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TERMO DE TRANSCRIÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO
ROGÉRIO ARAÚJO 

MPF: 08 de março de 2017, comparece à sede da Força-Tarefa da Operação Lava Jato

em Curitiba o sr. ROGÉRIO ARAÚJO, juntamente com seus defensores constituídos,

Dra. ELAINE ANGEL, Dr. PHILIPPE ALVES DO NASCIMENTO e Dr. RODRIGO MALUF

CARDOSO. Em minha presença,  ROBERSON HENRIQUE POZZOBON e também do

Procurador  da  República  JULIO  CARLOS  MOTTA  NORONHA.  Senhor  ROGÉRIO,  o

senhor celebrou um acordo de colaboração premiada com o MINISTÉRIO PÚBLICO,

acordo esse já homologado perante o Supremo Tribunal  Federal,  e,  considerando

aqui alguns fatos que estão sob investigação, sede de conclusão de investigação no

âmbito da operação Lava Jato, nós gostaríamos de questioná-lo acerca justamente

das ilicitudes que foram levantadas. O senhor estaria relacionado com essas ilicitudes

e aí  eu pergunto se o senhor  tem interesse em prestar  esses esclarecimentos na

condição de colaborador da Justiça. 

DEPOENTE: Sim.

MPF: O senhor já conversou com seus advogados sobre isso? Já foi cientificado do

compromisso legal de dizer a verdade?

DEPOENTE: Sim.
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MPF: O senhor tem ciência de que, não obstante o senhor tenha praticado delitos, o

senhor  abdica  aqui,  quando  presta  depoimentos  na  condição  de  colaborador,  o

senhor abdica do seu direito ao silêncio?

DEPOENTE: Sim.

MPF:  Então, dito isso, feitas essas ressalvas iniciais, nós gostaríamos de ouvi-lo, Sr.

Rogério, sobre o contrato que foi firmado pela PETROBRAS com a ODEBRECHT, com

a UTC e com a MENDES JÚNIOR, consorciadas no CONSÓRCIO PIPE RACK, no âmbito

do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, COMPERJ, o senhor recorda sobre as

negociações  que  envolveram  esse  contrato,  desde  a  fase  de  preparação  das

propostas  se  houve  alguma  irregularidade?  Eu  gostaria  primeiro  que  o  senhor

buscasse rememorar esses fatos mais gerais. 

 

DEPOENTE: Pois não. Esse contrato, ele foi assinado no dia 02 de setembro de 2011,

e o valor foi 1 bi e 869 milhões de reais. Ele foi um contrato que nós apresentamos

em consórcio, como o senhor mencionou, com as três empresas. Nós estudamos uma

alternativa construtiva em módulos e fomos o melhor preço, mas esse melhor preço

não significava que era o preço que atendia o preço de contratação da PETROBRAS.

Então, esse contrato demandou uma negociação complexa e dura com a PETROBRAS.

MPF: Então houve a licitação nesse contrato?

DEPOENTE:  Houve a licitação, nós disputamos, apresentamos a alternativa técnica

que melhor  atendia,  tanto tecnicamente,  quanto,  nós chegamos ao melhor  preço

entre os licitantes, entre quem apresentou a proposta.
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MPF: Certo. Mas esse preço estava acima do limite?

 

DEPOENTE: Estava acima do limite que a PETROBRAS poderia contratar, autorizado

pela Engenharia a contratar.

MPF: Certo. E aí o que acontece nessas hipóteses?

DEPOENTE:  Acontece  que durante a  elaboração da proposta  técnica,  a  proposta

comercial, nós tivemos uma colaboração de um integrante da PETROBRAS, o ROMEU

TUMA, junto ao nosso Diretor Superintendente...

MPF: O senhor disse ROMEU TUMA?

DEPOENTE:  ROMEU TUMA? SIMÃO TUMA, desculpa, ato falho meu. E junto com

RENATO RODRIGUES, que ele fornecia uma série de informações privilegiadas pra

gente...

MPF: Quais eram os cargos desses funcionários? O SIMÃO TUMA?

DEPOENTE:  O SIMÃO TUMA era  um gerente  dentro  da  PETROBRAS,  que  estava

ligado a este projeto.

MPF: E o RENATO RODRIGUES era funcionário da PETROBRAS?

DEPOENTE:  Não,  RENATO  RODRIGUES  era  nosso  Diretor  Superintendente,

responsável pela elaboração da proposta.
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MPF: Certo.

DEPOENTE: Então, isso ele tratava diretamente com o SIMÃO TUMA e, aí nisso nós

pagamos,  eu não estava envolvido,  não tive  participação nesse processo,  mas eu

soube, através do MÁRCIO e RICARDO, que ele recebeu vantagens indevidas para nos

ajudar nessa fase.

MPF: Isso na fase de elaboração da proposta?

DEPOENTE: Na  elaboração  da  proposta.  Aí  nós  apresentamos  a  proposta.  A

proposta,  como  eu  disse  anteriormente,  ficou  acima  do  limite  autorizado  pela

comissão para aprovar a contratação.

