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SENTENÇA

13.ª VARA FEDERAL CRIMINAL DE CURITIBA

PROCESSO n.º 5015608-57.2017.4.04.7000

AÇÃO PENAL

Autor: Ministério Público Federal

1) Márcio Faria da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, nascido em
02/12/1953, inscrito no CPF sob o nº 293.670.006-00, com demais dados conhecidos pela
Secretaria deste Juízo;

2) Olívio Rodrigues Júnior, brasileiro, empresário, nascido em 16/06/1967,
inscrito no CPF sob o nº 075.436.988-97, com demais dados conhecidos pela Secretaria deste
Juízo;

3) Roberto Gonçalves, brasileiro, casado, engenheiro, nascido em 11/02/1955,
filho de Joaquim Gonçalves Filho e Izabel Gonçalves, portador da CIRG nº 115187734/RJ,
inscrito no CPF 759.408.508-63, residente e domiciliado na Rua Miguel Frias, 41, bloco 01,
apartamento 803, Icaraí, Rio de Janeiro/RJ, atualmente preso no Complexo Médico Penal;

4) Rogério Santos de Araújo, brasileiro, casado, engenheiro, nascido em
19/09/1948, inscrito no CPF sob o nº 159.916.527-91, com demais dados conhecidos pela
Secretaria deste Juízo; 

5) Walmir Pinheiro Santana, brasileiro, casado, empresário, nascido em
28/09/1963, inscrito no CPF sob o nº 261.405.005-91, com demais dados conhecidos pela
Secretaria do Juízo. 

 

I. RELATÓRIO

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba
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1. Trata-se de denúncia formulada pelo MPF pela prática de crimes de
corrupção (arts. 317 e 333 do CP), de lavagem de dinheiro, por diversas vezes, (art. 1º, caput,
inciso V, da Lei n.º 9.613/1998), e de pertinência à organização criminosa, no âmbito da
assim denominada Operação Lavajato, contra os acusados acima nominados (evento 1).

2. A denúncia tem por base o inquérito 5056502-46.2015.404.7000 e processos
conexos, especialmente os processos  de busca e apreensão 5050502-30.2015.404.7000,
5073475-13.2014.404.7000, 5024251-72.2015.404.7000, 5035144-88.2016.404.7000, a
quebra nº 5011227-06.2017.404.7000 e o pedido de prisão preventiva 5011206-
30.2017.404.7000. Todos esses processos, em decorrência das virtudes do sistema de
processo eletrônico da Quarta Região Federal, estão disponíveis e acessíveis às partes deste
feito e estiveram à disposição para consulta da Defesa desde pelo menos o oferecimento da
denúncia, sendo a eles ainda feita ampla referência no curso da ação penal. Todos os
documentos neles constantes instruem, portanto, os autos da presente ação penal.

3. Em síntese, segundo a denúncia, no âmbito das investigações da assim
denominada Operação Lavajato, foram colhidas provas de que empresas fornecedoras da
Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás pagariam, de forma sistemática, vantagem indevida a
dirigentes da estatal.

4. Surgiram, porém, elementos probatórios de que o caso transcende a
corrupção - e lavagem decorrente - de agentes da Petrobrás, servindo o esquema criminoso
para também corromper agentes políticos e financiar, com recursos provenientes do crime,
partidos políticos.

5. Aos agentes políticos cabia dar sustentação à nomeação e à permanência nos
cargos da Petrobrás dos referidos Diretores. Para tanto, recebiam remuneração periódica.

6. Entre as empreiteiras, os Diretores da Petrobrás e os agentes políticos,
atuavam terceiros encarregados do repasse das vantagens indevidas e da lavagem de dinheiro,
os chamados operadores.

7. A presente ação penal tem por objeto uma fração desses crimes do esquema
criminoso da Petrobras.

8. Em nova síntese, a denúncia relaciona dois contratos da Petrobrás, afetos às
obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ, nos quais teria havido
pagamento de vantagem indevida a agentes da Petrobrás ou a agentes políticos.

9. Os acusados acima relacionados teriam participado dos episódios.

10. Narra a denúncia que no contrato celebrado entre a Petrobras e o Consórcio
Pipe Rack, formado pela Odebrecht, UTC Engenharia e Mendes Júnior, para a execução do
EPC do PIPE Rack no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ, datado de 02
de setembro de 2011, sob o n.º 0858.0069023.11.2, teria havido oferta e solicitação de
vantagem indevida de R$ 18.696.248,00, direcionada à Diretoria de Serviços da Petrobrás.
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11. Afirma, ainda, a denúncia, que no contrato celebrado entre a Petrobras e o
Consórcio TUC Construções, formado pela Odebrecht, UTC Engenharia e PPI - Projeto de
Plantas Industriais Ltda, datado de 27 de novembro de 2011, sob o n.º 0858.0072004.11.2, e
destinado ao Fornecimento de Bens e Execução de Serviços, Elaboração do Projeto
Executivo, C&M e Comissionamento das Unidades de Geração de Vapor e Energia,
Tratamento de Águas e Efluentes do COMPERJ, teria havido oferta e solicitação de
vantagem indevida no valor de R$ 38.245.000,00 direcionada à Diretoria de Serviços da
Petrobrás..

12. Relativamente a esses fatos, já tramitou perante este Juízo a ação penal
5036528-23.2015.404.7000, na qual foram condenados, por crimes de corrupção, lavagem de
dinheiro e associação criminosa, Marcelo Bahia Odebrecht, Márcio Faria da Silva, Rogério
Santos de Araújo e Cesar Ramos Rocha, pela oferta e pagamento de vantagens indevidas a
Renato de Souza Duque, Pedro José Barusco Filho e Paulo Roberto Costa, com a
intermediação de Alberto Youssef.

13. Entre os contratos objeto da referida ação penal, os dois obtidos pelos
Consórcios Pipe Rack e TUC Construções com a Petrobras.

14. Ricardo Ribeiro Pessoa foi igualmente condenado por crimes de corrupção e
de pertinência à organização criminosa na ação penal nº 5027422-37.2015.44.7000,
desmembrada da ação penal nº 5083258-29.2014.404.7000, pela oferta e pagamento de
vantagens indevidas a Paulo Roberto Costa, no contrato obtido pelo Consórcio TUC
Construções com a Petrobras. 

15. Segundo o MPF, surgiram, supervenientemente, novos elementos
probatórios no sentido de que outras pessoas teriam também participado do esquema
criminoso.

16. Roberto Gonçalves foi o sucessor de Pedro José Barusco Filho na Gerência
Executiva de Engenharia da Petrobras, posto que assumiu a partir de 11 de março de 2011 até
03 de maio de 2012. Teria participado do acerto de propinas e recebido parte dela.

17. Reporta-se a denúncia ao recebimento de vantagem indevida por Roberto
Gonçalves, por intermédio de depósitos na conta n.º 4316980, mantida no Banco Société
Générale, na Suíça, em nome da offshore Fairbridge Finance S.A., cujo beneficiário final era
o próprio acusado. A referida conta teria recebido oito transferências bancárias, entre 29 de
junho de 2011 a 13 de junho de 2012, no total de USD 2.947.365,54, o equivalente, no
câmbio à época da denúncia (05 de abril de 2017), a R$ 9.112.370,04. Tais depósitos seriam
provenientes das contas em nome das offshores Magna International Corp., Innovation
Research Engineering and Development Ltd., Klienfeld Services Ltd. e Select Engineering,
Consulting and Services Inc., todas mantidas na Suíça e controladas pelo Grupo Odebrecht.

18. No âmbito do Grupo Odebrecht, os executivos Rogério Santos de Araújo e
Márcio Faria da Silva seriam os responsáveis pelos pagamentos e Olívio Rodrigues Junior
teria operacionalizado os repasses, pois prestava serviços dessa natureza para o Grupo
Odebrecht.
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19. Outra parte da propina teria sido paga pela UTC Engenharia, por ordem dos
executivos Ricardo Ribeiro Pessoa e Walmir Pinheiro Santana. Nesse contexto, USD
1.200.000,00, o equivalente a R$ 3.710.040,00 pelo câmbio vigente à época da denúncia (05
de abril de 2017), teriam sido depositados, mediante quatro transferências bancárias de USD
300.000,00 cada, entre 18 de abril de 2013 a 12 de março de 2014, pelo intermediador de
propinas Mario Frederico de Mendonça Goes, utilizando-se da conta 511617, em nome da
offshore Mayana Trading Corp., no banco Lombard Odier, na Suíça, na conta
CH6008755012718600100, em nome da offshore Westcross Investments S.A., mantida no
banco Pictet&Co, igualmente na Suíça. Esta conta teria sido cedida por Rogério Santos
Araújo, o referido executivo da Odebrecht, para Roberto Gonçalves, a fim de que esse
recebesse propina, tendo em vista que era ele pessoa politicamente exposta.

20. A denúncia ainda faz menção à utilização, por Rodrigo Tacla Duran, de
empresas a ele vinculadas, a Econocell do Brasil Ltda, a TWC Participações Ltda e a Tacla
Duran Sociedade de Advogados, para a geração de dinheiro em espécie mediante a
formalização de contratos simulados com o Grupo UTC a fim de viabilizar o pagamento de
vantagens indevidas a agentes públicos.

