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DESPACHO DE INDICIAMENTO

0 presente inquérito foi instaurado com o fito de apurar repasses realizados pelo

CONSÓRCIO SEHAB à MO CONSULTORIA, empresa utilizada por ALBERTO YOUSSEF para

lavagem de capitais.

Durante cumprimento de busca e apreensão na ÁRBOR CONTÁBIL, foi apreendida

nota fiscal emitida pela MO CONSULTORIA contra o CONSÓRCIO SEHAB em 20/12/2010, no

valor de R$ 460.000,00, e nota fiscal emitida em 20/12/2010 pela RCI SOFTWARE E

HARDWARE, no valor de R$ 280.000,00, Foram também localizados os contratos celebrados

entre CONSÓRCIO SEHAB e MO CONSULTORIA e RCI SOFTWARE. Itens 21-23 do Apenso 41,

Operação Lavajato 5.

Ambos os pagamentos referentes a tais notas fiscais foram rastreados em análise às

quebras bancárias da MO CONSULTORIA e RCI SOFTWARE (fl. 206/207 - evento 29], já

descontados valores de tributos, conforme Relatório de Análise de Documentos n. 35 (fl. 86/92

- evento 24). As transferências bancárias foram creditadas em 4/1/2011.

Conforme informações coletadas no curso da investigação [fl. 78 - evento 9), o

CONSÓRCIO SEHAB foi integrado por OAS e CONSTRAN para executar as obras do programa de

urbanização de favelas - lotes 1 a 15 - da Secretaria Municipal de Habitação do Município de São

Paulo/SP, em 2010. A participação das consorciadas na execução das obras e serviços, nos custos

e despesas do consórcio, foi definida na proporção de 75% (OAS) e 25% (CONSTRAN), com a

OAS no papel de líder.
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Inquirido sobre os fatos, ALBERTO YOUSSEF afirmou que o Consórcio SEHAB

realizou pagamentos à MO CONSULTORIA e RCI SOFTWARE como pagamento de propina pelo

projeto CONEST, tendo por destinatário final PAULO ROBERTO COSTA e o PARTIDO

PROGRESSISTA. Muito embora já tenha admitido que também administrava "caixa dois"

(entregas de recurso em espécie) à OAS, afirma que os repasses em questão não se trataram de

valores a serem devolvidos em espécie para a OAS porquanto emitiu nota fiscal, o que era

característico em repasses de propina para tal empresa, (fl. 111 - evento 27)

No termo de colaboração n. 33, PAULO ROBERTO COSTA também foi questionado

acerca de recebimentos pelo CONSÓRCIO SEHAB. Informado de que se tratava de Consórcio

composto por CONSTRAN e OAS, afirmou que a OAS era uma das principais empresas envolvidas

no processo de cartelização no âmbito da PETROBRAS, e que incluía na planilha de preços 3% a

mais, sendo 1% destinado à Diretoria de Abastecimento. Disse ainda que assuntos acerca do

pagamento de vantagens indevidas era tratado pelo colaborador com LÉO PINHEIRO e AGENOR

MEDEIROS. No entanto, disse não se recordar especificamente de pagamentos realizados pelo

CONSÓRCIO SEHAB (fl. 104/105 - evento 27)

Também ouvido sobre os fatos, RICARDO RIBEIRO PESSOA afirmou que os repasses

realizados pelo Consórcio à MO CONSULTORIA e RCI SOFTWARE foram originados de aportes

feitos pela OAS sem registro nos controles contábeis do consórcio. Disse ainda que teria

questionado LÉO PINHEIRO sobre o assunto, quando o mesmo passou a ser noticiado pela

imprensa, e que LÉO PINHEIRO teria ihe dito que isso era um assunto da OAS. Apresentou

extensa documentação relativa aos repasses, (fls. 117/205 - evento 29)

A documentação apresentada pela CONSTRAN demonstra que, de fato, no mesmo dia

em que ocorreram as transferências à MO CONSULTORIA e RCI SOFTWARE [04/1/2011), houve

um aporte por parte da OAS no valor de R$ 740.000,00, suficiente para cobrir as transferências

realizadas (R$ 262.780,00 + RS 431.710,00).
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Extrato bancário com registro de pagamento a fornecedores (MO e RCI) no vo/or total de RS 694.490,00 no dia

d/1/2011. No mesmo dia, há aporte por parte da OAS no valor de RS 740.000,00.
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Comprovante do pagamento de TED no valor de RS 262.780,00 em favor da RCI em 4/1/2011
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Comprtwante da Operação
TEDC