MPF: Certo. E aí o que aconteceu depois que foi apresentado esse preço acima do

limite?

DEPOENTE:  Bom,  esse  preço  ele  foi  apresentado  acima  do  limite  e  nós  não

queríamos perder  esse contrato e  não conseguimos dar  um preço,  um desconto

dentro das condições do edital. Então, qual seria a solução? A solução seria cancelar a

concorrência  e  buscar  uma  negociação  direta,  e  foi  o  que  foi  feito.  Nisso  o

GONÇALVES nos ajudou muito, junto com o diretor DUQUE.

MPF: Quem que é GONÇALVES?

DEPOENTE: ROBERTO GONÇALVES. Ele ficou no lugar do PEDRO BARUSCO. PEDRO

BARUSCO nessa época já tava praticamente efetivado na Sete Brasil.
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MPF: Era o Gerente Executivo de Engenharia? 

DEPOENTE:  Gerente  Executivo de  Engenharia,  perfeitamente,  o  cargo  que  o

BARUSCO ocupava.

MPF: E como que ele auxiliou? 

DEPOENTE: Ele auxiliou demonstrando e buscando conversar com a… primeiro ele

auxiliou  encaminhando  DIP,  pedindo  para  cancelar  a  concorrência  e  havendo  a

negociação direta. 

MPF: Certo. A única opção depois de uma licitação que apresenta preço acima do

limite aceito pela PETROBRAS era fazer a contratação direta ou havia outra opção

como fazer um novo rebid?

DEPOENTE: Podia fazer um novo rebid, mas aí foi alegado questões de cronograma,

de celeridade do projeto, enfim, uma série de justificativas internas, lá dentro deles,

eles propuseram a negociação conosco.

MPF: Era do interesse da ODEBRECHT que houvesse rebid ou contratação direta?

DEPOENTE: Era interesse nosso que houvesse contratação direta.

MPF: E os senhores pediram ao ROGÉRIO ARAÚJO, ao ROBERTO GONÇALVES que

fosse adotas providências para que isso acontecesse?
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DEPOENTE: Nós  conversamos  com  ele  para,  já  que  não  havia  como  dar  um

desconto,  que  buscasse  uma  alternativa  e  eles  encontraram essa  alternativa  que

atendia a eles e nos atendia.

MPF: Essa  argumentação  do  senhor  de  que  se  levou  a  contratação  direta  ela

constava no DIP que foi encaminhado para Diretoria?

DEPOENTE: Foi encaminhado um DIP pedindo para cancelar a concorrência e haver

uma negociação direta,  com respaldo do Jurídico, enfim, isso é um procedimento

normal.  Depois  que  foi  negociado  e  acertado  um  novo  preço  aí  vai outro  DIP

pedindo para contratar.

MPF: Mas nesse DIP, o primeiro que o senhor se referiu de cancelamento e sugestão

de contratação, de negociação direta, foram… imagino que tenham sido justificadas.

DEPOENTE: Justificadas, exato. Eu não tenho acesso a esse DIP, que é interno e eu

não tive acesso.

MPF: Documento sigiloso da PETROBRAS?

DEPOENTE: É.

MPF: Mas os senhores municiaram o ROGÉRIO, o ROBERTO com argumentos ou foi

algo que partiu dele? Como foi isso?
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DEPOENTE: Não, isso aí, ele com a Comissão lá, eles prepararam esse documento

porque eles já tinham toda a argumentação junto com a área de Abastecimento, que

é responsável pelo COMPERJ, de como justificar isso e manter uma negociação direta.

MPF: Certo. E aí o senhor, nesse momento em que ele encaminhou esse DIP o senhor

já tinha alguma vez conversado com ele sobre pagamentos de vantagens? Já tinha

sinalizado que a ODEBRECHT poderia auxiliar ele de algum modo?

DEPOENTE: É, quando começou a fase de, quando nós apresentamos proposta ou

praticamente  na  fase  de  apresentação  de  proposta,  eu  conversei  com ele  e  nós

acertamos  uma  vantagem  indevida  de  5  milhões  de  reais,  que  nós  acabamos

pagando a ele numa conta que ele abriu Société Genérale.

MPF: Então isso foi antes da apresentação das propostas? 

DEPOENTE:  Foi  durante  a  fase  de  apresentação  de  propostas  e  depois  quando

começou a negociação, foi nesse período, 2011.

MPF: Entendi. E agora esse valor, esse DIP, então, quando ele encaminhou o DIP para

a Diretoria, o senhor já tinha sinalizado com essa possibilidade de pagamento de 5

milhões?

DEPOENTE: Já.

MPF: Certo. 
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MPF:  O senhor mencionou que fez o pagamento pra ele numa conta no Société

Genérale?

DEPOENTE: Société Genérale.

MPF: O senhor teve alguma participação nessa …?

