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Metade do valor correspondente à vantagem indevida paga 
por RI CARDO PESSOA foi repassada por EDUARDO DA 
FONTE a um terceiro indicado por DJALMA RODRIGUES 
DE SOUZA: R$ 150.000,00, em dois cheques (de R$ 50 mil e 
R$ 100 mil), pagos em 201 O mediante doações oficiais feitas pelo 
próprio EDUARDO DA FONTE a ÉRICO TAVARES DE 
SOUZA6, candidato a deputado estadual em Pernambuco pelo 
PTC e sobrinho de DJALMA RODRIGUES DE SOUZA. 

Dessa forma, RICARDO PESSOA prometeu atender a soli
citação e efetivamente pagou vantagem indevida a EDUARDO 
DA FONTE após a oferta, apresentada por este e DJALMA 
RODRIGUES DE SOUZA, de que a UTC seria beneficiada 
por contratos para obras na COQUEPER/ COQUEPAR, em 
troca do valor aproximado de R$ 300 mil reais (o valor solicitado 
inicialmente por EDUARDO DA FONTE variou entre R$ 
500 n1il a R$ 600 mil), além de eventual pagamento sobre as par-
celas a serem recebidas na obra. 

Ao pactuar e efetivamente concorrer para a realização de pa
gamentos de vantagem indevida sob o estratagema de doações 
eleitorais oficiais, escamoteadas ainda pelo fato de serem doações 
ao diretório estadual do PP posteriormente repassadas à campanha 
de EDUARDO DA FONTE, bem como promover a transfe
rência de parte desses valores em beneficio de familiar de DJAL
MA RODRIGUES DE SOUZA, o denunciado ocultou e dis-
simulou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação 

6 Ora não denunciado em razão do desmembramento requerido na cota da denúncia, de modo que o processo em relação a ele deve tramitar em primeira instância. 
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e propriedade de valores provenientes de crime contra a adminis
tração pública. 

2. Contextualização dos fatos no âmbito da chamada "Operação Lava Jato" 

Inicialmente, procurava-se apurar esquema de lavagem de di
nheiro envolvendo o ex-Deputado Federal JOSÉ MOHAMED 

JANENE, o doleiro CARLOS HABIB CHATER e as empresas 
CSA Project Finance Ltda. c Duncl Indústria e Comércio Ltda. 
Essa apuração resultou no ajuizamento da ação penal objeto do 
Processo n. 5047229-77.2014.404.7000. 

A investigação inicial foi , a seu tempo, ampliada para alcançar 
a atuação de diversos outros dolciros, revelando a ação de grupos 
distintos, mas interligados. Tais doleiros relacionavam-se entre si 
para o desenvolvimento das atividades criminosas. Formavam, to
davia, grupos autônomos e independentes, com alianças pontuais. 
Isso deu origem a quatro operações, que acabaram, em seu con
junto, conhecidas como "Operação Lava Jato". 

No decorrer das investigações sobre lavagem de dinheiro, fo
ram detectados elementos que apontavam no sentido da ocultação 
de recursos provenientes de crimes de corrupção praticados no 
âmbito da PETROBRAS. O aprofundamento das apurações con
duziu à constatação de que, no rrúnimo entre os anos de 2004 e 
2012, as diretorias da sociedade de economia mista estavam dividi-
das entre partidos políticos, que eram responsáveis pela indicação e 

JJ 
manutenção dos respectivos diretores. 
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Por outro lado, apurou-se que as empresas que possuíam con
tratos 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, entre outras, pelas 
empreiteiras ODEBRECHT, UTC, OAS, CAMARGO COR
RÊA, QUEIROZ GALVÀO, MENDES JÚNIOR, ANDRADE 
GUTIERREZ, GALVÃO ENGENHARIA e ENGEVIX. 

Especialmente a partir de 2004, essas empresas dividiram en
tre si as obras da PETROBR.AS, evitando que empreiteiras não 
participantes do cartel fossem convidadas para ou vencessem os 
correspondentes processos seletivos. Referido cartel atuou ao lon
go de anos, de maneira organizada, inclusive com "regras" previa
mente estabelecidas, semelhantes ao regulamento de um campeo
nato de futebol. Havia, ainda, a repartição das obras ao modo da 
distribuição de prêmios de um bingo. Assim, antes do início dos 
certames,já se sabia qual seria a empresa ganhadora. As demais lici
tantes apresentavam propostas apenas para dar aparência de legali
dade à falsa disputa. 

Para garantir a manutenção do cartel, era relevante que as 
empreiteiras cooptassem agentes públicos da PETROBIUS, espe
cialmente os diretores, que possuíam grande poder de decisão no 
âmbito da sociedade de economia mista. Isso foi facilitado em ra
zão de os diretores serem nomeados com base no apoio de parti
dos e agentes políticos, tendo ocorrido comunhão de esforços e 
interesses entre os poderes econômico c político para implantação 
e funcionamento do esquema. 
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Os funcionários de alto escalão da PETROBRAS recebiam 
vantagens indevidas das empresas cartelizadas c, 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 
participantes das convocações e agindo para que a empreiteira es
colhida pelo cartel fosse a vencedora do certame. Ademais, esses 
funcionários permitiam negociações diretas injustificadas, celebra
vam aditivos desnecessários e com preços excessivos, aceleravam 
contratações com supressão de etapas relevantes e vazavam infor
mações c;;igilosas, entre outras irregularidades, todas em prol das 
empresas cartelizadas. 

Porém, os valores ilícitos se destinavam aos diretores da PE-
TROBRAS e aos partidos políticos e agentes (sobretudo parla
mentares) responsáveis pela indicação e manutenção daqueles nos 
cargos. Tais quantias eram repassadas aos agentes políticos de ma
neira periódica e ordinária, e também de forma episódica e extra
ordinária (como no caso em tela), sobretudo em épocas de elei
ções ou de escolhas das lideranças. Os agentes políticos, plenamen
te conscientes das práticas indevidas que ocorriam na PETRO
BRAS, não apenas patrocinavam a manutenção ou não interferiam 
na nomeação dos diretores 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 políti
ca conferidos pelas agremiações partidárias c seus integrantes, em 
especial aqueles que participavam de seu comando ou que exerci-
am funções relevantes no Governo Federal, para a indicação e ma-
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nutenção do respectivo Diretor da PETROBRAS, tinha a finalida
de predeterminada de locuplctação. 

A repartição política das diretorias da PETROBRAS se reve
lou mais evidente em relação à Diretoria de Abastecimento, à Di
retoria de Serviços e à Diretoria Internacional, envolvendo sobre
tudo o Partido Progressista- PP, o Partido dos Trabalhadores- PT 
e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, da 
seguinte forma: 

a) A Diretoria de Abastecimento, ocupada por PAULO ROBERTO COSTA entre 2004 e 2012, era de indicação do PP, com posterior apoio do PMDB; 
h ) A Diretoria de Serviços, ocupada por RENATO DU QUE entre 2003 e 2012, era de indicação do PT; 
c) A Diretoria Internacional, ocupada por NESTOR CERVERÓ entre 2003 e 2008 e por JORGE ZELADA entre 2008 e 2012, era de indicação inicialmente do PT e depois do PMDB. 

