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rSIGILOSdi 

"tii maior corrupção se acha onde a maior pobreza 
está ao lado da maior riqueza." 

(José Bonifácio de Andrade e Silva) 

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no exercí-

cio da função institucional prevista no art. 129, I, da Constituição 

de 1988, no art. 6", V, da Lei Complementar n. 75/1993 e no art. 

24 do Código de Processo Penal, tendo em vista os fatos apurados 

no Inquérito 3.991/DF, vem, pelos fatos a seguir narrados, oferecer 

DENÚNCIA em face de: 

LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA, brasileiro, casa-
do, político, atualmente detentor de mandato de Deputa-
do Federal, nascido em 12/09/1957, natural de Santos 
Dumont/MG, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 
do Ministério da Fazenda — CPF/MF sob o n. 
344.202.746-20, portador do RG n. 1M818939-SSP/MG, 
residente na SQN 302, H, apartamento 304, Asa Norte, 
com domicílio funcional no Anexo IV da Câmara dos 
Deputados, Gabinete 832, Brasília, Distrito Federal; e 
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JOSÉ OTÁVIO GERMANO, brasileiro, divorciado, 
político, atualmente detentor de mandato de Deputado 
Federal, nascido em 21/04/1962, natural de Porto Ale-
gre/RS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Mi-
nistério da Fazenda — CPF/MF sob o n. 364.743.740-15, 
portador do RG n. 1M818939 SSP/MG, residente na 
SQN 302, Bloco F, Asa Norte, Brasília, Distrito federal, 
com domicílio funcional no Anexo IV da Câmara dos 
Deputados, Gabinete 424, Brasília, Distrito Federal. 

1. Síntese das imputações 

Entre os anos de 2010 a 2011, em data que não se pode preci-

sar, os parlamentares LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA e 

JOSÉ OTÁVIO GERMANO, acima qualificados, com vontade 

livre e consciente, prevalecendo-se da condição de Deputados Fe-

derais, solicitaram a PAULO ROBERTO COSTA1, então Diretor 

de Abastecimento da PETROBRAS, que praticasse atos de ofício 

consistentes em promover, autorizar, beneficiar e não criar óbices à 

participação da empresa FIDENS ENGENHARIA S/A (CNPJ ri° 

05.468.184/0001-32) em determinadas licitações da PETROBRAS. 

Como retribuição pela prática de tais condutas ilícitas, os parlamen-

tares entregaram a PAULO ROBERTO COSTA a quantia de R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais), concorrendo para que esse Ultimo 

recebesse diretamente para si vantagem indevida em razão da fun-

ção pública que na época desempenhava. 

PAULO ROBERTO COSTA tinha o apoio político do PAR-

TIDO PROGRESSISTA (PP), agremiação partidária dos Deputa- 

1 Como explicado na cota introdutória à denúncia, PAULO ROBERTO 
COSTA não é aqui denunciado. Assim, as menções a ele são apenas pela 
imprescindibilidade para a compreensão das imputações. 
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dos Federais LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA e JOSÉ 

OTÁVIO GERMANO, para sua manutenção no cargo de Diretor 

de Abastecimento da PETROBRAS. Prevalecendo-se do referido 

mister, PAULO ROBERTO COSTA efetivamente praticou os atos 

necessários para que a empresa FIDENS ENGENHARIA S/A 

participasse de licitações e firmasse vultosos contratos com a PE-

TROBRAS, a pedido dos dois parlamentares mencionados. 

Segundo se apurou, os Deputados Federais LUIZ FER-

NANDO RAMOS FARIA e JOSÉ OTÁVIO GERMANO, por 

intermédio de suas respectivas secretárias, marcaram reunião com 

PAULO ROBERTO COSTA na sede da PETROBRAS, oportuni-

dade em que lhe relataram que a empresa FIDENS estaria tendo 

problemas em participar de licitações maiores. Aludida empreiteira, 

embora já constasse do cadastro da PETROBRAS, não era do 

Grupo "N', composto por empresas com maior capacidade opera-

cional. Durante tal reunião, RODRIGO ALVARENGA FRANCO, 

Presidente da FIDENS, esclareceu a PAULO ROBERTO COSTA 

as condições operacionais da empresa. Esse último solicitou que o 

assessor PAULO PINHEIRO CASTELO BRANCO fosse à Co-

missão de Licitações da PETROBRAS e recomendasse, em seu 

nome, a inclusão da FIDENS nos próximos convites. Após tal in-

tervenção, a empresa FIDENS ganhou uma licitação para a cons-

trução dos prédios administrativos do Complexo Petroquímico do 

Rio de Janeiro (COMPERJ) e, tempos depois, também venceu uma 

outra licitação, para construção da Refinaria PREMIUM I Em data 

não precisamente identificada, mas certamente entre os anos de 

2010 e 2011, PAULO ROBERTO COSTA foi convidado a ir ao 

Hotel Fasano, no Rio de Janeiro, onde os Deputados LUIZ FER-
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NANDO e JOSÉ OTÁVIO GERMANO entregaram-lhe R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) como um "agradecimento" pela 

contratação da FIDENS pela PETROBRAS. 

Nesse contexto, os Deputados Federais LUIZ FERNANDO 

RAMOS FARIA e JOSÉ OTÁVIO GERMANO, agindo em nome 

da FIDENS ENGENHARIA S/A, uma das empresas envolvidas 

no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro implementado 

pelo PARTIDO PROGRESSISTA na Diretoria de Abastecimento 

da PETROBRAS, entre os dias 14 a 17 de outubro de 2010, 25 a 26 

de novembro de 2010, 07 a 09 de setembro de 2011 ou 25 a 27 de 

novembro de 2011, no Hotel Fasano, no Rio de Janeiro/RJ, de 

modo livre, consciente e voluntário, ao entregarem R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais) a PAULO ROBERTO COSTA, com a finalida-

de de retribuir favorecimentos obtidos em contratos e obras peran-

te a PETROBRAS, concorreram para que o então Diretor de Abas-

tecimento recebesse diretamente para si vantagem indevida em ra-

zão de tal função pública. 

2. Contextualização dos fatos na "Operação Lava Jato" 

A intitulada "Operação Lava Jato" desvendou um grande 

esquema de corrupção de agentes públicos e de lavagem de 

dinheiro primordialmente relacionado à PETROBRAS. A 

operação assim denominada abrange, na realidade, um conjunto 

diversificado de investigações e ações penais vinculadas à 13' Vara 

Federal da Seção Judiciária do Paraná, em Curitiba. 

No decorrer das investigações sobre lavagem de dinheiro, 

detectaram-se elementos que apontavam no sentido da ocultação 
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de recursos provenientes de crimes de corrupção praticados no 

âmbito da PETROBRAS. O aprofundamento das apurações 

conduziu à constatação de que, no mínimo entre os anos de 2004 e 

2012 (mas gerando pagamentos espúrios pelo menos até 2014), as 

diretorias da sociedade de economia mista estavam divididas entre 

partidos políticos, que eram responsáveis pela indicação e 

manutenção dos respectivos diretores. 

Por outro lado, apurou-se que as empresas que possuíam 

contratos com a PETROBRAS, notadamente as maiores 

construtoras brasileiras, criaram um cartel, que passou a atuar de 

maneira mais efetiva a partir de 2004. Esse cartel era formado por 

diversas empreiteiras, dentre as quais figurava a FIDENS 

ENGENHARIA S/A. 

Para garantir a manutenção do cartel, era relevante que as 

empreiteiras cooptassem agentes públicos da PETROBRAS, 

especialmente os diretores, que possuíam grande poder de decisão 

no âmbito da sociedade de economia mista 2  Isso foi facilitado em 

razão de os diretores, como já delineado, haverem sido nomeados 

com base no apoio de partidos, tendo ocorrido comunhão de 

esforços e interesses entre os poderes econômico e político para 

implantação e funcionamento do esquema. 

Os funcionários de alto escalão da PETROBRAS recebiam 

vantagens indevidas das empresas cartelizadas e, em contrapartida, 

não apenas se omitiam em relação ao cartel — ou seja, não criavam 

obstáculos ao esquema nem atrapalhavam seu funcionamento —, 

mas também atuavam em favor das construtoras, restringindo os 

2  A PETROBRAS, na época, possuía as seguintes Diretorias: Financeira; Gás 
e Energia; Exploração e Produção; Abastecimento; Internacional-  Serviços. 
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participantes das convocações e agindo para que a empreiteira 

escolhida pelo cartel fosse a vencedora do certame. Ademais, esses 

funcionários permitiam negociações diretas injustificadas, 

celebravam aditivos desnecessários e com preços excessivos, 

aceleravam contratações com supressão de etapas relevantes, 

vazavam informações sigilosas e facilitavam a participação de 

determinadas empreiteiras nos certames, entre outras 

irregularidades, todas em prol das empresas cartelizadas. 

Os valores ilícitos, porém, destinavam-se não apenas aos 

diretores da PETROBRAS, mas também aos partidos políticos e 

aos parlamentares responsáveis pela indicação e manutenção 

daqueles nos cargos. Tais quantias eram repassadas aos 

agentes políticos de maneira periódica e ordinária, e também 

de forma episódica e extraordinária, sobretudo em épocas de 

eleições ou de escolhas das lideranças. Esses políticos, por sua 

vez, plenamente conscientes das práticas indevidas que ocorriam 

na PETROBRAS, não apenas patrocinavam a manutenção do 

diretor e dos demais agentes públicos no cargo, como também não 

interferiam no cartel existente e em todas as irregularidades 

subjacentes. Ou seja, o apoio e a sustentação politica 

conferidos pela agremiação partidária e seus integrantes, em 

especial aqueles que participavam de seu comando, para a 

indicação e manutenção do respectivo Diretor da 

PETROBRAS, tinham a finalidade predeterminada de 

locupletação própria e de terceiros. 

