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DESPACHO DE INDinAMKNTO

0 presente inquérito foi instaurado com o fito de apurar o envolvimento de ATAN DE

AZEVEDO BARBOSA no esquema criminoso perpetrado no âmbito da PETROBRAS e

descortinado no curso da Operação Lavajato.

Nos autos da representação n. 5085114-28.2014.404.7000, foram expostos os

indícios que indicam que ATAN BARBOSA teria funcionado como operador de propinas em favor

da IESA ÓLEO E GÁS junto a PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, ex-Gerente de Engenharia da estatal

petrolífera. Os pagamentos teriam se relacionados a contratos obtidos pela IESA, isoladamente

ou em consórcio, de forma global.

"QUE ATAN BARBOSA e empregado de carreira da PETROBRAS,já aposentado há mais de quinze anos;

QUE o declarante é amigo do mesmo; QUE de outubro de 200R até 26 de nhrii de 2013 n ripclnrn^o

rççebeu a título de nronina a qunntig de US$29 mil dólares nnr mês em raznn úp rnntrntn* de uma fnrmn

, fora do modus opemnrli çue envolvia o Partido dos Trabalh RENATO DlinilR

citado no Termo 03 -, entre a IESA ÓjFO E GAS. atuando isoladamente ou Pm consórcio, e a PETRORRAS:

QUE WALDIR CARRERO é o presidente da IESA ÓLEO E GAS e era o contato da empresa com ATAN, mas

o declarante só falava a respeito de propinas com ATAN; QUE o declarante não lembra de detalhes só

como foi que acertou esse valor de US$ 29 mi! dólares de propina em seu favor; essa quantia era

depositada na conta RHEA COMERCIAL INC, do declarante, no BANCO SAFRA, na Suíça, proveniente da

conta da offshore HEATHERLEY BVSINESS LTD., mantida no Banco CLARIDEN LEU AG., em Zurique,

controlada por ATAN;"1

1 Termo de Colaboração n. 4 de PEDRO BARUSCO. Eproc 5075916-64.2014.4.04.7000.
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BARUSCO relatou ainda que ATAN também operacionalizou o pagamento de

propinas relativo a contrato firmado entre a PETROBRAS e a COMPANHIA BRASILEIRA DE

DRAGAGEM (na verdade, COMPANHIA BRASILEIRA DE DIQUES*) relativo ao arrendamento do

ESTALEIRO INHAÚMA. Cabe ressaltar que a CBD já pertencia em parte à INEPAR - mesma

controladora da IESA GÁS E ÓLEO - por ocasião do contrato firmado.3

"QUE de outro lado, ATAN BARBOSA atuou efetivamente como operador de propinas, dentro do esquema

descrito no Termo 03, em contrato firmado entre a COMPANHIA BRASILEIRA DE DRAGAGEM e a

PETROBRAS, para locação do ESTALEIRO INHAÚMA, no ano de 2009; QUE a IESA é a dona da CBD; QUE

o contrato de locação do estaleiro era de R$ 4 milhões de reais por mês, sendo que foi ajustado a divisão

de pagamento de propinas em favor do declarante e RENATO DUQUE, não tendo o Partido dos

Trabalhadores entrada nesta divisão; QUE apesar disso, como ATAN BARBOSA já pagava mensalmente

a quantia de US$ 29 mil dólares acima referida, continuou pagando, não tendo havido um deposito

especifico relacionado ao contrato do ESTALEIRO INHAÚMA;"4

De forma a corroborar seu relato, BARUSCO apresentou demonstrativos de

transferências bancárias efetuadas pela HEATHERLEY BUSINESS LTD. à RHEA COMERCIAL INC.

no período de 2008 a 2012. Segundo BARUSCO, tais valores consistiram em vantagem indevida

paga por ATAN BARBOSA, relacionada a contratos da IESA e CBD com a PETROBRAS.