Agenor MOS

Nome CONSÓRCIO SEHAB

ÜTS COKSULTORIACOMERCALE

Agencia: 0883 - VILA ROMANA

Conta 0ODO13QOS76«

Rt «1.710,00

OUTRAS FINALIDADES

Comprovante do pagamento de TED no valor de RS 431,710,00 em favor da MO em 4/1/2011

A documentação também demonstra que o referido aporte financeiro não foi

contabilizado oficialmente pelo Consórcio, o que por si só já evidencia a atuação de funcionário

da OAS em tal dissimulação, já que coube à OAS a Gerência Administrativa Financeira do

Consórcio, conforme contrato de constituição dele. Ademais, demonstra que tais transações

seriam de interesse específico da OAS.

Tabela contendo aportes das consorciadas no mês janeiro/2011, sem menção ao aporte no valor de R$ 740.000,00, de 4/1/2011
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0 contrato de constituição estabelece ainda que cabe ao Gerente de Contrato - a ser

indicado pela OAS - aprovar os valores de aportes financeiros e contratações necessárias à

execução das obras, com ciência da outra parte consorciada. À época dos fatos, o Gerente de

Contrato era FÁBIO ANTÔNIO SEABRA GODOY, conforme confirmado pela OAS.

CLÁUSULA

Da Gerência, Adminlstraç&o, Conselho Co

3.1. Gerência e Administração: As deliberações c^deds^ü.sobre^assuntos
estratégicos tíe Interesse do CONSÓRCIO, bem-como sua administração,

relativamente ao objeto deste Instrumento, serão sempre tomadas pelo Gerente do

Contrato, Sr. Fablo Antônio Seabra Godoy/ brasileiro, casado, engenheiro dvH, RG

xn° 30499126 - SSP/SP e CPF/MF n° 294.8é9.988-57, dwnldito e residência na Rua

oLiacas n» 896 apt° 32 - Perdizes - S3o PiJjfo/SP. - Cff.: 05017-020 , indicado pela

Consorciada LÍDER. Ao Gerente do Contrato caberá gerir e administrar o

CONSÓRCIO, Inclusive em nível tácntco-operacional, com atribuições relativas à

supervisão e acompanhamento da Obra, cronograma, metodologia executiva, e

programação de despesas, sempre com a ciência da outra parte Consorclada.

3.1.1. Caberá ainda ao Gerente do Contrato aprovar as normas e

procedimentos para a condução dos trabalhos, aprovar os valores dos

aportes financeiras e contratações necessárias à execução das Obras,

sempre com a ciência da outra parte Consordada.
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A partir da documentação apresentada pela CONSTRAN, foi possível identificar

alguns dos personagens envolvidos na contratação (fraudulenta) da MO CONSULTORIA e RCI

SOFTWARE, bem como aqueles envolvidos na dissimulação do registro contábil do consórcio, de

modo a suprimir o aporte financeiro realizado com o fito de dar suporte aos pagamentos.

Ouvido, NILSON SILVA, Gerente de Produção da CONSTRAN, com atuação no

Consórcio SEHAB, afirmou que PAULO CAMINOTO era o Gerente Administrativo do CONSÓRCIO,

enquanto FÁBIO GODOY seria o Gerente de Obras. Disse desconhecer o contrato firmado com a

MO CONSULTORIA e com a RCI SOFTWARE; no entanto, reconheceu as rubricas/assinaturas de

SEBASTIÃO SOARES DA SILVA e FÁBIO GODOY nos contratos firmados com tais empresas, e

deste último no boletim de medição relativo aos serviços prestados pela RCI SOFTWARE e MO

CONSULTORIA. Reconheceu, ainda, sua própria assinatura nos campos com seu carimbo, (fl. 231

- evento 34)

Intimado a prestar esclarecimentos, FÁBIO ANTÔNIO SEABRA GODOY reservou-se

no direito de permanecer em silêncio, [fl. 238 - evento 34)