DEPOENTE:  Não...  eu  tive,  eu  apresentei  ele  ao  banco  que  o  Diretor  MARCELO

LAMBERTINI  fica  no  Uruguai  e  ele  tem  tipo  uma  Secretária  Executiva,  uma

administrativa no Rio, que manda documentação pra ele e ele que faz as aprovações

internas no Banco. E eles aprovaram o ROBERTO GONÇALVES como correntista.

MPF: Então ele abriu,  o ROBERTO GONÇALVES, ele abriu essa conta para receber

esses valores, esses 5 milhões?

DEPOENTE: Esses  5  milhões… aí,  eu  não  sei  se  ele  utilizou  a  conta  para  outros

recebimentos. 

MPF: Mas o motivo da abertura?

DEPOENTE: O motivo da abertura foi esse pagamento.

MPF: E essa ideia de abrir a conta partiu do ROBERTO GONÇALVES ou partiu de uma

sugestão sua?
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DEPOENTE: Não, eu sugeri para, era uma forma que a gente tinha, a gente sempre

evitava trabalhar com dinheiro no Rio, então, eu sugeri a ele, eu acho melhor abrir

uma conta fora e colocar esse dinheiro fora.

MPF: Certo. E aberta a conta ele passou para o senhor qual seria essa conta?

DEPOENTE: Passou pra mim e eu passei essa conta pro CÉSAR ROCHA, que é o

nosso financeiro, que ele aprovou com o MÁRCIO o pagamento. E, antes, eu aprovei

com o  MÁRCIO os  5  milhões  que  nós  íamos dar  para  o  ROBERTO GONÇALVES.

Obviamente…

MPF: Como foi essa aprovação?

DEPOENTE: Ah,  eu  cheguei  pra  ele  e  disse  assim:  “ó,  MÁRCIO,  o  ROBERTO  tá

assumindo agora a área de engenharia no lugar do BARUSCO, para a gente melhorar,

pra gente ter um bom relacionamento com ele, enfim, ter uma aproximação maior,

acho que seria interessante já nesse contrato a gente jogar a custo desse contrato 5

milhões de reais que ele vai nos ajudar em outras coisas”, como ele nos ajudou no

DUQUE. Na Central de Utilidades ele também deu uma ajuda, mas não foi… claro que

em decorrência de, também, desse valor né.

MPF: Entendi, o senhor queria usar o auxílio constante do ROBERTO GONÇALVES e aí

ofereceu em nome desse contrato um valor, mas que serviu para auxílios em outras

obras também?

DEPOENTE: Exatamente. 

9 de 27 



MPF
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Paraná                                www.prpr.mpf.gov.br
FORÇA-TAREFA                                                               www.lavajato.mpf.mp.br

MPF: Agora, isso foi tratado também com as demais consorciadas?

DEPOENTE: Não, quando eu aprovei com o MÁRCIO, qual era o procedimento: o

MÁRCIO falava com as outras consorciadas. Por que? Porque na hora que a gente

fazia  o  pagamento,  depois  a  gente  debitava  no  contrato.  O  contrato  era  um

Consórcio, tem três sócios, então os sócios tinham que saber. Como é que eles iam

aprovar uma despesa que não havia sido previamente acordada?

MPF: E quem que?

DEPOENTE: O MÁRCIO que fazia esse meio de campo.

MPF: O senhor sabe quem que tratava sobre essas vantagens indevidas nos demais

integrantes do Consórcio?

DEPOENTE: Na  UTC  era  o  RICARDO,  na  MENDES  JÚNIOR  eu  não  sei  quem,  eu

sinceramente, não sei quem foi que fez esse contato não.

MPF: Perfeito.

MPF: Certo. E depois de aprovado junto ao MÁRCIO o pagamento e recebida a conta

do ROBERTO GONÇALVES, o senhor dava que encaminhamento dentro da própria

empresa para que fosse feito?

DEPOENTE:  Eu  dava  pro  CÉSAR  e  o  CÉSAR  dava  encaminhamento  junto  ao

Departamento de Operações Estruturadas.
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MPF: Aí era o Departamento de Operações Estruturadas que ficava responsável por

fazer essa operacionalização do pagamento?

DEPOENTE: Exatamente. Perfeitamente.

MPF: Certo. O senhor disse também que esse pagamento foi feito e, a partir disso,

houve reflexos, inclusive, num outro contrato, no contrato do TUC.

DEPOENTE: Isso.

MPF: Então esse pagamento era feito também para poder manter essa...

DEPOENTE:  Um bom relacionamento, mais abrangente né.  Apesar de ter  saído a

custo  deste  contrato,  obviamente  que  facilitou  as  nossas  tratativas  em  outros

contratos 

MPF: O contrato TUC era contemporâneo, era no mesmo período aproximado...

DEPOENTE: É, três meses aproximado, foi assinado três meses depois, mas já vinha

sendo discutido bem antes. Então a influência dele foi bem menor do que no PIPE

RACK. 

MPF: Certo. Mas e esse pagamento dos 5 milhões ele foi um pagamento à vista,

parcelado?
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DEPOENTE:  Não, foi parcelado, a medida que o...  durante o tempo ele foi sendo

depositado até completar, hoje, os 5 milhões de reais, que deu 2 milhões e pouco de

dólares, 2 milhões e 200, 2 e 300, não me lembro, 2 milhões por aí.