Por meio dos comprovantes bancários apresentados pelo colaborador PEDRO

BARUSCO, é possível contabilizar um total de US$ 1.556.350,00 pagos na conta RHEA

COMERCIAL INC. pela conta HEATHERLEY BUSINESS. 5 Os pagamentos teriam se iniciado em

20/6/2008 e cessado em 30/4/2013.

■gocios/noticia/2010/06/Detrobras-aprova-arrendamento-do-estaleiro-

'"AIAPeaStor compraram a CBD da Indústrias Verolme Ishibrás S.A. (M), em operação fechada no inicio de 2007.
Na ocasião, fontes disseram que o negócio foi de US$ 140 milhões. O pagamento seria feito em 240 mensa .dades. A
IVI, que controlava a CBD, surgiu em 1994 da fusão dos estaleiros Emaq, Verolme e Ishikawaj.ma do Brasil (lsh,bras)
http//www.acobrasil.org,br/site2015/noticia_interna.asp?id=6978

« Termo de Colaboração n. 4 de PEDRO BARUSCO. Eproc 5075916-64.2014.4.04.7000.

* ,tem 3 do Auto de Apreensão n. 1174/2014, Termo de Colaboração de PEDRO BARUSCO. ^'^^^^.^
registros de créditos no valor de US$ 29.000,00 (sugestivos, portanto, de que tenham se ong.nado de ATAN BARBOSA),
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N«me: RHEA COMERCIAL INC.

rasue date. 20.01.12

COHPTE COURAMT STANDARD

Acct: 606419/001.0O0.B40 USD

Inst: CLARIDEN LEU AG ZURÍCH

CREDIT ADV1CE

According CO instructiona received

we credít your account:

Payment from:

CLARIDEN LEU AG ZUftlCH

Uy Olilul oí :

HEATHERLEY BUSINESS INC.

Massage:

Form. 1020020

on 20.01

Ycura

Toctn

Raf.i

RHEA COMERCIAL INC.

KOLD HAIL

R

.12

USD 29.000,00

Value 20.01.13

to your CRBOIT

ralthfully.

without aignature

ZVK 56460

122-0113*88

Aviso de crédito referente a uma das transferências realizadas pela conta HEATHERLEY BUSINESS INC, mantida
no CLARIDEN LEU AD ZURICH, à RHEA COMERCIAL.

mas que nos quais não consta identificação completa de remetente. Esse fato provavelmente explica a diferença entre

os valores contabilizados e aqueles informados por BARUSCO (1.977.350,00, conforme tabela abaixo).
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Anexo a sua colaboração, PEDRO BARUSCO apresentou ainda uma tabela onde consta

o registro de pagamentos na "RHEA" (conta RHEA COMERCIAL), feitos por "TADEU". Conforme

BARUSCO, "TADEU" seria um pseudônimo utilizado para se referir a ATAN BARBOSA.6

TOTAL GERAL USS 49.203.220,00

A partir dos elementos coligidos, nos autos do EPROC n. 5085114-28.2014.404.7000

foi defenda a busca e apreensão nos endereços residencial e comercial do investigado, cujo

cumprimento deu-se na 9* fase da Operação Lavajato ("My Way"). Foi também realizada a

condução coercitiva de ATAN BARBOSA para prestar esclarecimentos.

Ouvido sobre os fatos, ATAN BARBOSA negou controlar a conta HEATHERLEY

BUSINESS. Quanto às acusações de ter operado o pagamento de propina relacionado à IESA e

CBD, preferiu não responder ou respondeu negativamente:

"QUE indagado sobre a IESA ÓLEO E GÁS, disse quefoi advogado da empresa; QUE conhece um executivo

da empresa, que é o seu presidente, VALDIR CARRERO, e o presidente do grupo INEPAR, ATILANO OMS

SOBRINHO; QUE não foi operador financeiro para pagamentos de propina referentes a contratos

firmados entre a PETROBRAS e a IESA; QUE lido o termo de colaboração n. 4, especificamente na parte

