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DESPACHO DE INDICIAMENTO

O presente inquérito foi instaurado com o fito de apurar o envolvimento de ROBERTO

GONÇALVES, ex-Gerente-Executivo de Engenharia da PETROBRAS no período de 03/2011 a

04/2012, no esquema criminoso perpetrado no âmbito da PETROBRAS e descortinado no curso

da Operação Lavajato.

Nos autos da representação n. 5050502-30.2015.404.7000, foram expostos os

indícios que indicam que ROBERTO GONÇALVES teria recebido vantagens indevidas pagas pelo

Consórcio TUC (representado pela UTC), relativas ao contrato da Central de Utilidades do

COMPERJ.

Há também declarações de colaboradores no sentido de que ROBERTO GONÇALVES

teria recebido vantagens indevidas relativas a contratos da SETE BRASIL com os estaleiros

KEPPEL FELS e JURONG, por meio dos operadores ZWI SKORNICKI e GUILHERME ESTEVES.

No curso da presente investigação, foi possível reunir novos indícios e provas

materiais de corroboração dos relatos dos colaboradores no tocante aos pagamentos realizados

pelos Consórcio TUC, como serão expostas a seguir.

1. Do contrato firmado entre PETROBRAS e Consórcio TUC no COMPERJ
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No exercício da função de Gerente Executivo de Engenharia da estatal, GONÇALVES

solicitou autorização para instauração do processo de negociação para contratação direta por

inexigibilidade com relação à Central de Utilidades do COMPERJ, o que propiciou a contratação

do Consórcio TUC, integrado por UTC, ODEBRECHT e TOYO. O fato foi inclusive confirmado pelo

próprio em sua oitiva em sede policial:

"QUE perguntado se solicitou autorização para que o contrato referente ao Consórcio TUC (Central de

Utilidades) fosse feito de forma direta, afirma que era a praxe que tais solicitações partissem dos

executivos da sua área (Engenharia) e da Área de Abastecimento, e que de fato realizou o pedido de

autorização porque o Consórcio TUCjá vinha negociando com a PETROBRAS desde 2008, e entendia que

a contratação direta seria a medida mais adequada dado o lapso de tempo já transcorrido; QUE o pedido

de autorização foi apresentado pela equipe da Engenharia e do Abastecimento à Diretoria, a qual teria

concordado com a sugestão formulada;" (evento 2, INQ1, fl. 5]

A referida contratação direta foi reputada como irregular pela Comissão Interna de

Apuração da PETROBRAS, conforme relatório final (evento 1, ANEXOU, eproc n.

50505023020154047000].

8.6. CONTRATAÇÃO DIRETA E CONVÊNIO

8.6.1. A CIA identificou as seguintes fragilidades relacionadas aos processos de

contratação direta:

(a) a contratação direta do Consórcio TE-AG, formado pelas empresas Techint e

Andrade Gutierrez, no valor de R$ 1.938.191.350,00. para fornecimento de bens e

prestação de serviços relativos à Unidade de Coqueamento Retardado (U-22OOX Pátio

de Manuseio e Armazenamento de Coque (U 6821) e Subestações Elétricas (SE 2200 e

SE 6821), amparada na alínea e, item 2.1 do Regulamento do Procedimento Lkitaiório

Simplificado da PETROBRAS (Decreto n° 2.745/98), fica fragilizada devido à alteração

substancial do contrato originalmente licitado.

(b) a contratação direta por inexigibilidade do consórcio TUQ formado pelas

empresas Toyo, UTC, Construtora Norberto Odebrecht e no valor de R$

3.824.500.000,00, para fornecimento de bens e execução de serviços de Projeto

Executivo, Construção Civil, Montagem Eletromecànica e Comissionamento das

Unidades de Geração de Vapor c Energia, Tratamento de Água e Efluentes da Central

de Utilidades, baseado na alinea "k", subitem 2.3 do referido regulamento, ampara-se

em justificativa frágil diante do atraso no cronograma.
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9.27.1.1. Contratação direta por incxigibilidade. Projeto Central de Utilidades. Fornecimento de

bens e execução dos serviços de Projeto Executivo, Construção Civil, Montagem

Elctromecãnica e Comissionamento das Unidades de Geração de Vapor e Energia, Traiamento

de Água e Efluentes do COMPERJ - Fase [. Valor original R$ 3.824.500.000,00. Prazo

original: 1.100 dias. A CIA ao examinar as justificativas apresentadas para a contratação direta

entende haver evidências no sentido de que os gestores não possuíam, na época da contratação,

a segurança necessária no cronograma de partida do COMPERJ que justificasse a contratação

direta. Este entendimento é reforçado se considerados os possíveis impactos de situações que

nâo possuíam solução definida, à época da contratação, (ais como: a estratégia de contratação

da Unidade de Geração de HidrogèDÍo, a construção do emissário para transporte de efluentes e

dos dutos para transportar o óleo a ser processado, bem como a conclusão das obras das

tubovias e pipe rack c o transporte dos equipamentos UHOS. O conhecimento dessas questões,

que estavam sujeitas a riscos não considerados, na época da contratação da construção da

Central de Utilidades, fragiliza o argumento para a contratação direta e dá margem a

questionamentos de que a PETROBRAS se baseou em prazos que dificilmente poderiam ser

assegurados.

No relatório final, ROBERTO GONÇALVES foi pessoalmente responsabilizado pela sua

atuação na aludida contratação direta, o que demonstra com clareza a existência de fundamento

para os pagamentos realizados pelos Consórcio TUC (por meio da UTC), bem como a utilização,

por parte de ROBERTO GONÇALVES, de sua função pública para o recebimento de vantagem

indevida.
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11.13.1. No período de 11/03^2011 a 03/05/2012, exerceu a função de Gerente Executivo da

Engenharia. Desde 09/11/2012, exerce a função de Gerente de Controlada Coligada (AB-

LOLOGUN).

11.13.2. Solicitou autorização para instauração do processo de negociação para contratação

direta por inexigíbilidade que resultou no Contrato n" 0858.0072004.11.2 (Consórcio TUC).

Ver itens. 9.6.2.9 25.1 e 9.27.1.

11.13.3. Solicitou autorização para iniciai o processo lkritatório, encerrar o processo de

negociação para contratação direta e instaurar convite que resultou no Contrato n°

0858 0071411.11.2-MPE Montagens e Projetos Especiais Ltda.

11.13.4 Solicitou encerramento do convite e instaurou processo de negociação para

contratação direta que resultou no Contrato n° 0858 0069023.11.2 - Consórcio Pipe Radc

11.13.5. Solicitou autorização para assinatura dos seguintes contratos: Contrato n°

0858.0066206.11.2 - Consórcio Alusa - MPE; Contrato n" 0858.0069023.11.2 - Consórcio

Pipe Rack; Contrato n° 0858.0072004 11.2 - Consórcio TUC; Contrato n° 0858.OO72200.11.2

-JaraguáEquipamentos IndustriaisLtda.; Contraton* 0858.0071411.11.2 -MPE Montagense

Projetos Especiais Ltda. e Contrato n' 0858.0068100.11.2 - TKK Engenharia Ltda.