A repartição política das diretorias da PETROBRAS revelou-

se mais evidente em relação à Diretoria de Abastecimento, à 

Diretoria de Serviços e à Diretoria Internacional, envolvendo 
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sobretudo o PARTIDO PROGRESSISTA — PP, o Partido dos 

Trabalhadores — PT e o Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro — PMDB, da seguinte forma: 

A Diretoria de Abastecimento, ocupada por 
PAULO ROBERTO COSTA entre 2004 e 2012, era de 
indicação do PP, com posterior apoio do PMDB; 

A Diretoria de Serviços, ocupada por RENATO 
DUQUE entre 2003 e 2012, era de indicação do PT; 

A Diretoria Internacional, ocupada por NESTOR 
CERVERO entre 2003 e 2008 e por JORGE ZELADA 
entre 2008 e 2012, era de indicação inicialmente do PT e 
depois do PMDB. 

Para que fosse possível o trânsito das vantagens indevidas 

entre os dois pontos da cadeia — ou seja, das empreiteiras para os 

diretores e políticos — atuavam profissionais encarregados da 

lavagem de ativos, que podem ser chamados de "operadores" ou 

"intermediários". Referidos operadores encarregavam-se de, 

mediante estratégias de ocultação e dissimulação da origem dos 

recursos, lavar o dinheiro e, assim, permitis que a propina chegasse 

aos seus destinatários de maneira insuspeita ou com menos 

exposição. 

O operador do PP, em boa parte do período em que 

funcionou o esquema, era ALBERTO YOUSSEF Em regra, o 

repasse dos valores dava-se em duas etapas. Primeiro, o dinheiro 

era repassado das construtoras para o operador. Para tanto, havia 

basicamente três formas: a) entrega de valores em espécie; b) 

depósito e movimentação no exterior; c) contratos simulados de 

consultoria com empresas de fachada. 

Uma vez disponibilizado o dinheiro ao operador, iniciava-se a 

segunda etapa, na qual os valores saíam do intermediário e eram 
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enviados aos destinatários finais (funcionários públicos e políticos), 

descontada a comissão do operador. Havia pelo menos quatro 

formas de os operadores repassarem as quantias aos beneficiários 

das vantagens indevidas: 

A primeira forma — uma das mais comuns entre os 

políticos — consistia na entrega de valores em espécie, que 

era feita por meio de empregados ou prepostos dos 

operadores, os quais faziam viagens principalmente em voos 

comerciais, com valores ocultos no corpo ou em voos 

fretados. Dependendo do montante envolvido, a entrega era 

feita por meio de veículos de passeio conduzidos pelos 

operadores e seus associados que transportavam os valores 

entre diversos Estados da Federação; 

A segunda forma era a realização de transferências 

eletrônicas para empresas ou pessoas indicadas pelos 

destinatários ou, ainda, o pagamento de bens ou despesas dos 

beneficiários; 

A terceira forma ocorria por meio de transferências e 

depósitos em contas no exterior, em nome de empresas 

offshores de responsabilidade dos agentes públicos, de seus 

familiares ou de operadores financeiros (doleiros); 

A quarta forma, adotada sobretudo em épocas de 

campanhas eleitorais, era a realização de supostas doações 

"oficiais", devidamente declaradas, pelas construtoras ou 

empresas coligadas, diretamente para os políticos ou para o 

diretório nacional ou estadual do partido respectivo, as quais, 

em verdade, consistiam em propinas pagas e disfarçadas dk 

seu real propósito. 
8 de 38 



Procuradoria-Geral da República 	 Inquérito n° 3.991 

Como se vê, as investigações da denominada "Operação Lava 

Jato" descortinaram a atuação de organização criminosa complexa, 

a qual atuava de forma estruturada por meio de seus núcleos 

político (parlamentares e dirigentes partidários), econômico 

(empresários), administrativo (agentes públicos) e financeiro 

(operadores financeiros). 

No decorrer das investigações e ações penais, foram celebra-

dos, entre outros, acordos de colaboração premiada com dois dos 

principais agentes do esquema criminoso: a) PAULO ROBERTO 

COSTA, Diretor de Abastecimento da PETROBRAS entre 2004 e 

2012, integrante destacado do núcleo administrativo da organiza-

ção criminosa; e b) ALBERTO YOUSSEF, doleiro que integrava o 

núcleo financeiro da organização criminosa, atuando no recebi-

mento de vantagens indevidas das empresas cartelizadas e no seu 

posterior pagamento a funcionários de alto escalão da PETRO-

BRAS, especialmente a PAULO ROBERTO COSTA, bem como a 

políticos e seus partidos, mediante estratégias de ocultação e dissi-

mulação da origem desses valores. As declarações de ambos os co-

laboradores desnudaram o envolvimento de vários integrantes do 

núcleo político da organização criminosa, preponderantemente au-

toridades com prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal 

Federal. 

3. A corrupção na Diretoria de Abastecimento da PETRO-

BRAS e o papel dos integrantes do PARTIDO PROGRESSIS-

TA 
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PAULO ROBERTO COSTA foi nomeado para a Diretoria de 

Abastecimento da PETROBRAS em 14 de maio de 2004, perma-

necendo no cargo até 02 de maio de 2012. Sua nomeação decorreu 

de indicação política do PARTIDO PROGRESSISTA — PP, arti-

culada pelo então Deputado Federal JOSÉ JANENE, com o auxí-

lio dos também Deputados Federais na época PEDRO DA SILVA 

CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO e PEDRO 

HENRY NETO, que capitaneavam o comando da agremiação par-

tidária, já com a participação dos Deputados Federais MÁRIO 

SILVIO MENDES NEGROMONTE, JOÃO ALBERTO PIZ-

ZOLATTI JÚNIOR e NELSON MEURER. 

Em seu Termo de Colaboração n. 01, PAULO ROBERTO 

COSTA esclareceu como aconteciam as indicações para cargos de 

alto escalão na PETROBRAS: "a competência técnica não era suficiente 

para progredir, sendo necessário para ascender ao nível de diretoria um apadri-

nhamento político, como ocorre em todas as empresas vinculadas ao governo". 

Adiante, falando em termos gerais, explicou que essa forma de as-

censão funcional gera para o contemplado um dever de contrapar-

tida, pois i9 grupo político sempre demandará algo em troca", salientando 

que "toda indicação política no país para os cargos de diretoria pressupõe que 

o indicado propicie facilidades ao grupo político que o indicou, realizando o 

desvio de recursos de obras e contratos firmados pelas empresas e órgãos a que 

esteja vinculado para beneficio deste mesmo grupo político" (Docs. 01, ane-

xos à cota de encaminhamento da demancia).3  
3 Essas afirmativas de PAULO ROBERTO COSTA são corroboradas 

página de agenda do advogado MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS, 
apreendida na sede da empresa GFD INVESTIMENTOS LTDA., em que 
consta anotação sobre abertura de empresas e contas bancárias no exterior 
em favor do ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS: "Reunião 
Paulo Roberto Costa. A — Offshores: 1. Pode haver problemas em abrir offshores 
em nome do Dr. Paulo em razão de ter ocupado cargo de indicação política na 
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De tal modo, pelo fato de ter sido politicamente indicado ao 

cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS pelo PP, 

PAULO ROBERTO COSTA tinha o dever de viabilizar o repasse 

de vantagens indevidas à agremiação partidária em questão e a di-

versos dos seus integrantes, para, assim, manter-se no cargo. O 

cumprimento dessa obrigação ocorreu de forma mais intensa a 

partir de 2006, quando se iniciou um ciclo de grandes obras, princi-

palmente refinarias, na esfera de atribuições e responsabilidades da 

Diretoria de Abastecimento da sociedade de economia mista 

Na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, em todos 

os contratos celebrados com empresas cartelizadas houve o paga-

mento de vantagens indevidas de pelo menos 1% (um por cento) 

do valor total contratado. O repasse de valores ilícitos também 

ocorria nas hipóteses de aditivos contratuais, ou seja, o percentual 

era calculado sobre o valor total dos contratos e aditivos.4  

Petrobras. (...)." (Processo 5049557-14.2013.404.7000/PR, Evento 253, 
AP-INQPOL3, Página 5 — anexo à cota de encaminhamento da 
denúncia). 

4 RICARDO RIBEIRO PESSOA, presidente da UTC ENGENHARIA 
S/A, uma das empresas cartelizadas integrantes do esquema criminoso 
implantado na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, celebrou 
acordo de colaboração premiada com o Ministério Público. Em seu Termo 
de Colaboração n. 09, ele afirmou: "QUE JOSÉ JANENE, representando o 
PARTIDO PROGRESSISTA, era o responsável pela indicação de PAULO 
ROBERTO COSTA; QUE JOSÉ JANENE disse isto neste encontro e isto 
não era segredo; QUE o declarante já possuía certo conhecimento de PAULO 
ROBERTO, de cumprimentar, por conta da PETROBRAS; QUE nesta época 
JANENE já se autointitulava "dono do PARTIDO PROGRESSITA"; QUE 
isto era dito inclusive em jantares pelo próprio JANENE; QUE neste mesmo dia 
JANENE apresentou PRIMO ao declarante; QUE em relação a PAULO 
ROBERTO COSTAJOS JANENE disse que todos os contratos que fossem 
vinculados à Diretoria de Abastecimento o declarante teria que contribuir ou "dar 
uma participação" para o PARTIDO PROGRESSITA; QUE neste mesmo dia, 
ao que se recorda, PRIMO foi apresentado ao declarante como sendo um 
empresário amigo de JANENE, do ramo hoteleiro, que precisaria de ajuda; QUE 
somente veio a saber que PRIMO era ALBERTO YOUSSEF algum tempo 
depois; QUE este dia foi mais uma apresentação e que JANENE disse ao 
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O montante da propina era dividido, em geral, da seguinte 

forma: 1) 60% (sessenta por cento) eram destinados ao PARTIDO 

PROGRESSISTA; 2) 20% (vinte por cento) eram reservados para 

custos operacionais, tais como emissão de notas fiscais, pagamento 

de tributos, despesas de envio, etc; 3) 20% (vinte por cento) eram 

divididos entre o Diretor de Abastecimento e os operadores do es-

quema, da seguinte forma: a) 70% (setenta por cento) eram apro-

priados por PAULO ROBERTO COSTA; b) 30% (trinta por cen-

to) eram retidos por JOSÉ JANENE e, posteriormente à sua mor-

te, por ALBERTO YOUSSEF, inclusive, para distribuição entre os 

integrantes do PP. 