Ouvido, PAULO CÉSAR CAM1NOTTO disse que era responsável pelo "almoxarifado,

compras e departamento pessoal" do Consórcio, e que também seria responsável pelo setor

financeiro. Afirmou desconhecer as transações comerciais com a MO CONSULTORIA e RCI

SOFTWARE, afirmando que não lhe cabia assinar contratos. Contudo, reconheceu como sua a

assinatura/rubrica na NF n. 170 da MO CONSULTORIA e na NF n. 84 da RCI SOFTWARE,

afirmando nada saber como tais contratos, bem como reconheceu sua assinatura no campo de

testemunha do contrato com a RCI SOFTWARE. Reconheceu ainda a assinatura de FÁBIO GODOY

no contrato firmado com a MO CONSULTORIA.

Também ouvido, SEBASTIÃO SOARES DA SILVA afirmou que sua função no Consórcio

era o lançamento de notas fiscais, bem como a verificação de custos para que fosse determinado

o valor de 25% a cargo da CONSTRAN e o aporte financeiro para os pagamentos semanais

encaminhado à CONSTRAN, por meio de NILSON SILVA, chefe dele. Afirmou que todos os
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pagamentos do Consórcio eram feitos após aprovação de FÁBIO GODOY e de PAULO

CAMINOTTO, gerente do contrato da obra e gerente administrativo financeiro, respectivamente,

e de NILSON SILVA, da CONSTRAN. Afirma que as tratativas para celebração dos contratos com

MO CONSULTORIA e RCI SOFTWARE couberam a FÁBIO GODOY e PAULO CAMINOtTO.

Reconheceu ainda como suas as assinaturas/rubricas nas notas fiscais emitidas contra o

Consórcio pela MO e RCI, bem como no campo de "testemunha" dos contratos firmados com elas,

e afirmou que, de fato, não houve prestação de serviços por parte das contratadas.

A hipótese investigativa inicial de que os repasses à MO CONSULTORIA e RCI

SOFTWARE - empresas utilizadas por ALBERTO YOUSSEF para a lavagem de valores, conforme

já exaustivamente comprovado no curso da Operação Lavajato - foram de responsabilidade da

OAS e seus executivos confirma-se por meio das declarações colhidas durante a investigação. De

forma geral, temos que:

a) o contrato com a MO CONSULTORIA foi assinado por FÁBIO ANTÔNIO SEABRA

GODOY, Gerente do Contrato, onforme é possível constatar por confronto visual com a assinatura

aposta no termo de declarações. A assinatura de FÁBIO GODOY também foi reconhecida por

NILSON SILVA e PAULO CAMINOTTO. Em representação à MO CONSULTORIA, assinou

WALDOMIRO DE OLIVEIRA.

b) o contrato com a RCI SOFTWARE também foi assinado por FÁBIO ANTÔNIO

SEABRA GODOY, conforme é possível constatar por confronto visual com a assinatura aposta no

termo de declarações. A assinatura também foi reconhecida por SEBASTIÃO SOARES. Em

representação à RCI, assinou WALDOMIRO DE OLIVEIRA.

c) pelas atribuições constantes do contrato de constituição de consórcio, a Gerência

do Contrato cabia à OAS, tendo sido indicado o funcionário FÁBIO GODOY para a função no

período em que houve os pagamentos à MO CONSULTORIA e RCI SOFTWARE. Ademais, cabia ao

Gerente do Contrato aprovar as contratações necessárias à execução das obras;
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d) o "setor financeiro" do Consórcio cabia a OAS, na pessoa do funcionário PAULO

CAMINOTTO.

Resta-nos bastante evidente, portanto, que o controle sobre as decisões de celebrar

os contratos ideologicamente falsos e de efetuar o pagamento por serviços não prestados, bem

como de omitir a realização de aporte financeiro, cabia à OAS no âmbito do CONSÓRCIO SEHAB.

A tudo isso, some-se a identificação de diálogo entre JOSÉ ALDEMÁR10 PINHEIRO

(LÉO PINHEIRO), Presidente da OAS, e RICARDO PESSOA, Presidente da UTC, ocorrido em

03/07/2014 - posterior, portanto, ao início da Lavajato (Relatório de Polícia Judiciária n. 19-

9/15).

