organização criminosa responsável pela prática de atos

de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a licitação e contratação de três conjuntos de

atividades para implantação da nova usina nuclear: a) contratos e/ou aditivos para as obras de

construção civil da Usina de Angra 3 celebrados com a ANDRADE GUTIERREZ, ajuste

28 Data da Resolução nº 3, de 25 de junho de 2007 do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE que
determinou a retomada da construção da Usina de Angra 3 e permitiu a renegociação de contratos suspensos,
entre eles o Contrato CNO-223/83 celebrado com entre a ELETRONUCLEAR e a ANDRADE GUTIERREZ
e o Contrato CT-141celebrado com a ENGEVIX.

29 Data da deflagração da Operação Pripyat, com a prisão preventiva de  LUIZ SOARES, LUIZ MESSIAS,
JOSÉ EDUARDO COSTA MATTOS, EDNO NEGRINI e PÉRSIO JORDANI.

30 OTHON  LUIZ,  ANA  CRISTINA,  OTÁVIO  AZEVEDO,  ROGÉRIO  NORA,  CLÓVIS  PRIMO,
OLAVINHO MENDES, FLÁVIO BARRA, GUSTAVO BOTELHO, CARLOS GALLO, JOSUÉ NOBRE,
JOSÉ ANTUNES, CRISTIANO KOK e VICTOR COLAVITTI.

31 MARCOS  TEIXEIRA,  FERNANDO  VASCONCELLOS,  FERNANDO  CARVALHO,  CLORIVALDO
BISINOTO, LAURO TIRADENTES e ELMIO ROSA.
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principal realizado inicialmente na década de 80 e que, após anos de suspensão, foi retomado

em 2007; b) contratos e/ou aditivos para a confecção de projetos de engenharia para obras

de  construção  civil  e  montagem eletromecânica  da  Usina  de  Angra  3  celebrados  com a

ENGEVIX (diretamente  ou por subcontratação de empresa estrangeira),  dentre eles  ajuste

também realizado na década de 80 e retomado em 2012, além de outros contratos e aditivos

celebrados entre  2011 e 2014;  c) contratos  para  obras de montagem eletromecânica da

Usina de Angra 3 celebrados, em 2014, com o CONSORCIO ANGRAMON (do qual fizeram

parte,  além da ANDRADE GUTIERREZ, as empresas ODEBRECHT, UTC, CAMARGO

CORREA, TECHINT, EBE e QUEIROZ GALVÃO).

Assim,  constatou-se  a  estruturação  e  divisão  de  tarefas  da

organização  criminosa  em  cinco  núcleos  básicos:  a)  o  núcleo  econômico,  formado  por

executivos da ANDRADE GUTIERREZ e da ENGEVIX, além de outros executivos ligados

às demais empreiteiras componentes do CONSORCIO ANGRAMON, os quais ofereceram

vantagens  indevidas  a  gestores  da  ELETRONUCLEAR  e  políticos;  b)  o  núcleo

administrativo,  formado  por  funcionários  da  ELETRONUCLEAR  que  solicitaram  e

receberam vantagens indevidas pagas pelas empreiteiras; c) o núcleo financeiro operacional,

formado por responsáveis por empresas que intermediaram o repasse das vantagens indevidas

e geraram Caixa 2 para pagamentos de propina em espécie; d) o  núcleo político, também

destinatário de vantagens indevidas acertadas e que vem sendo investigado, considerando a

existência de foro por prerrogativa de função, no âmbito da competência do STF.

A  continuidade  das  investigações  revelou  um  quadro  de

corrupção generalizada em relação aos contratos para implantação da Usina de Angra 3 pela

ELETRONUCLEAR,  que  não  envolveu  apenas  o  pagamento  de  propina  ao  seu  então

presidente  OTHON LUIZ. Fizeram parte  do núcleo administrativo  do esquema criminoso

também  outros  agentes  da  cadeia  de  comando  da  ELETRONUCLEAR  cuja  atividade

envolveu os contratos relacionados a Angra 3.