O esquema de corrupção, portanto, tinha por intuito benefici-

ar não apenas o Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, mas 

também o PP e seus integrantes, especialmente os seus lideres 

(agentes políticos de envolvimento mais destacado no comando da 

agremiação partidária), responsáveis pela indicação e manutenção 

de PAULO ROBERTO COSTA no cargo. 

De início, o grande responsável por organizar o esquema cri-

minoso foi JOSÉ JANENE, que ocupou o cargo de Deputado Fe-

deral pelo PARTIDO PROGRESSISTA até o ano de 2007. Ele fa-

zia reuniões com PAULO ROBERTO COSTA e representantes de 

empreiteiras interessadas em obter contratos na PETROBRAS, a 

declarante que havia muitas obras na PETROBRAS, na área de Abastecimento, 
serem realizados; QUE em outra data, um mês depois mais ou menos, JANENE 
chamou o declarante e estabeleceu que deveria haver o pagamento de 1% do valor 
do contrato que _fosse assinar; Que JANENE queria mais, mas foi fixado em 1%; 
QUE em geral havia a negociação dos valores em toda oportunidade e o 
parcelamento dos valores; QUE JANENE era mais "duro" e não se conseguia 
abaixar muito o valor; QUE com ALBERTO YOUSSEF era mais "maleável"; 
QUE em geral estes valores eram negociados e pagos mensalmente, como, por 
exemplo, em 18 ou 24 meses, pois não havia "caixa" para pagamento integral" 
(anexo à cota de encaminhamento da denúncia). 

12 de 38 



Procuradoria-Geral da República 	 Inquérito n° 3.991 

fim de ajustar tanto o favorecimento das empresas no que tange às 

contratações quanto o correlato pagamento de propinas, destina-

das ao Diretor de Abastecimento, ao PP e a seus membros. Mesmo 

depois do fim de seu mandato eletivo, JOSÉ JANENE continuou 

a desempenhar essa função, fazendo-o até 2010, quando seus pro-

blemas de saúde se agravaram e ele veio a falecer.5  

JOSÉ JANENE, no exercício de tais atribuições — para o 

que contava com o contributo dos demais integrantes da cúpula do 

PARTIDO PROGRESSISTA, como PEDRO DA SILVA COR-

RÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO, MÁRIO SILVIO 

MENDES NEGROMONTE, JOÃO ALBERTO PIZZOLATTI 

JUNIOR, e NELSON MEURER — era auxiliado diretamente 

pelo doleito ALBERTO YOUSSEF, que se encarregava de opera-

cionalizar o recebimento e o repasse das vantagens indevidas, me-

diante estratégias de ocultação da origem ilícita do dinheiro. 

Em 2011, um grupo de políticos do PARTIDO PROGRES-

SISTA que se sentia preterido na distribuição de vantagens indevi-

das resolveu assumir o comando da agremiação partidária e o con-

sequente controle da repartição de valores relativos ao esquema de 

corrupção da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. 

Esse conjunto de parlamentares era formado principalmente 

pelos Senadores CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO e BENEDI-

TO DE LIRA e pelos Deputados Federais AGUINALDO VEL-

LOSO BORGES RIBEIRO, ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE 

LIRA e EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBU-

QUERQUE SILVA. A reviravolta em questão foi marcada pela 

5 

 

JOSÉ MOHAMED JANENE, conhecido como JOSÉ JANENE, faleceu 
em 14/09/2010, conforme certidão de óbito (anexo à cota de 
encaminhamento da denúncia). 
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substituição do Deputado Federal NELSON MEURER pelo De-

putado Federal AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO 

na liderança do PP na Câmara dos Deputados, em agosto de 2011, 

no meio do ano legislativo, o que não era comum.6  

Com a ascensão do novo grupo à cúpula do PARTIDO PRO-

GRESSISTA, houve uma tentativa de substituição de ALBERTO 

YOUSSEF no controle do "caixa de propinas" oriundas da Direto-

ria de Abastecimento da PETROBRAS. PAULO ROBERTO 

COSTA, depois de reunião com os novos comandantes da agremi-

ação partidária, chegou a tentar viabilizar a atuação de uma outra 

pessoa, HENRY HOYER DE CARVALHO, no desempenho des-

sa tarefa. No entanto, na prática, ALBERTO YOUSSEF, por já ter 

bom relacionamento com as empreiteiras, permaneceu no exercício 

da função. Inclusive, os parlamentares antigos beneficiários do es-

quema de vantagens indevidas também continuaram a ser favoreci-

dos.7  
6  Pouco tempo depois, ocorreu outra mudança ilustrativa da troca de 
comando no PARTIDO PROGRESSISTA. Em fevereiro de 2012, o 
Deputado Federal AGUINALDO VELLOSO BORGES RIBEIRO assumiu 

Ministério das Cidades em substituição ao Deputado Federal MÁRIO 
SILVIO MENDES NEGROMONTE. O Ministério das Cidades e a 
Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS eram os cargos que 
compunham a cota politica do PP na administração pública federal, em 
contrapartida ao apoio e à integração do partido à base governista no 
Congresso Nacional. Com  a ida do Deputado Federal AGUINALDO 
VELLOSO BORGES RIBEIRO para o Ministério das Cidades, a liderança 
do PARTIDO PROGRESSISTA na Câmara dos Deputados foi assumida 
pelo Deputado Federal ARTHUR CÉSAR PEREIRA DE LIRA. 
7  Toda a sucessão de eventos envolvendo o PARTIDO PROGRESSISTA e 
sua relação com a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS foi narrada 
por ALBERTO YOUSSEF em seu Termo de Colaboração n. 14. De acordo 
com os esclarecimentos do doleiro, as mudanças ocorridas em função das 
disputas internas do PARTIDO PROGRESSISTA limitaram-se a alterações 
procedimentais e a certa desorganização no controle do recebimento e 
repasse de propinas: "QUE em verdade o declarante praticamente continuou afazer 

mesmo que fazia anteriormente, com a única modificação de que, ao invés de repassar 
os valores diretamente aos integrantes do PARTIDO PROGRESSISTA, passou a 
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O grupo de liderança dissidente do PARTIDO PROGRES-

SISTA, formado por AGUINALDO VELLOSO BORGES RI-

BEIRO, BENEDITO DE LIRA, ARTHUR CÉSAR PEREIRA 

DE LIRA, EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBU-

QUERQUE SILVA e CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO, apesar 

de ter passado a comandar a agremiação partidária a partir do se-

gundo semestre de 2011, participava do esquema de corrupção e 

lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da 

PETROBRAS desde o seu início, dele se beneficiando pontual-

mente, por serem integrantes do PP. Com  a assunção da liderança 

do partido, esses parlamentares incrementaram seus ganhos ilícitos, 

inclusive por intermédio do operador HENRY HOYER DE CAR-

VALHO, mas também se valendo dos serviços de ALBERTO 

YOUSSEF. Chegaram a ser constatados pagamentos de vantagens 

indevidas por empreiteiras cartelizadas e contratadas pela socieda-

de de economia mista, em favor de tais politicos, até o início de 

2014, às vésperas do início das fases ostensivas da chamada "Ope-

ração Lava Jato", bem como até mesmo posteriormente a elas. 

fazê-lo por intermédio de HENRY, que, por sua vez, entregava os valores a 
ARTHUR DE LIRA; (..) QUE o declarante continuou a receber os 5% dos 
valores de todos os repasses por ele efetivados, mesmo após HENRY assumir a 
responsabilidade pela entrega aos parlamentares do PP; QUE acredita que HENRY 
retirava o seu percentual logo após receber o dinheiro do declarante; QUE nesta época a 
contabilidade dos repasses ficou 'confusa', sendo controlada por PAULO ROBERTO 
e pelo declarante, de modo que os integrantes do PP não os questionaram acerca desta 
nova dinâmica de repasses; QUE, contudo, de forma paralela e oculta, a pedido de 
PAULO ROBERTO COSTA, o grupo anterior do PR composto por PEDRO 
HENRY, PEDRO CORREA, NELSON MEURER, JOAO PIZZOLATI, 
MÁRIO NEGROMONTE, LUIZ FERNANDO SOBRINHO (sic) e JOSÉ 
OTÁVIO, continuaram (sic) a receber as comissões da PETROBRAS por intermédio 
do declarante; QUE isto ocorreu com o objetivo de amenizar a briga interna existente 
no seio do PP" (anexo à cota de encaminhamento da denúncia). 
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4. Propina repassada a PAULO ROBERTO COSTA pelos De-
putados Federais LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA e 
JOSÉ OTÁVIO GERMANO, em razão de contratos celebra-
dos pela PETROBRAS com a FIDENS 

As condutas criminosas especificamente imputadas na presen-

te denúncia não seguem estritamente o padrão do esquema de cor-

rupção e lavagem de dinheiro implantado pelo PARTIDO PRO-

GRESSISTA na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. Re-

almente, não houve atuação de ALBERTO YOUSSEF ou de outro 

operador financeiro no repasse de vantagens indevidas a agentes 

públicos; o que ocorreu foi a entrega de valores ilícitos por dois 

Deputados Federais de tal agremiação partidária, LUIZ FER-

NANDO RAMOS FARIA e JOSÉ OTÁVIO GERMANO, não 

integrantes da cúpula do partido, diretamente a PAULO ROBER-

TO COSTA, em razão do favorecimento da empreiteira FIDENS, 

cujos interesses eram representados e defendidos por ambos os 

parlamentares. Os fatos são a seguir detalhadamente descritos, com 

a indicação dos elementos probatórios de suporte (justa causa). 