No diálogo, RICARDO PESSOA mostra-se preocupado sobre o "depósito do Consórcio

Sehab", afirmando que a UTC não tem conhecimento disso. RICARDO PESSOA pede ainda uma

posição a LÉO PINHEIRO, o qual orienta a UTC a "não dizer nada, pois é uma operação normal

dos contratos".

Mensagens

Instantâneas

Mensagens

instantâneas

Unknown

Unknown

Para:

5511961491952®

s.wnatsapp.net

De:

5511961491952®

s.wfíatsapp net

03/07/14

03/07/14

12:37:21

(UTC+0)

12:40:37

(UTC+0)

Leo. A folha de sao paulo esta

questionando a nos e vcs sobre

deposito do consórcio Sehab. Nnos

nao temos conhecimento disso e seu

pessoal confirmou que nao sabiamos.

Fiquei sabendo que vcs nao querem se

manifestar. Eu acho que nos devemos

dizer que nao temos conhecimento.

Como estou em BSb com quem posso

conversar aqui? Vou lhe enviar a nota

que bolamos e que enviaremos aa

Folha. OK? Vai poremail. Para o seu.

Aguardo seu retorno. Abs

Estou em Llma.Peço para Bruno Brasil

procurar quem?

Acho que não devemos dizer

nada,pois é uma operação normal

dos contratos.

Abs
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Quando RICARDO PESSOA demonstra vontade em emitir nota da UTC sobre o

assunto, LÉO PINHEIRO tenta barrar a iniciativa, afirmando que UTC/CONSTRAN e OAS devem

"caminhar juntas" no assunto.

Mensagens

instantâneas

Mensaqens

instantâneas

Mensagens

instantâneas

Unknown

Unknown

Unknown

Para:

5511981491952®

swhatsapp.net

De:

5511981491952®

s.whatsapp.net

Para:

5511981491952®

swhatsapp.net

03/07/14

03/07/14

03/07/14

12:50:01

(UTC+0)

12:51:45

(UTC+0)

12:54:20

(UTC+0)

Nos UTC constran vamos nos

pronunciar. Estou lhe enviando o

sugestão de nota. Por email. Abs

Melhor não.

Entretanto vc decide.

Acho que devemos caminhar

juntos.entretanto a decisão é sua.

Aguarde a sugestão de nota e

conversamos. OK? Bruno pode

procurar Walmir Pinheiro. Eles se

conhecem. Abs

Pelo teor do diálogo, percebe-se não só o domínio da OAS nas decisões do Consórcio,

mas também que LÉO PINHEIRO estava inteirado acerca dos repasses ilícitos feitos por meio do

Consórcio SEHAB, e que entendia mais adequado nem a OAS nem a CONSTRAN se manifestarem

sobre o assunto. Não há, no diálogo, nenhuma manifestação de LÉO PINHEIRO de

"estranhamento" ou desconhecimento quanto ao assunto SEHAB.

Da mesma forma, não há também manifestação de LÉO PINHEIRO no sentido de

confrontar RICARDO PESSOA quanto a afirmação deste de que os depósitos do CONSÓRCIO

SEHAB seriam um assunto da OAS, e não da CONSTRAN. A postura de RICARDO PESSOA no

diálogo também parece corroborar seu relato no sentido de que a UTC não teve participação

direta na celebração dos contratos e nos pagamentos, muito embora reste claro que houve, no

mínimo, um desinteresse por parte da CONSTRAN em checar alguns fatos ao tempo em que

ocorriam, tais como os aportes financeiros omitidos do balanço oficial.

A postura de LÉO PINHEIRO no diálogo corrobora, também, a afirmação de PAULO

ROBERTO COSTA no sentido de que a interlocução acerca do acerto de pagamento de propinas

coube, também, a LÉO PINHEIRO. Ou seja, LÉO PINHEIRO tinha pleno domínio da situação,
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inclusive de repasses realizados pela OAS a ALBERTO YOUSSEF por meio de um Consórcio, como

oSEHAB.

Dessa forma, entendo presentes indícios de que JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO

incidiu na prática de crime de corrupção ativa, no âmbito de contratos da RNEST [Consórcio

CONEST), por efetuar pagamento de vantagem indevida a PAULO ROBERTO COSTA, por sua

atuação como Diretor de Abastecimento da PETROBRAS. Este, por sua vez, incidiu no crime de

corrupção passiva, por ter recebido vantagem indevida paga pela OAS (por meio do CONSÓRCIO

SEHAB) por conta de sua atuação no aludido contrato.