6 Termo de colaboração n. 4 de PEDRO BARUSCO.
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em que ao deciarante é atribuída a condição de operador de pagamento de propina, referente ao

contrato da IESA com a PETROBRAS, indagado sobre a veracidade das informações ali contidas, disse

"prefiro não responder"; QUE indagado como eram operacionalizados os pagamentos referentes a essas

propinas e quem eram os beneficiários, disse que "prefere não responder"; QUE indagado se houve

pagamento de propinas em contratos da PETROBRAS e alguma outra empresa, disse "a mesma coisa";

QUE desconhece vor comnleto a offshore HEATHERLRY BUSINESS Lm- QUE não tem relação alguma

com a referida offshore; QUE nunca possuiu conta no banco CLARIDEN LEU AG em Zurique;" (...) QUE

indagado sobre sua atuação como operador de propina no contrato entre a COMPANHIA BRASILEIRA

DE DRAGAGEM e PETROBRAS, disse que não atuou; QUE desconhece o contrato inclusive (...);"7

A busca resultou na apreensão de diversos documentos e mídias pertinentes às

investigações. Uma análise perfunctória realizada por esta Autoridade Policial permitiu

confirmar, de plano, o vínculo de ATAN BARBOSA com a HEATHERLEY, uma vez que em posse

do investigado foram encontrados os seguintes documentos:

a) Acordo de cooperação empresarial entre SOLUZIONA LTDA (representada por

LUCIANO ALEIXO DA SILVA) e HEATHKR1.EY B1I.S1NKSS (representada por OD1LO

BATTISTELLA), tendo por objeto apresentar os serviços da SOLUZIONA à PETROBRAS, com

valor de R$ 3.500.000,00. Acordo datado de novembro/2002. (Evento 3, AP-INQPOL9, fl. 195, do

IPL 281/2015)

b) Contrato de cessão de direitos firmado entre HEATHERLEY BUSINKSS e ESFERA

ASSESSORIA (08365284/0001-21). O objeto é o crédito perante a ABB LUMMUS GLOBAL

referente a dívida com a CIVIC CORP, no valor de R$ 1.000.000,00. Contrato datado de

março/2007. (Evento 3, AP-INQPOL10, fl. 223, do IPL 281/2015)

c) Comunicação da ABB LUMMUS GLOBAL para CIVIC CORPORATION, indicando a

conta da HEATHERLEY BUSINKSS para pagamento de comissão, no qual consta a orientação de

7 Termo de Declarações de ATAN BARBOSA, fl. 73/76.
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depósito no BANK HOFFMANN via CREDIT SUISSE. Aviso datado de dezembro/2001. (Evento 4,

AP-INQPOL1, fl. 240, do IPL 281/2015)

d) Memorando de entendimento entre ABB LUMMUS GLOBAL e HEATHERLEY

RUSINESS. relativo a oportunidades de negócios no Brasil e a ao recebimento de comissão pela

HEATHERLEY por meio da CIVIC CORPORATION. Memorando datado de maio/2002. (Evento 4,

AP-INQPOL1, fl. 242, do IPL 281/2015)

e) Faxes contendo instruções para crédito em conta da HEATHERLEY BlJSINEgS no

BANK HOFFMANN8 via CREDIT SUISSE. Faxes enviados do número 11-316700839 em

março/2006. (Evento 4, AP-INQPOL2, fl. 261-265v, do IPL 281/2015)

f) Fax encaminhado aos cuidados de "MR BARBOSSA", direcionado a HEATHERLEY

RII.SINESSLTD, Datado de fevereiro/2006. (Evento 4, AP-INQPOL2, fl. 266, do IPL 281/2015)

g) Fax enviado pela HEATHERLEY RIISINESS. do número 11-31670083. Refere

viagens internacionais a serem reembolsadas pela ABB LUMMUS GLOBAL. (Evento 4, AP-