11.13.6. Com base no descrito no presente relatório a CIA entende ser o Sr. Roberto

Gonçalves, corresponsável pelas não conformidades identificadas nos processos de

planejamento e contratação do COMPERJ, ocorridos no período de 11 '032011 a 03/05'"2012,

bem como pelas conseqüências decorrentes dessas não conformidades.

11.13.7. A CIA identificou que o Sr Roberto Gonçalves é coiresponsável pelas não

conformidades descritas nos Pontos de Atenção que foram apontados nos itens 8 6 1 alínea b,

8.7.1, 8.7.5 e 8.7.6.

0 contrato com o Consórcio TUC foi celebrado em 27/12/2011, durante a gestão de

ROBERTO GONÇALVES na Gerência-Executiva de Engenharia, tendo cuja execução se estendido

até 2015.
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j PETROBRAS RESERVADO

0ISPENSA/1NEXIGIBIUDADE N* 10434*5.11.S
CONTRATO N' QOW.OO720M.11.2

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PETRÓLEO

BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS E O CONSÓRCIO TUC

CONSTRUÇÕES, PARA 0 FORNECIMENTO DE BENS E
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DAS
UNIDADES DE GERAÇÃO DE VAPOR E ENERGIA, TRATAMENTO
DE ÁGUA E EFLUENTES DO COMPERJ.

PETfíODfíAS RESERVADO

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE N* 1043465.11.5
CONTRATO tf 0858.0072004.11.2

E, por estarem Justas e combinadas, as partes firmam, em 2 (duas) vias d« iguai teor a
forma, o presente Contrato, que segue ainda subscrito por duas testemunhas

Rio de Janeiro, de dezembro de 2011.

Contrato PETROBRAS x TUC. Anexo da CIA COMPERJ.
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Relatório final da CIA Comperj. Evento 1, ANEXOU, eproc n. 50505023020154047000.

Assim atuando, ROBERTO GONÇALVES teria atuado de forma determinante para a

contratação direta do Consórcio TUC de forma irregular, sem observância dos ditames

constantes do Decreto n. 2745/98 quanto a inexigibilidade, apresentando fundamentação ao

final não confirmada pela CIA.

2. Pagamentos de vantagens indevidas realizados diretamente por RICARDO

PESSOA

Conforme relato do colaborador RICARDO PESSOA, Presidente da empreiteira UTC,

ROBERTO GONÇALVES recebeu recursos em encontros realizados em um bar no Rio de

Janeiro/RJ e também na sede da UTC no Rio de Janeiro. Os recursos teriam sido pagos em espécie

durante tais encontros, e estariam vinculados a atuação de ROBERTO GONÇALVES no contrato

do Consórcio TUC.

"(...) QUE em razão das obras do COMPERJ, o declarante pagou o seguinte: (...) c) um pouco menos do que

R$ 5 milhões a GONÇALVES, que substituiu PEDRO BARUSCO na gerência executiva da Diretoria de
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Serviços (...) QUE os pagamentos a PEDRO BARUSCO e a GONÇALVES foram feitos em espécie com

dinheiro retirado do caixa dois da UTC;" (Termo de Colaboração n. 24 de RICARDO PESSOA)

"(...) QUE os pagamentos a BARUSCO se davam conforme descrito em item próprio do presente trecho

("FORMA DE PAGAMENTO PROPINA BARUSCO"); QUE posteriormente BARUSCO convocou uma reunião

com o declarante e lhe avisou que ROBERTO GONÇALVES, sucessor de BARUSCO na Gerência Executiva

de Engenharia, iria passar a receber a propina em seu lugar; QUE na ocasião, BARUSCO estava de saída

da PETROBRAS, tendo posteriormente assumido cargo na SETE BRASIL; QUE o declarante então

combinou com GONÇALVES que a entrega da propina referente a COMPERJ seria pago em espécie, em

locais a serem definidos; QUE o declarante mantinha contato por SMS com GONÇAL VES, por meio do seu

telefone (981935760), e assim combinavam as entregas; QUE o declarante entregou dinheiro para

GONÇALVES por cerca de seis vezes, algumas em um bar (na rua da assembléia, quase em frente à

Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro/RJ) e outras na sede UTC da Rio de Janeiro; QUE o

dinheiro em espécie utilizado para o pagamento de GONÇALVES era guardado por YOUSSEF, a quem

cabia entregar o dinheiro no local indicado pelo declarante (normalmente a sede da UTC); QUE não tem

certeza se o dinheiro utilizado para pagamento de GONÇALVESfoi "feito" por TROMBETA ou por ADIR

ASSADJá que utilizava ambos para talfinalidade; QUE afirma ainda que pagava um percentual de 0,5%

para a "CASA" e outro 0,5 para VACCARI, e que tal percentual era apenas um referencial, já que muitas

vezes o percentual era negociado; QUE com relação ao cronograma de pagamento das propinas, o

declarante afirma que costumava pagar em parcelas mensais, e que obtinha o valor das parcelas por

meio do valor global da obra, dividida pelo número de parcelas; QUE portanto o pagamento não ficava

atrelado aos pagamentos que a empreiteira recebia da PETROBRAS, mas sim ao valor global da obra, o

que na opinião do declarante era um sistema mais prático; QUE quando havia aditivo, normalmente os

agentes públicos cobravam um adicional, o qual usualmente era pago por meio de parcelas adicionais;

(...) QUE conforme já exposto em termo de colaboração, o declarante valeu-se em muitas ocasiões da

empresa RIOMARINE, de MARIO GÓES, para pagamentos de propina a BARUSCO/DUQUE; QUE alguns

contratos eram fictícios e outros eram apenas superfaturados; QUE acredita ser possível relacionar os

pagamentos via RIOMARINE com as propinas devidas em cada uma das obras pela data dos pagamentos,

que são contemporâneos; QUE em outras ocasiões efetuou a entrega de dinheiro em espécie a BARUSCO

na residência de MARIO GÓES e na UTC no Rio deJaneiro, mas que acredita que naquele prédio não havia

controle de entrada de visitantes; QUE também entregou dinheiro em espécie a ROBERTO GONÇALVES,

em encontros realizados em um bar e na UTC Rio de Janeiro; QUE perguntado se chegou a entregar

dinheiro em espécie a MARIO GÓES, ou se mandou ALBERTO YOUSSEF entregar dinheiro a ele, acredita

ser plausível que isso tenha ocorrido, mas que a grande maioria das propinas a BARUSCO e GONÇALVES
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foram pagas em espécie pelo declarante, diretamente ao beneficiário, sem intermediários; QUE acredita

ser possível que, por conta de contratosfirmados com a RIOMARINE, tenha pago em espécie MARIO GÓES

ou tenha pedido a ALBERTO YOUSSEFpara entregar dinheiro no escritório dele;" (evento 3, INQ2)