Como se vê, as investigações da denominada "Operação Lava 
Jato" descortinaram a atuação de organização criminosa complexa, 
formatada em típica organização nodal, como modernamente sói 
ocorrer na macrocriminalidade relacionada aos chamados crimes 
de colarinho branco, pela qual os diversos envolvidos se 
especializaram em núcleos de atuação, relativamente autônomos, 
posto que interdependentes, dando, cada um, suporte à atuação dos 
demais. Destacam-se, nessa estrutura, basicamente quatro núcleos: 

a) O núcleo político, formado principalmente por paria mentares que, utilizando-se de suas agremiações partidárias, indicavam e mantinham funcionários de alto escalão da PE-
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TROBRAS, em especial os diretores, recebendo vantagens 
indevidas pagas pelas empresas cartelizadas (componentes do 
núcleo econômico) contratadas pela sociedade de economia 
mista, após a adoção de estratégias de ocultação e dissimula 
ção da origem dos valores pelos operadores financeiros do 
esquema; 

b) O núcleo econômico, formado pelas empreiteiras car 
telizadas contratadas pela PETROBRAS, que se beneficia
vam dos contratos e, em contrapartida, pagavam vantagens 
indevidas a funcionários de alto escalão da sociedade de eco
nomia mista e aos componentes do núcleo político, por 
meio da atuação dos operadores financeiros, para manuten 
ção do esquema; 

c) O núcleo administrativo, formado pelos funcionários 
de alto escalão da PETROBRAS, especialmente os diretores, 
os quais eram indicados e mantidos pelos integrantes do nú 
cleo político e recebiam vantagens indevidas das empresas 
cartelizadas, componentes do núcleo econômico, para viabi
lizar o funcionamento do esquema; 

d) O núcleo financeiro, formado pelos operadores tanto 
do recebimento das vantagens indevidas das empresas carte
lizadas integrantes do núcleo econÔmico como do repasse 
dessa propina aos componentes dos núcleos politico e admi
nistrativo, mediante estratégias de ocultação e dissimulação 
da ongem desses valores. 

No decorrer das investigações e ações penais, foram celebra

dos diversos acordos de colaboração premiada entre réus e o Mi

nistério Público Federal. Foi nesse contexto que a Procurado-

ria-Geral da República e RICARDO RIBEIRO PESSOA, pro

prietário do grupo UTC, um dos principais envolvidos no esque

ma, firmaram acordo de colaboração premiada. 

O inquérito que dá suporte especificamente à presente den

úncia se originou de Acordo de Colaboração de RICARDO RI

BEIRO PESSOA, em razão do qual confessou condutas delituosas 

suas c descreveu crimes de corrupção e lavagem de dinheiro co-
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metidos pelo Deputado Federal EDUARDO DA FONTE e por 
DJALMA RODRIGUES DE SOUZA no âmbito da PETRO
I3RAS, mais especificamente envolvendo a PETROCOQUE S.A., 
controlada pela PETROQUISA S.A., esta subsidiária da PETRO
BRAS. 

As condutas criminosas especificamente imputadas nesta den
úncia são a seguir detalhadamente descritas. 

3. Dos fatos e seus elementos de prova (justa causa) 

RICARDO RIBEIRO PESSOA foi apresentado a EDU
ARDO DA FONTE por DJALMA RODRIGUES DE 
SOUZA como "um Deputado Federal que poderia ajudar a UTC a 
ganhar contratos no âmbito de uma controlada da PETROBRAS, cha
mada PETROCOQUE"7 . Esse encontro foi realizado em São Pau
lo, no antigo escritório da UTC, na Rua Bela C intra, em 2009. 

EDUARDO DA FONTE e DJALMA RODRIGUES 
D E SOUZA propuseram a R ICARDO PESSOA que a UTC 
fosse beneficiada em contratos da COQUEPAR , voltados à cons
trução de unidades de processamento de coque (resíduo do cra
queamento do petróleo8). Seriam construídas três fábricas: a pri
meira seria a COQUEPAR, no Paraná, a segunda a COQUE
PER, em Pernambuco, c a terceira no COM PERJ, no Rio de~ 

7 
Termo de Colaboração n. 1 O, às fls. 5/1 O. 8 O coque verde (resíduo do petróleo), após calcinado, é utilizado para a produção de fertilizante e vendido no mercado interno c sobretudo externo. 
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neiro. A proposta foi para que a UTC tivesse prioridade e prefe
rência nas obras da COQUEPAR, no Paraná. 

Segundo exposto a RICARDO PESSOA nessa primeira 
reunião, DJALMA RODRIGUES DE SOUZA integrava o 
Conselho da PETROCOQUE, que, junto com a UNIMETAL, 
criaria a COQUEPAR, além de ser gerente-executivo da PE
TROBRAS. Nessa qualidade, DJALMA RODRIGUES DE 
SOUZA declarou ter o comando sobre esse investimento da PE-
TRO BRAS. As obras seriam fruto de concorrência privada, pro
movida pela COQUEPAR, da qual a PETROBRAS seria sócia. 

Estando todos de acordo com a proposta, EDUARDO DA 
FONTE e RICARDO PESSOA participaram de uma segunda 
reunião 9 , na qual trataram especificamente de valores e forma de 
pagamento da vantagem indevida. EDUARDO DA FONTE pe
diu a RICARDO PESSOA, inicialmente, valores em torno de R$ 
500.000,00 a R$ 600.000,00, tendo se chegado, após negociações, 
ao valor final de R$ 300.000,00 de propina, além de parcelas cor
respondentes aos pagamentos recebidos pela UTC no curso da 
execução do contrato. Essa segunda reunião foi realizada no novo 
escritório da UTC, na Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 384, 
Chácara Santo Antônio, São Paulo 10• 

Selado o acordo e estabelecido o valor da propina, RICAR-
DO PESSOA efetivamente pagou os R$ 300.000,00 solicitados J-7 
por EDUARDO DA FONTE, sendo R$ 100.000,00 em espécie~ 

9 Entre a primeira e a segunda reuniões passaram-se cerca de cinco meses, segundo RICARDO PESSOA. 
10 Local onde o escritório da UTC em São Paulo passou a funciOnar em dezembro de 2009. 
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e RS 200.000,00 em doações oficiais para sua campanha do ano 

de 2010 para o cargo de Deputado Federal. 

A terceira reunião, na qual também estavam presentes apenas 

EDUARDO DA FONTE e RICARDO PESSOA, foi para o 

pagamento do valor de R$ 100.000,00 em espécie, novamente no 

escritório da UTC, na Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 384, 

Chácara Santo Antônio, São Paulo. 

O relato de RICARDO PESSOA foi confirmado por WAL

MIR PINHEIRO PESSOA (fls. 151 I 152), empregado da UTC. 

Dessa forma, RICARDO PESSOA pagou o que prometera, 

a vantagem indevida solicitada por EDUARDO DA FONTE e, 

na expectativa do cumprimento do acordado, realizou os projetos 

correspondentes. Entretanto, as obras jamais se efetivaram. 