INQPOL2, fl. 271/279, do IPL 281/2015)

h) Contrato entre hfathf.RT.EY RIISINESS e GAZ DE FRANCE (GDF) para prestação

de consultoria referente a aquisição de parte da GDF na GASEBA URUGUAY pela PETROBRAS, no

valor de 5% do valor da venda, definindo ainda remuneração variável caso a venda ocorra por

preço superior a US$ 10.000.000,00. Contrato datado de agosto/2004. (Evento 4, AP-INQPOL3,

fl. 295, do IPL 281/2015)

8 O BANK HOFFMANN foi adquirido pelo CLARIDEN LEU em 2007, o que possivelmente explica a identificação da conta

da HEATHERLEY como sendo vinculada ao CLARIDEN LEU nos comprovantes apresentados por BARUSCO.
http7/www.bloomberE.com/research/stocks/private/snapshot.asD?privcapld=5631460

9 Em consulta a base de dados, verificou-se que o telefone em questão esteve vinculado à CLARIDEN LEU DO BRASIL

ASSESSORIA COMERCIAL LTDA, com endereço à Rua Pedrosa Alvarenga, 900/51, São Paulo/SP, possivelmente um
escritório de representação do banco suíço CLARIDEN LEU no Brasil. O banco CLARIDEN LEU pertencia ao grupo CREDIT

SUISSE.

6
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Outrossim, a partir da análise de dispositivos informáticos apreendidos durante a

busca, foi possível coletar mais indícios de que a conta da HEATHERLEY BUSINESS, utilizada

para pagamento a PEDRO BARUSCO, é de fato controlada por ATAN BARBOSA. Em e-mails

trocados com JOACHIN BENCK, Diretor do banco suíço CLARIDEN LEU, a mesma conta em nome

da offshore HEATHERLEY que efetuou créditos na conta RHEA COMERCIAL INC. é mencionada

em mais de uma ocasião, em contexto que não deixa dúvidas acerca de seu real titular.1»

4.2 E-mail de JOAQUIM BENCK, para o endereço eletrônico
"mardeborabora@gmail.com", o qual constatou-se ser utilizado por ATAN
BARBOSA, enviando documentos sobre transferência entre as empresas "H "
(Heatherley Business Inc.) e "D." (Dartmouth Limited)2:
Assunto: Fw: Cartas

De: Bora Bora <mardeborabora@gmail.com>
Para: Heloísa <heloisaeatan@gmail com>
Envio: 03/11/2011 14:40:13

Anexos: (2) Transfer Dartmouth 02.11 11 dar Transfer Solari Q? 11 doe

pode imprimir, por favor, bjinho

— Original Message —

From: Joachim Benttk

To: mardeboraboraC5jqmail.com

Sent: Wednesday, November 02, 2011 7:26 PM
Subject: Cartas

Ola, tudo bem?

como te falei aqui seguem os papeis. O primeiro fica com a gente e o segundo serve para
fazer a transferencia interna da H. para a D. (que e a nova empresa)
Caso queira fazer tudo em mais vezes, eu sugiro imprimir e assinar o primeiro varias vezes
enquanto o segundo papel pode ser sobre o valor total
Pode me passar via Fax.

Qq. coisa me pergunte por favor.

Um bom final de feriado para vocês!

Abraço

Joachim

10 Material n. 747/2015 - computador Apple, serial C02H53Z9DJWT.
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Abaixo, os anexos do referido e-mail:

1. Transfer Dartmouth 02.11.11 doe:

Heatherlev Business Inc.

Clanden Leu AG

Attn. Mr. Sylvio Rodrigues

Bahnhofstrasse 32

Postfach

CH-8070 Ztinch

Place/ Date:

IBAN No.: CH76 0506 5059 7425 3200 0

Dear Mr. Rodrigues,

We kindly ask you to transfer the following amount:

Amount:

Beneficiary:

Bank:

USD

Dartmouth Limited

Clanden Leu Ltd.

Attn- Mr. Sylvio Rodrigues

Bahnhofctrasse 32, P.O. Box

CH-8070 Zürich

Acc-Ni. 0065-1609120-5

Thanking ín advance for your assistance, we reniain.