21. Enquadrou o MPF os fatos nos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e
pertinência à organização criminosa.

22. A Márcio Faria da Silva, Roberto Gonçalves, Rogério Santos de Araújo e
Walmir Pinheiro Santana foram imputados crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, já
que o repasse e recebimento do dinheiro envolviam mecanismos subreptícios como contas no
exterior e a formalização de contratos simulados.

23. A Olívio Rodrigues Junior e a Rodrigo Tacla Duran foi imputado crime de
lavagem de dinheiro. 

24. Imputou, ainda, o MPF a Roberto Gonçalves o crime de pertinência à
organização criminosa, alegando que os coacusados já respondem por esse mesmo crime em
outros processos.

25. A denúncia foi parcialmente recebida em 20 de abril de 2017, com exceção
das imputações referentes à atuação de Rodrigo Tacla Duran e de Walmir Pinheiro Santana,
constantes do item 3.2 da denúncia e capitulação no item 5.5, em virtude de os fatos
pertinentes poderem ser tratados em separado, o processo contar com acusado preso, e
Rodrigo Tacla Duran estar foragido no exterior, com extradição negada pela Justiça da
Espanha (evento 4). 

26. Os acusados apresentaram respostas preliminares por defensores
constituídos (eventos 26, 27, 28, 39 e 43).

27. As respostas preliminares foram apreciadas nas decisões de 22/05/2017
(evento 42) e 24/05/2017 (evento 54).

28. A Petrobrás foi admitida como Assistente de Acusação no curso do processo
(evento 140).
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29. Foram ouvidas as testemunhas de acusação (eventos 140, 144 e 153) e de
defesa (eventos 153, 170 e 175).

30. Com a concordância das partes foi utilizada prova emprestada em relação
aos depoimentos das testemunhas de acusação Alberto Youssef e Marcos Pereira Berti
prestados, respectivamente, nas ações penais 5083258-29.2014.404.7000 e 5012331-
04.2015.404.7000 (decisões no evento 42, item 7, e evento 140, termoaud1; depoimentos e
transcrições nos eventos 44 e 45).

31. Os acusados foram interrogados (depoimentos no evento 191 e transcrições
no evento 208). 

32. Não houve requerimentos das partes na fase do art. 402 do CPP (evento 191,
termoaud1).

33. Em audiência, a Defesa de Roberto Gonçalves requereu a revogação da
prisão preventiva do acusado (evento 191). O MPF opôs-se ao pedido (evento 192).

34. Em decisão proferida na data de 04 de agosto de 2017 consignei que o
pedido de revogação da preventiva seria analisado na fase de sentença (evento 195).

35. O MPF, em alegações finais (evento 212), argumentou: a) que a denúncia
não é inepta; b) que restou comprovada a materialidade e a autoria dos crimes de corrupção
imputados aos acusados relativamente aos contratos 0858.0069023.11.2, celebrado entre a
Petrobras e o Consórcio Pipe Rack, formado pela Odebrecht, UTC Engenharia e Mendes
Júnior, e 0858.0072004.11.2, celebrado entre a Petrobras e o Consórcio TUC Construções,
formado pela Odebrecht, UTC Engenharia e PPI - Projeto de Plantas Industriais Ltda, ambos
para a realização de obras referentes ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro -
COMPERJ; c) que a intervenção de Roberto Gonçalves foi decisiva para a contratação direta
mediante dispensa da licitação dos Consórcios Pipe Rack e TUC pela Petrobras, tendo ele
subscrito, conjuntamente a outras pessoas, documentos que a autorizaram, referendado pela
Diretoria Executiva; d) que o acusado Roberto Gonçalves, então Gerente Executivo de
Engenharia da Diretoria de Serviços da Petrobras, confessou o recebimento de vantagens
indevidas no âmbito dos contratos celebrados pela Petrobras com o Consórcio Pipe Rack e
com o Consórcio TUC; e) que restou comprovada a materialidade e a autoria dos crimes de
lavagem de dinheiro imputados aos acusados; f) que os responsáveis pelo pagamento de
propina confirmaram, em Juízo, o repasse de valores a Roberto Gonçalves, Rogério Araújo e
Márcio Faria, por parte do Grupo Odebrecht, e Ricardo Pessoa e Walmir Pinheiro por parte da
UTC Engenharia; g) que os responsáveis por operacionalizar o repasse das propinas, Olívio
Rodrigues, Marco Bilinski, e Mário Goes confirmaram, igualmente, a disponibilização de
dinheiro a Roberto Gonçalves; h) que prova documental comprovou a transferência, no
período de 29 de junho de 2011 a 13 de junho de 2012, de USD 2.947.365,54, a partir de
contas de offshores mantidas no exterior e controladas por Olívio Rodrigues, para conta
titularizada pela offshore Fairbridge Finance S.A., mantida em instituição financeira na Suíça
e cujo beneficiário final era Roberto Gonçalves; g) que prova documental comprovou a
transferência, no período de 18 de abril de 2013 a 12 de março de 2014, de USD
1.200.000,00, a partir de conta de offshore mantida no exterior e controlada por Mario Goes,
para conta controlada por Rogério Araújo, a Westcross Investments Corp, cujo destinatário
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final era Roberto Gonçalves; h) que restou comprovada a materialidade e a autoria do crime
de pertinência à organização criminosa imputado a Roberto Gonçalves. Pleiteia a condenação
dos acusados, com observância dos benefícios previstos nos acordos de colaboração.

36. A Petrobras, em sua alegações finais, ratificou as razões do Ministério
Público Federal (evento 214), requerendo ainda a correção monetária do valor mínimo do
dano e a imposição de juros moratórios, além da reversão a seu favor dos bens e valores
provenientes do crime a serem objeto de perdimento.

37. A Defesa de Walmir Pinheiro Santana, em alegações finais (evento 215),
argumenta: a) que o acusado celebrou acordo de colaboração; b) que não houve pagamento
pela UTC Engenharia a Roberto Gonçalves no contrato do Consórcio Pipe Rack, e sim no
contrato do Consórcio TUC Construções referentes às obras no COMPERJ; c) que o acusado
deve ser absolvido do crime de corrupção ativa, pois limitava-se a cumprir internamente
ordens de Ricardo Ribeiro Pessoa, não tratando pessoalmente com Roberto Gonçalves ou
com qualquer outro agente da Petrobras; d) que o acusado deve ser absolvido do crime de
lavagem de dinheiro, pois os pagamentos dos quais participou foram feitos por Ricardo
Ribeiro Pessoa no Brasil, sendo a responsabilidade pelos pagamentos realizados no exterior
exclusivamente de Mario Frederico de Mendonça Goes e de Roberto Gonçalves; e) que caso
haja condenação por lavagem de dinheiro esse delito deve ser tido como único. Pugnou, ao
final, pela absolvição do acusado e pela observância dos termos do acordo de colaboração. 

38. A Defesa de Olívio Rodrigues Júnior, em alegações finais (evento 216),
argumenta: a) que o acusado celebrou acordo de colaboração; b) que o acusado prestava
serviços para o Setor de Operações Estruturadas; c) que o acusado não tinha conhecimento
detalhado dos propósitos dos pagamentos; d) que o acusado já foi condenado na ação penal nº
5054932-88.2016.404.7000 pela prática do crime continuado de lavagem de dinheiro em
virtude de transferências realizadas a partir de contas de empresas offshores por ele
administradas, de forma que eventual condenação neste processo implicaria "bis in idem",
pois a única diferença entre os dois casos seria o beneficiário final dos pagamentos, aqui,
Roberto Gonçalves, e na referida ação penal João Santana e Mônica Moura; e) que, caso haja
condenação, seja considerado como crime continuado todos os pagamentos realizados em
favor da offshore Fairbridge Finance; f) que sejam aplicados os termos do acordo de
colaboração premiada formalizado com a Procuradoria-Geral da República.

39. A Defesa de Rogério Santos de Araújo, em alegações finais (evento 217),
argumenta: a) que o acusado celebrou acordo de colaboração premiada; b) que houve o
pagamento de vantagens indevidas no valor de cinco milhões de reais a Roberto Gonçalves
em contrapartida à contratação direta do Consórcio Pipe Rack, integrado pela Odebrecht, pela
Petrobras; c) que não foram realizados repasses a Roberto Gonçalves no contrato do
Consórcio TUC Construções, apenas a Paulo Roberto Costa e a Renato de Souza Duque; d)
que, não obstante isso, pela proximidade temporal entre os dois contratos, as vantagens
indevidas pagas no âmbito do Consórcio Pipe Rack acabaram por auxiliar as negociações
relativas ao Consórcio TUC Construções; e) que o acusado auxiliou Roberto Gonçalves na
abertura de conta no Banco Société Générale, em nome da offshore Fairbridge Finance; f) que
o acusado cedeu o uso da conta em nome da empresa Westcross Investments Corp., de sua
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titularidade, mantida no exterior, para que Roberto Gonçalves continuasse a receber
vantagens indevidas; g) que o crime de corrupção seja tido como continuado e que sejam
aplicados os benefícios previstos no acordo de colaboração premiada.