Interessado em receber as parcelas de vantagens indevidas 

correspondentes aos pagamentos que seriam feitos à UTC no cur

so da execução do contrato com a COQUEPAR, EDUARDO 

DA FONTE ligou algumas vezes para RICARDO PESSOA, 

perguntando "como estavam as obras" e solicitando mais paga

mentos. Como o contrato com a COQUEPAR não havia avança

do, RICARDO PESSOA passou a cobrar de EDUARDO DA 

FONTE as obras c vantagens que ele havia prometido - quando 

o Deputado, então, simplesmente parou de procurá-lo. Os R$ 

300.000,00 de propina já haviam sido pagos, frise-se. 

Portanto, a UTC não foi contratada para fazer as obras da 

COQUEPAR (porque nunca existiram) e EDUARDO DA 

FONTE nunca devolveu a vantagem indevida de R$ 300.000,00. 
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Nas palavras do próprio RICARDO PESSOA, EDUARDO DA 
FONTE lhe aplicou um "passa-moleque". 

Relevam para a compreensão do caso os documentos de fls. 
94/ 105 e o DVD encartado à fl . 106 dos autos do Inq. 4.118/ DF. 
Eles trazem resumo sobre a relação da UTC com as obras da CO
QUEPER/ COQUEPAR acompanhada da documentação perti
nente, incluindo demonstrativos dos gastos efetuados pela UTC 
diante da perspectiva de ser contatada para a realização das obras, à 
vista do acerto feito entre RICARDO PESSOA, o Deputado Fe
deral EDUARDO DA FONTE e DJALMA RODRIGUES 
DE SOUZA. 

Assim se detalha no apontado documento (fls. 94/ 1 05): 

"Este documento tem como objetivo apresentar os Esclare
cimentos referentes a contratação que seria feita pela CO
QUEPAR, mais especificamente, sobre a alegação que "a 
UTC inclusive chegou a realizar os projetos correspondentes, 
mas a obra não se ifetivou", conforme sohcitado em 
09/ 09/ 20 15, em cumprimento a despacho exarado no RE 
73/ 2015-INQ 4118-STF. 

( ... ) 

Estes processos, através da errussao do Convite COQUE
PAR no 002/ 2008, foram iniciados em 30/10/2008 e 
encerrados em 24/03/2014, quando a UTC recebeu a 
carta COQUEPAR CT- 011/14 informando que o último 
dos vários processos de Tomada de Preços fora CANCELA
DO devido a reavaliação dos planos de investimentos de 
seus investidores. 

Durante esse período de 5,5 anos (cinco anos e meio), o 
processo aconteceu em diversas fases, abrangendo a elabora-
ção de inúmeras e diferentes propostas, todas elas envolven
do muitos profissionais de projeto, compras, construção, or
çamento, etc., e conseguentemente despesas significativas. 
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Apesar de todos esses esforços, houve uma única contra
tação da UTC pela COQUEPAR, que ocorreu em 
09/07/2009, e foi referente a elaboração de um Projeto Bá 
SlCO. 

O escopo dessa contratação era a execução da Unidade de Seropédica - RJ, que deveria acontecer em duas fases distin
tas ( ... ) 

... a única contratação da UTC pela COQUEPAR foi a elaboração de um correspondente Orçamento I )etalhado, con
forme descrição da Fase 1 acima. O valor referente a Fase 1, negociado c contratado a partir 
da proposta inicial UTC, foi de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). 

Para desenvolvimento de parte do escopo da Fase 1, 
a UTC subcontratou a LEME Engenharia Ltda., que f01 a responsável pela elaboração do Projeto Básico. O respecti
vo contrato com a LEME foi feito no valor de R$ 2.009.973,00 (dois milhões e nove mil, e novecentos e setenta e três reais). 

Segundo especificado no documento de fls. 94/ 105, a UTC 
recebeu R$ 3 milhões para a elaboração de Projeto Básico e de 
um correspondente Orçamento Detalhado (Fase 1) e gastou, so
mente na subcontratação da LEME Engenharia Ltda. para desen
volvimento de parte do escopo da Fase 1, mais de R$ 2 milhões. 
Todas as demais atividades da UTC com a COQUEPAR foram 
desenvolvidas por equipe própria da UTC, incluindo: 

" ... Gerenciamento, Coordenação e Planejamento, Fiscaliza
ção do Projeto Básico LEME, Atividades de Suprimentos 
(Procura e Pré- negociação de materiais e equipamentos), le
vantamentos dos serviços e materiais de Construção Civil, levantamentos dos serviços e materiais de Montagem Eletro 
mecânica, Elaboração do Orçamento D etalhado, Interface c 
Negociação com COQUEPAR, entre outras atividades." 
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As atividades desenvolvidas exclusivamente pela UTC para a 

COQUEPAR ao longo de mais de 5 anos (exceção feita a uma 

parte da Fase 1) foram cobertas pela própria UTC, na perspectiva 

de ser contratada para a execução das obras das unidades CO-

QUEPAR. 

Ocorre que o valor do contrato da Fase 1, pago pela CO

QUEPAR para a UTC, era bem abaixo dos custos reais en

volvidos. 

RICARDO PESSOA aceitou arcar com esses gastos somente 

para possibilitar a contratação e desenvolvimento da Fase 2, que 

era o maior objeto de interesse, e que nunca veio a ser contra

tada. 

Ao final, nenhuma obra foi executada pela UTC. Após a úni

ca contratação da Fase 1, todas as tentativas de viabilizar o projeto 

da COQUEPAR foram frustradas. 

Conclui o relatório de fls. 94/ 105 que todo o processo de 

tentativa de contratação para as obras da COQUEPAlZ foi, em 

termos comerciais, extremamente negativa para a UTC: 

( ... ) em todas essas idas e vindas a UTC só foi 
contratada para a execução do Projeto Básico e Orçamento 
Detalhado da Unidade de Seropédica - RJ, e assim mesmo 
em valor menor que os custos incorridos, conforme de
monstrado. 

Além da perda acima, referente ao único contrato celebrado, 
as inúmeras possibilidades criadas pela COQUEPAR nesse 
período de 5 anos c meio, que exigiram um grande número 
de propostas e revisões, implicaram em custos significativos 
para a UTC, pois as propostas para um Contrato EPC exi-
gem a mobilização significativa de profissionais de Projeto, n 
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Suprimentos, Construção Civil , Montagem Eletromecânica, 
Orçamento, bem como de Coordenação e Gerenciamento." 

EDUARDO DA FONTE (fl . 125) e DJALMA RODRI
GUES DE SOUZA (fl . 135) negaram que tenham ido juntos à 
sede da UTC para a reunião com RICARDO PESSOA. 