PAULO ROBERTO COSTA, em Termo de Declarações de 

fls. 731/734, afirmou ter recebido R$ 200.000,00 (duzentos mil re-

ais) dos Deputados Federais LUIZ FERNANDO RAMOS FA-

RIA e JOSÉ OTÁVIO GERMANO, em encontro marcado no 

Hotel Fasano, no Rio de Janeiro/RJ, ocasião na qual os parlamenta-

res lhe entregaram a quantia na forma de dinheiro em espécie, 

acondicionados numa sacola, e esclareceram-no que o valor seria 

um "agrado" da empresa FIDENS, em razão de ela ter participado 

e vencido licitações da PETROBRAS.8  

8 Q auto circunstanciado de busca e arrecadação n° 8050913 (IPL 1041/13, 
mandado de busca n° 5001446-62.2014.404.7000/PR, da 13' vara federal 
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Conforme dito anteriormente, a empresa FIDENS não estava 

sendo chamada para grandes licitações na PETROBRAS. PAULO 

ROBERTO COSTA, valendo-se do cargo de Diretor de Abasteci-

mento da estatal, após solicitação dos Deputados JOSÉ OTÁVIO 

GERMANO e LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA, que ama-

vam no interesse da empreiteira, intercedeu junto à Comissão de 

Licitações, uma vez que a FIDENS, embora já cadastrada, não inte-

grava o Grupo %V', que abrange empresas com maior capacidade 

operacional e, portanto, com maior probabilidade de serem chama-

das.9  

da JFPR), realizado na casa de PAULO ROBERTO COSTA em fase 
inicial da "Operação Lava Jato" dá conta de que ele mantinha uma elevada 
quantia de dinheiro em espécie, fruto de vantagens indevidas que recebia 
em razão de ter colocado seu cargo à disposição do esquema de corrupção 
(anexo à cota de encaminhamento da denúncia). 

9 RICARDO RIBEIRO PESSOA, em seu Termo de Colaboração n. 15, 
tratando do favorecimento de empresas, especificamente da FIDENS, entre 
outras, pela Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, afirmou:"(...) 
QUE então se inicia um novo processo, com a criação da Comissão de Licitação, 
que geralmente tem membros das Diretorias de Serviço e de Abastecimento; QUE 
essa Comissão de Licitação pode melhorar o projeto ou desde já preparar a 
documentação da licitação e indicar, para a contratação, empresas que estão no 
cadastro de fornecedores, em razão de sua capacidade técnica; QUE então todo esse 
conjunto de documentos, incluindo a lista de empresas indicadas, sai da Comissão 
de Licitação e vai para o Gerente Geral da área de serviços, que, junto com o seu 
Chefe, que é o Gerente Executivo, vai preparar a exposição de motivos; QUE 
então o Gerente Executivo da área de abastecimento (que interessa ao anexo 22), 
junto com o Gerente Executivo da área de serviços, complementam essa exposição 
de motivos que será apresentada aos Diretores das respectivas áreas (serviços e 
abastecimento); QUE os Diretores das áreas então levam isso para a Diretoria 
Executiva; QUE a Diretoria Executiva reunida toma a decisão de seguir com a 
contratação; QUE quando a lista chega aos Gerentes Executivos e aos Diretores 
das áreas respectivas, eles tem o poder de sugerir a exclusão ou a inclusão de 
empresas, desde que estejam no cadastro, na família adequada; QUE se houver 
inclusão ou exclusão, a lista tem que voltar para a Comissão de Licitação para 
refazer o documento; QUE, teoricamente, a Comissão de Licitação poderia recusar 
a sugestão, mas, na prática, a sugestão de um Diretor dificilmente seria negada pela 
Comissão de Licitação; QUE raramente os Diretores faziam essas sugestões; QUE 
a Diretoria Executiva também poderia fazer sugestões de alterações; QUE, 
portanto, os poderes dos Diretores, no que diz respeito à inclusão ou exclusão de 
empresas, eram nessas fases, mas dificilmente eles faziam isso; QUE tem 
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As informações, depoimentos e provas colhidos ao longo da 

investigação corroboraram tal versão. 

No dia 16 de outubro de 2008, o Gerente Comercial da FI-

DENS, JURANDIR TOBLIB, encaminhou e-mail a PAULO RO-

BERTO COSTA solicitando uma reunião, a fim de "apresentar a 

FIDENS" e demonstrar "nosso grande interesse em participar dos 

processos licitatórios junto a esta conceituada empresa" (fl. 453). 

Relatório de Movimentação de Visitantes da PETROBRAS 

confirmou que a primeira reunião marcada com PAULO ROBER-

TO COSTA, no dia 25 de novembro de 2008, teve a participação 

de RODRIGO ALVARENGA FRANCO e JURANDIR TOBLIB 

(fl. 443). No dia 9 de dezembro de 2008, ocorreu nova reunião en-

tre RODRIGO ALVARENGA FRANCO e PAULO ROBERTO 

COSTA (fl. 444). 

No dia seguinte, 10 de dezembro de 2008, os Deputados Fe-

derais JOSÉ OTÁVIO GERMANO e LUIZ FERNANDO RA-

MOS FARIA estiveram na PETROBRAS para visitar PAULO RO-

BERTO COSTA, sendo que na ocasião se apresentaram como re- 

conhecimento de que as Diretorias de abastecimento e serviço fizeram inclusões de 
empresas em determinadas contratações, mas não pode provar que tenha havido algo 
de espúrio nessas situações; QUE, de toda forma, para a inclusão de empresas na 
lista deveria ser seguido todo esse trâmite, e a empresa deveria estar no cadastro; 
QUE nunca recebeu informação de Diretor ou Gerente Executivo a respeito de 
empresas a serem convidadas para contratações; QUE não pode provar que houve 
convites de empresas por influência política, mas ouviu dizer que políticos teriam 
"vendido" essa influência; (..) QUE havia empresas que pagavam para que os 
Diretores das áreas de abastecimento e serviço incluíssem seus nomes em 
determinados convites; QUE, conforme já descrito, a UTC nunca fez isso, até 
porque já possuía cadastro em diversas famílias; QUE ouviu dizer que as empresas 
ALUSA, GALVÃO ENGENHARIA, EGESA, FIDENS, EIT e 
JARAGUÁ, por exemplo, pagaram para isso, ou seja, para serem incluídas nas 
listas, mas não tem como provar isso; QUE, pelo que acha, havia, para a finalidade 
descrita, pagamentos diretamente para os Diretores e para os políticos; QUE as 
empresas citadas, dentre outros fatores, não tinham histórico de contratações com a 
PETROBRAS; (...)." (anexo à cota de encaminhamento da denúncia). 
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presentantes da empresa "FIENS". Juntamente com os parlamen-

tares também entraram na reunião SÉRGIO SCARPELLI e ROB-

SON ANDRADE, que se identificaram como representantes da 

"FIENS". O conjunto probatório sugere que a empresa "FIENS" 

é, na verdade, a FIDENS, tendo havido tão-somente um erro de 

grafia. 

Além dessa visita, o Deputado Federal JOSÉ OTÁVIO 

GERMANO esteve com PAULO ROBERTO COSTA em várias 

outras reuniões, desde 2007, em quatro delas acompanhado pelo 

Deputado Federal LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA (fl. 

440/441). Há outros registros de entrada de RODRIGO ALVA-

RENGA FRANCO, representante da empresa FIDENS, para vi-

sitar, além de PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DE SOU-

ZA DUQUE e PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO (fls. 441/448), 

que são Diretores da PETROBRAS igualmente apontados como 

envolvidos em atos ilícitos investigados pela Operação Lava Jato. 

Importante notar que, no dia 26 de janeiro de 2010, a PE-

TROBRAS instaurou o processo licitatório da Refinaria PRE-

MIUM I. No dia seguinte, ou seja, em 27 de janeiro de 2010, há re-

gistro de reunião entre JOSÉ OTÁVIO GERMANO e PAULO 

ROBERTO COSTA, na sede da PETROBRAS (fl. 302, da Ação 

Cautelar n. 3.861), sendo certo que a Informação ti° 261/2015 da 

SPEA atesta que neste dia o terminal de rádio 55*88*25011, regis-

trado em nome de JOSÉ OTÁVIO GERMANO, contatou e foi 

contatado por outros terminais utilizando-se de sinais emitidos por 

Estações Rádio-Base — ERBs localizadas no Rio de Janeiro (folhas 

302/304). 
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No dia 14 de julho de 2010, a PETROBRAS assinou contrato 

com a FIDENS, a fim de iniciar a construção da Refinaria PRE-

MIUM I. No dia anterior, foram registrados sinais emitidos por 

ERBs do telefone de JOSÉ OTÁVIO GERMANO, no Rio de Ja-

neiro, a corroborar a hipótese de que o Deputado Federal interce-

deu a favor da FIDENS (fl. 304, da Ação Cautelar n. 3.861). 