A entrega de propina a ROBERTO GONÇALVES foi também confirmada por WALMIR

PINHEIRO, Diretor Financeiro da UTC, também colaborador:

QUE o Consórcio TUC assinou o contrato com a PETROBRAS (com a Diretoria de Abastecimento, da qual

PAULO ROBERTO COSTA era o Diretor); QUE, com a assinatura deste contrato, foram gerados "alguns

compromissos" para o PARTIDO DOS TRABALHADORES no valor de R$15.510.000,00; QUE, fora issor

foram pagos valores em favor de PEDRO BARUSCO (RS 2.000.000.00 aproximadamente) e para

GONÇALVES (R$ 5.000.000.00); (Termo de Colaboração n. 19)

Há indícios de que parte dos pagamentos tenham ocorrido no curso do ano de 2013.

Ouvido sobre o assunto, ROBERTO GONÇALVES admitiu que de fato se encontrou com RICARDO

PESSOA em um bar no Rio de janeiro em 2013, não tendo provido qualquer justificativa plausível

para tal encontro. Segundo ROBERTO, o encontro teria sido para falar "amenidades" (sem

especificá-las...], muito embora afirme que não possuía relação próxima com RICARDO, apenas

profissional.

"QUE perguntado sobre RICARDO PESSOA, afirma que o conheceu no seu ambiente de trabalho, haja vista

quefreqüentemente tinha contato com asfornecedoras da PETROBRAS, incluindo a UTC; QUE encontrou

RICARDO PESSOA em algumas ocasiões na PETROBRAS, masque se recorda que encontrou com RICARDO

PESSOA fora da PETROBRAS em 2013, uma ocasião na sede da UTC no Rio de Janeiro, a convite de

RICARDO, e outra em um bar na Rua da Assembléia, também a convite de RICARDO; QUE em 2013, já não

era mais Gerente-Executivo de Engenharia e achou que não seria inapropriado encontrar-se com um

fornecedor da PETROBRAS em um bar ou na sede da empresa; QUE perguntado se o encontro no bar com

RICARDO PESSOA foi a única ocasião em que se encontrou com um proprietário de empreiteira, afirma

que sim; QUE perguntado se acredita ser apropriado ter encontrado RICARDO PESSOA, presidente da

UTC, em um bar, afirma que o fez porque RICARDO lhe telefonou no seu escritório, dizendo que queria

encontrar o DECLARANTE e sugerindo que se encontrassem no caminho dele para casa, em Niterói/Rj;

QUE perguntado o assunto que foi abordado no encontro no bar, afirma queforam faladas amenidades,

eque se RICARDO PESSOA pretendia iniciar algum outro assunto não ofez; QUE perguntado se era usual

que presidentes de empreiteiras lhe telefonassem convidando para um café para falar de amenidades,

8
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afirma que não, e que estranhou inclusive o convite, mas que compareceu de qualquer forma; QUE

perguntado se recebeu qualquer pagamento por ocasião das visitas à UTC e no bar, afirma que não;"

(evento2,INQl,fl.5)

No entanto, sabe-se que ROBERTO GONÇALVES substituiu PEDRO BARUSCO na

Gerência-Executiva da PETROBRAS em março/2011 e que em outubro/2011 solicitou

administrativamente a realização da negociação direta com o Consórcio TUC, conforme DIP-

ENGENHARIA n. 605/2011. Ou seja, o ajuste com relação ao pagamento de propina e a

expectativa de seu pagamento data pelo menos do início do ato de ofício que teria ensejado

pagamento de vantagem indevida.

Primeiramente, quanto a origem dos recursos empregados por RICARDO PESSOA

para os pagamentos realizados a ROBERTO GONÇALVES em tais encontros [pelo menos um

deles confirmado pelo investigado], há prova material de que a UTC de fato movimentou

recursos junto a empresas de RODRIGO TROMBETA e ADIR ASSAD, para obtenção de recursos

em espécie a fim de possibilitar pagamento de propina a agentes públicos.

Em sua colaboração, RICARDO já havia afirmado que se utilizou dos serviços dos

operadores financeiros TROMBETA e ASSAD para abastecer o caixa dois da empresa. Segundo

ele, as empresas ROCKSTAR e SM TERRAPLENAGEM (de ASSAD) e o escritório de TROMBETA

haviam sido utilizados para formar o caixa dois da UTC.
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conforme afirmou anteriormente, o declarante obtlnha dinheiro

em espécie, para pagamento da propina, de três formas diversas:

(1) através da empresa ROCKSTAR, que atua na área de Slock

Car (comercializando camarotes e outros serviços para corridas

de stock car), sendo que a UTC firmava contratos com essa

empresa cm valores superiores aos realmente pagos - ou sejn, os

serviços eram superfaturados, e a excedente, em dinheiro., era

devolvido pela ROCKSTAR para a UTC, para ser utilizado para

o pagamento da propina; (2) através da empresa SM

TERRAPLENAGEM, por melo de contratos simulados de

locação de equipamentos de terraplenagem, e nesse caso não

havia qualquer prestação de serviço, sendo o valor contratado

devolvido em dinheiro, descontados os tributos e uma "taxa"

pelo serviço; e (3) do escritório do advogado ROBERTO

TROMBETA, par melo de contratos superfaturados de serviços

de advocacia - ou seja, contratos reais, por serviços que foram

prestados, mas em valores superiores aos realmente cobrados,

sendo que o excedente era devolvido à UTC, de modo

semelhante aos contratos com a empresa RQCKSTAR; QUE não

conhecia ninguém nas empresas ROCKSTAR c SM

TERRAPLENAGEM; QUE os contatos com as empresas

ROCKSTAR e SM TERRAPLENAGEM eram feitos por

WALMIR PINHEIRO; QUE quem se aproximou destas

empresas foi WALMIR, tendo o declaranre delegado tal função a

ele; QUE o declarante sabia que, por trás dessas empresas, estava

a pessoa de ADIR ASSAD; QUE parou de fazer negócios com

ADIR ASSAD depois que o nome dele ficou muito exposto, por

estar envolvido em diversas Investigações; QUE o escritório do

advogado ROBERTO TROMBETA presta serviços à UTC na

área tributária há mais de 15 anos; QUE os contatos para essa

questão das notas superfaturadas eram feitos eatre ROBERTO

TROMBETA e WALMIR PINHEIRO; QUE não sabe dizer se o

sócio de ROBERTO TROMBETA sahia desses fatos; QUE

acredita que a emissão de notas superfaturadas pelo escritório de

ROBERTO TROMBETA, para fins de "caixa 2", começou a

partir de 2005 ou 2006, e foi crescendo, com o passar dos anos,

especialmente após pararem de trabalhar com ADTR ASSAD;