MPF: E o senhor recorda quando que os pagamentos iniciaram, se foi depois da

contratação ou durante o procedimento licitatório?

DEPOENTE: Foi,  eu tenho impressão de que foi  um pouquinho antes de haver a

contratação, de assinado o contrato, e antes do DIP ter, de cancelamento da licitação

porque a gente não tinha uma intimidade com ele como eu tinha, por exemplo, com

o BARUSCO. Então, esse seria o primeiro negócio que a gente tava fazendo com ele

de vantagem indevida, então a gente queria demonstrar pra ele o que estava sendo

combinado e iria acontecer.

MPF: E  o  senhor  mencionou  também  que  ele  auxiliou  nesse  processo  para

contratação do Consórcio integrado pela CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT.

Além do encaminhamento desse DIP recomendando o cancelamento do certame e a

contratação/negociação  direta,  o  senhor  recorda  de  alguma  outra  forma  que  o

ROBERTO GONÇALVES tenha auxiliado a ODEBRECHT?

DEPOENTE: Ele acompanhava  pari  passu as negociações com a comissão porque

depois ele teria que assinar um DIP junto com o Abastecimento,  que eu não me

recordo o nome do Gerente Executivo, dando justificativa do porquê que ele tava

propondo  a  contratação  por  aquele  preço.  Então  ele  ajudava,  perguntava  na

comissão, ele dava algumas sugestões internas, enfim, eles se entendiam lá. Eu não

tinha esse passo a passo deles.
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MPF: Mas,  depois  que  o ROBERTO GONÇALVES assumiu  a  Gerência  Executiva,  o

senhor passou a encontrar com ele? O senhor tinha encontros com ele, com alguma...

DEPOENTE:  Eu tinha, como eu era Diretor de Desenvolvimento de Negócios, eu ia

sempre... e ele era o Gerente Executivo, ele tinha informação sobre todos os projetos,

então,  e  também algum aditivo,  algum pagamento nosso que atrasasse,  eu  ia  lá

conversar com ele, enfim, não era só sobre esse projeto PIPE RACK, também o TUC, o

que ele tava escutando na Diretoria.  Porque o que acontece, às vezes a Diretoria

pedia pros Gerentes Executivos da PETROBRAS fazer uma apresentação à Diretoria,

então, se ele tinha feito alguma apresentação, sobre o que, como é que tava indo o

PIPE RACK, o que ele achava, como é que está indo o TUC. Aí ele dava informações

sobre  contratação das  plataformas,  o  que ele  achava,  enfim,  ele  era  uma pessoa

inteirada  dos  assuntos  todos,  então,  eu  tinha  uma  agenda  com  ele  aberta  dos

interesses da ODEBRECHT.

MPF: O senhor, só resgatando aqui, a menção que o senhor fez ao gerente SIMÃO

TUMA, o senhor falou que ele também repassava informações para ODEBRECHT, que

tipo de informações?

DEPOENTE:  Ele passava as informações pro Consórcio né e polarizado no RENATO

RODRIGUES.

MPF: Mas informações…?

DEPOENTE:  Informações  assim  de  quantitativos,  de  eventuais  modificações  que

poderiam ocorrer depois, enfim, porque a empresa PETROBRAS apresenta um projeto

e tem ali dentro daquele projeto algumas coisas que podem ser otimizadas ou não
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que a gente não detectava. Aí ele às vezes trazia, olha isso aqui vocês podem correr

esse risco que isso pode ser corrigido depois, pode ser considerado, vocês podem

fazer um aditivo. Bom, coisa qualquer dessa linha.

MPF:  Ele sinalizava então que a empresa poderia baixar o preço da proposta com

vistas numa aditivo futuro, é isso?

DEPOENTE:  É, quando a gente apresentou a proposta né, que a gente apresentou

nessa faixa de melhor proposta considerando algumas coisas que ele nos deu de

informação, se não nosso preço ia ser bem acima. Aí não tinha nem como justificar

preço abusivo, cancelamento ou negociação, porque ia estar tão longe da faixa que

não tinha como, ia ser cancelado e fazer no rebid.

MPF: Essa era uma informação sigilosa?

DEPOENTE: Era.

MPF: Perfeito. Ele repassava pro senhor ou pro...

DEPOENTE: Não, pra mim não, pro RENATO RODRIGUES.

MPF:  Perfeito.  Só mais uma questão.  O senhor falou que eram parceladas as,  foi

parcelado  o  montante  de  5  milhões  de  reais  pago  a  ROBERTO GONÇALVES,  ele

confirmava esses valores?

DEPOENTE: É,  ele  falou  que  no  final  tinha  entrado  todos  os,  as  parcelas  que

compõem os 5 milhões.
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MPF: Mas isso ele só falou no início e no final?