Além disso, no período investigado (2010 e 2011), consta-

tou-se intensa comunicação entre os telefones celulares dos Depu-

tados Federais JOSÉ OTÁVIO GERMANO e LUIZ FER-

NANDO FARIA e entre esse último e RODRIGO ALVAREN-

GA, diretor da FIDENS (fls. 424/430). 

O Hotel Fasano, por sua vez, confirmou a hospedagem em 

suas dependências do Deputado Federal LUIZ FERNANDO 

RAMOS FARIA, no período de 14 a 17 de outubro de 2010 (valor 

de R$ 7.468,17), e do Deputado Federal JOSÉ OTÁVIO GER-

MANO nos períodos de 25 a 26 de novembro de 2010 (valor de 

R$ 2.533,12), de 7 a 9 de setembro de 2011 (valor de R$ 4.193,20) e 

de 25 a 27 de novembro de 2011 (valor de R$ 14.751,41), conforme 

documento de folhas 68/69 da Ação cautelar n. 3.861. Embora não 

haja coincidência de datas pelas informações do Hotel Fasano, os 

denunciados confirmam em seus depoimentos (mídias anexas à fl. 

333 e à fl. 347) que já se hospedaram, na época, conjuntamente, em 

referido hote110. 

10 Há, inclusive, uma reserva conjunta, pedida pela funcionária da Câmara 
dos Deputados Daniela Maier (daniela.maierQcamara.gov.br)  em 
30/08/2010, em favor de Luiz Fernando Faria e José Otávio Germano 
para os dias 01 a 02/09/2010, sendo que, segundo informações do hotel 
(fls. 278/279, Vol 2 da Ação Cautelar n. 3.861), a hospedagem não foi 
concretizada, tendo havido no-show. Embora o Hotel Fasano tenha dado 
essa informação, JOSÉ OTÁVIO GERMANO confirma em seu 
depoimento (no minuto 46 da mídia de folha 333) que esteve hospedado 
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Ademais, no período de 7 a 9 de setembro de 2011, o Deputa-

do Federal JOSÉ OTÁVIO GERMANO adquiriu duas passagens 

aéreas da empresa aérea TAM, de Porto Alegre para o Rio de Janei-

ro (Aeroporto Galeão), enquanto o Deputado Federal LUIZ FER-

NANDO RAMOS FARIA também adquiriu três passagens aéreas 

da empresa aérea TAM, de Curitiba com destino ao Rio de Janeiro 

(Aeroporto Galeão) (fls. 309/310 da Ação Cautelar n. 3.861). Esse 

dado reforça a informação de que os parlamentares se hospedaram 

no Hotel Fasano no período de 7 a 9 de setembro de 201111. 

Em relação ao período de 25 a 27 de novembro de 2011, no 

qual JOSÉ OTÁVIO GERMANO se hospedou no Hotel Fasano, 

há registro de aquisição de passagens aéreas no dia 23 de novembro 

de 2011, pelo referido Deputado Federal, saindo de Brasília, com 

destino ao Rio de Janeiro, pela empresa aérea TAM. No dia seguin-

te, o Deputado LUIZ FERNANDO FARIA também viajou de 

Belo Horizonte para o Rio de Janeiro pela mesma empresa. No dia 

29 de novembro de 2011 há registro de que os deputados ora de-

nunciados embarcaram em um mesmo voo do Rio de Janeiro com 

destino a Brasília (folhas 434/438). 

Corrobora essa informação o fato de que, nesse Ultimo perío-

do, foram efetuadas dezenas de ligações do aparelho Nextel do De-

putado Federal JOSÉ OTÁVIO GERMANO na cidade do Rio de 

Janeiro. Também o Deputado Federal LUIZ FERNANDO RA- 

no Hotel Fasano nos dias 01 a 02/09/2010, juntamente com LU 
FERNANDO RAMOS FARIA, sendo o propósito da viagem ao Rio de 
Janeiro, supostamente, uma visita ao Instituto Brasileiro de Siderurgia. Da 
mesma forma, LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA confirma 
hospedagem contemporânea (no trecho de 1h25min da mídia de folha 
347). 
Há registro formal de que o Deputado Federal JOSÉ OTÁVIO 
GERMANO esteve hospedado neste período no hotel, vide folhas 68/69. 
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MOS FARIA tem registro de ligação de seu telefone móvel na ci-

dade do Rio de Janeiro, no mesmo período (fl. 431). 

O Deputado Federal JOSÉ OTÁVIO GERMANO, ouvido 

na sede da Procuradoria-Geral da República, no dia 14 de maio de 

2015, negou ter praticado os fatos ilícitos que ora lhe são imputa-

dos (mídia anexa à fl. 333). Embora tenha confirmado as visitas a 

PAULO ROBERTO COSTA em várias oportunidades, asseverou 

que objetivavam tratar de assuntos institucionais, a 	exemplo 

de patrocínio da PETROBRAS para eventos ocorridos em seu Es-

tado, o Rio Grande do Sul, bem como da instalação de uma base de 

distribuição de gás em tal Estado. Confirmou que o Deputado Fe-

deral LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA esteve presente a al-

gumas das reuniões com PAULO ROBERTO COSTA Em uma 

dessas reuniões, o presidente da FIDENS, RODRIGO ALVA-

RENGA FRANCO, apresentado a PAULO ROBERTO COSTA 

por LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA, teria relatado estar 

sofrendo "boicote" da Comissão de Licitações. Negou, todavia, 

que tenha oferecido vantagem indevida a PAULO ROBERTO 

COSTA Em relação a suas hospedagens no Hotel Fasano, confir- 

mou que em uma delas esteve na companhia do Deputado LUIZ 

FERNANDO RAMOS FARIA, e que o objetivo da viagem era 

pedir doação de campanha ao Instituto de-  Siderurgia. O depoente 

negou ter encontrado PAULO ROBERTO COSTA no Hotel Fasa-

no, tampouco para entregar-lhe valores. 

O Deputado Federal LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA, 

ouvido na sede da Procuradoria-Geral da República, no dia 15 de 

maio de 2015, negou ter praticado os fatos ilícitos que ora lhe são 

imputados (mídia anexa à fl. 347). Afirmou não pertencer à cúpula 
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do partido, não tendo conhecido JOSÉ JANENE no período em 

que este era tesoureiro da agremiação. Em razão disso, contradisse 

afirmação feita por ALBERTO YOUSSEF de que o denunciado 

esteve na companhia de JANENE. 

LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA negou conhecer AL-

BERTO YOUSSEF quando afirmou: "Não! Nunca o vi na minha 

vida. Ouvi falar no Alberto Youssef agora na Operação Lava Jato. Não co-

nheci. Nunca recebi nenhum emissário dele. Nunca o vi na minha vida. (...) 

Nunca fui apresentado a ele e nunca o conheci." (mídia de fl. 347). Não 

soube explicar o motivo pelo qual YOUSSEF disse que o denuncia-

do foi um dos beneficiários da distribuição regular de propina da 

PETROBRAS. 

Embora o denunciado LUIZ FERNANDO RAMOS FA-

RIA tenha afirmado desconhecer ALBERTO YOUSSEF, há regis-

tro12, inclusive fotográfico, de sua entrada no escritório de YOUS-

SEF, JPJPAP ASSESSORIA, em 20 de setembro de 2011, às 

10h49min, juntamente com dois dos lideres do PARTIDO PRO-

GRESSISTA e principais beneficiários do esquema de corrupção e 

lavagem de dinheiro da Diretoria de Abastecimento da PETRO-

BRAS, os então Deputados Federais PEDRO CORRÊA e JOÃO 

PIZZOLAT'TI: 

12  Informação Policial no 63/2015 (fls. 470/471) 
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LUIZ 

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
M.1-11F.PARTAMENTO DF: POLICIA FEDERAL 

DIRETORIA DF. VIVE-STK:AÇA° E COMBATE AO CRIME ORGANIZAI/o 
GRUPO DE INQUÉRITOS Do Sie E ST! 

Fotografes cadastrados na entrada do adem do Av. São Gateie. 

FER- 

NANDO RAMOS FARIA afirmou que somente por volta do ano 

de 2013 soube, pela imprensa, que o PP apadrinhava a Diretoria de 

Abastecimento da PETROBRAS. Informou que esteve com PAU-

LO ROBERTO COSTA em duas ou três oportunidades" para tra-

tar das seguintes questões: na primeira vez, para tratar da instalação 

de uma base de distribuição da PETROBRAS na sua cidade natal, 

Santos Dumont, e, na segunda, para solicitar a despoluição da La-

goa de Ibirité, não tendo logrado êxito em nenhum de seus pleitos. 

Asseverou que suas doações de campanha eram obtidas diretamen-

te, pelo próprio Deputado Federal, ou pelo seu partido e que nunca 

tratou desse assunto com PAULO ROBERTO COSTA. Confir-

mou sua amizade com o Deputado Federal JOSÉ OTÁVIO GER-

MANO, o qual o acompanhou em reuniões com PAULO RO-

BERTO COSTA na PETROBRAS, sendo tratados assuntos insti-

tucionais. RODRIGO ALVARENGA FRANCO, dono da FI-

DENS, ter-lhe-ia relatado, no café da manhã do Hotel Blue Tree, 

onde ambos estavam hospedados, que sua empresa estaria sofren-

do uma espécie de "boicote" na PETROBRAS e pediu-lhe ajuda a 

13  Segundo a Informação Policial n° 61/2015 ais. 440/441), a partir dos 
registros de entrada na Petrobras, LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA e 
JOSÉ OTÁVIO GERMANO compareceram a 7 reuniões com PAULO 
ROBERTO COSTA. 

24 de 38 



Procuradoria-Geral da República 	 Inquérito n° 3.991 

fim de conseguir audiência com PAULO ROBERTO COSTA. 