Yours sincereley.

Heatherlev Business Inc.
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2. Transfer Solari 02.11.11 doe

Dartmouth Liinited

Clariden Leu AG

Attn. Mr. Sylvio Rodrigues

Baknhofstrasse 32

Postfàch

CH-8070 Zünch

Place7 Date:

Accouut No.: 0065-1609120-5

Dear Mr Rodrigues,

We kindly ask you to transfer the following amount:

Amount:

Beneficiary:

Bank:

USD

Solan Holdings Limited

Wegeüu & Co. Privatbankiers

Attn. Mr. Patrick Debons

Frauiniinsterstrasse 27/29

CH-8022 Zünch

Acc-Nr: 10.362633 5.200 USD

Thauking ia advance for your assistance, we reniain,

Yours sincereley,

)nrtmouth Liinited
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Ouvido novamente em sede policial, em data recente, ATAN BARBOSA admitiu que,

de fato, é o titular da conta da HEATHERLEY BUSINESS. Admitiu, também, que realizou

pagamentos por meio dela a PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, em conta por ele indicada,

"buscando obter a simpatia de BARUSCO e alguma facilitação por sua parte em

procedimentos da PETROBRAS" para clientes seus, incluídos aí a IESA e a COMPANHIA

BRASILEIRA DE DIQUES.

"QUE perguntado novamente sobre sua vinculação com a HEATHERLEY BUSINESS, tendo em vista que

vasto material foi apreendido em posse do declarante vinculando-o à referida conta, afirma que por

ocasião de sua primeira oitiva estava confuso e que experimentava também seqüelas decorrentes de um

AVC; QUE não se lembrava da referida conta, por isso acabou afirmando que a desconhecia; QUE afirmo.

que, defatn. a conta HF.ATHERLFY BUSJNESS pertence ao declarante. desde 1973. tendo aberto ela para.

rereher rendimentos enquanto tmhalhnu na Europa: QUE trabalhou na Europa até 1992, inclusive tendo

fabricado guaraná nesse período, por meio de indústrias locais; QUE quando saiu da Europa, a conta

passou a ter pouca movimentação, mas mantinha um saldo razoável, de cerca de US$2.000.000,00; QUE

possui outra conta na Europa, devidamente declarada, em seu nome, em um banco alemão; QUE

tivo realizou transferências partindo da conta HEATHERLEY para Q

\trolad ■ PEDRO BARUSCO. afirma que o fe?. tais pagamentos como uma "cortesia ". buscando obter

:mpatia de BARUSCO e alguma facilitacão por sua parte em procedimentos da PF.TROBRâS; QUE

tra. por exempla, que um simples cadastra de fornecedor na PETROBRAS pode ser um procedimento

remamente demorado, caso não haia um "padrinho": QUE BARUSCO era a única pessoa que realmente

iherin nn PETROBRAS. iá que havia saído da estatal guando o declarante entrou: QUE então Passou Q

trali BARUSCO todos esses pagamentos que buscam "aiudar" seus clientes: QUE o

atua como advogado/conselheiro desde um saída da PETROBRAS. em 1984. e entendeu QUC manter um,Q

hoa relação com um executivo como PEDRO BARUSCO seria salutar e ajudaria seus clientes; QUE

perguntado quais clientes teriam se heneficiado dos pagamentos feitos a PEDRO BARUSCO. a Partir de

2008. afirma que teve ramo clientes a IESA. uma empresa francesa chamada EDF. SAIPEM, ABB; QUE

sabre a COMPANHIA BRASILEIRA DE DIQUES e o arrendamento do Estaleiro Inhaúma, confirmo, Que

conversou vária* vey.es com PFDRO BARUSCO buscando informações: QUE perguntado se VALDIR

CARREIRO ou outro diretor da IESA ou CDB sabiam dos pagamentos a BARUSCO, afirma que não; QUE

perguntado de onde vinham os recursos para pagar BARUSCO, afirma que eram retirados de sua renda

como consultor/advogado; QUE perguntado quais serviços prestou à CBD de forma a justificar OS altos

valores naaos pela empresa à LARUS afirma que prestou apenas aconselhamento, não tendo tal