40. A Defesa de Márcio Faria da Silva, em alegações finais (evento 218),
argumenta: a) que o acusado celebrou acordo de colaboração premiada; b) que o acusado era
o responsável pela área de Engenharia Industrial da Construtora Norberto Odebrecht; c) que o
acusado jamais teve vínculos com o Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht; d) que
houve o pagamento a Roberto Gonçalves de vantagens indevidas no contrato do Consórcio
Pipe Rack; e) que o acusado tinha conhecimento do pagamento de propinas em ambos os
contratos, dos Consórcios Pipe Rack e TUC Construções, embora as negociações ficassem a
cargo de Rogério Santos de Araújo; f) que o acusado foi o responsável por autorizar o
pagamento de propinas aos agentes públicos e políticos, incluindo Roberto Gonçalves, nesses
dois contratos; g) que o acusado deve ser absolvido do crime de lavagem de dinheiro por
ausência de dolo; h) que sejam aplicados os termos do acordo de colaboração premiada
formalizado com a Procuradoria-Geral da República.

41. A Defesa de Roberto Gonçalves, em alegações finais (evento 219),
argumenta: a) que o acusado é concursado, funcionário de carreira da Petrobras por quase
trinta e cinco anos; b) que o acusado reitera o conteúdo de seu interrogatório em que
confessou o recebimento de vantagens indevidas referentes aos Consórcios Pipe Rack e TUC
Construções; c) que as condutas confessadas pelo acusado compreendem, assim, dois crimes
de corrupção e dois crimes de lavagem de dinheiro, referentes aos dois contratos; d) que
entretanto não praticou nenhum ato de ofício ilegal, razão pela qual não deve incidir a causa
de aumento prevista no artigo 317, §1º, do Código Penal; e) que o dolo do acusado no que diz
respeito ao crime de lavagem de dinheiro seria apenas pelo recebimento das vantagens
indevidas no âmbito dos dois atos de corrupção confessados; f) que o repasse das propinas de
forma parcelada, mediante doze transferências no exterior por intermédio de empresas
offshores era fato desconhecido pelo acusado; g) que a contratação direta do Consórcio Pipe
Rack pela Petrobras era a única alternativa viável, eis que uma nova licitação (rebid)
demandaria tempo excessivo; h) que a urgência na contratação possuía igualmente razões
estratégicas pelo fato de o barril de petróleo haver atingido níveis históricos na época; i) que 
a contratação direta do Consórcio TUC Construções era o que melhor satisfazia os interesses
da Petrobras naquele momento; j) que não restou comprovado que Roberto Gonçalves
integrava uma organização criminosa; k) que deve ser reconhecido o concurso formal entre os
crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, acrescentando-se, no momento da exasperação
da pena, o percentual de um sexto, pelo fato de o acusado fazer jus ao benefício previsto no
artigo 1º, parágrafo quinto, da Lei 9613/98; l) que o perdimento dos bens deve se limitar ao
produto do crime, respeitando-se a meação da esposa do acusado; m) que as circunstâncias
judiciais são integralmente favoráveis ao acusado e que a sua culpabilidade é reduzida; n) que
deve incidir a atenuante da confissão; o) que deve incidir a causa especial de diminuição de
pena prevista no artigo 1º, parágrafo quinto, da Lei 9613/98; p) que deve ser revogada a
prisão preventiva do acusado ou ser ela convertida em medidas cautelares alternativas.

42. Ainda na fase de investigação, foi decretada, em 12/11/2015, nos autos
5050502-30.2015.404.7000, e a pedido da autoridade policial e do MPF, a prisão temporária,
por cinco dias, de Roberto Gonçalves. A prisão foi efetivada em 16/11/2015. Prorroguei, a
pedido da autoridade policial e do MPF, em 20/11/2015, a prisão temporária por mais cinco
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dias. Posteriormente, em 25/11/2015, após manifestação do MPF pela desnecessidade da
prisão preventiva, impus a Roberto Gonçalves medidas cautelares alternativas (evento 70 dos
autos 5050502-30.2015.404.7000).

43. Posteriormente, com a superveniência de provas novas, decretei, a pedido do
Ministério Público Federal, e em 24/03/2017, a prisão preventiva de Roberto Gonçalves, no
processo 5011206-30.2017.404.7000 (evento 4). A prisão foi implementada em 28/03/2017.
Permanece o acusado preso até a presente data.

44. Os acusados Márcio Faria da Silva, Olívio Rodrigues Junior, Rogério Santos
de Araújo e Walmir Pinheiro Santana celebraram acordo de colaboração premiada com a
Procuradoria Geral da República que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Cópias
dos acordos foram disponibilizados nos autos (evento 212).

45. Os autos vieram conclusos para sentença.

 

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1

 

46. A Defesa de Roberto Gonçalves alega que a denúncia seria inepta ou que
faltaria justa causa.

47. As questões já foram superadas na decisão de recebimento da denúncia de
20/04/2017 (evento 4).

48. Apesar de extensa, é a denúncia, aliás, bastante simples e discrimina as
razões de imputação em relação de cada um dos denunciados.

49. O cerne consiste na atuação de Roberto Gonçalves, ex-Gerente Executivo de
Engenharia da Petrobras, sucessor de Pedro José Barusco Filho no cargo, em contratos
formalizados entre a Petrobras e o Consórcio TUC Construções (Odebrecht, UTC Engenharia
e PPI - Projeto de Plantas Industriais Ltda), e o Consórcio Pipe Rack (Odebrecht, UTC
Engenharia e Mendes Júnior), nos quais houve o pagamento de propinas à Diretoria de
Serviços, recebendo Roberto Gonçalves parcela dessa vantagem indevida, cerca de USD
4.147.365,54, por meio de transferências internacionais em contas de offshores.

50. A Márcio Faria da Silva, Roberto Gonçalves, Rogério Santos de Araújo e
Walmir Pinheiro Santana foram imputados crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro, já
que o repasse e recebimento do dinheiro envolviam mecanismos subreptícios como contas no
exterior.

51. A Olívio Rodrigues Junior  foi imputado crime de lavagem de dinheiro. 



04/03/2018 :: 700003834948 - e-Proc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d06132c4524f7f2276d1afd39… 9/94

5015608-57.2017.4.04.7000 700003834948 .V374

52. Imputou, ainda, o MPF a Roberto Gonçalves o crime de pertinência à
organização criminosa, alegando que os coacusados já respondem por esse mesmo crime em
outros processos.

53. Os fatos, evidentemente, estão melhor detalhados na denúncia, conforme
síntese constante no relatório da sentença (itens 1-24).

54. Não há falar em falta de justa causa. A presença dessa foi cumpridamente
analisada e reconhecida na decisão de recebimento da denúncia. Não cabe maior
aprofundamento sob pena de ingressar no mérito, o que é viável apenas quando do
julgamento após a instrução.

55. Outra questão diz respeito à presença de provas suficientes para condenação,
mas isso é próprio do julgamento e não diz respeito aos requisitos da denúncia.

56. Então não reconheço vícios de validade na denúncia.

 

II.2

 

57. Foram ouvidos nesta ação penal como testemunhas arroladas pela Acusação
os colaboradores Paulo Roberto Costa, Marco Pereira de Souza Bilinski e Ricardo Ribeiro
Pessoa. 

58. Cópias dos acordos de colaboração e os depoimentos pertinentes ao objeto
da ação penal foram disponibilizados nos autos (evento 1,  anexo14, anexo15, anexo38,
anexo67, anexo72, anexo74, anexo76, anexo95, anexo97, anexo99 e evento 40, anexo4,
anexo7, anexo9).

59. Os depoimentos dos colaboradores Alberto Youssef e Marcos Pereira Berti,
igualmente arrolados como testemunhas pela Acusação, foram emprestados, com a
concordância das partes, dos autos de ação penal nº 5083258-29.2014.404.7000 e 5012331-
04.2015.404.7000, respectivamente (eventos 44 e 45). Cópias dos acordos de colaboração e
os depoimentos pertinentes foram disponibilizados nos autos (evento 1, anexo27, anexo67,
anexo94, anexo95 e evento 40, anexo2). 

60. Foram ouvidos nesta ação penal como testemunhas arroladas pela Acusação
e pela Defesa os colaboradores Pedro José Barusco Filho e Mário Frederico de Mendonça
Goes.

61. Ainda, foi ouvido nesta ação penal como testemunha arrolada pela Defesa o
colaborador Milton Pascowitch.
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62. Cópias dos acordos de colaboração e os depoimentos pertinentes ao objeto
da ação penal foram disponibilizados nos autos (evento 1, anexo6, anexo7, anexo8, anexo34,
anexo96, anexo98 e evento 40, anexo6).   

63. Foram ainda ouvidos nesta ação penal como acusados colaboradores Márcio
Faria da Silva, Olívio Rodrigues Junior, Rogério Santos de Araújo e Walmir Pinheiro
Santana. Cópias dos acordos de colaboração e dos depoimentos extrajudiciais pertinentes ao
objeto da ação penal foram disponibilizados nos autos (evento1, anexo2, anexo16, anexo18,
anexo32, anexo33, anexo75, anexo78, evento 40, anexo10 e evento 212).

64. Relativamente aos executivos do Grupo Odebrecht, os acordos foram
homologados no Egrégio Supremo Tribunal Federal ainda no curso da ação penal.