DEPOENTE: Não, não, durante ele falava que tava caindo ou o CÉSAR me falava “ó, já

pusemos mais aqui um valor”.  Enfim, às vezes eu não falava nada, ele me falava,

enfim, a gente interagia de tal forma que eu fui mantendo informado que nesse caso

dele eu tinha preocupação porque era o primeiro negócio de vantagem indevida que

a gente tava fazendo com ele. Era diferente do BARUSCO, do PAULO ROBERTO que já

tava em, vamos dizer, em velocidade de cruzeiro, em linha de produção.

MPF: Perfeito. Agora, o senhor mencionou também uma outra obra né, no Complexo

Petroquímico do Rio de Janeiro que a ODEBRECHT participou consorciada.

DEPOENTE:  Eu mencionei  o TUC,  foi  um contrato que nós  assinamos em… se o

senhor me permite aqui, consultar aqui… o contrato nós… a Central de Utilidade do

polo,  do Complexo Petroquímico,  ou seja,  é a unidade que vai  produzir  todas as

matérias-primas  de  utilidades  para  as  outras  unidades  funcionarem,  tipo  água

desmineralizada,  água,  vapor,  enfim.  Então,  é  uma  unidade  primordial  para  o

funcionamento  do  Complexo  Petroquímico,  sem  essa  unidade  o  Complexo  não

funciona. E, naquela época, existia um cronograma do Abastecimento apertado para

entregar  o  COMPERJ.  E  havia  também,  foi  desenvolvido  para  esse  projeto,  uma

solução  via  concessão,  ou  seja,  a  PETROBRAS  iria  contratar  por  tarifa  esses

fornecimentos de vapor, água e etc. Pra quê? Para a PETROBRAS não ser obrigada a

investir nessa unidade, que é uma unidade muito cara, é uma unidade na faixa de 4

bilhões de reais. Mas, e aí, nessa época, foi feito um consórcio, foi feito um grupo, foi

organizado um grupo entre a... a TOYO e a UTC, a ODEBRECHT tava fora. Depois, eu

estive lá no… e havia, desculpe aí a…, havia um projeto da unidade já negociado no

valor de 3 bi e pouco. 3 bi e 500, 3 bi e 800, que seria o EPC que essas duas empresas
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a UTC e a TOYO iriam construir para a concessionária, mas o que que aconteceu, não

se chegou a… ah,  aí  eu tive  com o PAULO ROBERTO,  soube que a  gente,  que a

ODEBRECHT estava fora e eu pedi a ele para a gente entrar, que ele considerasse a

gente tanto na concessionária como na EPC. Então ele me disse que ia falar com o

RICARDO PESSOA e ia falar com o JÚLIO CAMARGO, que aconteceu. Aí nós entramos

com a FOZ, que é a antiga ODEBRECHT AMBIENTAL, antes o nome dela era FOZ, na

concessionária e entramos na EPC com a ODEBRECHT, com a CNO.

MPF: ROBERTO GONÇALVES, ROBERTO GONÇALVES não, PAULO ROBERTO recebia

valores da ODEBRECHT nesse período, que o senhor pediu esse auxílio?

DEPOENTE: Recebia, sobre esse projeto não, mas já recebia sobre outros né.

MPF: E ele se propôs a ajudar com a perspectiva de receber valores ou como é que

foi?

DEPOENTE: Não,  eu  acredito  que  nessa  fase,  claro  que  ele  sabia  que  a  gente

entrando ia fortalecer o grupo pra receber as vantagens indevidas né.  E além de

fortalecer o grupo em termos de garantias para financiamento, enfim, ia dar mais

musculatura ao grupo, além dos interesses.

MPF: Certo. E foi viabilizado esse...

DEPOENTE: Esse contrato,  digo pela  concessionária,  não foi  aprovado porque as

tarifas ficaram acima das tarifas que a PETROBRAS queria contratar, porque quando

se transformava o preço da unidade em tarifa, você tem que considerar outras coisas.

Por exemplo, financiamento, a taxa de financiamento, enfim, a PETROBRAS conseguia
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taxas de financiamento muito mais baratas que uma concessionária. Então, quando

ela  fazia  as  contas  dela  com  a  taxa  de  financiamento  que  ela  poderia  obter  o

dinheiro, a gente não conseguia aquela taxa, como o valor é muito alto, durante um

período muito grande de concessão,  isso refletia muito na tarifa,  aí  o projeto foi

cancelado, de concessão.

MPF: Certo.

DEPOENTE: Aí nós ficamos em cima para não cancelar o projeto de EPC.

MPF: Para a PETROBRAS contratar, construir pra si própria a...