10
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QUE o dedarante junta diversos documentos relererues a tais

fatos; QUE junta uma planilha, extraídas da contabilidade da

UTC, em que descreve as notas fiscais emitidas para a SM

TERRAPLANAGEM e RÓtkSTÃR; QUE junta também
contraio entre a ROCKSTAR e TEC INCORPORAÇÕES E

EMPREND1MENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (amiga UTC Dl -
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO) de prestação de
serviços, assim como contrato social da ROCKSTAH. e todas as

notas fiscais relacionadas, que sento juntados em anexo; QUE da

mesma forma, em relação â SM TERRAPLENAGEM, em que

junta contrato de prestação de serviços com a UTC

ENGENHARIA, contrato social e notas fiscais; QUE ADIR

ASSAD, no caso da ROCKSTAR, pagava os impostos e ficava

cora 20% do valor das nucas; QUE em relaçío ã SM

TERRAPLENAGEM, também ADIR ASSAD ficava com 20%

das notas; QUE o modus operandi era o seguinte: a SM

TERRAPLENAGEM e a ROCKSTAR emitiam a nota fiscal, a

empresa do declarante fazia o TED para a conta da empresa no

valor total e o valor combinado era entregue em espécie no

escritório da UTC por algum emissário de ADJR ASSAD ou

algum emissário de YOUSSEF iria buscar tal quantia por ardem

do declarante; QUE não sabe especificar quanto TROMDEIA

cobrava pelas notas superfaturadas e WALMIR poder*

especificar melhor; QUE o modus operandi era o mesmo, ou

seja, emitia-se a nota fiscal, era feito o TED e algum emissário de

TROMBETA levava o dinheiro em espécie na UTC; QUE

também apresenta documento com iodas as notas fiscais, contrato

de prestaçSo de serviços entre o escritório de TROMBETA

(MRTM GESTÃO EMPRESARIA LTDA) e a UTC
ENGENHARIA; QUE bouve uma fiscalização da Receita

Federal, que resultou na lavratura de um auto de infração de RS
136 milhões de reais em face da UTC, em razão dos contratos

celebrados com as empresas do ADIR ASSAD (SM

TERRAPLENAGEM e ROCKSTAR); QUE a UTC parcelou o

pagamento desta divida tributária; QUE se compromete a

apresentar este auto de infração; QUE nunca usou os serviços de

ALBERTO YOUSSEF para "produzir" dinheiro em espécie para

11
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criar caixa dais, pois buscava separar quem levava o dinheiro e

quem levantava dinheiro para o caixa dois; QUE YOUSSEF,

porém, guardava, como se fosse um "banco", os valores do catxa

dois obtidos com ASSAD e TROMBETA. üd interesse do

declarante, por uma questão de segurança; QUE toda a parte de

caixa dois era decidida pelo declarante e ninguém mais, seja na

UTC ou na CONSTRAN, tomava decisões sobre este tema; QUE

a única pessoa que tinha conhecimento deste esquema e dele

participava, cumprindo as ordens do declaranle, era WALMIR

PINHEIRO, diretor financeiro e pessoa de confiança do

declarante; QUE o declarante não delegava tais funções; QUE os

valores obtidos com o caixa dois eram destinados para o

pagamento de propina, para PAULO ROBERTO COSTA,

YOUSSEF, BARUSCO, RENATO DUQUE, JOÃO VACCAR1 e
todos políticos mencionados nos anexos que receberam em

espécie; QUE todos os valores que o declarante levantou como

caixa dois ao longo dos anos está registrado nestes documentos e

notas fiscais, ora juntados, relativos às empresas ROCKSTAR,

SM TERRAPLENAGEM e escritório de TROMBETA; QUE

nunca obteve caixa dois por outros esquemas diversos dos

relacionados a estas três empresas; Nada mais havendo a ser

consignado, determinou-se que fosse encerrado o presente termo

que, lido e achadqjzonforme, vai por todos assinado e lacrado em

envelopes L

Termo de Colaboração n. 20 de RICARDO PESSOA

Também colaborador da Justiça, WALMIR SANTANA, Diretor Financeiro da UTC,

proveu mais detalhes quanto à utilização de ASSAD e TROMBETA no esquema de caixa dois da

empresa.

originariamente, como um empresário na área hoteleira; QUE

alguns pagamentos indevidos" eram realizados por meio de

"doações eleitorais". í outros valores pagos por meio da

utilização do CaixífV (ALBERTO YOUSSEF era quem
"guardava" em dejerVninado momento esle caixa 2 para a UTC);

QUE r.a maioria pias vezes o dinheiro que |pra destinado ao PP

nlo passava pelo depoente; QUE eram feitos alguns contratos

fictícios \CÒnt alguns fornecedores (empresas de ALBERTO

TROMBÉ+À e ADIR ASSAD), que geravam estes recursos, os
quais, por sua vez, eram entregues para YOUSSEF guardar (vide

^aneífo 22, que trata da realização do caixa 2); QUE YOUSSEF

.utilizava parte destes recursos que guardava para "liquidar"

alguns compromissos assumidos; QUE lembra que fez

Termo de Colaboração n. 20 de WALMIR PINHEIRO
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Com relação a ROBERTO TROMBETA especificamente, cabe salientar que este, no

bojo de acordo de colaboração, confirmou que a UTC e a CONSTRAN (do mesmo grupo

empresarial] teriam realizados pagamentos a empresas por ele controladas, por conta de

contratos ideologicamente falsos onde não foram prestados quaisquer serviços. Coube então a

TROMBETA entregar tais recursos posteriormente à UTC, em espécie ou em cheque, a fim de que

a empresa pudesse se valer desse caixa dois para pagamentos como aqueles alcançados a

ROBERTO GONÇALVES.