65. Depoimentos pertinentes foram disponibilizados junto com a denúncia (v.g.,
anexo16, anexo18, anexo32, anexo33, anexo75 e anexo78), sendo os termos dos acordos
anexados pelo MPF juntamente com as alegações finais, no evento 212, pois só recentemente
foram elas disponibilizadas a este Juízo. 

66. De todo modo, todos eles foram ouvidos em Juízo com o compromisso de
dizer a verdade, garantindo-se aos defensores dos acusados o contraditório pleno, sendo-lhes
informado da existência dos acordos.

67. Nenhum deles foi coagido ilegalmente a colaborar, por evidente. A
colaboração sempre é voluntária ainda que não espontânea.

68. Nunca houve qualquer coação ilegal contra quem quer que seja da parte
deste Juízo, do Ministério Público ou da Polícia Federal na assim denominada Operação
Lavajato. As prisões cautelares foram requeridas e decretadas porque presentes os seus
pressupostos e fundamentos, boa prova dos crimes e principalmente riscos de reiteração
delitiva dados os indícios de atividade criminal grave reiterada, habitual e profissional. Jamais
se prendeu qualquer pessoa buscando confissão e colaboração.

69. A prisão preventiva decretada no presente caso e nos conexos devem ser
compreendidas em seu contexto. Embora excepcionais, as prisões cautelares foram impostas
em um quadro de criminalidade complexa, habitual e profissional, servindo para interromper
a prática sistemática de crimes contra a Administração Pública, além de preservar a
investigação e a instrução da ação penal.

70. A ilustrar a falta de correlação entre prisão e colaboração, todos os acusados
colaboradores da presente ação penal celebraram o acordo quando estavam em liberdade.

71. Argumentos recorrentes por parte das Defesas, em feitos conexos, de que
teria havido coação, além de inconsistentes com a realidade do ocorrido, é ofensivo ao
Supremo Tribunal Federal que homologou parte dos acordos de colaboração mais relevantes
na Operação Lavajato, certificando-se previamente da validade e voluntariedade.

72. No caso presente, aliás, foi o Supremo Tribunal Federal quem homologou a
maior parte dos acordos de colaboração, inclusive os dos executivos do Grupo Odebrecht.
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73. A única ameaça contra os colaboradores foi o devido processo legal e a
regular aplicação da lei penal. Não se trata, por evidente, de coação ilegal.

74. Agregue-se que não faz sentido que a Defesa de delatado, como realizado
em feitos conexos, alegue que a colaboração foi involuntária quando o próprio colaborador e
sua Defesa negam esse vício.

75. De todo modo, a palavra do criminoso colaborador deve ser corroborada por
outras provas e não há qualquer óbice para que os delatados questionem a credibilidade do
depoimento do colaborador e a corroboração dela por outras provas.

76. Em qualquer hipótese, não podem ser confundidas questões de validade com
questões de valoração da prova.

77. Argumentar, por exemplo, que o colaborador é um criminoso é um
questionamento da credibilidade do depoimento do colaborador, não tendo qualquer relação
com a validade do acordo ou da prova.

78. Questões relativas à credibilidade do depoimento resolvem-se pela
valoração da prova, com análise da qualidade dos depoimentos, considerando, por exemplo,
densidade, consistência interna e externa, e, principalmente, com a existência ou não de prova
de corroboração.

79. Como ver-se-á adiante, a presente ação penal sustenta-se em prova
independente, principalmente prova documental elaborada pela Petrobras, colhida em
diligências de busca e apreensão e fornecida pelas autoridades suíças mediante cooperação
jurídica internacional. Rigorosamente, foi o conjunto probatório robusto que deu causa às
colaborações e não essas que propiciaram o restante das provas. Há, portanto, robusta prova
de corroboração que preexistia, no mais das vezes, à própria contribuição dos colaboradores.

80. Não desconhece este julgador as polêmicas em volta da colaboração
premiada.

81. Entretanto, mesmo vista com reservas, não se pode descartar o valor
probatório da colaboração premiada. É instrumento de investigação e de prova válido e
eficaz, especialmente para crimes complexos, como crimes de colarinho branco ou praticados
por grupos criminosos, devendo apenas serem observadas regras para a sua utilização, como a
exigência de prova de corroboração.

82. Sem o recurso à colaboração premiada, vários crimes complexos
permaneceriam sem elucidação e prova possível. A respeito de todas as críticas contra o
instituto da colaboração premiada, toma-se a liberdade de transcrever os seguintes
comentários do Juiz da Corte Federal de Apelações do Nono Circuito dos Estados Unidos,
Stephen S. Trott:

"Apesar disso e a despeito de todos os problemas que acompanham a utilização de criminosos
como testemunhas, o fato que importa é que policiais e promotores não podem agir sem eles,
periodicamente. Usualmente, eles dizem a pura verdade e ocasionalmente eles devem ser
usados na Corte. Se fosse adotada uma política de nunca lidar com criminosos como
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testemunhas de acusação, muitos processos importantes - especialmente na área de crime
organizado ou de conspiração - nunca poderiam ser levados às Cortes. Nas palavras do Juiz
Learned Hand em United States v. Dennis, 183 F.2d 201 (2d Cir. 1950) aff´d, 341 U.S. 494
(1951): 'As Cortes têm apoiado o uso de informantes desde tempos imemoriais; em casos de
conspiração ou em casos nos quais o crime consiste em preparar para outro crime, é
usualmente necessário confiar neles ou em cúmplices porque os criminosos irão quase
certamente agir às escondidas.' Como estabelecido pela Suprema Corte: 'A sociedade não
pode dar-se ao luxo de jogar fora a prova produzida pelos decaídos, ciumentos e dissidentes
daqueles que vivem da violação da lei' (On Lee v. United States, 343 U.S. 747, 756 1952).

Nosso sistema de justiça requer que uma pessoa que vai testemunhar na Corte tenha
conhecimento do caso. É um fato singelo que, freqüentemente, as únicas pessoas que se
qualificam como testemunhas para crimes sérios são os próprios criminosos. Células de
terroristas e de clãs são difíceis de penetrar. Líderes da Máfia usam subordinados para fazer
seu trabalho sujo. Eles permanecem em seus luxuosos quartos e enviam seus soldados para
matar, mutilar, extorquir, vender drogas e corromper agentes públicos. Para dar um fim nisso,
para pegar os chefes e arruinar suas organizações, é necessário fazer com que os
subordinados virem-se contra os do topo. Sem isso, o grande peixe permanece livre e só o que
você consegue são bagrinhos. Há bagrinhos criminosos com certeza, mas uma de suas funções
é assistir os grandes tubarões para evitar processos. Delatores, informantes, co-conspiradores
e cúmplices são, então, armas indispensáveis na batalha do promotor em proteger a
comunidade contra criminosos. Para cada fracasso como aqueles acima mencionados, há
marcas de trunfos sensacionais em casos nos quais a pior escória foi chamada a depor pela
Acusação. Os processos do famoso Estrangulador de Hillside, a Vovó da Máfia, o grupo de
espionagem de Walker-Whitworth, o último processo contra John Gotti, o primeiro caso de
bomba do World Trade Center, e o caso da bomba do Prédio Federal da cidade de Oklahoma,
são alguns poucos dos milhares de exemplos de casos nos quais esse tipo de testemunha foi
efetivamente utilizada e com surpreendente sucesso." (TROTT, Stephen S. O uso de um
criminoso como testemunha: um problema especial. Revista dos Tribunais. São Paulo, ano 96,
vo. 866, dezembro de 2007, p. 413-414.)

83. Em outras palavras, crimes não são cometidos no céu e, em muitos casos, as
únicas pessoas que podem servir como testemunhas são igualmente criminosos.

84. Quem, em geral, vem criticando a colaboração premiada é, aparentemente,
favorável à regra do silêncio, a omertà das organizações criminosas, isso sim reprovável.
Piercamilo Davigo, um dos membros da equipe milanesa da famosa Operação Mani Pulite,
disse, com muita propriedade: "A corrupção envolve quem paga e quem recebe. Se eles se
calarem, não vamos descobrir jamais" (SIMON, Pedro coord. Operação: Mãos Limpas:
Audiência pública com magistrados italianos. Brasília: Senado Federal, 1998, p. 27).

85. É certo que a colaboração premiada não se faz sem regras e cautelas, sendo
uma das principais a de que a palavra do criminoso colaborador deve ser sempre confirmada
por provas independentes e, ademais, caso descoberto que faltou com a verdade, perde os
benefícios do acordo, respondendo integralmente pela sanção penal cabível, e pode incorrer
em novo crime, a modalidade especial de denunciação caluniosa prevista no art. 19 da Lei n.º
12.850/2013.

86. No caso presente, agregue-se que, como condição dos acordos, o MPF
exigiu o pagamento pelos criminosos colaboradores de valores milionários, na casa de
dezenas de milhões de reais. Ilustrativamente, Pedro José Barusco Filho devolveu cerca de 98
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milhões de dólares que mantinha em contas secretas na Suíça, enquanto que Paulo Roberto
Costa devolveu R$ 78.188.562,90 repatriados de contas da Suíça e depositados em conta
judicial. 

87. Certamente, por conta da colaboração, não recebem sanções adequadas a
sua culpabilidade, mas o acordo de colaboração pressupõe necessariamente a concessão de
benefícios.