DEPOENTE:  Em  vez  de  a  propriedade  da  unidade  ser  da  concessionária,  a

PETROBRAS seria a proprietária da unidade. Então nós tínhamos interesse em não

perder  esse  contrato,  quer  dizer,  nós  tínhamos  dois  interesses  lá,  no  caso  da

ODEBRECHT,  como concessionária  e  como construtora.  Como caiu  o  assunto  da

concessionária, nós mantivemos o nosso interesse na construção, aí aumentou mais

ainda o nosso interesse.  E aí  nós fizemos lá uma série  de conversas  com PAULO

ROBERTO,  que  o  PAULO  ROBERTO  como  é  que  atuava:  justificando  que  aquele

projeto era um projeto que tinha que ter celeridade na construção, não podia perder

tempo em fazer outra licitação, que era um projeto complexo. Toda a engenharia

dessa  unidade,  o  que  a  PETROBRAS  deu?  A  PETROBRAS  nos  deu  todas  as

necessidades  dela,  a  quantidade  de  vapor,  de  água,  a  especificação,  nós

desenvolvemos a engenharia, nós investimos na engenharia. Então, ela teoricamente

não podia botar uma licitação com aquela engenharia pronta,  ela teria que fazer

outra engenharia. Então, tinha como justificar...
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MPF: A contratação direta...

DEPOENTE: …a contratação direta.

MPF: Certo. Só para poder deixar, ver se eu entendi. Nesse período quando o senhor

fala “nós” já era aquele período em que a ODEBRECHT já tinha passado a integrar o

Consórcio?

DEPOENTE: Isso, a gente já tava trabalhando junto com o EPC.

MPF: Tá, e o interesse das outras empresas?

DEPOENTE: Nós, TOYO e UTC, nós já trabalhávamos em grupo, atuávamos em grupo.

O RICARDO ia lá, mexia os pauzinhos dele, o JÚLIO, eu, o MÁRCIO, enfim, todos nós

trabalhando junto.

MPF:  E  nesse..  E  pra  que  o  desejo  do  Consórcio  fosse  o  que  efetivamente  a

PETROBRAS buscasse, os senhores ofereceram aqui vantagens indevidas pra alguém?

DEPOENTE: Não, nós oferecemos ao PAULO ROBERTO, ele pediu 30 milhões de reais

e, eu não me lembrava direito quanto que ficou para a área de Engenharia,  mas,

como a gente fazia  mais  ou menos,  houve  uma atuação aí  equivalente dos dois

Diretores, o que eu me recordo é que deve ter sido alguma coisa equivalente.

MPF: Certo.  Houve  algum acontecimento em que,  como o senhor  disse  já  tinha

acontecido  um  investimento  grande  para  desenvolver  o  projeto.  Houve  algum

acontecimento em que o senhor ou qualquer outro membro do Consórcio tenha
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levado isso pra PAULO ROBERTO, pra RENATO DUQUE, pra poder, de certa forma,

para que eles interferissem, para que o processo andasse?

DEPOENTE: Tanto PAULO ROBERTO como o DUQUE, eles sinalizaram positivamente

pra baixo, ou seja, pro ROBERTO GONÇALVES e o PAULO ROBERTO para o Gerente

Executivo dele, que eles tinham interesse em haver a contratação direta. Por que?

Além de toda essa justificativa técnica de cronograma e tudo, havia também outros

interesses porque podia haver aí  uma reversão de expectativa grande em função

desse contrato, quase 4 bilhões. O contrato foi assinado em 27 de dezembro de 2011,

então,  era um contrato que eu diria,  acho que foi o maior contrato daquele ano

assinado pela PETROBRAS e você faz isso numa contratação direta tem que estar

muito  bem respaldado,  tanto  é  que  o  Diretor  DUQUE tinha  preocupação  com a

reação do TCU. Até ele me chamou, chamou o RICARDO PESSOA, chamou o JÚLIO

CAMARGO,  pra  uma  conversa  informal  que  a  gente  devia  estar  preparado  pra

justificar e também ajudar a PETROBRAS a justificar essa contratação direta.

MPF: Você se recorda aonde aconteceu essa reunião? 

DEPOENTE: Na sala dele, no dia de assinatura do contrato. 

MPF: Certo. E esses valores que o senhor citou aí de cerca de 30 milhões ajustados

com PAULO ROBERTO e com RENATO DUQUE, eles foram pagos pelo Consórcio?

DEPOENTE: Pela  ODEBRECHT,  levada  a  custo  do  Consórcio,  da  joint  venture,

ODEBRECHT, TOYO e UTC. 
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MPF: Seguiu aquele mesmo procedimento do senhor em relação a PIPE RACK? O

senhor levou a necessidade desse pagamento ao MÁRCIO?

DEPOENTE: Isso. Levei ao MÁRCIO o pedido de 30 milhões, o MÁRCIO me disse que

por ele daria, mas que ele teria que comunicar isso aos sócios, então ele comunicou e

retornou dizendo “tá ok”. 

MPF: Aos sócios o senhor diz...

DEPOENTE: A TOYO e a UTC.

MPF: Certo. No caso os representantes com quem o MÁRCIO conversava...

DEPOENTE: RICARDO PESSOA E JÚLIO CAMARGO.

MPF: Certo. E ah, parte disso o MÁRCIO passava a autorização para o senhor?

DEPOENTE: O MÁRCIO falou “tá ok, pode comunicar o PAULO ROBERTO”, que, ou às

vezes eu ia com ele lá na PETROBRAS, numa reunião conjunta, às vezes a gente ia

junto,  enfim, a sinalização que tava ok às vezes eu dava sozinho,  enfim, eu tinha

credibilidade para isso.

