
FATO 01- NOVO CENPES 

EDISON FREIRE COUTINHO, sexo masculino, brasileiro, divorciado, filho 
de Nelson Ferreira Coutinho e Núbia Freire Coutinho, nascido em 07 de 
novembro de 19 50, em Porto Alegre/ RS, ensino superior completo, engenheiro 
civil, portador do documento de identidade RG. N º 2042299962 SSP/RS e 
inscrito no CPF /l\.1F sob o nº 198.876.980-91, com endereço res idencial na Rua 
Raul Pitanga, 260, Rio de Janeiro/RJ, telefone nº (21) 98135-5862, e endereço 
de e-mail edison.freire.coutinho@gmail.com, sobre o fato denominado 
"NOVO CENPES", tem a declarar: QUE o colaborador foi contratado pela 
SCHAHIN em 2005, e dentre as suas atribuições estava a de realizar o cadastro 
da empresa junto à PETROBRÁS, para que a SCHAHIN pudesse participar 
dos procedimentos licitatórios específicos da estatal; QUE trabalhou nesse 
projeto por 1 ano, aproximadamente, até que foi concluído com sucesso o 
cadastro da empresa junto à estatal, de modo que passou a estar apta a receber 
cartas-convite da PETROBRÁS; QUE, em meados de 2006, o colaborador 
passou a ser o responsável da SCHAHIN pela formulação de propostas técnicas 
para a PETROBRÁS, e nesse contexto, surgiu a oportunidade para oferecer 
proposta para as obras do CENPES - Centro de Pesquisas e Desenvolvimento 
Leopoldo Américo Miguez de Mello -; QUE o colaborador passou a trabalhar 
na formulação de uma proposta individual que a SCHAHIN apresentaria para 
concorrer em tal certame; QUE, quando a elaboração da proposta já estava em 
fase bastante adiantada, o colaborador foi procurado pelo então Diretor 
Superintendente de Engenharia da SCHAHIN, EDENIR VEIGA úá fa lecido), 
que lhe disse que haveria a necessidade de se consorciarem com outras 
empresas, e designou o colaborador para participar de reuniões com algumas 

empresas do setor de engenharia; QUE essas reuniões foram realizadas 
inicialmente no centro do Rio de Janeiro, pelo que o colaborador se recorda na 
sede de um Sindicato próximo à Avenida Graça Aranha, e depois nos escritórios 

da OAS no Rio de Janeiro/RJ e em São Paulo/SP; QUE, o objetivo dessas 
reuniões era especificamente a organização do mercado para a divisão das 
seguintes obras de edificações na construção civil da PETROBRÁS: Centro de 
Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES), 
Centro Integrado de Processamento de Dados (QPD) e sedes em Vitória/ES 