LUIZ  SOARES,  Diretor  Técnico  da  ELETRONUCLEAR,

solicitou e recebeu propina da ANDRADE GUTIERREZ e da ENGEVIX por intermediação

do  falecido  NEY  GEBRAN  PEREIRA,  responsável  pelas  empresas  FLEXSYSTEM

ENGENHARIA e FLEXSYSTEM SISTEMAS, mediante  celebração de contratos  fictícios
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utilizados para ocultar a origem espúria dos valores.

Os  pagamentos  de  vantagem  indevida  pela  ANDRADE

GUTIERREZ foram viabilizados ou continuados por ação de ROGÉRIO NORA, CLÓVIS

PRIMO,  FERNANDO  CARVALHO,  LAURO  TIRADENTES,  ELMIO  ROSA,

CLORIVALDO BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO.

Os pagamentos pela ENGEVIX foram viabilizados pela ação de

JOSÉ ANTUNES SOBRINHO.

JOSÉ  EDUARDO  COSTA  MATTOS,  Superintendente  de

Construção  da  ELETRONUCLEAR,  solicitou  e  recebeu  propina  da  ANDRADE

GUTIERREZ  por  intermediação  de  MARCO  AURÉLIO  BARRETO e  MARCO

AURÉLIO  VIANNA,  responsáveis  pela  empresa  VW  REFRIGERAÇÃO,  mediante

celebração de contratos fictícios utilizados para ocultar a origem espúria dos valores.

Os  pagamentos  pela  ANDRADE  GUTIERREZ  foram

viabilizados  ou  continuados  por  ação  de  ROGÉRIO  NORA,  CLÓVIS  PRIMO,

FERNANDO  CARVALHO,  LAURO  TIRADENTES,  ELMIO  ROSA,  CLORIVALDO

BISINOTO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO.

EDNO  NEGRINI,  Diretor  de  Administração  e  Finanças,

PÉRSIO  JORDANI,  Diretor  de  Planejamento,  Gestão  e  Meio  Ambiente,  e  LUIZ

MESSIAS, Superintendente de Gerenciamento de Empreendimentos, receberam propina da

ANDRADE  GUTIERREZ  pagas  com  dinheiro  em  espécie.  JOSÉ  EDUARDO  COSTA

MATTOS também recebeu pagamento de propina em espécie.

Os pagamentos eram realizados mediante retirada de numerário

do  “Caixa  2”  da  ANDRADE  GUTIERREZ,  administrado  pelo  falecido  RICARDO

CAMPOLINA e  por  FERNANDO VASCONCELLOS.  As  retiradas  foram realizadas  por

FERNANDO  CARVALHO,  LAURO  TIRADENTES  e  GUSTAVO  BOTELHO,  que

relataram diversos encontros nos quais foi realizada a entrega de dinheiro aos citados gestores
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da ELETRONUCLEAR.

O “Caixa 2” da ANDRADE GUTIERREZ era alimentado por

operações de lavagem de dinheiro viabilizadas, inicialmente, por contratos celebrados com

empresas  dos  irmãos  ADIR  ASSAD  e  SAMIR  ASSAD,  com  anuência  de ROGÉRIO

NORA, CLÓVIS PRIMO  e FLÁVIO BARRA (fatos  que serão objeto de denúncia em

separado oportunamente).

Houve ainda operações de lavagem de dinheiro para geração de

“Caixa  2”  mediante  superfaturamento  de  contrato  de  transporte  que  a  ANDRADE

GUTIERREZ mantinha  no  canteiro  de  obras  em Angra  com a  EVAL –  EMPRESA DE

VIAÇÃO  ANGRENSE,  sob  responsabilidade  de  DELMO  PEREIRA  VIEIRA.  O

superfaturamento  foi  realizado  por  ação  imediata  de  LAURO  TIRADENTES  e  ELMIO

ROSA e por ação mediata de  CLÓVIS PRIMO,  FERNANDO CARVALHO, RICARDO

CAMPOLINA, já falecido, e FERNANDO VASCONCELLOS.