"QUE especificamente em relação ao tema GRUPO UTC/CONSTRAN o declarante a partir do ano

de 2010 começou a prestar serviços através de suas empresas, serviços estes de especialidade de

suas empresas pertinentes a contabilidade, assuntos fiscais e assuntos societários e que a partir

do ano de 2011 o mesmofoi requisitado para prestação de serviçosfictícios afim de gerar dinheiro

em espécie para o GRUPO UTC/CONSTRAN. QUE nestes serviços fictícios não houveram a devida

prestação dos mesmos, senão "pró-forma" com o único intuito de gerar dinheiro em espécie para

o GRUPO UTC/CONSTRAN; QUE o declarante cobrava através de suas empresas 20% do valor

bruto de cadafatura pertinente a cada contrato de prestação de serviços; QUE o total de contratos

fictícios assinados pelo declarante e suas empresas foram de R$ 98.088.851,00 (noventa e oito

milhões, oitenta e oito mil e oitocentos e cinqüenta e um reais) correspondentes às seguintes

empresas, datas e valores (...) QUE do total bruto faturado pelo declarante e suas empresas ao

GRUPO UTC/CONSTRAN, foram retornados a importância aproximada de R$ 78.500.000,00

(setenta e oito milhões e quinhentos mil reais); QUE tais recursos gerados pelo declarante ao

GRUPO UTC/CONSTRANforam em sua maioria disponibilizados na sede da empresa do declarante

mas também entregue diretamente na sede do GRUPO UTC/CONSTRAN, além de transferências

para empresas indicadas pelo GRUPO UTC/CONSTRAN e também cheques entregues ao GRUPO

UTC/CONSTRAN; QUE os pagamentos em espécie realizados e entregues na sede da empresa do

declarante foram feitos à profissional do GRUPO UTC/CONSTRAN, especificamente o Sr. Walmir

Pinheiro; QUE os pagamentos em espécie realizados e entregues na sede do GRUPO

UTC/CONSTRAN foram feitos ao mesmo profissional, Sr. Walmir Pinheiro; (...)" (Termo de

Colaboração n. 3 de ROBERTO TROMBETA, cópia anexa)
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Em análise a quebra bancária das empresas controladas por TROMBETA (MANWIN

SERVIÇOS e MRTR GESTÃO EMPRESARIAL), é possível confirmar que, de fato, foram registrados

inúmeros créditos naquelas contas nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 (anexo), advindos das

contas da UTC e CONSTRAN. Conforme relato de TROMBETA e do próprio RICARDO PESSOA,

tais movimentações estiveram associadas a contratos ideologicamente falsos e foram realizadas

apenas com o fito de disponibilizar à UTC dinheiro em espécie fora de sua contabilidade oficial.

TtUlM [CPF1CNPJ - NOfIM): 03 S2« OSÍrtXM I-M - MRTR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA

Representante: 0*4 795.788-03 - KO6ERTO TROMBETA

097 66M7B-59 - RODRIGO MOWALES

Bawso: 341 - ITAU UNIBAMCO SA

AgeMI 2000 - SP AV LUI5 CARLOS SERR1N (SAO PAULOíSP]

Contt S125M (Corta Corrente) Dataa>Al>eni«:2Mr7/2l»7

Momento: iifiMKP-WOMGIS Crt«0*(RÍÍ-l7S.069i23A0

Dali « Encwramento

0CMM (Ri] • 175 069 073.60

Data T>po HHtCrtco DOCUNMitO

2100011 X»

IMBCM1I 201

zuiiaoii ii7

12.12131111 311

17,0113012 211

DMSC0U 213

27.O2C013 Iffl

:■ ■.' :?i; 209

2&OU3I12 209

2mkqoi2 um

Z)XHOa\2 2CB

axtroon itT

Vata (Ml MC CPfICNPJ Nora* B»m«t*nWD—ttwtarto Conta

31*7*2013 2«

011*2012 3»

T».TDi: 209

120*3012 29

iS.ra.MI2 2»

■ ic:?-: 2<n

■*idi;oi; l!7

IIIBUBJU 20»

isia.ro 12 209

2*11M12 2C9

;■ ■■ :3i. 209

a imsi: 209

>:.i:.t:o :os

XC1C0IJ 2»

SMBIM1J 209

1&GU201} 2t»

r~ci.;:tj 20*

ted2jt33íiconbtfianccn

ted 237 3311 c0w£t»an con

teo 217 1»1cons1hv4 coj

hfm coks1rvh s cc«"h

VjTM':i;i = :-:

vi TE=»t; i;ií>:

AO TEF0MZ121S2-2

TE) ODSMfLÍTC ENÜCNKW

tio ou aswyrc EnoeNHAn

TE0 DUJ(»UTC ENQCNHtn

TES Oia Kt»UTC EM3ENHAR

TEO OUJMJVTC ÊNQCHHM)

BESPAO CONSTRMt B CCtfTR

TEC OUJUSUTC EN0£NHM<

TED 0JJ 3MSUTC PAHT & A

TED 013 XWJ-C PMT i A

TED 011 WWJTC EAHT 6. A

TED COiMnjTC PAWT * A

TEO QU.KtMTC tMXHHf*

TK> DH.KHUTC ENOEJ*ViR

WBPAO O0MS1HM 8 OOHTR

TEO (m.JHSUTC PART B A

TEO OH »lf.i: ÊWjCHHAR

TEO OJ3 3U9UTO ENOENKW

TE0CÍ3 K!*JTi ENCENHAP

TEO DU-KS9UTC ENQENHAfl

TED 0J3JM9UTCPAHT B A

TEO O13.3M9UTC PWT > A

TED 031JMÍUIC PAITT1 A

4M29UD

«U.UUD

1 HO SM.00

117113SJUI

2_MfJSU0

1.171125,00

1.I7X13UD

1 1711JS0)

í 17! 125 CD

L17J1JSJS

1 tra 1M.0D

IHIIUM

2-3U2SDJD

231L2SLDD

12MJ72J*

: Wí 250CD

: hcsoco

TED0U.3M91/TC PABT 6 A

«1 1M 5H-DC0I-)0 CONSTHAN 6 A CONETRUCCEG E COM

Cl 1MjMOOOt-ao COMSTRANBACONSTRUCCESECOil

CON6TTWJN S A CONTRUCCtS E

C1.1KJCKD01-40

ti 1K5**CO01-9O

MUIMIOX11 -Oi

« 023 «1C001 -Oi

4*aZM«in»i-aa

m dia mrooi-oi
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UTC EM0B*WIA 8*

UTC E^aESMVlA SA

urc enqefmarm sa

UTC P»O&«*fllrt SA

utc ehkiei«wua sa

«D2JM1.0M1-0I UTCEN3EWMfUASA

02 1*4 W2OM1-»1 UTCWlfUlCIPAOOEBXIA

0Í.1t4IKOM1-»l UTC PARTICIPACXXS *M

02 1*4 ÍS2000H1 UTC PAKT1C1PAOOES S^A

UTC 8<OEM4*f<IA SA

urc ei«)e*marm sa

«I 1M.SÍ4.OM1-» CONBTTÍíWI S A CONTUUCOeS S &IM

d: iumecct-*• utcpmaticipasoegs/a

«4AZ3««1iDD0t-0t UTC EMOEMiarUA SA

4IU1HI.0)01 -01

UTCEN0EWWUA8A

UTC PAWT1CIPACOES &'A

03 1*4 IKOJOt-^ UTC PARTICIPAÇÕES B.W

02.1M*3Í(D01-*1 UTC PARTICtPAOO€B VA

Oi 1*<JS2ÍD0H1 UTC B««T1CIPACOE5 SM

ai 1*4 K2O01-91 UTC PARTICIPAÇÕES VA

:r

m
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n
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:3J
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033
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:3)
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:ü
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•Q
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J*»
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JH1

34S1

xe*

3SI1

3«M

3SÍ1
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3449
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121522
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1M01Í37S

13O01427S
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11C41S

I300'4PS

130014!3t

13OQ14311

1 (0 J?!i
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A título ilustrativo, algumas das transações entre MRTR GESTÃO EMPRESARIAL e UTC/CONSTRAN.