A versão deles é categoricamente desmentida pela Secretária 
da UTC em São Paulo, MARIA DE BROTAS NEVES, que assim 
declarou em seu depoimento de fl s. 182/ 183 (grifos não constan
tes no original): 

"[ ... ] QUE, as pessoas que iriam ser recebidas por R ICAR
DO PESSOA tinham que passar pela declarante antes: 
QUE, apresentada à foto de n° 01 reconhece a pessoa 
nela constante com EDUARDO DA FONTE; QUE, 
apresentada à foto n° 02, reconhece a pessoa nela cons
tante como DJALMA RODRIGUES; QUE, EDUAR
DO DA FONTE e DJALMA RODRIGUES, estive
r am juntos, em reunião com RICARDO PESSOA na 
sede da UTC ENGENHARIA em São Paulo; [ . . . 1 
QUE EDUARDO DA FO NTE e DJALMA RODRI
GUES ingressaram no prédio pela garagem, sem 
passar pelo registro da recepção; QUE, a declarante foi re
cebê-los pessoalmente na garante e os acompanhou 
até a sala de RICARDO PESSOA ... " 

O depoimento de MARIA DE BROTAS NEVES é robus
tecido pelo auto de reconhecimento de fl s. 185/187 das fotografias 
de EDUARDO DA FONTE e DJALMA RODRIGUES DE 
SOUZA. 

WALMIR PINHEIRO também confirmou a presença de 
EDUARDO DA FONTE e DJALMA RODRIGUES DE 
SOUZA,juntos, na sede da UTC, bem como a solici tação a RI ~ \0 
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CARDO PESSOA de pagamento de propina em troca de favore

cimento da UTC nas contratações das obras da COQUEPAR. O 
depoimento de WALMIR PINHEIRO (fls. 151 / 152 - grifos não 

constantes no original), de fato, está em integral consonância com 

o Termo de Colaboração de RICARDO PESSOA: 

"QUE a respeito dos fatos em apuração, no que pertine a 
colaboração ofertada por RICAH .. DO PESSOA, referente ao 
pagamento de propina ao Deputado Federal EDUARDO 
DA FONTE para direcionamento da construção da 
COQUEPAR para a empresa UTC ENGENHARIA; 
reafirma que viu EDUARDO DA FONTE em uma 
reunião na sede da UTC ENGENHARIA na cidade 
de São Paulo, juntamente com RICARDO PESSOA 
e outro indivíduo que não conhece e, por conta do 
período já passado, não consegue recordar sua fisionom1a; 
QUE, contudo, recorda, com absoluta certeza, da 
presença de EDUARDO DA FONTE e da presença 
desta terceira pessoa; [ ... 1 QUE contudo, posteriormente, 
RICARDO PESSOA lhe afirmou que havia feito 
reunião, não sabendo precisar se foi a primeira ou a 
segunda, na qual estavam p resentes EDUARDO DA 
FONTE e DJALMA RODRIGUES DE SOUZA; 
QUE, também, afirmou que na segunda reunião 
houve o pedido de "propina" realizado pelo 
Deputado Federal EDUARDO DA FONTE; QUE, ao 
final da negociação, o pagamento de propina foi 
acordado, sendo R$ 200.000,00 via doação oficial 
para o Diretório do Partido Progressista (PP) e R$ 
100.000,00 em espécie, pagos ao Deputado Federal 
EDUARDO DA FONTE, desta feita em um terceiro 
encontro [ ... J" 

Essa negativa também é desmentida pelos elementos de 
convicção colhidos nos autos da apensa Ação Cautelar no 
4047/ DF. 

Perscrutando os extratos de cartões de crédito de 
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que seja eleito e domiciliado no Estado de Pernambuco, esteve 

por mais de uma dezena de vezes na cidade de São Paulo/ SP, 

onde situada a sede da UTC ENGENHARIA, durante o período 

dos fatos. 

EDUARDO DA FONTE efetuou compras com seus 

cartões de crédito em lojas físicas estabelecidas na capital 

paulistana, entre julho de 2009 e novembro de 2010, por, pelo 

menos, treze vezes; configuram-se, destarte, elementos robustos de 

sua presença, por diversas vezes em período de tempo compatível 

com o depoimento do colaborador RICARDO PESSOA, na 

cidade de São Paulo, sede da UTC ENGENHARIA. 

Dessarte, EDUARDO DA FONTE esteve em São 

Paulo/SI~ ao menos em maio de 2009, julho de 2009, agosto de 

2009, setembro de 2009, outubro de 2009, maio de 2010, junho 

de 2010,julho de 2010 c novembro de 201011. 

EDUARDO DA FONTE também negou ter recebido os 

R$ 100.000,00 em espécie de RICARDO PESSOA, mas 

confirmou que RICARDO PESSOA doou, a seu pedido, R$ 

200.000,00 para sua campanha - c para outras campanhas de seu 

Estado, segundo afirma-, em duas parcelas de R$ 100.000,00, via 

diretório do Partido Progressista em Pernambuco (fls. 125/ 127). 

EDUARDO DA FONTE também admitiu ter ligado ao menos 

uma vez depois das eleições para RICARDO PESSOA, mas 

apenas para "agradecer a doação realizada" (fl. 126). 

Quanto a DJALMA RODRIGUES DE SOUZA, ele foi~ 

11 Extratos de cartões de crédito encartados , respectivamente, à~ fls. 132, 105, 
135, 107, 148, 149, 151 e 154 da apensa Ação Cautelar 4047/DF. 
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de fato gerente-executivo de Gás Natural da PETROBRAS - de 
2004 até 2015. Trabalhou também como gerente-geral na área de 
petroquímica da PETROBRAS (fl. 133) e diretor da 
PETROQUISA, circunstâncias conhecidas por RICARDO 
PESSOA e que foram decisivas para o acerto que beneficiou 
EDUARDO DA FONTE. 

Entre os anos de 2009 e 2010, as relações entre a 
PETROCOQUE e a PETROQUISA12, subsidiária da 
PETROBRAS, estão bem ilustradas no " Relatório Anual da 
Ad1ninistração 201 O da Petrobras Química S.A. - Petroquisa -
CNPJ N ° 33.795.055/ 0001-94 - Empresa do Sistema Petrobras" 
(fls . 31/40): 

12 "A Petrobras Química S.A. (Petroquisa) foi criada pelo governo para desenvolver e consolidar a indústria química e pctroquírnica no Brasil. A Petroquisa, em parceria com empresários privados nacionais e estrangeiros (estes detentores de tecnologia), criou os três pólos petroquímicos, hoje ern opera~·ão, construindo e colocando em funcionamento mais de 30 unidades industriais de plásticos, borrachas e outros importados produtos intermediários. Em 1994, por determinação do programa nacional de desestatização, a Petroquisa abriu mão de todas as suas participações majoritárias nas empresas grupo, mantendo-se minoritária em vánas delas. Atualmente, o parque petroquímico brasileiro, moderno e competitivo, fatura mais de US$ 12 bilhões por ano e sua produção está entre as 1 O maiores do mundo. Assegura o abastecimento interno a todos os outros setores industriais e ainda exporta parte de sua produção, desempenhando um relevante papel estratégico no desenvolvimento econômico do país. " (Fonte: <http: / / www.br.com.br/>, A Companhia > Perfil> .%tema em volta do petróleo; acesso em 20.4.2016) 
18 c..le 36 I 
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3. PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 
3.1 - Portfóllo de Participações SocietáriaS 
~ -- --PARTICIPAÇÃO DA PETROQUISA NO CAPITAL DAS EMPRESAS 