e Santos/ SP; QUE, dessas reuniões participaram representantes das seguintes 

empresas: pela OAS comparecia Agenor Franklin Magalhães Medeiros, pela 
ODEBRECHf o colaborador não se recorda quem era o representante, pela 
CARIOCA comparecia RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, pela 
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CONSTRUCAP comparecia ROBERTO CAPOBIANCO, pela 
CONSTRUBASE comparecia GENÉSIO SCHIA VINAITO, pela 
CAMARGO CORREA o colaborador não se recorda quem era o 
representante, pela HOTCHIEF o colaborador não se recorda quem era o 
representante, pela ANDRADE GUTIERREZ comparecia ANTÔNIO 
PEDRO CAMPELLO, pela QUEIROZ GAL V ÃO o colaborador não se 
recorda quem era o representante e pela MENDES JUNIOR o colaborador 
não se recorda quem era o representante; QUE, em uma dessas reuniões foram 
definidos os ajustes entre as empresas e foi tratado que a SCHAHIN participaria 
de um consórcio para a obra do CENPES. Que veio a ser denominado 
CONSÓROO NOVO CENPES, que foi composto pelas empresas OAS, 
CARIOCA, CONSTRUCAP, CONSTRUBASE e a SCHAHIN; QUE para 
formalizar a proposta do consórcio na obra do CENPES, procedeu-se à 
unificação das propostas de todas as consorciadas, tendo em determinado 
momento, membros da equipe do colaborador passado a trabalhar na sede da 
CARIOCA ENGENHARIA, no intuito de elaborar a proposta em questão; 
QUE, já naquele momento, em uma das reuniões, pelo que se recorda na sede 
da OAS no Rio de Janeiro, o colaborador lembra de ter sido expressamente 
afirmado por AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS (OAS) 
que a proposta que apresentariam sena a vencedora; QUE, no entanto, quando 
da abertura das propostas comerciais para a obra do CENPES, o consórcio foi 
surpreendido com uma proposta apresentada pela empresa W.TORRE cerca 
de R$ 40.000.000,00 inferiores àquela apresentada pelo CONSÓROO NOVO 
CENPES; QUE, diante disso, o consórcio havia dado a obra por perdida, 
entretanto, após alguns dias, foi agendada uma reunião na seda da OAS em São 
Paulo/SP, da qual participaram AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES 
MEDEIROS, pela OAS, RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR, pela 
CARIOCA, GENÉSIO SCHIA VINATO, pela CONSTRUBASE, 
ROBERTO CAPOBIANCO, pela CONSTRUCAP, e o colaborador, pela 
SCHAHIN; QUE, nesta ocasião, após algumas discussões, houve um consenso 
de que dificilmente a W.TORRE teria condições de cumprir o contrato e 
discutia-se de que forma o Consórcio poderia reverter o resultado da 
concorrência, para ter para si adjudicada a obra; QUE, durante esta mesma 
reunião, o colaborador recebeu um recado, o qual acredita ter sido por meio de 
seu telefone celular, de que RICARDO PESSOA (UTQ gostaria de conversar 
consigo e com LÉO PINHEIRO (OAS) sobre o CENPES e que talvez tivesse 
uma solução para o problema; QUE, imediatamente o colaborador comunicou 
isso a AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS, que reagm 
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dizendo que LÉO PINHEIRO não se reuniria com RICARDO PESSOA; 
QUE, em função disso, o colaborador acordou com AGENOR FRANKLIN 
MAGALHÃES MEDEIROS e os demais representantes presentes no local, 
que o colaborador iria ao encontro de RICARDO PESSOA; QUE o 
colaborador não se recorda se AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES 
MEDEIROS lhe acompanhou; QUE, em seguida, o colaborador foi ao 
escritório de RICARDO PESSOA, o qual era situado na Rua Bela Cintra, nº 
986, em São Paulo/ SP; QUE o colaborador foi identificado na portaria do 
edifício e seguiu para o andar que sediava a diretoria da UTC; QUE RICARDO 
PESSOA recebeu o colaborador em sua sala e durante a reunião, foi dito por 
ele que: "a CASA te indicou para falar com o WALTER TORRE, apesar de a OAS 

ser a empresa líder do consórcio. Esse assunto do CENPES está incomodando internamente 

a PETROBRÁS. Eu tenho uma solução para resolver esse assunto, e eu acho que, para 

resolver, você tem que conversar com o CARLOS EDUARDO VEIGA, o DADADO, 

representante do WALTER TORRE junto à PETROBRÁS"; QUE, em seguida, 
RICARDO PESSOA telefonou para CARLOS EDUARDO VEIGA, 
conhecido por "DADADO", e agendou uma reunião para o dia subsequente, 
no Rio de Janeiro, da qual participariam apenas o colaborador e CARLOS 
EDUARDO VEIGA; QUE o colaborador reputa a menção à "CASA" era uma 
referência à PETROBRAS, e que isso poderia ter partido de PEDRO JOSÉ 
BARUSCO FILHO, Gerente da Diretoria à qual a obra do CENPES, a quem 
o colaborador já conhecia do clube "GÁVEA GOLF COUNTRY CLUB" no 
Rio de Janeiro; QUE, ainda naquela tarde, o colaborador retornou à sede da 
OAS, na Avenida Angélica, em São Paulo/SP, para se reunir novamente com 
os membros do consórcio: AGENOR FRANLKIN MEDEIROS 
MAGALHÃES, RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, GENÉSIO 
SCHIAVINATO e ROBERTO CAPOBIANCO; QUE, nessa reunião, o 
colaborador informou a todos acerca dos fatos que havia tratado com 
RICARDO PESSOA e que eventualmente tratativas poderiam ser fe itas com 
um representante da W.TORRE para que ela desistisse da licitação; QUE houve 
um consenso que a única forma de afastar a W.TORRE da concorrência seria 
realizando um ajuste de pagamento indevido a ela; QUE, diante disso, 
ROBERTO CAPOBIANCO então manifes tou-se no sentido de que o valor 
máximo a ser pago à W.TORRE deveria ser de até R$ 20 milhões, com o que 
todos concordaram; QUE, assim coube ao colaborador a tarefa de ajustar com 
o representante da W.TORRE um pagamento de vantagem indevida para que 
sua empresa desistisse do certame, de modo que o CONSÓROO NOVO 
CENPES se sagrasse vencedor; QUE no dia seguinte, então , colaborador se 
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reuniu com CARLOS EDUARDO VEIGA, o "DADADO", na Torre Rio Sul, 
bairro de Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, na sede da empresa ASPEN, e após 
conversarem amenidades, referindo-se à obra do CENPES, CARLOS 
EDUARDO VEIGA disse: "Este assunto eu não tenho autonomia para resolver, 