0 mesmo é observado com relação às empresas notoriamente controladas por ADIR

ASSAD. Nos autos da ação penal n. 5012331-04.2015.404.7000, ajuizada no âmbito das

investigações da OPERAÇÃO LAVAJATO, ASSAD foi condenado pelo crime de lavagem de

dinheiro por conta da utilização das empresas SM TERRAPLENAGEM e ROCKSTAR MARKETING,

dentre outras, tendo sido naqueles autos acarreada extensa documentação comprobatória do

14
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domínio de ASSAD sobre tais empresas, bem como de sua utilização para fins ilícitos [naquele

caso, os repasses, com ocultação e dissimulação, de recursos criminosos provenientes do

contrato do Consórcio Interpar, através da simulação de contratos de consultoria e utilização de

empresas de fachada).

Da mesma forma, a UTC/CONSTRAN também registra inúmeras transações

financeiras com as empresas mencionadas por RICARDO PESSOA como vinculadas a ADIR

ASSAD.

Titular (CPFíCNPJ - Nonw): 05.298.439/0001 -66 - ROCK STAR PRODUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS

Representante Legal: 030.455.688-59 - SÔNIA MAR1ZA BRANCO

Banco: 237 - BANCO BRADESCO SA

Agência: 3380 - AG.EMP.BERRINI (SAO PAULOfSP)

Conta: 36447 (Conta Corrente)

Movimento: 10/1CV2DD8 -08/07/2014

Pala Tipo Hntónco

Data de Abertura: 03/12/2007

CréoMo» (RJ) = 202-415.491,03

Data de Encerramento: 17/03/2015

Débito» (RJ) « 202.415.491.03

Documento Valor (Ri) D/C CPF/CWPJ Nome Remetente/Destinatárk.

0402/2009 :0S

1805/2008 200

25O5/20Ü0 200

25.O2/20I0 200

2503/2010 208

26O4/2010 200

2MJ5/2O10 200

07.W2010 200

25.06-201] 209

OIOJTDH 213

03*33/2011 213

2503/2011 213

25W/2Q11 201

27O5C0H 213

tOOB/2011 213

03X1717012 2»

06/12-7012 200

OÍM) 1/2013 200

TED-TRANSF ELET DISPON

TED-TRANSF ELET DISPON

TEO-TRANSF ELET DISPON

TED-TRANSF ELET DISPON

TED-TRANSF ElET 0ISPON

TED-TRANSF ELET OISPON

TED-TRANSF ELET DISPON

TED-TRANSF ELET DISPON

TED-TRANSF ELET DISPON

TRANSF CC PARA CCPJ

TRANSF CC PARA CCPJ

TRANSFCCPARACCPJ

TRANSF ENTRE AGENC DHH

TRANSF CC PARA CC PJ

TRANSf CC PARA CC PJ

TED-TRANSF ELET DISPON

TED-TRANSF ELET DISPON

TED-TRANSF ELET DISPON

8302223

8403710

8700785

7054U7

84*2181

W3201I

7421IM

•063233

8111543

3381100

331121*

3361*30

2003790

3381442

3381427

M2E28

0562010

B408101

000 000.00

90 000.00

l. 000.000.00

OO9O05.X

eesi»5.oo

BBS.005.00

M» 885.00

25.131.80

8S5.aB5.00

O33.B5O.O0

00 000.00

W3.S5O.OO

«3B50.00

M3.850.00

83.483.40

140.077.50

B23I7.5Í

38.442^5

C 44.023 0810001-08

C 44.023.6010001-OB

C 44.023M10001-08

C 44.023.M1OO01-0S

C 44 023.e01O0Q1-08

C 44 023.001X1001-08

C 44 023 681.«01-08

C 44.023.8010001-08

C 44.023.0610001-08

C 44.023.0010001-08

C 44 023 8010001-08

C 44.023.001AK01-08

C 44 021691,0001-09

C 44.023.8010001-06

C 44 0238010001-08

C 44.023.8610001-08

C 44.023.061O001-08

C 44.023.8610001-08

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA S/A

UTC EMGEI+1ARIA S/A

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA SM

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA SiA

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIAS/A
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Titular (CPffCMPJ - Nome): 07.829.45110001-85 - S M TERRAPLENAGEM LTOA

Representante Legal: 903.957.358-15 - SANDRA MARIA BRANCO MALAGO

Representante Legal: 030 455 B88-S9 - SÔNIA MAR1ZA BRANCO

Banco. 237 - BANCO BRADESCO SA

Agênoa. 3360 - AG.EMP.BERRINI (SAO PAULO/SP)

Conta: 3365D6 [Conta Conente)

Movimentei 13V07I2OO7 - DJM2/2O13

Pau Tipo Hirtórico

Data de Abertura: 12/07/2007

Créd*»(RSl - 199.4S1.S79.41

O«« de Encerramento: 17/03/2015

Débito* (RS) - 199.451.879.41

Vlor (Rt) D/C CPF/CHPJ ftome Rametente/DCTtinMtVio

170*2007 M!

05/1*3007 201

05)11 -2X7 200

07O1TO08 201

1IÍ2-2M! 200

10 01-200) 200

0804/20» 200

07OM008 200

MO0700Í 200

1 ««7/2008 200

oooaoooB 200

MM.3O01 200

OSOOfMOa 200

o» I3 2ÜCS ::í

24/11/WM 301

os/iitodí 200

07O1/20M 20«

04O2/2OW 200

OÍ/IS/MOS 200

! :.c>4 :;c; 200

2M

M.TJ7/2O0B 20S

CÍ.OSOTOS 2M

04080000 201

02/10/20» 200

0V1I/20W 20»

Ü3ÍI2-M0Í 200

06Ot/2C10 20t

05027010 200

04030010 200

0304/2010 208

05/03Í2010 200

02002010 213

0107/2010 20B

05OSÍ2010 200

D3.W201Ü 201

O 10-2010 21»

04/1)12010 21)