DO SISTEMA PETROQUISA 

- --- Pos1c;io em: 31.12.2010 % de participaçio --+ -- ~-- --Controladas I Controladas em Conjunto Votante Social 
Fábnca Canoca de Catal•sadore~ S A - FCCSA 50,00 50.00 
Metanor S A. - Metanol do Nordeste • 50,00 34,M 
Pettocoque SA -Indústria e Comércio 50,00 50.00 C1a Petroquim•ca de Pernambuco - Petroquim1c.aSuape c>1 100.00 100.00 Clél . Integrada Têxtil de Pernambuco • Citepo <2l 100.00 

J_ 
100.00 

Coquepar • Cla de CoQue Calonado de Petróleo'" 50,00 50.00 ·--Coligadas Votante Social 
Bra'lkem SA Pl 

21.22 21 ,10 
, BRK lnvesllmentos Petroqulm1cos S.A '" 21,91 21,91 

Deten QuímiCa S A 28,58 I 27,811 I N1troclor • Produtos QUI miCOS Lida. "'' 38,80 38.80 
1' 1 Part10paçAo com exclusao das ações em tesourRna. 
Pl Em fase de 1mplantaÇ!ó' 
w Inclui as parllCIP8ÇOeS diretas na Bra&kem e •nd•retas (via part•c•paçllo da BRK na Braskern), excluindO as açOes em tesouraria da Braskem. 
~'1 Empresa hold~ng que só detém participaçtk> na Braslo.em; w Empresa em processo de e~tllnç3o 

Em suma, EDUARDO DA FONTE e DJALMA 
RODRIGUES, Executivo da Petrobras na área de abastecimento 
e membro do conselho da COQUEPAR, solicitaram a 
RI CARDO PESSOA, da UTC, o valor aproximado de 300 mil 
reais (o valor solicitado inicialmente foi entre R$ 500 mil a R$ 
600 mil), além de eventual pagamento sobre as parcelas a serem 
recebidas na obra, em troca de obras na 
COQUEPER/COQUEPAR. O pagamento acertado foi feito 
em 2010, da seguinte forma: R.$ 100 mil reais em espécie pagos 
na UTC em São Paulo e R $ 200 mil reais mediante doações que, 
malgrado oficiais, constituíram verdadeiro pagamento de propina). 
Estando RICARDO PESSOA confiante no negócio, a UTC 
preparou a proposta e projeto para as obras, investindo dinheiro 
para vencer o futuro contrato que lhe seria direcionado. 

Sucede que, nas palavras do próprio RICARDO PESSOA, 
EDUARDO DA FONTE lhe aplicou um "passa-moleque": r!7 
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recebeu o dinheiro, mas a UTC não fez a obra, diferentemente do 

que hav1a sido engendrado entre eles nas condutas criminosas de 

pagamento de vantagem indevida. 

O enredo criminoso em mote é pormenorizadamente 

descrito por RICARDO PESSOA no seu Termo de Colaboração 

n° 10 (fls. 5/9- grifes não constantes no original): 

QUE conheceu o deputado DUDU DA FONTE, não por 
JANENE, mas por intermédio de DJALMA RODRIGUES, 
que era Diretor da PETROBRAS, da área de 
PETROQUIMICA; QUE DJALMA era subordinado a 
PAULO ROBERTO COSTA, mas o declarante não tem 
conhecimento de que fossem próximos; QUE DJALMA era 
pessoa bastante conhecida na PETROBRAS, há bastante 
tempo; QUE DJALMA com certeza tinha relações políticas, 
mas DUDU DA FONTE foi a primeira pessoa que 
DJALMA apresentou ao declarante do meio político; QUE 
DJALMA RODRIGUES sempre foi vinculado a 
PERNAMBUCO e, pelo que soube pela imprensa, a 
SEVERINO CAVALCANTI, que foi presidente da Câmara 
dos Deputados; QUE DUDU DA FONTE era Deputado 
Federal por PERNAMBUCO; QUE DUDU DA FONTE 
foi apresentado por DJALMA ao declarante como 
sendo um Deputado Federal que poderia ajudar a 
UTC a ganhar contratos no âmbito de uma 
controlada da PETROBRAS, chamada 
PETROCOQUE; QUE a PETROCOQUE formaria com 
outras empresas a COQUEPAR; QUE esta unidade se 
utiliza dos resíduos das refinarias, razão pela qual toda 
refinaria deve possuir uma unidade desta; QUE coque é o 
residuo do craqueamento do PETROLEO; QUE o coque 
verde (que é este resíduo) deve ser calcinado para ser 
utilizado para a produção de fertilizante e depois ser vendido 
no mercado interno e sobretudo externo; QUE esta 
reuruao entre DUDU DA FONTE, DJALMA 
RODRIGUES e o declarante ocorreu em 2009, na 
sede da UTC em São Paulo; QUE DUDU DA 
FONTE esteve reunido com o declarante por três 
vezes, todas na UTC; QUE DJALMA RODRIGUES 
esteve presente apenas na primeira reunião, 
oportunidade em que apresentou DUDU DA ~ 
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FONTE; QUE a presença de DJALMA RODRIGUES 
transpareceu, para o declarante, que DJALMA 
poderia "encaminhar" a questão e que DUDU DA 
FONTE poderia receber valores; QUE DJALMA era do 
Conselho da PETROCOQUE, que junto com a 
UNIMETAL criaria a COQUEPAR .; QUE, além disso, 
DJALMA era um gerente executivo da 
PETROBRAS; QUE DJALMA tinha o comando 
sobre este investimento da PETROBRAS; QUE estas 
obras seriam fruto de uma concorrência privada, promovida 
pela COQUEPAR, da qual a PETROBRAS seria sócia; 
QUE a primeira reunião foi no escritório antigo da UTC, 
na Rua Bela Cintra, acredita que número 986, e as outras 
duas no novo escritório da UTC, na Av. Alfredo Egídio de 
Souza Aranha, 384, Chácara Santo Antônio, São Paulo, local 
para o qual se mudaram em dezembro de 2009; QUE 
portanto a primeira reunião ocorreu antes de dezembro de 
2009; QUE na primeira reunião DUDU DA FONTE 
apenas apresentou o projeto, mas o declarante já sabia que 
deveria haver o pagamento de propina; QUE, porém, não se 
mencionou valores na primeira reumão; QUE a segunda 
reunião foi para tratar de valores e forma de pagamento; 
QUE DUDU DA FONTE pediu ao declarante 
inicialmente valor de em torno de R$ 500.000,00 a 
R$ 600.000,00, mas se chegou ao valor de R$ 
300.000,00 após negociações; QUE não se recorda se 
DUDU DA FONTE queria este valor totalmente 
"por fora" ou não; QUE este valor foi pedido para 
que o declarante tivesse prioridade e preferência na 
obra da COQUEPAR no Paraná; QUE esclarece que 
seriam três fábricas: a primeira seria a COQUEPAR, no 
Paraná, a segunda a COQUEPER, em Pernambuco e a 
terceira era no COMPERJ; QUE entre a primeira e a 
segunda reunião passou cerca de cinco a seis meses; QUE 
não constam reg1stros de entrada na UTC, porque 
provavelmente entraram pela garagem e não constou o 
registro na recepção; QUE alguém pode ter também ido 
buscá-los na recepção, sem necessidade de registro; QUE o 
valor pago, conforme dito, foi de R$ 300.000,00 e o 
declarante entregou, pelo que se recorda, R$ 
100.000,00 em espécie e R$ 200.000,00 em doações 
oficiais para a campanha de 2010 de DUDU DA 
FONTE; QUE não se recorda se as doações oficiais foram 
para o próprio candidato DUDU DA FONTE ou se foram 
feitas via Diretório do PARTIDO PROGRESSISTA; QUE 
a terceira reunião foi para o pagamento do valor em 
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espécie; QUE na segunda e na terceira reuniões, DUDU 
DA FONTE foi sozinho; QUE tais pagamentos 
constam da tabela 5, cuja cópia se anexa, com o 
nome "Fluxo de desembolso com contribuição 
eleitoral - 2010", na qual há tanto doações oficiais 
quanto não oficiais; QUE, conforme já esclarecido, a 
coluna "pedido" corresponde a pagamentos feitos com 
valores provenientes de caixa dois e não declarados; [ ... ] 
QUE esta doação oficial para DUDU DA FONTE foi uma 
exceção no período de 2007 a 2012, conforme descrito no 
termo 09, pois esta doação não teve relação com JOSÉ 
JANENE e com ALBERTO YOUSSEF; QUE o declarante 
inclusive chegou a realizar os projetos correspondentes, mas 
a obra não se efetivou; QUE DUDU DA FONTE ligou ao 
declarante por algumas vezes, pelo que se recorda na UTC; 
QUE estas ligações ocorreram mesmo depois de entregues 
os valores, nas quais EDUARDO DA FONTE perguntou 
como estavam as obras e solicitou mais pagamentos; QUE 
DUDU DA ONTE parecia acreditar que a obra tinha ido 
para frente, indicando que não tinha muito conheCJmento 
sobre o assunto; QUE o declarante que passou a cobrar do 
Deputado as obras e vantagens que havia prometido ao 
declarante; QUE então o deputado parou de procurar o 
declarante; QUE após a terceira reunião, em que houve os 
pagamentos, o declarante nunca mais teve contato pessoal 
com DUDU DA FONTE; QUE o fato de o Deputado 
DUDU DA FONTE estar acompanhado de DJALMA 
RODRIGUES na primeira reunião era para dar 
credibilidade à história apresentada e assim viabilizar 
o pagamento da vantagem solicitada; QUE em 
nenhuma oportunidade foi mencionado que DJALMA 
receberia valores; QUE questionado sobre a relação entre 
DUDU DA FONTE e a COQUEPAR, esclareceu que não 
havia qualquer relação, mas apenas a relação de DUDU DA 
FONTE com DJALMA RODRIGUES, que era quem 
tinha poderes na referida obra; QUE o declarante acredita 
que DUDU DA FONTE procurou DJALMA 
RODRIGUES necessitando de dinheiro para a campanha e 
este fez a intermediação com o declarante; [ ... ] QUE no 
final o declarante não fez as obras, porque nunca existiram e 
DUDU DA FONTE nunca devolveu tais valores, mas 
tampouco o declarante os cobrou; QUE assim DUDU DA 
FONTE deu um "passa moleque" no declarante, que acabou lí) ..,....-/ 
gastando mais dinheiro e nunca fez a obra 1 .. .]" ~ 
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O pagamento da vantagem indevida é confirmado por um 