somente o WALTER TORRE. Sou apenas parte interessada, pois tenho ttma comissão 

sobre essa obra"; QUE, em seguida, o colaborador e CARLOS EDUARDO 
VEIGA embarcaram juntos em um voo da companhia aérea TAM para São 
Paulo e foram à sede da W.TORRE, no bairro do Morumbi; QUE o 
colaborador se recorda que a sede da empresa estava situada atrás da 
Concessionária VOLKSWAGEN - CARAIGÁ; QUE chegando ao escritório 
da W.TORRE, CARLOS EDUARDO VEIGA, o "DADADO", pediu que o 
colaborador aguardasse um pouco, pois iria se reunir com pessoa de nome 
PAULO REMY GILLET NETO, a quem o colaborador até então não 
conhecia; QUE cerca de 30 minutos depois, o colaborador foi chamado a uma 
sala em que estavam CARLOS EDUARDO VEIGA, o "DADJ\DO", e 
PAULO REMY GILLET NETO; QUE, em seguida, CARLOS EDUARDO 
VEIGA deixou a sala e ficaram apenas PAULO REMY GILLES NETO e o 
colaborador; QUE, nessa reunião, PAULO REMY GILLET NETO disse ao 
colaborador que era sócio da W.TORRE e que a empresa poderia informar à 

PETROBRÁS que não teria condições de realizar a obra, desde que, em 
contrapartida, o consórcio pagasse R$ 18 milhões; QUE a oferta inicial foi de 
R$ 8 milhões, sendo que o colaborador chegou ao valor de R$ 16 milhões, ao 
longo de mais de 4 horas de reunião; QUE, como PAULO REMY GILLET 
NETO insistia no valor de R$ 18 milhões, o colaborador disse que o consórcio 
aceitaria, desde que a W.TORRE, em contrapartida, desistisse também de 
concorrer no certame do OPD, apresentando uma proposta de cobertura, o 
que de fato se concretizou posteriormente, tendo a ANDRADE 
GUTIERREZ, consorciada com a QUEIROZ GAL VÃO e a MENDES 
JÚNIOR, se sagrado vencedora do certame; QUE o motivo para que o 
colaborador fizesse tal proposição foi no sentido de que essa despesa fosse 
posteriormente rateada entre os membros daquele consórcio, com quem, 
incialmente, foram estabelecidas tratativas para divisão das obras; QUE, ao final 
da reunião, o colaborador telefonou para GENÉSIO SCHIA VINATO, que foi 
lhe buscar na sede da W.TORRE e juntos se dirigiram para uma nova reunião 
na sede da OAS, na Avenida Angélica, da qual participaram, pelo que o 

colaborador se recorda, ele próprio, AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES 
MEDEIROS, GENÉSIO SCHIAVINATO e ROBERTO CAPOBIANCO; 
QUE, nessa reunião, o colaborador reportou a eles o teor da conversa com 
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PAULO REMY GILLET NETO e o valor de pagamento indevido ajustado, 
ao que todos concordaram; QUE AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES 
MEDEIROS, como líder do consórcio, encarregou-se das providências do 
quanto havia sido acordado. 

São Paulo, 30 de janeiro de 2017 

-é?,#'L-
Edison Freire Coutinho 
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