Como o denunciado tinha horário marcado com PAULO ROBER-

TO para tratar de assuntos institucionais, convidou o dono da FI-

DENS para ir com ele à reunião, mas sem a garantia de ser atendi-

do pelo Diretor da PETROBRAS. Relatado o fato a PAULO RO-

BERTO, este negou haver na PETROBRAS condutas dessa natu-

reza e mandou chamar um assessor para verificar a questão. Afir-

mou que, a partir daí, nada mais foi tratado sobre a FIDENS com 

PAULO ROBERTO COSTA. Confirmou ter-se hospedado no 

Hotel Fasano e no Marriot em companhia de LUIZ FERNANDO 

RAMOS FARIA, mas que em nenhuma dessas ocasiões se encon-

trou com PAULO ROBERTO COSTA, tampouco entregou-lhe 

valores. 

O Presidente da FIDENS, RODRIGO ALVARENGA 

FRANCO, negou a prática dos atos ilícitos que ora lhe são imputa-

dos. Afirmou que esteve em reunião no Rio de Janeiro com PAU-

LO ROBERTO COSTA, a convite do Deputado LUIZ FER-

NANDO RAMOS FARIA, a quem relatou as suas dificuldades 

em conseguir se cadastrar na PETROBRAS. Asseverou que no dia 

da reunião com PAULO ROBERTO COSTA, os Deputados Fede-

rais LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA e JOSÉ OTÁVIO 

GERMANO entraram primeiro e que, meia hora depois, foi con-

vidado a ingressar na sala, tendo a oportunidade de esclarecer a 

PAULO ROBERTO COSTA as condições técnicas de sua empre-

sa. Negou que a intervenção dos parlamentares tenha, de alguma 

forma, privilegiado sua empresa, a FIDENS. Afirmou não ter pago 

quaisquer valores a PAULO ROBERTO COSTA (fls. 352/355 
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PAULO PINHEIRO DE CASTELO BRANCO, assessor de 

PAULO ROBERTO COSTA, desmentiu a versão dos parlamenta-

res e revelou que a alteração cadastral da FIDENS somente foi 

possível a pedido de PAULO ROBERTO COSTA, após a reunião 

com os parlamentares ora denunciados. Segundo CASTELO, PAU-

LO ROBERTO COSTA ordenou-lhe que contatasse a Engenharia 

da PETROBRAS (e não a Comissão de Licitações), a fim de saber 

se a FIDENS preenchia as condições cadastrais. Revelou que a lici-

tação relativa ao COMPERJ foi reaberta para incluir a FIDENS, e 

que PAULO ROBERTO COSTA lhe afirmou que tal providência 

foi feita a pedido de parlamentares (fl. 622). 

ALBERTO YOUSSEF corroborou o depoimento e indicou 

que houve pagamento de vantagem indevida a PAULO ROBERTO 

COSTA em troca da participação das empresas na licitação da Refi-

naria PREMIUM I. ALBERTO YOUSSEF afirmou também ter 

sabido antecipadamente o resultado dessa licitação,14  ou seja, o pro- 

14  No Termo de Colaboração n. 41 de ALBERTO YOUSSEF consta: "QUE, 
com relação ao que consta do Anexo 41 - TERRAPLANAGEM 
PREMIUM I afirma que por volta do ano de 2010 ou 2011 foi licitada a 
obra para a terraplenagem da refinaria PREMIUM I do Maranhão, sendo 
acertado que as vencedoras seriam as empresas GALVAO 
ENGENHARIA, SERVENG e FIDENS; QUE, consigna que ficava 
sabendo antecipadamente do nome das empresas que ganhariam a licitação, todavia 
o declarante não participava desse ajuste; QUE, foram feitas reuniões junto ao 
escritório do declarante na Rua São Gabriel para o pagamento da comissão de um 
por cento sobre o valor do contrato, sendo que tais pagamentos teriam iniciado cerca 
de seis meses depois do início da obra; QUE, foi feita uma reunião com a 
empresa GALVAO ENGENHARIA, representada pelo engenheiro 
ERTON, sendo acertado que a comissão seria repassada mediante a 
emissão de notas das empresas MO e RIGIDEZ, acreditando possam ter sido 
emitidas notas por alguma das empresas de LEONARDO também; QUE, os 
contratos entre as empreiteiras e as empresas de WALDOMIRO visando dar 
cobertura ao pagamento das comissões, geralmente eram confeccionados pelas 
próprias empreiteiras; QUE, um diretor de nome PAULO da empresa 
SER VENG ENGENHARIA procedeu a negociação da comissão a ser 
paga pela empresa, a qual foi parcelada em cerca de sete vezes de cem mil 
reais; QUE, o próprio PAULO esteve no seu escritório da Rua São Gabriel 
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cedimento administrativo foi direcionado, o que obviamente apenas 

ocorreria mediante pagamento de propina. 

Tais circunstâncias são confirmadas pelo Laudo Pericial 

1.187/2015, às fls. 529/575, o qual atesta que a FIDENS já pos-

suía Certificado de Registro e Classificação 'Cadastral (CRCC) pe-

rante a Comissão de Licitações da PETROBRAS, mas até então 

nunca havia sido contratada. De acordo com os peritos, no final de 

2009, sem justificativa técnica, a empresa teve alterada a classifica-

ção do seu Certificado de Registro e Classificação Cadastral 

(CRCC), o que lhe permitiu participar de licitações de grande porte, 

a exemplo dos Convites 06.78998.098 e 07.43924108, referentes ao 

Conjunto de Edificações do Complexo Petroquímico do Rio de Ja-

neiro (COMPERJ) e da Refinaria PREMIUM I, respectivamente. 

Analisando o cadastro da FIDENS, os peritos manifestaram "estra-

nheza" diante das mudanças ocorridas, dada "a relativa complexi-

dade dos procedimentos de classificação e o tempo decorrido entre 

uma revisão e a seguinte" (fl. 560). Ao final, os peritos concluíram 

que, nos convites acima citados, houve "a ocorrência de restritivi-

dade ao caráter competitivo" (fl. 574). 

É inegável, portanto, que, após as reuniões dos ora denunci-

ados com PAULO ROBERTO COSTA, a FIDENS teve seu 

CRCC alterado para o "Grupo A", o que lhe permitiu participar do 

consórcio que construiu a refinaria PREMIUM I, em consórcio 

entregando tais quantias em espécie; QUE, esclarece que de regra o líder do 
consorcio negociava o pagamento das comissões, sendo que o caso presente foi 
excepcional pois cada empresa acabou pagando o valor proporcional a sua parte do 
contrato; (...] QUE, conforme já referido anteriormente, em relação a todos 
os valores recebidos a titulo de comissionamento foi repassado cerca de 30% 
para PAULO ROBERTO COSTA em espécie". Vide Termos de 
Colaboração n. 41 e n. 50 e Termo de Colaboração Complementar n. 2 de 
ALBERTOYOUSSEF (anexos à cota de encaminhamento da denúncia). 
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com a SERVENG e a GALVÃO ENGENHARIA, bem como 

construir os prédios administrativos do Complexo Petroquímico do 

Rio de Janeiro — COMPERJ." 

Em relação à licitação da Refinaria PREMIUM I, também fo-

ram verificadas irregularidades relacionadas a outra empresa. A 

SERVENG CIVILSAN S/A teve seu CCRC alterado para que ela 
15  Em seu Termo de Colaboração n. 19, PAULO ROBERTO COSTA afir-

ma: "QUE quanto a LUIS FERNANDO RAMOS FARIA e JOSÉ OTÁ-
VIO GERIVIANO, ambos Deputados Federais pelo P1? o declarante recorda-se 
que os recebeu na sede da Petrobrás, no Rio de Janeiro, possivelmente em 2009 ou 
2010; QUE os referidos parlamentares solicitaram ao declarante que viabilizasse a 
participação de uma empresa de Minas Gerais, chamada FIDENS ENGENHA-
RIA, em processos licitató rios da PETROBRAS; QUE os deputados não oferece-
ram ou prometeram qualquer vantagem ao declarante, apenas fizeram um pedido 
em favor da citada empresa; QUE esta empresa FIDENS já constava do ca-
dastro da PETROBRAS, mas não estava sendo chamada para participar 
das licitaçães maiores na Diretoria de Abastecimento, já que não era do 
'grupo A', que abrangia as empresas com maior capacidade; QUE então o 
diretor da FIDENS, chamado RODRIGO ALVARENGA FRANCO, compa-
receu à PETROBRAS e apresentou a empresa ao declarante e esclareceu sua capa-
cidade operacional; QUE, assim o declarante solicitou ao seu assessor CASTELO 
que fosse até a Comissão de Licitação designada para a obra dos prédios adminis-
trativos da COMPERJ, e pedisse à Comissão que, caso fosse positiva a checagem a 
respeito da aptidão para a execução da obra em questão, recomendasse em nome do 
declarante a sugestão de inclusão da FIDENS nos convites que seriam feitos às 
empresas naquela licitação; QUE após isso a empresa de fato veio a ganhar uma li-
citação para a construção dos prédios administrativos do Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro - COMPERJ; QUE certo tempo depois, após a assinatura do con-
trato, o declarante foi convidado pelo deputado LUIS FERNANDO para compa-
recer em seu apartamento no Hotel Fasano no Rio de Janeiro, acredita que ao final 
de 2010 ou inicio de 2011, quando o deputado lhe entregou em espécie a quantia 
de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); QUE o deputado LUIS FERNAN-
DO informou ao declarante que referido valor era um agradecimento enviado pela 
empresa FIDENS pela sua contratação junto à Petrobrás; QUE não houve ne-
nhuma facilidade oferecida à FIDENS para viabilizar sua contratação; QUE o 
único lobby exercido pelos deputados mencionados foi para que a mesma participas-
se dos convites feitos pela Petrobrás; QUE a FIDENS também ganhou uma 
outra licitação na Refinaria PREMIUM 1, no Maranhão, em um consórcio 
com outras empresas, demonstrando que de fato a empresa passou a ser 
chamada com mais frequência para participar das licitaçães da Petrobrás na 
Diretoria de Abastecimento; QUE quem determina quantas e quais empresas, 
dentre as cadastradas junto à Petrobrás, serão chamadas para cada licitação, é a Co-
missão de Licitação; QUE nesse contexto é de grande relevância uma sugestão 
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participasse da licitação para as obras de terraplanagem da Refina-

ria PREMIUM I. Tal convite serviu tão-somente para dar aparência 

de legalidade à participação da pessoa jurídica nessa licitação, 

aproximando-a do cadastro efetivamente necessário. 