documento (fl. 12) fornecido por RICARDO PESSOA e 

contemporâneo aos fatos, intitulado "FLUXO DE 

DESEMBOLSO COM CONTRIBUIÇÃO ELEITORAL -

2010", no qual constam "EDUARDO DA FONTE (DUDU)" na 

coluna "CANDIDATO" e os valores de "100" e "200" nas colunas 

"PEDIDO" e "REALIZ UTC", respectivamente. 

Confira-se a imagem do documento, na parte em que há 

referências expressas aos pagamentos pela UTC a EDUARDO 

DA FONTE (fl. 12): 

Fl.UliO Dfi OUE.IIIBOLSO COM CON'TRIOUJÇÁO C.U:flOAAI. • 2010 

CAHól1lATO I'AimPO UTAOO CAJIOO 

UAs DOt liA OU' 
PMA.O IEAGIO ~~ OéM .,. OEJ' 
1100A100 MAIA IX» lU DO' 
IETlNHO ROaADO DCW "" DO 
JORGE: TAC«:U IIWCAI.Ut DEM .,. Da> 
..uwno HAOOI.O I'MOII ,,. OfP 100 

PMOI ... OCl' ~ 
.... O !I ,,. ou t50 

pp PC D!P ,.,. $P OEP e.o 
PPS SP OEP 2.00 

'" .... ot;P 50 

RICARDO PESSOA esclareceu em seu depoimento 13 que a 

coluna "PEDIDO" corrcsponde a pagamentos feitos com valores 

provenientes de "caixa dois" e não declarados, e que a coluna 

"REALIZ UTC" correspondc ao pagamento de propma 

mediante contribuições oficiais: 

"[ ... ] em relação à coluna 'REALIZ UTC' e 'REALIZ 
CONSTRAN', esclarece que REALIZ significa 
REALIZADO e que isto significa contribuições oficiais 
feitas dentro da legislação; QUE os valores dizem respeito a 

13 Termo de Colaboração n° 10 - fls. 5/9 do Inquérito 4118. 
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mil reais, ou seja, onde consta, por exemplo, 150 significa R.$ 
150.000,00; QUE nesta tabela existe o registro EDUARDO 
DA FONTE (DUDU) e na coluna 'pedido' consta 100, que 
significa R$ 100.000,00 pagos em espécie e sem declaração; 
QUE na coluna 'REALIZ UTC' consta o número 200, que 
significa R$ 200.000,00, que representa doações oficiais 
feitas pela UTC ENGENHARIA neste valor [ ... ]; 

Em novo depoimento prestado ao Ministério Público 
Fedcral 14 em 24 de março de 2016, RICARDO PESSOA 
reafirmou a solicitação de propina por EDUARDO DA 
FONTE, relacionado a favorecimento da UTC em futura 
contratação das obras da COQUEPAR: 

"[ ... ] QUE questionado se o pagamento de R$ 300.000,00 
para DUDU DA FONTE, com participação de DJALMA 
RODRIGUES DE SOUZA, era para favorecer a UTC em 
contratos da COQUEPAR, respondeu que sim c que há 
uma relação direta entre o pagamento e a obra; QUE o de
poente deu dinheiro para DUDU DA FONTE pois ina ob
ter o contrato da COQUEPAR [ ... j" 

O estratagema de lavagem de ativos empregado pelos denun
ciados foi o de utilizar doações ao diretório estadual do PP, em 
duas parcelas de R$ 100 mil, efetuada pela própria UTC Enge
nhana S.A., com posterior repasse do valor, pelo diretório estadual, 
ao candidato EDUARDO DA FONTE, além de recebimento 
de R$ 1 00 mil em espécie. 