Após  virem  à  tona  os  ilícitos  investigados  na  16ª  Fase  da

Operação Lava Jato (Radioatividade), com a prisão e afastamento de OTHON LUIZ de suas

funções, alguns dos denunciados passaram a buscar impedir o avanço das investigações.

Os  gestores  LUIZ  SOARES,  LUIZ  MESSIAS e  LUIZ

EDUARDO COSTA MATTOS  embaraçaram a investigação de organização criminosa ao

interferirem nas apurações internas levadas a cabo por comissão independente instituída pela

ELETROBRAS,  tentando  influenciar  o  ânimo  de  pretenso  colaborador  e  testemunhas,

destruindo  e  subtraindo  documentos,  especialmente  arquivos  eletrônicos,  o  que  levou  ao

afastamento  administrativo  das  funções  que  exerciam  por  decisão  do  Conselho  de

Administração da ELETROBRAS.

Mesmo  após  o  afastamento,  COSTA  MATTOS e  LUIZ

MESSIAS continuaram tratando de assuntos relativos às suas antigas atribuições, mantendo

diversos funcionários da estatal sob suas ordens.

Os gestores afastados LUIZ SOARES e LUIZ MESSIAS, com
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anuência da própria ELETRONUCLEAR, ainda retiraram documentos de suas salas lacradas

na sede da estatal, em violação à decisão tomada pela sua controladora, a ELETROBRAS.

3. CAPITULAÇÃO E CONCURSO DE CRIMES

Pelo exposto, o Ministério Público Federal denuncia:

-  FATO  01: LUIZ  SOARES,  JOSÉ  EDUARDO  COSTA

MATTOS, LUIZ MESSIAS, EDNO NEGRINI e PÉRSIO JORDANI, por 20 vezes, pela

prática do crime de corrupção passiva, previsto no Art. 317, § 1º, do CP,32 na forma dos arts.

29 e 71 do CP.

-  FATO 02: ROGÉRIO NORA,  por até 20 vezes, CLÓVIS

PRIMO, FLÁVIO BARRA, e GUSTAVO BOTELHO, pela prática do crime de corrupção

ativa, previsto no Art. 333, § Único, do CP,33 na forma dos arts. 29 e 71 do CP.

-  FATO 03: LUIZ SOARES, ROGÉRIO NORA, CLÓVIS

PRIMO, FLÁVIO BARRA e GUSTAVO BOTELHO,  por até 29 vezes, pela prática do

crime de lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98,34 na forma dos arts. 29 e

71 do CP.

-  FATO 04:  LUIZ SOARES, ROGÉRIO NORA,  CLÓVIS

PRIMO,  FLÁVIO BARRA  e  GUSTAVO BOTELHO, por até 04 vezes, pela prática do

32 Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou
antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda
ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

33 Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir
ou retardar ato de ofício:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário
retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional.

34 Art. 1º - Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de
bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.
(...)
§ 4º - A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes definidos nesta Lei forem cometidos de forma
reiterada ou por intermédio de organização criminosa. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012) 
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crime de lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos arts. 29 e

71 do CP. 

- FATO 05: JOSÉ EDUARDO COSTA MATTOS, MARCO

AURÉLIO BARRETO,  MARCO AURÉLIO VIANNA, ROGÉRIO NORA,  CLÓVIS

PRIMO, FLÁVIO BARRA  e  GUSTAVO BOTELHO, por até 28 vezes,  pela prática do

crime de lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos arts. 29 e

71 do CP.

-  FATO  06: CLÓVIS  PRIMO,  FLÁVIO  BARRA,

GUSTAVO BOTELHO e DELMO PEREIRA VIEIRA, por até 19 vezes,  pela prática do

crime de lavagem de ativos, previsto no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos arts. 29 e

71 do CP.

- FATO 07: LUIZ SOARES e LUIZ MESSIAS, por 19 vezes,

pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no Art. 317, § 1º, do CP, na forma dos

arts. 29 e 71 do CP.

-  FATO 08: JOSÉ ANTUNES SOBRINHO,  por 19 vezes,

pela prática do crime de corrupção ativa, previsto no Art. 333, § Único, do CP, na forma dos

arts. 29 e 71 do CP.