10
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consultoria produzido qualquerdocumento: QUEsua atuaçãofoi no sentido de atuarjunto à PETROBRAS

para obter a antecipação de recebíveis da CDB no Estaleiro Inhaúma, utilizando de sua amizade com

pessoas da Direção Financeira; QUE não pagou a nenhum agente público para obter a aludida

antecipação de recebíveis; QUE a CBD recebeu cerca de R$ 600.000.000,00 com a antecipação, e que o

valor cobrado pelo declarantefica bem abaixo do que um operadorfinanceiro cobraria pela antecipação;

QUE nQO se recorda de nenhum caso específico em que BARUSCO tenha atuado em favor de uma cliente

SUQ, mas aue dqqqu vara obter um benefício "geral": QUE perguntado se realizou outros pagamentos

para agentes públicos, inclusive via HEATHERLEY, visando a obter facilidades, afirmar que não; QUE

perguntado se recebeu valores de terceiro, visando a intermediar qualquer ato junto a agente público ou

político, afirma que não; QUE perguntado sobre a atuação de sua esposa, HELOÍSA, em sua consultoria,

afirma que ela é oceanógrafa e prestou consultoria nesse sentido quando necessário; QUE perguntado

sobre créditos em sua contafeitos por BEATRIZ DO COUTO ESILVA, afirma que se trata de um pagamento

de precatório obtido por meio do escritório da aludida pessoa; QUE depois que saiu da Europa, acredita

que em sua conta da HEATHERLEY haverá apenas pagamentos pontuais, como uma transferência feita

a seu filho (por uma herança), pagamento de aparelho de surdez e os pagamentos para BARUSCO. Dada

a palavra à defesa, nada tem a declarar. Fixo o prazo de 15 dias para que o declarante, querendo,

apresente seus extratos bancários da conta HEATHERLEY desde pelo menos 2008."

Em análise à quebra fiscal e bancária das pessoas jurídicas relacionadas a ATAN11,

verifica-se que a empresa LARUS CONSULTORIA, aparentemente utilizada por ATAN BARBOSA

para consultoria na área de energia, registra seus maiores aportes por parte da CDB e da IESA:

Investigado: 06.064.955/0001-99 - LARUS CONS EMP LTDA

Remetente

CPF/CNPJ

2677174000119

7248576000111

Banco

33

Ag.

4702

Conta

6913001441

Nome

COMPANHIA BRASILEIRA DE

DIQUES

IESA ÓLEO & GAS S/A(»)

NOME NAO INFORMADO PELA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Qtd.

21

3

1

Valor

15.164.386,57

959.803,96

201.480.70

11 Eprocs n. 5048202-95.2015.404.7000.

11
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73.298.424/0001-58

6064955000199

3882322772

3892895000104

48.884.514/0001-83

1031155015

237 2579 7750069990

BRIC BRAZ1LIAN

LARUS CONSULTORIA

EMPRESARIAL LTDA(*)

ATAN DE AZEVEDO

BARBOSA(*)

CONSÓRCIO LUMMUS

ANDROMEDA

ANDROMEDA CONSULTORIA

TÉCNICA

ODILO ANTÔNIO BAPTISTELLA

NOME NAO INFORMADO PELA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

1

9

11

20

1

1

1

180.460,01

161.551,40

47.000,00

12.947,19

705,61

145,50

54,72

Se considerarmos especialmente que ATAN afirma ter prestado apenas

"aconselhamento" à COMPANHIA BRASILEIRA DE DIQUES, os valores pagos chamam a atenção

por seu volume. Da mesma forma, chamam atenção os valores pagos pela IESA GÁS E ÓLEO,

pagos por supostos serviços jurídicos prestados por ATAN BARBOSA, conforme declarado por

ele em sua primeira oitiva.