TRANSF ENTRE AGENC DHH

TRANSF ENTRE AGENC DMK

TED-TRANSF ElET D1SPON

TED-TRANSF ELET DISPON

TRANSF ENTRE AGENC OWH

TED-TRANSF ELET DISPON

TED-TRANSF ELET OISPON

TED-TRANEF ELET DiSPON

IED-TRANSF ELET OISPOH

TtO-TRANSF ELET CHSPON

TED-TRANSF ELET DISPON

TED-TRANSF ELET DISPON

TE D-TBANSF ELET DISPON

TED-TRANSF ELET OISPON

TED-TRANSF ELET DtSPON

TRANSF EMTBE AGENC OHH

TED-TRANSF ELÊT OISPON

TED-TRANSF ELET CHSPON

TíD-TRANSF ELET DISPON

TED-TRANSF ELET DISPON

TED-TRANSF ELET DISPON

TED-TRANSF ELET DISPON

TED-TRANSF ELET DISPON

TED-TRANSF ELET DISPON

TED-TRANSF ELET DCSPON

THANSF ENTRE AGENC DMH

TED-TRANSF ELET DISPON

TED-TRANSF ELET DISPON

TEO-TRANSF ELET OISPON

TED-TRANSF ELET DISPON

TED-TRANSF ELET tHSPON

TED-TRANSF ELET DISPON

TED-TRANSF ELET OISPON

TEO-TSANSF ELET WSPON

TRANSF CC PARA CC PJ

TEO-TRANSF ELET DISPON

TED-TRANSF ELET DISPON

TRANSF ENTRE AGENC D MM

TED-TRANSF ELET DISPON

TRANEF CC PARA CC PJ

10133SI

1D333S1

SÍ724M

97SO2S1

1013M1

1120Í54

7*09091

Í701ÍSJ

709 'iK

Í33SO49

SS711J4

101JM1

U41I74

S30289Í

Í40M30

7100S27

SMM23

V794722

1D933S1

MIMO»

S78S6O7

721J1B4

Í7N78T

S23ÍM7

74244»

«430300

138102

«434913

7304041

I023341

«880004

339104

749.300.00 C

851.700.00 C

ase. 700.00 c

0» 100.00 C

828 600.00 C

Tie 100.00 c

0S2 0N.00 C

71SOOO.0O C

740.300.00 C

744 700.00 C

770 550.00 C

848 320.00 C

BU 380.00 C

1300.000.00 C

823 020.00 C

730940.00 C

733 010.00 C

•32947.00 C

a* i*40-o c

B4B3O5.90 C

863523.00 C

129771.00 C

837 871.00 C

8*í 035.00 C

10US14.00 C

9M6M.00 C

1013 047.00 C

1029170.00 C

loiomoo c

BJ5 OOS.OO C

1.0*1407.00 C

1.0W 940.00 C

1118.100.00 C

1.359 620.00 C

1 293 180.00 C

1.300500.00 C

1294.720.00 C

1.118.760.00 C

1.364.1B0.00 C

1171540.00 C

44Ü23.681ID0D1-O8

44 023 0010007-01

44.023 «810007-01

44Q23M1O001-0S

44.023 661 TO0l-0e

«4.023.68110001-08

«4 023 6610001-08

«4.<B3.esioooT-oe

44jt23 6«ioaoi-as

44«23.»1«001-08

44 023.001 ooa t-oa

44a23.eai<oooi-oa

44 023MlO001-08

44.023.M1O001-0a

44 023.6010011-08

44 023.6610001-08

M.0236eifDOat-06

«4.023 601/0001-08

44 023.1)010001-00

44 023«81*001-08

44.a23.eoinooi-oa

44 023 661/0001-06

«4 023 661/0001-09

«4 023 6aiOD0!-09

44.D33 661O001-08

44 023 6810001-08

14 023 681*001-08

44 023 681O001-09

44 023.60100Q1-O8

44 023 6010001-08

44 023 6010001-08

44 0238810001-08

4« 023 061O00I-0B

«CEieíi/oooi-oa

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA S'A

UTC ENGENHARIA BA

l/TC ENGENHARIA S.1*

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA 5/A

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENhMRIA S/A

UTC ENGENHARIA SIA

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA E'A

UTC ENGENHARIA SM

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA SM

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA 3/A

UTC ENGENHARIA SM

UTC ENGENHARIA S'A

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA S/A

l/TC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHUMA S/A

UTC ENGENHARIA SIA

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA. S/A

UTC ENGENHARIA SiA

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA SM

UTC ENGENHARIA SM

UTC ENGENHARIA SM

UTC ENGENHARIA SM

UTC ENGENHARIA S/A

UTC ENGENHARIA S/A

A título ilustrativo, algumas das transações entre ROCK STAR, SM TERRAPLENAGEM e UTC/CONSTRAN.

ALBERTO YOUSSEF já havia confirmado em sua colaboração sua atuação no caixa

dois da UTC, cabendo a ele receber os recursos e guarda-los para posterior entrega em locais a

serem indicados por WALMIR PINHEIRO, da UTC.

"QUE, com relação a lista constante da representação que deu início a operação Lavajato 07,

denominada "TRANSCARECA-2013", afirma que a mesma foi elaborada per RAFAEL ANGULO e dizia

respeito aos valores transportados pelo policial federal JAIME, conhecido como "CARECA" e entregues

em vários locais do pais a mando do declarante; (...) QUE, onde está lançado a expressão 'WALMIR'
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afirma que se trata de WALMIR PINHEIRO e representa um "caixa2" da empresa UTC cujos recursos

eram disponibilizados ao declarante que para que os utilizasse livremente, com o compromisso de

entregar tais recursos onde fosse determinado pela mencionada empresa; QUE, entregou valores a

mando da UTC no Rio de janeiro, Belo Horizonte e Brasília, constando da planilha que "SANDRA" seria

a pessoa que recebeu o dinheiro no escritório da UTC no Rio de Janeiro" [Termo de Colaboração n. 58

de ALBERTO YOUSSEF).

Tais evidências demonstram, ao nosso ver, que de fato a UTC possuía uma estrutura

que permitiu a realização de pagamentos em espécie a agentes públicos, e que serviu a realização

dos pagamentos a ROBERTO GONÇALVES, efetivados por RICARDO PESSOA como contrapartida

pela atuação de GONÇALVES no contrato do COMPERJ.

A realização de pagamento em espécie, diretamente ao beneficiário, certamente

dificulta o rastreio dos recursos, tratando-se de um artifício claramente adotado com o fito de

impor óbices à comprovação de sua ocorrência. No entanto, entendemos que há indícios

suficientes de que o pagamento de vantagem indevida de fato tenha ocorrido, conforme descrito

pelo colaborador RICARDO PESSOA.

Primeiro, a atuação de ROBERTO GONÇALVES na contratação do Consórcio TUC resta

clara, conforme indicado no Relatório da CIA da PETROBRAS, não havendo dúvidas de que tenha

ele atuado no sentido de garantir a contratação direta que se encontra revestida de

irregularidades. Ou seja, o ato de ofício que teria ensejado o pagamento de vantagem indevida já

foi identificado e atribuído a ROBERTO GONÇALVES, após avaliação técnica da estatal

petrolífera.