88. Ainda muitas das declarações prestadas por acusados colaboradores
precisam ser profundamente checadas, a fim de verificar se encontram ou não prova de
corroboração.

89. Mas isso diz respeito especificamente a casos em investigação, já que,
quanto à presente ação penal, as provas de corroboração são abundantes.

 

II.3

 

90. Tramitam por este Juízo diversos inquéritos, ações penais e processos
incidentes relacionados à assim denominada Operação Lavajato.

91. A investigação, com origem nos inquéritos 2009.7000003250-0 e
2006.7000018662-8, iniciou-se com a apuração de crime de lavagem consumado em
Londrina/PR, sujeito, portanto, à jurisdição desta Vara, tendo o fato originado a ação penal
5047229-77.2014.404.7000, posteriormente julgada.

92. Em grande síntese, na evolução das apurações, foram colhidas provas de um
grande esquema criminoso de cartel, fraude, corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da
empresa Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras cujo acionista majoritário e controlador é a União
Federal.

93. Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a OAS, UTC, Camargo Correa,
Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Queiroz Galvão, Engevix, SETAL, Galvão
Engenharia, Techint, Promon, MPE, Skanska, IESA e GDK teriam formado um cartel,
através do qual teriam sistematicamente frustrado as licitações da Petrobras para a
contratação de grandes obras.

94. Além disso, as empresas componentes do cartel, pagariam sistematicamente
propinas a dirigentes da empresa estatal calculadas em percentual, de um a três por cento em
média, sobre os grandes contratos obtidos e seus aditivos.

95. Também constatado que outras empresas fornecedoras da Petrobrás, mesmo
não componentes do cartel, pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa
estatal, também em bases percentuais sobre os grandes contratos e seus aditivos.
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96. A prática, de tão comum e sistematizada, foi descrita por alguns dos
envolvidos como constituindo a "regra do jogo".

97. Na Petrobrás, receberiam propinas dirigentes da Diretoria de
Abastecimento, da Diretoria de Engenharia ou Serviços e da Diretoria Internacional,
especialmente Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque, Pedro José Barusco Filho,
Nestor Cuñat Cerveró, Jorge Luiz Zelada e Eduardo Costa Vaz Musa.

98. Surgiram, porém, elementos probatórios de que o caso transcende a
corrupção - e lavagem decorrente - de agentes da Petrobrás, servindo o esquema criminoso
para também corromper agentes políticos e financiar, com recursos provenientes do crime,
partidos políticos.

99. Aos agentes e partidos políticos cabia dar sustentação à nomeação e à
permanência nos cargos da Petrobrás dos referidos Diretores. Para tanto, recebiam
remuneração periódica.

100. Entre as empreiteiras, os Diretores da Petrobrás e os agentes políticos,
atuavam terceiros encarregados do repasse das vantagens indevidas e da lavagem de dinheiro,
os chamados operadores.

101. Várias ações penais e inquérito envolvendo esses crimes tramitam perante
este Juízo, parte delas já tendo sido julgada.

102. Destaco, dos casos já julgados, as sentenças prolatadas nas ações penais
5083258-29.2014.4.04.7000 (Camargo Correa), 5013405-59.2016.4.04.7000 (Keppel Fels),
5045241-84.2015.4.04.7000 (Engevix), 5023162-14.2015.4.04.7000, 5023135-
31.2015.4.04.7000, 5039475-50.2015.4.04.7000 (Navio-sonda Titanium Explorer), 5083838-
59.2014.404.7000 (Navio-sondas Petrobrás 10.000 e Vitória 10.000), 5061578-
51.2015.4.04.7000 (Schahin), 5047229-77.2014.4.04.7000 (lavagem em Londrina),
5036528- 23.2015.4.04.7000 (Odebrecht), 5012331-04.2015.4.04.7000 (Setal e Mendes) e
5036518-76.2015.404.7000 (Andrade Gutierrez).

103. Embora em todas elas haja o relato do pagamento de propinas divididas
entre agentes da Petrobrás e agentes políticos, estes últimos respondem, em sua maioria, a
investigações ou ações penais perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal em decorrência
do foro por prerrogativa por função.

104. Em alguns poucos casos, relativamente a agentes políticos sem mandato ou
cargo e, portanto, sem foro por prerrogativa de função, responderam eles a ações penais
perante este Juízo, tendo sido condenados.

105. É o caso, por exemplo, de José Dirceu de Oliveira e Silva, ex-parlamentar
federal e ex-Ministro Chefe da Casa Civil, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro
envolvendo propinas acertadas em contratos da Petrobrás (ação penal 5045241-
84.2015.4.04.7000).
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106. O mesmo fato foi verificado em relação ao ex-Deputado Federal João Luiz
Correia Argolo dos Santos condenado, pelo recebimento de vantagem indevida em contratos
da Petrobrás, na ação penal 5023162-14.2015.4.04.7000, e em relação ao ex-Deputado
Federal Pedro da Silva Correa da Oliveira Andrade Neto, condenado na ação penal 5023135-
31.2015.4.04.7000.

107. Merece, nessa mesma linha, destaque a sentença prolatada na ação penal
5051606-23.2016.4.04.7000, na qual restou provado que a aquisição pela Petrobrás de área de
exploração de petróleo na África gerou o pagamento de vantagem indevida ao ex-Deputado
Federal Eduardo Cosentino da Cunha.

108. Em outras ações penais, foi provado, no julgamento, que parte da propina
ajustada com agentes da Petrobrás em contratos da estatal foi direcionada para o
financiamento ilícito de campanhas eleitorais ou para pagamento de dívidas de campanha.

109. Isso foi constatado, por exemplo, na sentença da ação penal 5012331-
04.2015.4.04.7000, na qual comprovado o direcionamento de parte de propinas em contratos
da Petrobrás com a Mendes Júnior e com a Setal Engenharia para doações eleitorais ao
Partido dos Trabalhadores.

110. Algo parecido foi provado na sentença da ação penal 5061578-
51.2015.4.04.7000, quando um empréstimo concedido no interesse de agentes do Partido dos
Trabalhadores foi quitado fraudulentamente com o direcionamento de um contrato na
Petrobrás ao Grupo Schahin.

111. Também verificado, na sentença da ação penal 5013405-
59.2016.4.04.7000, que parte da vantagem indevida acertada em contratos da Petrobrás com o
Grupo Keppel Fels foi direcionada para remuneração de serviços prestados por profissionais
do marketing político ao Partido dos Trabalhadores. Neste caso, um diferencial relevante foi o
pagamento da propina mediante depósitos em conta secreta mantida na Suíça.

112. Todos esses casos confirmam o padrão adiantado de que os acertos de
propinas em contratos da Petrobrás não serviam somente ao enriquecimento ilícito dos
agentes da Petrobrás, mas também ao enriquecimento ilícito de agentes políticos que davam
sustentação política aos agentes da Petrobrás e igualmente ao financiamento criminoso de
partidos políticos.

113. O presente caso insere-se no mesmo contexto.

114. Segundo a Acusação, em grande síntese, Roberto Gonçalves, ex-Gerente
Executivo de Engenharia da Petrobras, sucessor de Pedro José Barusco Filho no cargo, teria
recebido cerca de USD 4.147.365,54 em vantagens indevidas decorrentes de contratos
formalizados entre a Petrobras e o Consórcio TUC Construções, integrado pela Odebrecht,
UTC Engenharia e PPI - Projeto de Plantas Industriais Ltda, e a Petrobras e o Consórcio Pipe
Rack, integrado pela Odebrecht, UTC Engenharia e Mendes Júnior, por meio de
transferências internacionais em contas de offshores.
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115. Os responsáveis pelo pagamento das propinas pelo Grupo Odebrecht
seriam Márcio Faria da Silva e Rogério Santos de Araújo, e o intermediador, nesse caso, seria
Olívio Rodrigues Junior.

116. O responsável pelo pagamento das propinas pela UTC Engenharia seria
Ricardo Ribeiro Pessoa, com a intermediação de Walmir Pinheiro Santana e Mário Frederico
de Mendonça Goes. 

117. Passa-se a examinar as provas.

118. Entre os referidos casos já julgados, merecem destaques as ações penais
5027422-37.2015.404.7000 e 5036528-23.2015.4.04.7000.

119. Na referida ação penal nº 5027422-37.2015.44.7000, desmembrada da ação
penal nº 5083258-29.2014.404.7000, Ricardo Ribeiro Pessoa foi condenado, por sentença de
primeira instância, com cópia no evento 1, anexo55, por crimes de corrupção e de pertinência
à organização criminosa pela oferta e pagamento de vantagens indevidas a Paulo Roberto
Costa, no contrato obtido pelo Consórcio TUC Construções, formado pela UTC Engenharia,
a Odebrecht e a PPI - Projeto de Plantas Industriais Ltda., com dispensa de licitação, pela
Petrobrás para serviços e obras das Unidades de Geração de Vapor e Energia, Tratamento de
Água e Efluentes do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ.

120. Já na ação penal nº 5036528-23.2015.404.7000 foram condenados, por
sentença de primeira instância, com cópia no evento 1, anexo20, por crimes de corrupção
ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa, os dirigentes do Grupo Odebrecht
Alexandrino de Salles Ramos de Alencar, Cesar Ramos Rocha, Márcio Faria da Silva,
Rogério Santos de Araújo e Marcelo Bahia Odebrecht, e, por corrupção passiva e lavagem de
dinheiro, Paulo Roberto Costa, Pedro José Barusco Filho, Renato de Souza Duque e Alberto
Youssef.