Da mesma forma, há indícios de que ALBERTO YOUSSEF incorreu no crime de

corrupção passiva por ter funcionado como intermediário do recebimento de vantagem indevida

em favor de PAULO ROBERTO COSTA, relativamente aos pagamentos sob investigação.

Pelo modus operandi adotado - a utilização de expedientes como o pagamento via

consórcio, com a celebração de contratos ideologicamente falsos com a MO CONSULTORIA e RC1

SOFTWARE -, todos os três, além de WALD0M1R0 DE OLIVEIRA, também incorreram na prática

de lavagem de capitais, uma vez que atuantes no repasse (com dissimulação/ocultação) de

recursos criminosos, originados do contrato obtido pela OAS no âmbito do Consórcio CONEST,

tendo por crime antecedente corrupção, cartel e fraude à licitação.

A atuação sistemática de repasse de recursos a agente público evidencia, também,

que todos os mais proximamente envolvidos nos atos de corrupção pertenciam à organização

criminosa que por longo período pilhou a PETROBRAS.

Por fim, em adição a tudo quanto já exposto, remeto-me ao extenso conjunto

probatório já reunido no âmbito da ação penal n. 5083376-05.2014.404.7000/PR, a qual

abordou outras operações simuladas estabelecidas entre a OAS e as empresas controladas por

ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE OLIVEIRA, por entender que há inegável similitude no

agir criminoso, tratando-se os repasses feitos pelo CONSÓRCIO SEHAB de mais dois repasses
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ilícitos no contexto de outros tantos feitos pela OAS, sob coordenação de LÉO PINHEIRO. Nos

referidos autos, há, ademais, prova de que a conduta criminosa não se esgotou na data dos

repasses ora investigados, tendo seguido para além de 19/9/2013, início da vigência do tipo

penal de pertinência a organização criminosa.

Diante do exposto, existindo indícios de autoria e materialidade, determino o

INDICIAMENTO de:

a) JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO, pela prática do crime de corrupção ativa

(art. 333 do CP), lavagem de capitais (art, l9, caput, inciso V, antiga redação da Lei 9613/98) e

pertinência a organização criminosa (art. 2a da Lei 12.850/13);

b) PAULO ROBERTO COSTA, pela prática do crime de corrupção passiva (art. 317

do CP), lavagem de capitais (art. 1Q, caput, inciso V, antiga redação da Lei 9613/98) e pertinência

a organização criminosa (art. 2- da Lei 12.850/13);

c) ALBERTO YOUSSEF, pela prática do crime de corrupção passiva (art, 317 do CP),

lavagem de capitais (art. le, caput, inciso V, antiga redação da Lei 9613/98) e pertinência a

organização criminosa (art. 2Q da Lei 12.850/13);

d) FÁBIO ANTÔNIO SEABRA GODOY, pela prática do crime de lavagem de capitais

(art. lg, caput, inciso V, antiga redação da Lei 9613/98);

d) WALDOMIRO DE OLIVEIRA, pela prática do crime de lavagem de capitais (art. le,

caput, inciso V, antiga redação da Lei 9613/98);

Determino, ainda, as seguintes diligências:

n
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a) Comunique-se, pelo meio mais célere, os advogados dos indiciados, a fim de que

sejam cientificados quanto ao teor do presente despacho de indiciamento;

b) Uma vez que os indiciados já foram ouvidos acerca dos fatos e que JOSÉ

ALDEMÁR10 PINHEIRO FILHO, intimado a prestar esclarecimentos, manifestou interesse em

exercer seu direito ao silêncio, proceda-se ao seu indiciamento indireto. Lavre-se o

correspondente BIC;

c) Junte-se aos autos o (a] Termo de Declarações de PAULO CAMINOTTO; (b) Termo

de Declarações de SEBASTIÃO SILVA; [c) RPJ n. 19-9/2015; [d] cópia dos itens 21, 22 e 23 do

apenso 41, Operação Lavajato 5.

d) Junte-se o relatório final;

e) Atualize-se o EPROC com os eventos respectivos.

f) Após, baixa e arquivo do dossiê físico.

Curitiba/PR, 4 de agosto de 2016.

RENATA DA SILVA RODRIGUES

Delegada de Polícia Federal

12