Com efeito, no dia 6/8/10, a "UTC ENGa S/ A" (CNPJ 
44.023.661 /0001-08) doou RS 100.000,00, por transferência ele- J/2 .. 
trônica, ao diretório estadual do PP em Pernambuco (recibo ele i-~ 
toral n. 0 11 000001805). 
14 Termo de declarações em anexo. 
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Posteriormente, na data de 3/ 9/ 10, doou maiS R$ 

100.000,00, por transferência eletrônica, ao diretório estadual do 
PP em Pernambuco (recibo eleitoral n. 0 11000001809). A tabela 
abaixo, extraída do sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleito
ra}15: 

s • 

raUI ate lllnit.. 3.470.11110 oo 

A seu turno, o diretório estadual do PP em Pernambuco 

(CNPJ 01.349 .048/ 0001-72) fez dez repasses fracionados ao 
candidato EDUARDO DA FONTE entre os meses de agosto 

e setembro de 2010, totalizando R$ 2.515.900,00, todas por 
cheque, corno retrata a tabela abaixo 16

: 

lS fl. 47 do Inquérito. 
16 fl. 46 do Inquérito. 
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.... 
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Total de Reoeot. R$ 2.!167.166,50 

Consequentemente, o valor dos repasses efetuados pelo 

diretório estadual do PP em Pernambuco abrangeu os R$ 200 mil 

originados das doações realizadas pela UTC, em estratagema 

identificado na tipologia da lavagem de dinheiro como mescla ou 

commingling. 

Coube a DJALMA RODRIGUES receber, 
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em beneficio de seu sobrinho ÉRICO TAVARES DE SOUZA 
(por ele mdicado), exatamente metade dos R$ 300.000,00 que 
foram pagos a EDUARDO DA FONTE. 

ÉRICO TAVARES DE SOUZA foi candidato em 2010 ao 
cargo de deputado estadual pelo PTC em Pernambuco. Para 
dividir com DJALMA RODRIGUES, em partes iguais, o valor 
da propina que recebeu de RI CARDO PESSOA, EDUARDO 
DA FONTE repassou R$ 150.000,00, em dois cheques 
entregues como doação oficial para a campanha de ÉRICO em 
2010, conforme previamente ajustado entre DJALMA 
RODRIGUES e EDUARDO DA FONTE. 

As informações sobre os dois pagamentos feitos por 
EDUARDO DA FONTE constam no site do TSE 17, que assim 
registra as receitas de campanha do candidato ÉRICO TAVARES 
DE SOUZA: 

IJ>!tittFIIJ fijl iiM.f5Pib@N·!UJU:.u 

Na tabela de fl. 12, fornecida por RICARDO PESSOA, 
também consta o nome "ÉRICO (DJALMA)" na coluna candida
to, com a inscrição "200" na coluna "PEDIDO" - mas nenhum 
valor nas colunas dos pagamentos "REALIZ UTC" e "R..EALIZ 
CONSTRAN". 

17 http:! / spce201 O. tse.jus.br/ spceweb.consulta. receitasdespesas201 O/ resumo Receitasl3yCandidato.action 
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Indagado sobre esse fato, RICARDO PESSOA confirmou 
que efetuou "doação não oficial" de RS 200 mil a ÉRICO, a pe
dido de DJALMA RODRIGUES, em 201 O. Confira-se1

H: 

"QUE, questionado se confirma que, segundo a tabela, o co
laborador doou 200 mil'por fora' para a campanha de 'ÉRI
CO (DJALMA)', respondeu que sim; QUE DJALMA pediu, 
no Rio de Janeiro, uma contribuição para o depoente, para a 
campanha de ERICO, que estaria concorrendo para Depu 
tado Estadual de Pernambuco; QUE esta reunião em que 
DJALMA pediu tais valores ao depoente ocorreu após a reu
nião que teve com DUDU DA FONTE e DJALMA no es
critório em São Paulo; QUE acredita que este pagamento 
destinado a ERICO, por intermédio de DJALMA, tenha 
ocorrido em meados de 2010; QUE DJALMA pediu ao de
poente a doação e, ao final, foi definido o valor de R$ 
200.000,00; QUE estes valores foram efetivamente pagos em 
espécie, em uma única parcela, e com valores provementes 
do Caixa dois da empresa UTC; QUE estes valores foram 
entregues no Rio de Janeiro, na sede da UTC, no Edifício 
De Paoli, poucos dias depois de DJALMA ter feito o pedido 
( ... )" 

Tais informações confirmam que DJALMA RODRIGUES 
funcionou, em 2010, como "arrecadador" para a campanha de 
ÉRICO, seu sobrinho.19 

Logo, foi na qualidade de "arrecadador" para a campanha de 
seu sobrinho ÉRICO que DJALMA RODRIGUES acertou 

com EDUARDO DA FONTE a divisão do valor da propina dey 
R$ 300 mil paga por RI CARDO PESSOA (RS 100 mil reais em 

IH Depoimento de RICARDO R IBEIRO PESSOA colhido em 24/ 5/ 2016 
na sede da Procuradoria da República em São Paulo, cuja juntada aos 
autos ora se requer. 

19 As entregas de dinheiro em espécie no Rio de Janeiro não são objeto de 
imputação. Todavia, sua narrativa importa para demonstrar a atividade de 
DJALMA RODRIGUES como "arrecadador" da campanha de ÉRICO 
também no tocante aos fatos imputados. 
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espec1e entregues na UTC em São Paulo c R$ 200 mil reais em 

doações oficiais a EDUARDO DA FONTE, via diretório esta

dual do Partido Progressista). 

Tem-se, pois, que os próprios EDUARDO DA FONTE e 

DJALMA RODRIGUES acertaram a forma de divisão da pro

pina por eles solicitada e paga por RICAl~DO PESSOA, utili

zando-se mais uma vez do estratagema de doações oficiais (neste 

caso, feitas mediante pagamentos fracionados a ÉRICO TAVA

RES DE SOUZA, sobrinho de DJALMA RODRIGUES) para 

a lavagem dos ativos. 

A síntese da empreitada cnnunosa ora denunciada pode ser 

facilmente visualizada e compreendida pelo diagrama abaixo cola

cionado: 

Inquérito n. 4111/DF 

~ PETROQUISA 

I 

\ l / 
~-----------------

ACcaoo PIIGMt:trl~tt•s lliMl . 
(lJ: >j)$ ""!l!r'OS JOOOtiOIS 
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4. Adequação típica das condutas narradas 

4.1. Das condutas praticadas conjuntamente por EDU
ARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUER
QUE SILVA e DJALMA RODRIGUES DE SOUZA 

4.1.1 corrupção passiva 

Fato 1 - Entre meados do ano de 2009 e setembro de 2010, 
nas sedes da empresa UTC, em São Paulo, EDUARDO DA 
FONTE, Deputado Federal, de forma livre consciente e voluntá
ria, com o auxílio essencial em comunhão de esforços com 
DJALMA RODRIGUES DE SOUZA, executivo da PETRO-
BRAS S/ A, solicitaram e receberam, em razão da função que 
ocupavam, de RICARDO RIBEIRO PESSOA, presidente da 
UTC ENGENHARIA, vantagem indevida, consistente no valor 
de R$ 300.000,00, pagos em 2010, parte em dinheiro vivo (R$ 
100 mil) e outra parte (R $ 200 mil) mediante doações oficiais fei
tas pela UTC ao diretório estadual do Partido Progressista, poste
riormente repassadas à campanha eleitoral de EDUARDO DA 
FONTE para o cargo de Deputado Federal naquele ano. 