121. Comprovado, nela, o pagamento de vantagens indevidas pelo Consórcio
Pipe Rack, formado pela Odebrecht, UTC Engenharia e Mendes Júnior, para execução do
EPC do PIPE Rack no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ, e igualmente
pelo referido Consórcio TUC Construções, formado pela Odebrecht, UTC Engenharia e PPI -
Projeto de Plantas Industriais Ltda., para obras das Unidades de Geração de Vapor e Energia
no Complex o Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ, para dirigentes da Petrobras na
Diretoria de Abastecimento e na Diretoria de Serviços.

122. Na evolução das investigações da assim denominada Operação Lava Jato
foi identificado que outro agente público da Petrobras teria recebido vantagens indevidas no
âmbito das contratações havidas com o Consórcio TUC Contruções e com o Consórcio Pipe
Rack.

123. Roberto Gonçalves, empregado da Petrobrás, foi Gerente Executivo da
Área de Engenharia e de Serviços da Petrobrás no período de 11 de março de 2011 a 03 de
maio de 2012, tendo substituído Pedro José Barusco Filho no cargo.

124. Examina-se, inicialmente, a prova oral.
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125. Pedro José Barusco Filho, Gerente Executivo da Área de Engenharia e de
Serviços da Petrobrás, após acordo de colaboração premiada, admitiu ter recebido propinas
em contratos da Petrobrás, devolveu cerca de noventa e oito milhões de dólares, e revelou o
envolvimento de outros agentes da Petrobrás no recebimento de propina.

126. Ouvido em Juízo, Pedro José Barusco Filho reconheceu o pagamento de
propinas nos contratos formalizados com a Petrobras para as obras referentes ao Complexo
Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ. Admitiu, ainda, ter havido pagamento de
vantagens indevidas no âmbito dos contratos formalizados pela Petrobras com o Consórcio
TUC Construções e com o Consórcio Pipe Rack, embora em relação ao primeiro ele afirme
saber apenas parcialmente dos fatos, pois referido contrato teria sido contemporâneo à saída
dele da Petrobras (evento 150, termotranscrdep1):

"Ministério Público Federal:- O senhor mencionou que sentiu a operação do cartel também
nas obras do COMPERJ, pergunto para o senhor também se as obras do COMPERJ também
geraram pagamento de vantagens indevidas, o senhor tem conhecimento sobre isso?

Pedro José Barusco Filho:- Olha, estava previsto, tá? Só que na minha contabilidade eu não
consigo identificar propinas vindas exatamente daqueles contratos, porque com a entrada de
cada empresa como a Odebrecht, a UTC que foi citada, a gente tinha vários contratos, então a
propina vinha de vários contratos. Então às vezes era difícil identificar, mas tinha combinação
de propina nos contratos do COMPERJ, só que eu não tenho registros de recebimentos.

Ministério Público Federal:- Essa ação penal ela diz respeito às obras realizadas pelo
consórcio Pipe Rack, composto pela Odebrecht, UTC e Mendes Junior e do consórcio TUC,
composto por Odebrecht, UTC e PPI do grupo Toyo. O senhor tem conhecimento se houve
pagamentos a partir dessas obras desses consórcios?

Pedro José Barusco Filho:- Eu acredito que sim.  Agora esse da TUC ele era um pouco
diferente, porque na realidade, me corrija se eu estou interpretando o contrato errado, eu acho
que esse da TUC era um contrato de serviços, né?

Ministério Público Federal:- Isso.

Pedro José Barusco Filho:- Era aquele das utilidades.

Ministério Público Federal:- Exato.

Pedro José Barusco Filho:- Então a participação da área de serviço foi dar suporte a área do
Abastecimento para contratar. Era um contrato que não era assim, de construção, não é
verdade. Mas ele tinha dentro do escopo dele, uma parte de construção muito grande. Mas no
futuro aquelas unidades continuariam pertencendo ao consórcio TUC que iria prestar os
serviços para a área de Abastecimento. Então eu lembro que esse contrato ele começou, eu saí
da Petrobras, me aposentei, e ele foi assinado quando eu já tinha saído. Então o que eu sei é
uma parte, eu sei parcialmente sobre esse contrato".

127. Pedro José Barusco Filho reconheceu, ainda, haver tratado explicitamente
sobre o pagamento de vantagens indevidas em contratos da Petrobras com Roberto
Gonçalves. Inclusive, àqueles que o procuravam para tratar do assunto ele declarou que
indicava o nome de Roberto Gonçalves, seu sucessor no cargo e no recebimento de propinas: 
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"Juiz Federal:- Quando o senhor deixou a empresa Petrobras e assumiu no seu lugar o senhor
Roberto Gonçalves como gerente executivo, o senhor comunicou a ele que haviam esses
acertos de propina?

Pedro José Barusco Filho:- Alguns sim, Meritíssimo. Por exemplo, esse da Sete Brasil, eu
cheguei a discutir com ele, conversar com ele. Esse outro também da Engevix, também cheguei
a mencionar, discutir, conversei com ele.

Juiz Federal:- Ele iria substituir o senhor no cargo de gerente executivo, o senhor comunicou
a ele que havia pendências de vantagens indevidas ou propinas a serem recebidas em
contratos da Petrobras?

Pedro José Barusco Filho:- Não, aí já é um outro assunto, Meritíssimo. Foi assim, teve uma
combinação minha com Renato Duque, a partir do momento que eu me desliguei da Petrobras
eu já não participava de nada dali para frente. E vamos dizer, as coisas que já tinham sido
compromissadas eu tentaria ainda receber alguma coisa porque já estava compromissado, o
que eu não tive muito sucesso que praticamente, quando eu saí, as empresas quase que
pararam de pagar. Agora essa nova combinação dele com o Renato Duque, eu não participei.

Juiz Federal:- O senhor não me respondeu diretamente, senhor Pedro, então eu peço que o
senhor responda diretamente. O senhor conversou com ele, com o senhor Roberto Gonçalves a
respeito de pendências de propinas em contratos da Petrobras quando ele assumiu o cargo em
sua substituição?

Pedro José Barusco Filho:- Meritíssimo, eu não me recordo exatamente, mas eu conversei
alguma coisa com ele no sentido de que eu seria o responsável pelas coisas do passado e todas
as coisas novas eu não participaria, ficaria a cargo dele em relação a propinas, obviamente.

Juiz Federal:- Então o senhor conversou com ele explicitamente sobre vantagem indevida e
propinas em contratos da Petrobras?

Pedro José Barusco Filho:- Sim, sim, conversei. Eu não lembro exatamente os teores, mas o
Roberto Gonçalves era uma pessoa que tinha liberdade para conversar esse tipo de coisa.

Juiz Federal:- Senhor Ricardo Pessoa prestou depoimento aqui perante esse juízo nesse
mesmo processo e ele mencionou, salvo engano de memória meu, que o senhor teria indicado
o senhor Roberto Gonçalves para receber propinas pendentes em contratos do COMPERJ
envolvendo a UTC engenharia nesses consórcios, o senhor se recorda disso?

Pedro José Barusco Filho:- Meritíssimo, eu não me recordo exatamente desse episódio, mas
está dentro daquilo que eu acabei de falar pra Vossa Excelência, que eu falei para o Ricardo
Pessoa que a partir do momento que eu tinha saído ele tinha que conversar essas coisas com o
Roberto Gonçalves, não comigo.

Juiz Federal:- O senhor falou com o Ricardo Pessoa então a esse respeito ou não?

Pedro José Barusco Filho:- Acredito que sim, Meritíssimo. Eu não lembro exatamente, porque
eu falava tantos assuntos com o Ricardo, mas eu lembro que alguns operadores que vinham me
procurar ou eu encontravam, a gente tinha relacionamento, eu falava “Olha, daqui pra frente
se você quer alguma coisa tem que falar com o Roberto Gonçalves, eu já me desliguei”. Eu
indiquei ele, para eles procurarem o Roberto Gonçalves.

Juiz Federal:- Está bom. Eram só esses os esclarecimentos do Juízo, podemos encerrar. Eu
declaro encerrado então o depoimento do senhor Pedro José Barusco Filho. Pode interromper
a gravação".
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128. Especificamente no que diz respeito aos contratos formalizados pelos
Consórcios TUC Participações e Pipe Rack, Pedro Barusco afirmou desconhecer detalhes,
pois já estava fora da Petrobras à época, mas que nos contratos com as empresas participantes
dos referidos consórcios "sempre havia" o pagamento de propinas:

Ministério Público Federal:- Especificamente em relação aos contratos das obras ganhas
pelos consórcios Pipe Rack e TUC o senhor tem conhecimento?

Pedro José Barusco Filho:- Não, é isso que eu disse, para mim fica uma situação meio
delicada, porque, por exemplo, o TUC, eu estava na Petrobras ele começou enquanto eu era o
gerente executivo, foi um contrato complicado porque se mudou a estratégia no meio, tinha
quase um ano ou mais de trabalhos relacionados a essa contratação. Aí eu saí, aí o senhor
Roberto Gonçalves me substituiu. Eu sei que esse assunto ainda se prolongou, ele não fechou o
contrato, vamos dizer, logo que ele assumiu. Então quando ele fechou esse contrato eu já
estava fora, já não participava mais. Então eu não sei dizer, eu só sei dizer que tinha
combinação, se essa combinação foi efetivada, se ela foi modificada ou não, alterada, eu não
sei dizer.