Realmente, o laudo pericial mostra que ela não atendia aos re-

quisitos necessários ao convite para tal obra.16  Nada obstante, foi 

convidada com o argumento vago de estimulo à concorrência. O 

argumento de estimulo à concorrência foi tão vago quanto inveridi-

co: outra empresa, a CELI Engenharia, apesar de registrada no 

mesmo nível cadastral da SERVENG, não foi convidada. Se a in-

tenção fosse aumentar a concorrência, a PETROBRAS chamaria 

todas as empresas cadastradas no mesmo nível da SERVENG. O 

laudo consignou: 

[•• 1 
25. Com  base na documentação analisada foi verificado que o 
processo referente à instauração de processo licitatório de con-
vite para a contratação dos serviços de terraplenagem, drenagem 
e obras de acesso na área da Refinaria Premium I pode ser con-
siderado como iniciado em janeiro de 2010, conforme descrito 
no Documento Interno do Sistema Petrobrás - DIP Engenharia 
000053/2010. 26. O valor estimado não estava explicito e era de 
competência da Implementação de Empreendimentos de Infra-
estrutura, Construção Civil, Interligações e Extramuros da EN-
GENHARIA/IEPREMIUM, embora outros parâmetros já esti-
vessem ali definidos, como prazo contratual previsto de 600 
(seiscentos) dias corridos, modalidade convite, regime 'preço 
unitário com parcelas a preços globais e parcelas de preços uni-
tários' e empresas participantes nacionais isoladamente ou em 

vinda de um Diretor para que determinada empresa seja incluída no convi-
te, mas sempre observando que tal sugestão não basta, devendo existir uma análise 
quanto à real capacidade de a empresa dar conta do objeto do contrato para o qual 
concorrerá (...)." (anexo à cota de encaminhamento da denúncia). 

16  Tais fatos são objeto especifico do Inquérito n. 4216, no qual a Procurado-
ria-Geral da República ofereceu denúncia contra JOSE RENAN VAS-
CONCELOS CALHEIROS, ANIBAL FERREIRA GOMES e PAULO 
TWIASCHOR, mas são aqui mencionados a titulo ilustrativo. 
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consórcio. As exigências de habilitação para as empresas é que 
estas fossem cadastradas para o item 03.01.01 - Movimentação 
de Terra - Barragens e diques no grupo 'A' e, em pelo menos 
um dos itens abaixo, também no grupo 'A': 03.01.02 - Const. de 
pistas, vias de acesso, arruamento, e pavimentação e 03.02 - Ca-
nais de obras de drenagem, porte econômico acima de R$ 
280.000.000,00 (duzentos e oitenta milhões de reais), portal eco-
nômico nota mínima igual a 3,00 (três), portal técnico nota min" i-
ma igual a 7,00 (sete) e portal de SMS nota mínima igual a 2,0 
(dois). 

Ainda nesse mesmo documento, assinado pelos Srs. Pedro 
José Barusco Filho, gerente executivo de engenharia e Luiz Al-
berto Gaspar Domingues, gerente executivo de abastecimento e 
programas de investimento, foi esclarecido que para a empresa 
ODEBRECHT Plantas Ind. e Part. S.A. foi utilizado o porte 
econômico da empresa Construtora Norberto Odebrecht S.A. e 
proposta a inclusão da empresa SERVENG CIVILSAN 
S.A. Emp. Assoe, de Eng., apesar de não atender aos crité-
rios definidos, visando o aumento da competitividade do 
certame e por estar atuando com forte presença no Estado 
do Maranhão. Além disso, definia que as licitantes convidadas 
poderiam formar consórcios com até 4 (quatro) empresas, desde 
que inscritas no cadastro da PETROBRÁS/MA 	FERIAIS, nos 
grupos 'A' ou 'B' em pelo menos um dos itens: 03.01.01 - Movi-
mentação de Terra - Barragens e diques, 03.01.02 - Const. de 
pistas, vias de acesso, armam, e pavimentação, 03.02 - Canais de 
obras de drenagem, 03.03.02.01 - Constr. estruturas de concreto 
armado, 03.04.04 - Supressão de vegetação e 03,16 - Forneci-
mento e aplicação de concreto projetado. 

Dessa forma, as empresas ODEBRECHT Plantas Ind. e 
Part. S.A. e SERVENG-CIVILSAN S.A. Emp. Assoe, de Eng. 
juntaram-se às outras 18 (dezoito), retiradas do sistema de ca-
dastro da PETROBRÁS, fazendo parte da lista de 20 (vinte) em-
presas efetivamente convidadas no âmbito do Convite n° 
0743924108. [...] 
72. O documento suporte da lista de empresas, constante do 
DIP Engenharia 000053/2010, encaminhado pela PETRO-
BRÁS, via e-mail, seria a relação de empresas selecionadas (ar-
quivo 'relação de empresas retiradas do PROGEFE 1.pdf), 
porém o mesmo é datado de 04/02/2010 e, portanto, cerca 
de 10 (dez) dias após a data de emissão (26/01/2010) do re-
tromencionado DIP, além de conter 55 (cinquenta e cinco) re-
gistros relativos a 21 (vinte e uma) empresas, sendo que as 
empresas Construtora Celi Ltda., TESA Óleo e Gás S/A e 
SERVENG-CIVILSAN S.A. Emp. Assoe, de Eng. não aten-
diam a todos os requisitos necessários, o que não as qualifica- 
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riam para participar do convite ora sob exames. Assim, pode-
mos concluir que as empresas selecionadas seriam 18 (dezoi-
to), porém a lista existente no DIP Engenharia 000053/2010 
contém alterações, estando ausente a empresa A.R.G. Ltda.. 
73. Nesse ponto, os Peritos destacam novamente que foi detec-
tada a inclusão de empresas fora do rol de empresas seleci-
onadas do cadastro, sendo que essas atendiam a todos os re-
quisitos definidos na solicitação da contratação. As gerências 
executivas de engenharia e de abastecimento e programas de in-
vestimento justificaram a inclusão da empresa ODEBRECHT 
Plantas Ind. e Part. S.A. mediante utilização do porte econômico 
da empresa Construtora Norberto Odebrecht S.A. e propuse-
ram a inclusão da empresa SERVENG-CIVILSAN S.A. Emp 
Assoc. de Eng., apesar de não atender aos critérios definidos 
pela PETROBRÁS, visando o aumento da competitividade do 
certame e por estar atuando com forte presença no Estado do 
Maranhão. Na mesma situação cadastral da SERVENG encon-
trava-se a empresa Construtora Celi Ltda., embora essa última 
não tenha sido incluída pelas gerências para participar do certa-
me. Os Peritos consideram as justificativas indevidas, vagas e 
não técnicas, sendo essa prerrogativa de indicar empresas 
que não atendam integralmente aos requisitos exigidos 
uma forma de irregularidade que acarreta possibilidade de 
fraudar o processo, restando claro que essas empresas já 
estavam sendo favorecidas antes mesmo da efetiva realiza-
ção do certame em si. (fls. 550/551) 

Portanto, a SERVENG foi indevidamente chamada, por meio 

do Convite n. 0743924108, de 10/2/2010, a participar de licitação 

para as obras de terraplanagem da Refmaria PREMIUM I, em Ba-

cabeira, no Maranhão. Para essa licitação, a PETROBRAS convi-

dou 20 (vinte) empresas, todas já cadastradas na estatal. 

A SERVENG formou consórcio com as empresas Galvão 

Engenharia e FIDENS. Tal consórcio se sagrou vencedor do certa-

me licitatório. Tanto a SERVENG, como a Galvão Engenharia, as- 

sim como a FIDENS, para serem contratadas, pagaram vantagens dhp; 

indevidas a agentes públicos17. 	 14sr 

17  ALBERTO YOUSSEF, em seu Termo de Declarações Complementar n. 
02, afirmou: "(...) QUE a FIDENS era consorciada com a SERVENG e 

31 de 38 



is 1 

Procuradoria-Geral da República 	 Inquérito n° 3.991 

O Laudo Pericial 1.187/2015 mostra que a FIDENS teve 

como primeiro contrato relevante com a PETROBRAS o da Refi-

naria PREMIUM I. Após esse, passou a celebrar contratos relevan-

tes com a sociedade de economia mista, tanto isoladamente como 

em consórcio com outras empresas: 

• 	.1 
A primeira obra de grande porte, junto à PETROBRAS, 

vencida pela empresa FIDENS foi a terraplenagem da Refina-
ria Premium I em Bacabeira/MA, sob a forma de consórcio 
com as empresas Gaivão e SERVENG em maio de 2010. A 
partir daí a empresa FIDENS ganhou mais 2 (duas) obras ain-
da em 2010, o primeiro conjunto de edificações da COM-
PERJ em Itaboraí/RJ de forma isolada, no mês seguinte em 
julho/2010 e a outra em setembro de 2010, em consórcio 
com a empresa MILPLAN para o pátio de manuseio de co-
que no município do Rio de Janeiro/RJ. No ano seguinte, 
2011, venceu sozinha o sistema de água e resfriamento do 
Bloco I em março e depois, em agosto, a unidade de tochas 
de refino em consórcio com a empresa TENACE, ambas no 
Rio de Janeiro/RJ. 