MPF: Certo.  E  depois  o  pagamento  era  operacionalizado,  ou  melhor,  foi

operacionalizado também da mesma forma do PIPE RACK?

DEPOENTE: Isso.
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MPF: Foi operacionalizado por aquele Setor de Operações Estruturadas que o senhor

disse?

DEPOENTE: Exatamente. Eu levei a conta do PAULO ROBERTO que o BERNARDO me

deu e levei a conta do DUQUE, que foi uma conta que foi aberta, uma conta de

terceiros, que o DAVID ARAZZI abriu, e ele recebia nessa conta.

MPF: Como que foi isso dessa participação do DAVID ARAZZI?

DEPOENTE: O DAVID ARAZZI entrou porque o DUQUE, quando o BARUSCO já tava

saindo desse circuito, indo pra SETE, ele me disse que eu tinha que tratar desses

assuntos  diretamente  com  o  DUQUE,  eu  procurei  o  DUQUE  e  o  DUQUE  me

confirmou. Eu até acho que tive um almoço com ele lá no restaurante Barracudo e aí

ele falou “realmente, o BARUSCO tá saindo e você trata isso comigo”. Falei “ó, mas aí

como é que, você tem que me dar uma conta fora”, ele falou “eu não tenho conta

fora”, aí eu falei “vou ver como é que a gente pode fazer isso”. Aí eu conversei de

novo com o BARUSCO, o BARUSCO falou assim “quem sabe você não arruma uma

conta de terceiro”. Aí eu fui conversar com o DAVID ARAZZI. 

MPF: Quem é DAVID ARAZZI?

DEPOENTE: Esse DAVID ARAZZI era um representante de banco também estrangeiro

do Rio de Janeiro. E eu conheci ele através de uma compra de umas salas que eles

fecharam... Todos os bancos fecharam representação no Rio e no Brasil né, acho que

agora não tem mais banco com representante. Aí o que acontece, eu comprei umas

salas do… na época ele tava no Israel Discount Bank, em BB, na época eu não tinha

conta lá nem nada, foi um corretor que falou “ó, tem umas salas aqui que talvez
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interesse”. Aí eu fui lá olhar e acabei conhecendo ele, foi… eu não tinha conta com

ele,  não tinha nada.  Aí  eu fiz  amizade com ele  e  ele  muito interessado em mim

porque ele viu minha influência na PETROBRAS, que eu trouxesse… aí ele passou, ele

saiu do Israel  Discount  Bank e  passou a representar vários  bancos,  Lloyds,  sei  lá,

Charter Bank, BSI, não me lembro quais os bancos. Aí eu falei com ele “ó, eu posso

trazer aqui uma pessoa pra você, se você não se importar”, aí ele falou “mas qual o

risco?”,  daí eu falei “tem um risco,  ele é PEP e tal”,  daí ele falou “vamos almoçar

juntos”.  Daí  a  gente marcou um almoço ali  no restaurante Satyricon,  aí  ele  falou

“realmente,  ô  RENATO,  você  não  pode  abrir  uma  conta,  você  é  Diretor  da

PETROBRAS, não tem condição”.  Aí  ele  fez assim uma dificuldade para abrir  uma

conta e tal. Aí depois eu conversei com ele falei “ô DAVID, ajuda a gente aí e tal, você

cobra até um”… Aí sim, aí não sei quanto ele cobrou lá, ele cobrou uma comissão e o

dinheiro foi depositado nessa conta, que era do DAVID ARAZZI.

MPF: Entendi.  Além  dessa  transação,  desses  valores  que  foram  repassados  ao

ROBERTO GONÇALVES, esses 5 milhões de reais que o senhor citou, o senhor lembra

de algum outro valor que foi repassado pra ele?

DEPOENTE: Lembro.  O  ROBERTO,  ele  me  procurou  e  disse  que  tava  com muita

dificuldade pra fazer alguns negócios, ele não mencionou o que era, ele falou “eu sou

PEP, tenho alguns negócios em andamento, você podia me ajudar e tudo”. Aí eu... ele

queria que eu pusesse dinheiro na minha conta, assim, numa conta que eu já tivesse

né. Daí eu falei assim “ó, não”. Aí eu fui, como eu não era PEP nem nada, eu abri uma

conta em meu nome, quer dizer, eu fiz um, cometi um desatino né, hoje em dia, eu

vejo que é uma coisa completamente fora dos padrões.  Abri uma conta em meu

nome e dei pra ele, pra ele usar essa conta pra mim fazer, quer dizer, não deixei de

ser, desculpa o termo, um “laranja” dele né.
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MPF: Em qual banco que foi essa conta?

DEPOENTE: No Pictet. Aí foi lá, foi depositado em torno de 2 milhões e duzentos, 2

milhões e trezentos.  Essa conta depois  eu passei  pra uma outra  conta de minha

titularidade. Eu fechei essa conta, passei pra uma outra e entrou no perdimento que

eu declarei à Força-Tarefa, do Pictet. Ta todo esse bolo lá no Pictet. 