Os pagamentos feitos pela COMPANHIA BRASILEIRA DE DIQUES teriam se iniciado

em 11/11/2011 e finalizado em 01/09/2014. Já os pagamentos feitos pela IESA GÁS E ÓLEO

teria se iniciado em 23/05/2006 e finalizado em 20/09/2006.12

12 Relatório SIMBA, anexo.
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Em confronto com os dados apresentados por PEDRO BARUSCO quanto a créditos

realizados pela conta HEATHERLEY BUSINESS, percebe-se que os pagamentos se iniciaram

em 20/08/2008 - posteriores, portanto, aos aportes realizados pela IESA na conta da

LARUS. A partir de novembro/2011, se iniciam os aportes pela CBD. Destarte, no

momento em que iniciaram os pagamentos a BARUSCO, ATAN BARBOSA já havia

começado a receber quantias periódicas da IESA e, posteriormente, da CBD. Tal fato

corrobora as declarações de BARUSCO no sentido de que ATAN BARBOSA tenha efetuado

pagamentos visando a obter vantagens para IESA e da CDB.

Não se descarta, ainda, que a IESA e a CBD tenham realizado outros aportes, até

mesmo no Exterior. Contudo, os indícios reunidos até o presente momento permitem inferir que

tais empresas repassaram recursos a ATAN BARBOSA no Brasil, valendo-se de contratos de

prestação de serviços, e que tais recursos foram suficientes para os pagamentos posteriores

realizados por ATAN; ATAN, por sua vez, admitidamente pagou PEDRO BARUSCO, valendo-se de

conta no Exterior, não declarada.

BARUSCO afirmou ainda que os pagamentos se deram por conta de sua atuação como

Gerente-Executivo de Engenharia na PETROBRAS, cargo que ocupou no período de 2003 a 2011,

fato que também foi confirmado por ATAN BARBOSA em suas declarações.

Perguntado se efetuou tais pagamentos de vantagens indevidas por ordem de alguém

da IESA e da CBD, ATAN BARBOSA afirmou que seu contato junto a tais empresas - VALDIR

CARREIRO - desconhecia a ocorrência de tais pagamentos, e que os recursos empregados para

tais pagamentos eram retirados de sua renda como consultor/advogado (dentre deles, aqueles

pagos pela CBD e IESA).

Quanto à alegação de BARUSCO de que teria recebido vantagem indevida com o fito

de atuar nos contratos celebrados pela IESA e CBD com a PETROBRAS, constata-se que, de fato,
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a IESA GÁS E ÓLEO registra diversos contratos celebrados, de forma isolada ou em consórcio,

com a PETROBRAS, especialmente a partir de 2008.13

Da mesma forma, verificou-se que em 2010 a PETROBRAS e a CBD assinaram

contrato de arrendamento, no qual esta última arrendou à PETROBRAS área do Estaleiro

Inhaúma, por 20 anos, pelo valor global de R$ 955.200.000,00.

PETROBPAS CONTRATAÇÃO DIRETA
CONTRATO n° 0801.0056505.10.2

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE
ARRENDAMENTO E OUTRAS AVENÇAS

O presente contrato de arrendamento, doravante denominado somente como
"Contrato" é celebrado em 21 de junho de 2010 entre:

(í) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS. sociedade anônima de
economia mista, devidamente constituída e existente de acordo com as leis da
República Federativa do Brasil, com sede na Av. Chita, n° 65, Rio de Janeiro, RJ.
Brasil, inscrita no CNPJ sob o n° 33.000 167/0001-01, neste ato devidamente

representada nos termos do seu Estatuto Social, doravante denominada
simplesmente "PETROBRAS".