Ministério Público Federal:- Objetivamente, havia promessa de pagamento de propina nesses
contratos?

Pedro José Barusco Filho:- Sim, nos contratos com essas empresas, sempre havia".

129. Pelo teor do depoimento do colaborador, os contratos objeto desta ação
penal compreenderam apenas uma parcela das vantagens indevidas recebidas por Roberto
Gonçalves. Segundo o declarado por Pedro Barusco, após ele deixar a Petrobrás e rumar para
a Setebrasil Participações, teria igualmente recebido propinas, agora em contratos de
fornecimento de sondas cujo destinatário final era a Petrobrás. Roberto Gonçalves, ainda
como agente da Petrobrás, estaria entre os beneficiários:

"Ministério Público Federal:- O senhor tem conhecimento a respeito do recebimento de
vantagens indevidas por Roberto Gonçalves em razão desse cargo de gerente executivo e
especificamente ele o substituiu naquilo que o senhor chamou de recebimento pra casa 1?

Pedro José Barusco Filho:- É, o que eu sei claramente, porque assim eu gerenciei, vamos dizer
assim, essa operação, foi das sondas. Então naquelas propinas recebidas dos estaleiros que
pagaram para casa 1 e 2, a casa 2 no caso era o senhor Renato Duque e o senhor Roberto
Gonçalves e casa 1 era eu e o pessoal da Sete Brasil. Então é sim, eu tenho esse conhecimento
que ele recebeu, através do próprio diretor Renato Duque, parcelas da Propina vindas desses
contratos de sondas.

130. Márcio Faria da Silva, colaborador, responsável pela área de Engenharia
Industrial da Construtora Norberto Odebrecht à época dos fatos, e igualmente responsável
pelos contratos formalizados pelo Consórcio TUC e Consórcio Pipe Rack, confirmou, em
Juízo, o pagamento de vantagens indevidas pela referida empresa em ambos os contratos. 

131. Relativamente ao Consórcio Pipe Rack, Márcio Faria da Silva reconheceu
que teriam sido pagos quarenta e cinco milhões de reais de propina no total, sendo quinze
milhões para a Diretoria de Serviços, quinze milhões para a Diretoria de Abastecimento e
quinze milhões para um funcionário da Petrobras identificado como Tuma, responsável pela
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condução do contrato. Reconheceu igualmente que a contratação direta do Consórcio Pipe
Rack ocorreu em um tempo razoavelmente rápido para os padrões da Petrobras, tendo como
contrapartida o pagamento de vantagens indevidas (evento 208, termotranscdep1): 

"Juiz Federal:- Falando primeiro do consórcio Pipe Rack, o senhor pode me descrever como
que isso aconteceu?

Márcio Faria da Silva:- Posso sim senhor. O consórcio Pipe Rack, foi uma obra realizada pelo
o consórcio Odebrecht, UTC e Mendes Júnior. Essa obra dentro do contexto Petrobras, houve
acordo de mercado, embora eu não tivesse sido representante nas reuniões que tiveram esse
acordo, eu deleguei isso para um liderado meu, porque na época eu já não participava mais
dessas reuniões.

Juiz Federal:- Acordo de mercado o senhor quer dizer...

Márcio Faria da Silva:- Cartel doutor.

Juiz Federal:- Combinação na listagem.

Márcio Faria da Silva:- Houve combinação dentro daquela questão de prioridade e o
consórcio que Odebrecht fez parte foi a contemplada para fazer frente a esse contrato.

Juiz Federal:- Certo, e como que vocês desenvolveram isso?

Márcio Faria da Silva:- Aí, aí doutor, uma vez que nós fomos o eleito nesse grupo, nós
apresentamos o menor preço e menor preço não estava de acordo com a flutuabilidade de
preço da Petrobras, ela cancelou a licitação e procedeu a uma negociação direta com o
consórcio.

Juiz Federal:- Certo.

Márcio Faria da Silva:- Isso foi num tempo até razoavelmente rápido para os padrões da
Petrobras que foi uma contrapartida que foi depois o objeto dos pagamentos de propina desse
contrato, como foi isso doutor? Teve 3 entes, vamos chamar assim, envolvidos nesses
pagamentos indevidos, que são propinas, não tem nada de caixa 2, partido nem nada. Foram
negociados 15 milhões de pagamento, o contrato era de 1 bilhão e 800 e pouco, ou seja, foi
menos de 1% para cada um dos 3 eventos, nessa ordem. Um pagamento de 15 milhões para a
diretoria de abastecimento, 15 milhões para a diretoria de serviço e 15 milhões para 1 agente
que trabalhava lá na condução do contrato que eu não conheci, que era o senhor Tuma. Então
houve esses 3 pagamentos de propina.

Juiz Federal:- Certo".

132. Mais especificamente no que diz respeito ao objeto deste processo, Márcio
Faria da Silva confirmou o pagamento de cinco milhões de reais para Roberto Gonçalves,
sucessor de Pedro José Barusco na Gerência Executiva de Engenharia e no esquema
criminoso. Rogério Santos de Araújo foi apontado por Márcio Faria da Silva como o
responsável pela negociação das comissões a Roberto Gonçalves. Os pagamentos teriam sido
realizados por intermédio do Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht, no qual
os codinomes utilizados para identificar Roberto Gonçalves, segundo o depoente, eram
"Azeitona" e "Jogo":
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"Márcio Faria da Silva:- E pelo que eu pude verificar, foi feito em torno de 5 milhões, que eu
acredito que tenha sido pagamento no exterior, porque não é um valor certo, para o esquema
do Barusco que ele informava a conta, que eu não sei se era dele ou de outro agente público, e
que os outros 5 milhões teriam sido, eu verifiquei depois, para o senhor Roberto Gonçalves.

Juiz Federal:- O senhor negociou essas comissões, essas propinas com agentes da Petrobras?

Márcio Faria da Silva:- Doutor não, nesse caso não, porque inclusive até o Roberto
Gonçalves, se eu estive com ele uma vez foi muito, a relação dele era com o Rogério.

Juiz Federal:- Quem dentro da Odebrecht fez essa negociação?

Márcio Faria da Silva:- O Rogério.

Juiz Federal:- O Rogério?

Márcio Faria da Silva:- É. Com delegação minha.

Juiz Federal:- Perfeito. Mas o senhor tinha conhecimento então não é.

Márcio Faria da Silva:- Tinha conhecimento, eu não sabia exatamente como estava na
transição doutor, para quem iria o dinheiro.

Juiz Federal:- Perfeito.

(...)

Márcio Faria da Silva:- Porque eu aprovava o valor global e a partir daí tinha um
encaminhamento natural que era operação estruturada.

Juiz Federal:- Nessa operação estruturada eles normalmente utilizavam codinomes, era o
senhor que passava esses codinomes?

Márcio Faria da Silva:- Não doutor, porque o que acontece? Todo mundo envolvido, tanto nós
do lado de cá, como o pessoal da Petrobras, todo mundo tinha apelido, até eu tinha, todo
mundo tinha, e não necessariamente o apelido virava codinome.

Juiz Federal:- Certo.

Márcio Faria da Silva:- Mas todo mundo tinha e na hora no pagamento se não tinha criava-se
um codinome.

Juiz Federal:- Nesse caso, por exemplo, a acusação aqui é mais especifica, o senhor Roberto
Gonçalves tinha algum codinome?

Márcio Faria da Silva:- Doutor até onde eu sei, eu acho que ele tinha dois apelidos. E eu não
sei qual foi o codinome utilizado. Ele tinha apelido de "Azeitona" e de "Jogo"'.

133. Rogério Santos de Araújo, igualmente colaborador, e Diretor de
Desenvolvimento de Negócios da Construtora Odebrecht à época dos fatos, confirmou o
pagamento de vantagens indevidas pela referida empreiteira relativamente ao contrato
formalizado pelo Consórcio Pipe Rack com a Petrobras. Segundo o colaborador, ele teria
acertado pessoalmente com Roberto Gonçalves o pagamento de cinco milhões de reais em
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seu benefício. O objetivo, bem sucedido, era angariar apoio de Roberto Gonçalves para evitar
uma nova licitação (rebid) após a primeira ter sido cancelada por preço excessivo (evento
208, termotranscdep2):

"Rogério Santos de Araújo:- No caso do Roberto, ele assumiu o lugar do Pedro Barusco, e
nessa época que ele assumiu foi em março de 2011, nós estávamos preparando a proposta
para o Pipe Rack, e fomos o consórcio que apresentou a melhor proposta, quer dizer, melhor
não, quer dizer, ela foi a melhor entre os concorrentes. Mas estava acima do limite superior
que a Petrobras poderia aceitar. Então tinha duas alternativas: ou cancelava a licitação por
preço excessivo e fazia uma nova licitação, que eles chamam rebide, chamando outras
empresas, ou cancelar e fazer uma negociação direta conosco. Aí nesse processo de cancelar e
fazer uma negociação conosco, o Roberto Gonçalves foi uma pessoa importante já nessa fase
junto com o apoio do diretor, porque ele poderia fazer, ele sozinho não poderia fazer isso, ele
tinha que ter o respaldo de cima, então nós prosseguimos a negociação e ele também nos deu
uma série de apoios durante a negociação, ele demonstrava para a Comissão de Licitação...