Tal conduta se amolda ao delito capitulado no art. 317, cu

mulado com o art. 327, § 2°20
, combinado com o art. 29 c 30, t~-J '2 

dos do Código Penal. ~ 

20 Por força do disposto nos artigos 29 e 30 do CP, as elementares da 
majorante prevista no art. 327, § 2°, do mesmo diploma normativo, 
consistente no exercício de cargo em comissão 011 de função de direção em 
sociedade de eco11omía mista por DJALMA RODRIGUES DE SOUZA, sem 
a qual não seriam vtabilizados os delitos, comunicam-se ao autor do fato, o 
ora denunciado EDUARDO DA FONTE. 
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4.1.2 lavagem de dinheiro 

Fato 1 - No dia 5/8/2010, EDUARDO DA FONTE 
transferiu, de forma livre consciente e voluntária, em unidade de 
desígnios e comunhão de esforços com DJALMA RODRI
GUES DE SOUZA, a importância de R$ 50.000,00, mediante 
cheque, sacado da conta de sua campanha eleitoral de 201 O à Câ
mara dos Deputados, a ÉRICO TAVARES DE SOUZA, sobri
nho de DJALMA e candidato, no mesmo pleito eleitoral, ao cargo 
eletivo de Deputado Estadual de Pernambuco. 

Fato 2 - No dia 25/ 8/ 2010, EDUARDO DA FONTE 
transferiu, de forma livre consciente e voluntária, em unidade de 
desígnios e comunhão de esforços com DJALMA RODRI
GUES DE SOUZA, a importância de R$ 100.000,00, mediante 
cheque, sacado da conta de sua campanha eleitoral de 201 O à Câ
mara dos Deputados, a ÉRICO TAVARES DE SOUZA, sobri
nho de DJALMA e candidato, no mesmo pleito eleitoral, ao cargo 
eletivo de Deputado Estadual do Estado de Pernambuco. 

EDUARDO DA FONTE e DJALMA RODRIGUES 
DE SOUZA tinham plena ciência de que o valor repassado a 
ÉRICO TAVARES DE SOUZA era proveniente, originalmente, 
de pagamento de propina de R$ 300.000,00 feito por RICAR
DO RIBEIRO PESSOA, de forma que, com o procedimento do-
losamente adotado após o recebimento, ocultaram e dissimularam 
a natureza, origem, localização, disposição, movimentação c pro
priedade de valores provenientes de crime contra a administraçãoA} __...--
pública. ~ 
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Referidas condutas se ajustam ao art. 1°, caput c/ c V, da Lei 

n. 0 9.613/9821 e os arts. 29 e 69 do Código Penal. 

4.2 Das condutas praticadas exclusivamente por EDU
ARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUER
QUE SILVA 

4.2.1 lavagem de dinheiro 

Fato 1 - No dia 6/8/10, EDUARDO DA FONTE, de 

forma livre consciente c voluntária, em unidade de desígnios e 

comunhão de esforços com RICARDO PESSOA, recebeu da 

UTC ENGENHARIA R$ 100.000,00, por transferência eletrô-

nica, utilizando como destinatário imediato dos recursos o diretó-

rio estadual do PP em Pernambuco. 

Fato 2 - No dia 3/9/1 O, EDUARDO DA FONTE, de 

forma livre consciente c voluntária, em unidade de desígnios e 

comunhão de esforços com RICARDO PESSOA, recebeu da 

UTC ENGENHARIA R$ 100.000,00, por transferência eletrô-

nica, utilizando como destinatário imediato dos recursos o diretó-

rio estadual do PP em Pernambuco. 

Misturado o dinheiro proveniente de vantagem ilícita paga 

pela UTC ENGENHARIA a outros recursos lícitos na conta do 

diretóno estadual da agremiação partidário que integrava, 

EDUARDO DA FONTE promoveu dez repasses fracionados a 

sua própria campanha eleitoral para Deputado Federal, entre 

agosto e setembro de 201 O, cujo total abrangia o valor da propina. 
21 Na redação vigente a época dos fatos, anterior à dada pela lei~ n° 

12.683/2012. 
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Referidas condutas se ajustam à tipificação encontrada no art. 
1 o, caput, c/ c o V, da Lei n. o 9. 613/9822 , combinado com o artigo 
69 do Código Penal . 

5. Requerimentos 

Assim, demonstrada a existência de elementos suficientes de 
materialidade e autoria delitivas, o PROCURADOR-GERAL 
DA REPÚBLICA oferece a presente denúncia contra EDUAR
DO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA e 
DJALMA RODRIGUES DE SOUZA, bem como requer: 

a) a notificação dos denunciados para oferecerem resposta es
crita no prazo de 15 (quinze dias); 

b) o recebimento da presente denúncia; 

c) a citação dos acusados para acompanhamento da instrução, 
nos termos dos arts. 1 o a 12 da Lei n. H.038/ 1990 c do disposto no 
Código de Processo Penal ; 

d) a juntada aos autos do depoimento de RICARDO RI
BEIRO PESSOA (documento anexo); 

A .e) durante a instrução do feito, a adoção das seguintes di1i- J!} ~ 
genCias: ~ 
22 Na redação vigente à época dos fatos, anterior à dada pela Let n.0 

12.683/2012. 
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e.i) oitiva das testemunhas in .fine arroladas; e, 

e.ii) outras medidas que venham a ser consideradas necessári-

as; 

f) confirmada na instrução a prova até agora produzida, o 

acolhimento da pretensão punitiva estatal ora deduzida, com a 

condenação do denunciado EDUARDO HENRIQUE DA FON

TE DE ALBUQUERQUE SILVA às penas previstas no 317, cu

mulado com o art. 327, § 2°, combinado com o art. 29 e 30, todos 

do Código Penal; e no art. 1°, caput,V, e § 4°, da Lei n. 9.613/ 1998, 

combinado com os arts. 29 e 69 do Código Penal ( 4 vezes) c 

DJALMA RODRIGUES DE SOUZA às penas previstas no 

31 7, cumulado com o art. 327, § 2o, combinado com o art. 29 e 

30, todos do Código Penal; c no art. 1 o, caput, V, e § 4 o, da Lei n. 

9.613/1998, combinado com os arts. 29 e 69 do Código Penal (2 

vezes); 

g) a decretação da perda em favor da União, com base no ar

tigo 7°, I, da Lei no 9.613/1998, dos bens c valores objeto de lava

gem de dinheiro no caso, no valor originário total de R$ 

300.000,00, a ser acrescido de juros c correção monetária; 

h) a condenação dos acusados à reparação dos danos materi

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

do Código de Processo Penal, fixando-se um valor mínimo equi

valente ao montante solicitado a título de propina no caso, no total 

de RS 300.000,00, já que os prejuízos decorrentes da corrupção 
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