-  FATO  09:  LUIZ  SOARES,  LUIZ  MESSIAS  e  JOSÉ

ANTUNES SOBRINHO, por 30 vezes, pela prática do crime de lavagem de ativos, previsto

no Art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, na forma dos 29 e 71 do CP. 

-  FATO  10:  LUIZ  SOARES,  LUIZ  MESSIAS,  JOSÉ

EDUARDO  COSTA MATTOS,  pela  prática  do  crime  de  embaraço  à  investigação  de

organização criminosa, previsto no Art. 2º, §1º, da Lei 12.850/03,35 na forma do art. 29 do CP. 

35 Art.  2º  -  Promover,  constituir,  financiar  ou integrar,  pessoalmente ou por  interposta pessoa,  organização
criminosa:
Pena - reclusão,  de 3 (três)  a 8 (oito)  anos, e multa,  sem prejuízo das penas correspondentes às demais
infrações penais praticadas.
§ 1º - Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração
penal que envolva organização criminosa.
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-  FATO 11: LUDMILA GABRIEL PEREIRA  e  MARLEI

GABRIEL PEREIRA pela  prática  do  crime de  embaraço à  investigação de organização

criminosa, previsto no Art. 2º, §1º, da Lei 12.850/03, na forma dos arts. 29 do CP. 

– FATO 12:  LUIZ SOARES,  LUIZ MESSIAS,  JOSÉ

EDUARDO  COSTA  MATTOS,  EDNO  NEGRINI,  PÉRSIO  JORDANI,  MARCO

AURÉLIO BARRETO,  MARCO AURÉLIO VIANNA e  DELMO PEREIRA VIEIRA,

pela prática do crime de pertinência a organização criminosa, previsto no Art. 2º, § 4º, II, da

Lei 12.850/2013,36 na forma do art. 29 do CP.

4. REQUERIMENTOS FINAIS

Diante  do  exposto,  o  Ministério  Público  Federal requer  o

recebimento  e  processamento  da denúncia,  com a citação dos  denunciados para o devido

processo penal e oitiva dos colaboradores imunes e testemunhas abaixo arrolados. Uma vez

confirmadas as imputações, requer a condenação dos denunciados, determinando-se o valor de

confisco  e  cumulativamente,  um  valor  mínimo  para  reparação  dos  danos  causados  pela

infração.

Rio de Janeiro-RJ, 27 de julho de 2016.

LAURO COELHO JUNIOR
Procurador da República

JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS
Procurador Regional da República

LEONARDO CARDOSO DE FREITAS
Procurador da República

EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE
Procurador da República

36 Art.  2º  -  Promover,  constituir,  financiar  ou integrar,  pessoalmente ou por  interposta pessoa,  organização
criminosa:
Pena - reclusão,  de 3 (três)  a 8 (oito)  anos, e multa,  sem prejuízo das penas correspondentes às demais
infrações penais praticadas.
(…)
§ 4º - A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):
(...)
II - se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática
de infração penal;
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ROL DE COLABORADORES:

1) FERNANDO CARLOS DE CARVALHO JUNIOR, qualificados nos Autos nº 0505092-
68.2016.4.02.5101;
2)  FERNANDO  ANTÔNIO  FARIA  VASCONCELLOS,  qualificado  nos  Autos  nº
0505905-95.2016.4.02.5101;
3) LAURO ANTÔNIO TIRADENTES DE OLIVEIRA JUNIOR, qualificado nos Autos
nº 0505909-35.2016.4.02.5101;
4) ELMIO ROSA VIEIRA, qualificado nos Autos nº 0505908-50.2016.4.02.5101;
5) CLORIVALDO BISINOTO, qualificado nos Autos nº 0505906-80.2016.4.02.5101;