Assim, pode-se concluir que, por volta do final do ano de 
2009, a empresa FIDENS logrou êxito em participar de licita-
ções de obras de grande porte junto à PETROBRAS, o que 
não ocorria até então, tendo se sagrado vencedora em algu-
mas delas. Isso permitiu, inclusive, a conquista de importantes 
acervos técnicos que a qualificam para obras desse porte no 
futuro, em qualquer área da administração pública." 
529/575) 

GAL VÃO ENGENHARIA para obras de terraplanagem da PREMIUM I; 
QUE, desta obra, o declarante cobrou os valores referentes à GALVÃO 
ENGENHARIA com o senhor ERTON; QUE da SER VENG também foram 
pagos os valores devidos; QUE, porém, a FIDENS não havia pago os valores 
entabulados, que correspondiam a 1% do valor da obra, proporcional à participação 
dela na obra; QUE esclarece que ao tratar da FIDENS com PAULO 
ROBERTO COSTA, este disse que não seria necessário fazer tal contato, pois 
como a FIDENS havia sido contratada a pedido de LUIZ FERNANDO, este 
Deputado se encarregaria de cobrar os valores referentes à empresa diretamente." (fls. 
55/58) 
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Em suma, as outras duas empresas participantes do Consórcio 

vencedor da licitação para obras da Premium I, a Galvão Engenha-

ria e a SERVENG, pagaram propina para agentes políticos e servi-

dores públicos. A própria SERVENG pagou valores em espécie a 

PAULO ROBERTO COSTA em contrapartida à participação na li-

citação, tendo esse fato sido denunciado pela Procuradoria-Geral 

da República (Inquérito n. 4216). 

A FIDENS e a SERVENG tiveram alterações cadastrais não 

usuais e efetivamente suspeitas no final de 2009 e ordens para con-

vites efetivos para participação em licitações de valores elevados da 

PETROBRAS. A SERVENG não poderia participar regularmente 

da licitação da Refinaria PREMIUM I, mas mesmo assim foi con-

vidada. A SERVENG e a FIDENS tiveram o contrato da PRE-

MIUM I, disparadamente, como o de maior montante celebrado 

por ambas as empresas com a PETROBRAS; a partir daí passaram 

a obter outras contratações também financeiramente relevantes 

com a estatal A SERVENG, apenas desde 2010, ano do contrato 

com a PREMIUM I, passou a doar valores elevados ao PMDB e a 

firmar outros contratos com a administração pública. No âmbito 

da Operação Lava Jato, existem vários outros fatos similares já 

comprovados no sentido de que doações oficiais foram um dos 

meios de pagamento de propina. 

No caso objeto da presente denúncia, há provas suficientes de 

que os Deputados Federais LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA 

e JOSÉ OTÁVIO GERMANO cooptaram PAULO ROBERTO 

DA COSTA para que este, no uso de seu cargo e mediante recebi-

mento de vantagens indevidas, interviesse na PETROBRAS como 

33 de 38 



rt.,0  4.) 

Procuradoria-Geral da República 	 Inquérito n° 3.991 

intuito de prestigiar indevidamente a empresa FIDENS em licita-

ções daquela sociedade de economia mista. 

4. Adequação típica das condutas narradas 

Os Deputados Federais LUIZ FERNANDO RAMOS FA-

RIA e JOSÉ OTÁVIO GERMANO, agindo com vontade livre e 

consciente, ao entregarem R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a 

PAULO ROBERTO COSTA, com a finalidade de retribuir favore-

cimentos em contratos e obras de vulto na PETROBRAS à empre-

sa FIDENS, cujos interesses eram representados pelos parlamenta-

res, concorreram para que o então Diretor de Abastecimento rece-

besse diretamente para si vantagem indevida em razão de tal fun-

ção pública. 

PAULO ROBERTO COSTA efetivamente agiu, violando de-

ver funcional, para que a PETROBRAS incluísse a FIDENS inde-

vidamente em licitações da Refinaria PREMIUM I e do COM-

PERI As condutas de LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA e 

JOSÉ OTÁVIO GERMANO acima narradas configuram o cri-

me de corrupção passiva qualificada, em concurso de pessoas, pre-

visto no art. 317, 5 1", combinado com o art. 327, § 2", cumulado 

com o art. 29, todos do Código Penal: 

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta 
ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de as-
sumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar 
promessa de tal vantagem: 

Pena — reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. 

§ 1" - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência 
da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de 
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praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever 
funcional. 

Art. 327 - Considera-se funcionário público, para os efeitos 
penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, 
exerce cargo, emprego ou função pública. 

5 1° - Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, 
emprego ou função em entidade paraestatal, e quem trabalha 
para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada 
para a execução de atividade típica da Administração Pública. 

5 	- A pena será aumentada da terça parte quando os auto- 
res dos crimes previstos neste Capitulo forem ocupantes de 
cargos em comissão ou de função de direção ou assessora-
mento de órgão da administração direta, sociedade de econo-
mia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder 
público. 

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime in-
cide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabili-
dade. 

PAULO ROBERTO DA COSTA, utilizando-se de seu cargo 

de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS, com vontade livre 

e consciente, efetivamente aceitou a promessa e recebeu a vanta-

gem indevida, por meio de dinheiro em espécie, pago em razão de 

sua função, com a finalidade de incluir irregularmente e não obstar 

a participação da FIDENS em procedimentos licitatórios de maior 

vulto na PETROBRÁS. 

5. Requerimentos 

Assim, demonstrada a existência de elementos suficientes de 

materialidade e autoria delitivas, o Procurador-Geral da República 

oferece a presente denúncia contra LUIZ FERNANDO RAMOS 

FARIA e JOSÉ OTÁVIO GERMANO, bem como requer: 

35 de 38 



Procuradoria-Geral da República 	 Inquérito n° 3.991 

a notificação dos denunciados para oferecerem resposta es-

crita no prazo de 15 (quinze dias); 

o recebimento da presente denúncia; 

a citação dos acusados para acompanhamento da instrução, 

nos termos dos arts. 1° a 12 da Lei n. 8.038/1990 e do disposto no 

Código de Processo Penal; 

durante a instrução do feito, a adoção das seguintes diligên-

cias: a) a oitiva das testemunhas abaixo arroladas; h) outras medi-

das que venham a ser consideradas necessárias e oportunamente 

requeridas; 

confirmada na instrução a prova até agora produzida, o 

acolhimento da pretensão punitiva estatal ora deduzida, com a con-

denação dos denunciados: 

5.1) LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA e JOSÉ OTÁ-

VIO GERMANO às penas art. 317, § 1°, combinado com o art. 

327, § 2", cumulado com o art. 29, todos do Código Penal; 

a condenação dos acusados à reparação dos danos materi-

ais e morais causados por suas condutas, nos termos do art. 387, 

inciso IV, do Código de Processo Penal, fixando-se um valor míni-

mo equivalente ao montante cobrado a titulo de propina no caso, 

no patamar de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para os danos 

materiais e de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para- os danos 

transindividuais, já que os prejuízos decorrentes da corrupção são 

difusos (lesões à ordem econômica, à administração da justiça e à 
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administração pública, inclusive à respeitabilidade do parlamento 

perante a sociedade brasileira), sendo dificilmente quantificados; e, 

7) a decretação da perda da função pública para os condena-

dos detentores de cargo, emprego público ou mandato eletivo, 

principalmente por terem agido com violação de seus deveres para 

com o Estado e a sociedade, nos termos do art. 92 do Código Pe-

nal. 

Brasília (DF), 11 de a 	e 2017. 

Rodrigo Janot M eito de Barros 

Procurador-Geral da República 

ROL DE TESTEMUNHAS 

PAULO ROBERTO COSTA, brasileiro, nascido em 1/1/1954, 
filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina Pereira da Silva Costa, 
engenheiro, portador do documento de identidade IV 
1708889876/CREA/RJ e do CPF 302.612.879-15, com endereço 
na Rua Ivando de Azambuja, casa 30, condomínio Rio Mar IX, 
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ (colaborador); 

ALBERTO YOUSSEF, brasileiro, casado, filho de Kalim Yous-
sef e Antonieta Youssef, nascido em 6/10/1967, empresário, ins-
crito no RG sob o n. 35064702 — SSSP/PR e no CPF sob o n. 
532.050.659-72, com endereço na rua Dr. Elias César, n. 155, ap. 
601, Jd. Petrópolis, Londrina/PR (colaborador); 

RICARDO RIBEIRO PESSOA, brasileiro, casado, empresário, 
nascido em 15/11/1951, filho de Heloísa de Lima Ribeiro Pessoa, 
inscrito no CPF/MF sob o n. 063.870.395-68, residente na Mame- 
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da Ministro Rocha Azevedo, n. 872, apartamento 141, Jardins, São 
Paulo, São Paulo, com domicilio profissional na sede da empresa 
UTC Engenharia S/A, localizada na Avenida Alfredo Egidio de 
Souza Aranha, n. 384, Chácara Santo Antônio, São Paulo, São Pau-
lo (colaborador). 

d) PAULO PINHEIRO DE CASTELO BRANCO, brasileiro, ca-
sado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o n. 244.869.907-06, re-
sidente na Rua Clarisse índio do Brasil, n. 30, apartamento 304, 
Flamengo, Rio de Janeiro, com domicilio profissional na Avenida 
República do Chile, n. 65, 23° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ. 

RPQ/RTS/CN 
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