<ü> COMPANHIA BRASILEIRA DE DIQUES, sociedade anônima devidamente
constituída e existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil,

como sede na Rua General Gurjâo, 02, Caju. Rio de Janeiro. RJ. inscrrta no CNPJ
sob o n° 02.677.174/0001-19, neste ato devidamente representada na forma de
seu Estatuto Social, doravante denominada simplesmente XBD*

Em conjunto designadas PARTES e Individualmente como PARTE

A contratação deu-se de forma direta, a partir de pedido formulado no DIP

ENGENHARIA 149/2009, no qual a Gerência de Engenharia solicitou à Diretoria Executiva para

dar início às negociações com a CBD, no sentido do arrendamento de parte da área do estaleiro

Inhaúma para uso em projetos relacionados à demanda da área de negócios de E&P. Recorde-se,

13 Telas anexas, retiradas no site Transparência da PETROBRAS.
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aqui, que a Gerência/Diretoria de Engenharia era órgão sob direção de PEDRO BARUSCO e

RENATO DUQUE naquele momento.

Diante de todos os indícios colacionados supra, entendo haver boa prova de autoria

e materialidade quanto aos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e pertinência a

organização criminosa.

Os pagamentos de vantagem indevida foram devidamente comprovados a partir da

entrega dos documentos bancários apresentados pelo colaborador BARUSCO. A titularidade da

HEATHERLEY BUSINESS também resta comprovada a partir da análise de itens apreendidos,

bem como pela confissão de ATAN BARBOSA. Da mesma forma, ATAN BARBOSA confessou que

os pagamentos foram realizados visando a obter "a simpatia de BARUSCO e alguma facilitação

por sua parte em procedimentos da PETROBRAS".

Dessa forma, demonstrado que ATAN DE AZEVEDO BARBOSA procedeu ao

pagamento de vantagens indevidas a PEDRO BARUSCO, no valor de US$ 1.556.350,00, no

período de 20/6/2008 a 30/4/2013, valendo-se da conta de offshore HEATHERLEY BUSINESS,

realizadas com o fito de obter de BARUSCO atuação relacionada a contratos da IESA e CBD. Da

mesma forma, tem-se que o produto do crime foi dissimulado/ocultado por meio da utilização

de contas no Exterior, em nome de offshore, tudo com o fito de distanciar os investigados da

conduta delitiva.

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

PEDRO BARUSCO e ATAN BARBOSA agiram no contexto dessa organização criminosa.

Os fatos sob apuração ocorreram anteriormente à vigência da Lei 12.850/13. No

entanto, subsiste a incidência do tipo penal do art. 288 do CP (associação criminosa), pelas

características da conduta delitiva perpetrada.
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Diante do exposto, existindo indícios de autoria e materialidade, determino o

INDICIAMENTO de:

a) PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO (já qualificado nos autos}, pela prática do crime de

corrupção passiva (art. 317 do CP}, lavagem de dinheiro (art. 1» da Lei 9.613/98) e associação

criminosa (art. 288 do CP)

b) ATAN DE AZEVEDO BARBOSA (já qualificado nos autos), pela prática do crime de

corrupção ativa (art. 333 do CP), lavagem de dinheiro (art. 1* da Lei 9.613/98) e associação

criminosa (art. 288 do CP).

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 ao dossiê físico: (a) o Relatório SIMBA; (b) o laudo pericial n. 594/15; (c)

informação n. 14/2016; (d) ofício 622/2016 e resposta; (e) ofício 1337/2016 e resposta; (f) os

RPJs n. 20/16, 720, 814, 817 e 798/15 (apenas relatórios); (g) relatório de contratos IESA; (h)

comprovantes de pagamentos HEATHERLEY/RHEA.

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

cumprimento de MBA já se encontra carregado no EPROC do IPL ou da Representação; em caso

negativo, proceda-se ao carregamento;
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g) Junte-se o relatório final;

h) Atualize-se o EPROC [inclusive com o conteúdo das mídias encaminhadas pela

PETROBRAS, especialmente a que encaminha documentação do Estaleiro Inhaúma), com os

eventos respectivos.

0 Após, baixa e arquivo do dossiê físico.

Curitiba/PR, 16 de setembro de 2016.

RENATA DA SILVA RODRIGUES

Delegada de Polícia Federal
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