MPF: E quando foi aberta essa conta?

DEPOENTE: Essa conta, foi aberto, acho que em 2012, acho que foi por aí, eu não

lembro, eu teria que checar, fazer um pouco mais de pesquisa aí pra lembrar. Mas o

fato é que eu abri a conta, ele recebeu dinheiro de terceiros e não me dizia de quem

foi não.

MPF: Mas e como que ele movimentada a conta daí? 

DEPOENTE: Ele não movimentou, só entrou.

MPF: Estava fazendo uma poupança.  Ele informava o senhor  quando que seriam

realizados os depósitos?

DEPOENTE: Ele informou pra mim que ia entrar tanto, ele não quis me dizer de quem

era.

MPF: Ele pedia a confirmação do senhor se tinha, se o depósito tinha sido efetuado?

DEPOENTE: Isso. Exatamente.
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MPF: E o senhor chegou a compensar esse valor pra ele? Como é que foi?

DEPOENTE: Não,  eu  não compensei,  eu  botei  na minha conta pra depois,  lá  na

frente, tentar ver uma forma de repassar isso pra ele né.

MPF: O senhor ajustou com ele como seria repassado?

DEPOENTE: Não, não ajustei.

MPF: Mas ele nunca mais quis…

DEPOENTE: Não,  ele  também  ficou  muito  preocupado  com  a  situação  toda  e

também acho que se ele pudesse ele até voltava atrás e apagava tudo que tinha sido

feito né.

MPF: Quando  que  o  senhor  passou  esses  valores  pra  essa  conta  única?

Aproximadamente.

DEPOENTE:  Acho que foi final, eu fui preso em 2014, 2015.. acho que foi final de

2014.

MPF: Certo. Depois já da Operação Lava Jato em curso?

DEPOENTE: É, que aí eu fiquei preocupado...

MPF: O senhor informou ele que fez essa transferência?
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DEPOENTE: Não sei, acho que eu nem informei a ele. Ele sabia que ele tinha um

crédito comigo de 2 e 200, 2 e 300, que eu ia dar um jeito de consertar com ele

depois, mas isso aí foi coisa que eu fui fazendo, que eu falei “ó, eu tô mais uma conta,

é mais uma conta à disposição, então eu vou botar na minha conta”, e aí isso, eu

declarei essa conta na Força-Tarefa e entrou no perdimento.

MPF: Entendi. 

DEPOENTE: Agora, eu só gostaria de, se eu puder nessa oportunidade, que tem aí

umas tabelas  do programa Drousys que diferem, que tem algumas diferenças de

valores que estão apresentados dos que eu disse aqui. Então, é, tem uns ajustes aí

depois pra ver, mas todos esses pagamentos que eu citei foram realizados, tem uma

diferença...

MPF: Certo.  O  controle  desses  pagamentos  era  feito  pelo  Setor  de  Operações

Estruturadas?

MPF: Ou era o senhor que controlava?

DEPOENTE: Não, eu não controlava nada, eu recebia...

MPF: O senhor localizou depois?

DEPOENTE: Eu localizei depois, nós realizamos uma busca e aí montamos com essas

informações do programa Drousys umas tabelas, foi o CÉSAR que montou, e aí, em

função disso, eu até rememorei alguns pagamentos, mas havia diferença no valor que

não batem, então, com algumas coisas. Então gostaria de deixar isso claro aqui.
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MPF: O senhor conseguiu localizar partes das transações mas não todas, é isso? 

DEPOENTE: Não todas, isso.

MPF: Quando o senhor fala que não bate, só pra entender, é isso que o senhor quer

dizer?

DEPOENTE: Por exemplo, essa de 5 milhões do ROBERTO GONÇALVES não tá na

tabela, eu não achei, mas eu tenho certeza que nós pagamos. 

MPF: Certo.  O senhor,  acho que até  pra facilitar,  eu acho que será que a gente

poderia combinar que o senhor apresenta por intermédio de seus advogados esses

documentos relacionando os pagamentos e as evidências que o senhor conseguir

encontrar, num prazo aí de 5 dias?

DEPOENTE: Em 5 dias dá? Eu tô preso em casa, então a minha mobilidade é zero, eu

não consigo nada. Não posso falar também com ninguém, porque eu ainda tô com

aquela definição…

ADVOGADA: Podemos...

DEPOENTE: 5 dias dá?

ADVOGADA: Dá. 

MPF: Perfeito. Doutores, os senhores têm algum questionamento?
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ADVOGADOS: Não, sem perguntas.

DEPOENTE: Só agradecer os senhores pela boa vontade comigo.

MPF:  O senhor tem mais algum esclarecimento sobre esse tema específico que o

senhor gostaria de prestar?

DEPOENTE: Não senhor.

MPF: Tá ótimo, então, encerrada a gravação e colher o termo específico dessa oitiva.

(BMF)

27 de 27 