ROL DE TESTEMUNHAS

1) RONALDO FERREIRA DA SILVA, qualificado nos Autos 0502834-05.2016.4.02.5101;
2) JOÃO CAMPOS JUNIOR, qualificado nos Autos 0502834-05.2016.4.02.5101;
3) JORGE LUIZ GUERRA, qualificado nos Autos 0502834-05.2016.4.02.5101;
4)  CARLOS  ROBERTO  DA  SILVA,  vulgo  “Cacá”,  qualificado  nos  Autos  0502834-
05.2016.4.02.5101;
5) VERONICA HARTMANN, qualificada nos Autos 0502834-05.2016.4.02.5101;
6)  LUCÉLIA  MARÍLIA  BELLA  PACHECO,  qualificada  nos  Autos  0502834-
05.2016.4.02.5101;
7) MARCO FERREIRA GOMES, qualificado nos Autos 0502834-05.2016.4.02.5101;
8)  RAFAEL CARNEIRO  DI  BELLO,  Auditor  Federal  de  Controle  Externo  do  TCU,
Matricula  nº  7719-4,  lotado  na  Secretaria  Extraordinária  de  Operações  Especiais  em
Infraestrutura.
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	Transcrição: DEGRAVAÇÃO DE 0:00:54 ATÉ 0:03:07 : PEDRO - Alô? LUIZ SOARES - Oi PEDRO. PEDRO - Ô rapaz, olha só, é uma notícia desagradável aí, eu tenho que te falar, mas tô cumprindo aqui uma determinação, né... O conselho da ELETROBRAS, foi aquela reunião que me chamaram agora de tarde lá, determinou lá que, porra, sua sala, do MESSIAS e do COSTA MATTOS deveriam ser lacradas, cara, porque há indícios que tentaram obstruir as investigações, não sei o que, e tudo mais. Então, eu tô lacrando a tua sala aqui agora, com o COSTA, com o... PANTALEÃO e o ANDRÉ, tá? Mas eu queria que você amanhã de manhã, se você puder chegar aqui tipo umas sete horas, pra eu lhe explicar detalhes do que é que o conselho lá resolveu, porque é que eles resolveram esse troço aí, tá? Tá bom? LUIZ SOARES - Vocês têm alguma denúncia? PEDRO - Não, não, o cara foi simplesmente a roga, porra, a roga dizendo que tem lá coisas de evidências de que alguns computadores foram ... zerados, reseteados, sei lá, e mas... Que a ELETROBRAS vai fazer uma comissão de correição e você vai ser ouvido, é claro, pô, o cara vai dizer o que que tem lá de indício e você vai, vai, vai falar, tá? LUIZ SOARES - Pô, mas tem documentos meus na minha sala, putzgrila. PEDRO - Não, mas se você precisar entrar teu lá depois aí eu entro com você lá, tá, amanhã de manhã, tá? LUIZ SOARES - Tá. PEDRO - Tá bom? De qualquer maneira... LUIZ SOARES - O meu computador tá lacrado? PEDRO - A sala tá lacrada, tá? Na verdade é o computador, amanhã você vê lá o seu, o seu, o seu tablet, se você tiver, po, e, e, o celular e traz pra ele deixar dentro da sala aí, tá? Tá bom? Ok? LUIZ SOARES - Isso é um absurdo. PEDRO - É uma merda, né, cara. É uma merda mas, infelizmente, porra, foi... Mas amanhã, LUIZ, se você puder chegar aqui sete horas, aí eu converso com você. LUIZ SOARES - Mas, mas me diz uma coisa: houve mais alguma coisa? PEDRO - Não, mais ou menos, né, porque o cara, o ... Vai recomendar se afasta ou se não afasta, isso aí o conselho amanhã vai deliberar isso, o (inaudível) tava lá, entendeu? LUIZ SOARES - Nosso conselho? PEDRO - É, o nosso conselho, entendeu? LUIZ SOARES - Então eu posso ser afastado? PEDRO - Pode ser, com o ... Com todos os benefícios, né, não é ... Licença sem vencimento. Com vencimento, tudo mais, mas desde que não esteja na função, certo? Isso foi mais ou menos o que o COSTA passou lá pro JOSIAS. Mas isso eu quero conversar com você pessoalmente, por telefone não é bom não, viu?