Segundo, o próprio ROBERTO GONÇALVES admitiu que teria se encontrado com

RICARDO PESSOA em um bar no Rio de Janeiro no ano de 2013, muito embora não tenha provido

qualquer explicação plausível para tal encontro, ocorrido entre pessoas que não teriam qualquer

vínculo de amizade, e fora do ambiente profissional.
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Terceiro, a análise dos extratos telefônicos de RICARDO PESSOA (Informação n.

169/16) corrobora sua afirmação de que mantinha contato constante com ROBERTO

GONÇALVES (terminal 21-9392-74581), especialmente por meio de SMS. Os contatos deram-se

no período de 7/2011 a 10/2013, coadunando-se, assim, à hipótese investigativa de que nesse

período (a partir do qual ROBERTO GONÇALVES já havia assumido a Gerência-Executiva de

Engenharia) tenham sido ajustados e realizados os pagamentos, em locais combinados entre

PESSOA e GONÇALVES.

A Informação Policial indica ainda a posição de RICARDO PESSOA quando da

realização dos contatos telefônicos com ROBERTO GONÇALVES, constatando-se visualmente

que em diversas ocasiões RICARDO PESSOA provavelmente se encontrava na sede da UTC no

Rio de Janeiro (conforme fontes abertas, situada na Av. Nilo Peçanha, 50) e, por conseqüência,

próximo à Rua da Assembléia, onde teriam ocorrido encontros com ROBERTO GONÇALVES.

Quarto, conforme já demonstrado supra, a UTC de fato mantinha uma estrutura de

"caixa dois" para pagamentos de propina em espécie, por meio da utilização de operadores

financeiros como ROBERTO TROMBETA e ADIR ASSAD, muito embora a utilização simultânea

de ambos pela UTC, e com movimentação de grandes volumes de recursos, dificulte apontar com

precisão qual deles foi o responsável por disponibilizar os recursos em cada um dos pagamentos

alegadamente realizados por PESSOA a ROBERTO GONÇALVES. No entanto, resta

suficientemente comprovado que pagamentos em espécie eram uma prática na UTC, e que seus

beneficiários eram agentes públicos.

Não se olvide que a conduta de obtenção de recursos em espécie por meio de

transações simuladas com ASSAD e TROMBETA consubstancia o crime de lavagem de dinheiro,

uma vez que os executivos da UTC, em conjunto com os operadores financeiros,

1 Conforme é possível constatar inclusive de fontes abertas, trata-se de número funcional utilizado por ROBERTO

GONÇALVES, http://antigoprominp.petrobras.com.br/objects/files/2006-

12/1560_0_RELAT%C3%93RIO%20FINAL%20EP%2013.pdf
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dissimularam/ocultaram recursos de origem criminosa, porquanto havidos por meio da prática

do crime de fraude à licitação e corrupção.

Quarto, a análise preliminar de evolução patrimonial de ROBERTO GONÇALVES

realizada pela Receita Federal, no bojo do IPEI n. PR20150005, indicou que no ano de 2013 -

período em que o próprio ROBERTO GONÇALVES admitiu que teria ocorrido um encontro com

ROBERTO GONÇALVES fora do ambiente profissional - consta uma variação patrimonial a

descoberto no valor de R$ 138.221,61 (evento 46, ANEX02, eproc n. 5085628-

78.2014.4.04.7000). Em conjunto com os demais indícios, tal informação também corrobora o

relato de RICARDO PESSOA acerca de pagamentos realizados a ROBERTO GONÇALVES, os quais

podem ter causado o descompasso patrimonial identificado pela Receita Federal.

A existência de uma organização criminosa atuante na PETROBRAS, em diferentes

Diretorias e Áreas, já foi exaustivamente demonstrada no curso da Operação Lavajato e nas

inúmeras denúncias já propostas. Diante de tudo quanto demonstrado, não há dúvidas de que

ROBERTO GONÇALVES, WALMIR PINHEIRO e RICARDO PESSOA, no que diz respeito ao contrato

firmado no âmbito do Consórcio TUC (COMPERJ), agiram no contexto dessa organização

criminosa. Consta inclusive a informação de que ROBERTO GONÇALVES teria passado a receber

vantagem indevida por conta de ter passado a ocupar o cargo de PEDRO BARUSCO na Gerência-

Executiva de Engenharia, o que reforça a percepção de que tenha ele se inserido com

naturalidade na organização criminosa que pilhou a PETROBRAS.

O início da conduta criminosa teria ocorrido anteriormente à vigência da Lei

12.850/13, subsistindo assim a incidência do crime de pertinência a organização criminosa, por

se tratar de crime permanente (Súmula STF 711).
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Diante do exposto, existindo indícios de autoria e materialidade, determino o

INDICIAMENTO de:

a) ROBERTO GONÇALVES {já qualificado nos autos), pela prática do crime de

corrupção passiva (art. 317 do CP), fraude à licitação (art. 89 da Lei 8.666/93) e pertinência a

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

b) RICARDO RIBEIRO PESSOA e WALMIR PINHEIRO SANTANA (já qualificados nos

autos), pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do CP), lavagem de dinheiro (art. 1Q da

Lei 9.613/98), fraude à licitação (art. 89 da Lei 8.666/93, parágrafo único) e pertinência a

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

Determino, ainda, as seguintes diligências:

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 nestes autos e em suas colaborações

acerca dos fatos que lhe são imputados, proceda-se ao seu indiciamento indireto. Lavre-se o

correspondente BIC;

c) Junte-se aos autos (a) a comunicação de decisão da DE da PETROBRAS, anexa ao

Relatório Final da CIA do COMPERJ; (b) o auto de restituição de coisa apreendida n. 89/2016;

(c) o Termo de Colaboração n. 3 de ROBERTO TROMBETA; (d) a Informação n. 169/16;

d) Verifique o Sr. Escrivão se o apenso documental formado por conta do

cumprimento de MBA na residência de ROBERTO GONÇALVES na LJ20 já se encontra carregado

no EPROC do IPL ou da Representação; em caso negativo, proceda-se ao carregamento;
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e) Obtenha-se junto à Chefia do CPP cópia do resultado da quebra do sigilo telematico

da caixa tozinho.rg(5)gmail.com: ato contínuo, encaminhe-se à 13ã VF, para guarda do material,

referenciando-o aos autos n. 5050502-30.2015.404.7000;

f) Consigne-se para controle no SISCART (tabela) que todas as mídias de ROBERTO

GONÇALVES já foram analisadas, tendo sido produzido o RPJ 29/16 e 63/2016, já juntados aos

autos. Registre-se também os materiais restituídos;

g) Junte-se o relatório final;

h) Atualize-se o EPROC com os eventos respectivos,

i) Após, baixa e arquivo do dossiê físico.

Curitiba/PR, 17 de agosto de 2016.

RENATA DA SILVA RODRIGUES

Delegada de Polícia Federal
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