Juiz Federal:- Como assim, o senhor pode exemplificar?

Rogério Santos de Araújo:- Assim, perguntava como estava andando, como não estava, se o
preço estava chegando, se não estava, a Petrobras também ajustou o preço dela interno,
porque viu que tinha alguns, não diria erro, algumas não conformidades na forma de eles
fazer o preço. Nós também vimos alguns pontos que a gente poderia reduzir em função de
outras informações que a gente foi obtendo. E aí chegamos numa ajuste de preço dentro da
faixa. Mas aí foi fundamento da outra também a participação dele do Gonçalves, porque a
Comissão fica muito atenta, ela é uma Comissão de negociação técnica, mais ela fica
calibrando vamos dizer, para que lado vai, em função também dos inputs que recebe de cima.

Juiz Federal:- Sei. A Odebrecht quis comprar a influência do senhor Roberto Gonçalves?

Rogério Santos de Araújo:- Nesse caso, vamos dizer, uma flexibilidade dele, uma boa vontade,
porque ele podia chegar e "ó, cancela e faz outro". Chegar lá no diretor...

Juiz Federal:- Essa questão de fazer a negociação direta sem fazer o rebide, isso foi
conversado com o senhor Roberto Gonçalves?

Rogério Santos de Araújo:- A gente externou para ele que a intenção nossa seria essa.

Juiz Federal:- "A gente" quando o senhor diz é o senhor...

Rogério Santos de Araújo:- É.

Juiz Federal:- ... ou outra pessoa?

Rogério Santos de Araújo:- Eu pessoalmente falei com ele. E claro que se fosse, viesse um
rebide, talvez a gente não tivesse mais o controle da situação, viessem outras empresas e tal,
então pudesse a gente sair do..."

134. Em relação ao contrato formalizado com o Consórcio TUC Construções,
Rogério Santos de Araújo afirmou que não houve o pagamento de propinas a Roberto
Gonçalves, por parte da Odebrecht, mas que, diante do trânsito adquirido com o Consórcio
Pipe Rack, Rogério Araújo teria contatado Roberto Gonçalves para que esse elaborasse e
encaminhasse um documento à Diretoria Executiva para acelerar o cancelamento da
concessão e consequentemente a negociação direta com o Consórcio TUC Construções:
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"Juiz Federal:- E o senhor não tratou desse assunto a, de assuntos relativos a esse contrato do
Consórcio TUC com o senhor Roberto Gonçalves?

Rogério Santos de Araújo:- Não, tratei para pedir a ele para fazer um documento, encaminhar
à diretoria para acelerar a proposta de cancelamento da concessão e fazer uma negociação
direta conosco. Eu acompanhava com ele se estavam andando bem as negociações. Enfim, isso
eu que fiz, que afirmo, mais não de propina. Mas claro que eu já tendo acertado no Pipe Rack,
eu tinha um trânsito com ele um pouco diferenciado. Mas uma coisa que eu gostaria aqui de
falar para o senhor, é que eu tive contato com ele no PAC ICMS, depois ficou muito pouco
tempo na engenharia, ele ficou pouco tempo também no PAC ICMS e na Logun, que era uma
empresa de logística de etanol, como presidente que a Graça botou ele nesses 2 projetos. E
também ele nunca falou nada comigo sobre propina nem nada. Então sendo justo, eu gostaria
de pontuar isso porque foge um pouquinho do contexto, mas a gente tem que fazer justiça.

Juiz Federal:- Mas ele dava informações para o senhor ou pra Odebrecht, relativos aos
contratos da Petrobras, informações consideradas confidenciais ou coisa parecida?

Rogério Santos de Araújo:- É, ele na posição de, de gerente executivo, que era que o Barusco
tinha antes, ele tinha acesso a todos os contratos que seriam, que estavam em elaboração, que
seriam lançados ou concorrências, ele tinha esse, essas informações, aí em algumas, algum
tipo de informação nessa linha eu obtinha, mas não para uma atuação direta em alguma coisa,
mas informação de atuação futura.

Juiz Federal:- Mas aí como informação confidencial ele passava também para o senhor?

Rogério Santos de Araújo:- Não, porque a informação, às vezes, que ia sair a concorrência,
que de repente com, o número de participantes, enfim, se iam licitar uma plataforma, e que a,
ou não, aí eu ia me posicionando e ia tendo essas informações para a gente se preparar dentro
da empresa e buscar conquistar o contrato.

Juiz Federal:- Então pelo que o senhor tem presente, a propina paga ao senhor Roberto
Gonçalves foi somente relativa ao contrato do Pipe Rack?

Rogério Santos de Araújo:- Isso, mas claro que como está tudo dentro de, esse contrato Pipe
Rack, eu poderia dizer que ele é contemporâneo do TUC.

Juiz Federal:- Sei.

Rogério Santos de Araújo:- Ele foi assinado 3 meses depois, então é obvio que eu, tendo uma
condição diferenciada no Pipe Rack, refletiu no..."

(...)

"Ministério Público Federal:- Certo, o senhor chegou a mencionar aqui que esse pagamento
do Pipe Rack pode ter refletido no TUC, pois foram contemporâneos. O senhor pode
esclarecer melhor?

Rogério Santos de Araújo:- Não, eu tinha uma, uma vez feito o negócio no Pipe Rack, eu
tivesse trânsito maior, e a gente tinha interesse em que a negociação, primeiro que veio,
virasse uma negociação de contrato padrão, e depois a celeridade para assinar logo o
contrato, era um contrato de um valor perto de 4 bilhões de reais, isso se não me recordo na
época foi o maior contrato assinado pela Petrobras com um Consórcio.

Ministério Público Federal:- Certo, então os senhores, eu digo, Odebrecht tinha interesse
nesse contrato padrão, que é um contrato da Petrobras?
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Rogério Santos de Araújo:- Tinha, tinha.

Ministério Público Federal:- E o senhor externou isso ao senhor Roberto Gonçalves?

Rogério Santos de Araújo:- Não, eu externei que a gente tinha interesse, é, de alguma forma
assim porque a gente tinha interesse que houvesse a negociação direta.

Ministério Público Federal:- Certo, e para a aprovação dessa contratação direta foi
necessário elaborar um DIP submetido à Diretoria Executiva?

Rogério Santos de Araújo:- Sim senhor.

Ministério Público Federal:- E o senhor Roberto Gonçalves teve participação nesse DIP?

Rogério Santos de Araújo:- Teve, ele que assina.

Ministério Público Federal:- Certo, e quando foi elaborado esse DIP, o senhor já tinha falado
com ele a respeito da preferência da Odebrecht sobre essa contratação?

Rogério Santos de Araújo:- Já, já tinha. Mais eu não tive, eu não tinha, não tive acesso à
argumentação que eles fizeram internamente para aprovação.

Ministério Público Federal:- Certo, embora redundante, só para deixar claro, ele tinha ciência
então de que isso era do interesse da Odebrecht.

Rogério Santos de Araújo:- Sim senhor".

135. Ricardo Ribeiro Pessoa, Presidente da UTC Engenharia e da UTC
Participações entre os anos de 2010 a 2014, vale dizer, no período dos fatos objeto deste
processo, prestou depoimento na qualidade de colaborador, como testemunha arrolada pela
Acusação, e confirmou a existência do ajuste prévio entre as empreiteiras no resultado das
licitações promovidas pela Petrobras entre os anos de 2006 a 2013, com a participação da
UTC e da Odebrecht (evento 152, termo2).

136. Confirmou, igualmente, que esse ajuste teria ocorrido nas obras licitadas
pela Petrobras para a construção do COMPERJ - Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro.

137. Em relação ao Consórcio TUC Construções, Ricardo Ribeiro Pessoa
declarou que era inicialmente um investimento privado, e que não houve, portanto, licitação.
Posteriormente, tendo havido alguns problemas, foi feita negociação direta com as
empreiteiras componentes do Consórcio, a UTC Engenharia, a Odebrecht e a Toyo
Engineering. A Odebrecht teria sido a última a ingressar, após intervenção de Paulo Roberto
Costa, então Diretor de Abastecimento da Petrobras. A contratação direta do Consórcio TUC
pela Petrobras, segundo Ricardo Ribeiro Pessoa, teria sido autorizada pela Diretoria de
Abastecimento e de Serviços, com a participação efetiva de Roberto Gonçalves nesse último
caso:

"Ricardo Ribeiro Pessoa:- A contratação direta do consórcio TUC, seguramente, foi
autorizada pela Diretoria de Abastecimento, pelo doutor Paulo Roberto Costa e seus gerentes.
Com certeza com a aprovação também da Diretoria de Serviços, porque quem negociou
conosco foi o preposto da Diretoria de Serviços.
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Ministério Público Federal:- Quando o senhor menciona prepostos da Diretoria de Serviços,
dentre eles está incluído o ex-gerente executivo, senhor Roberto Gonçalves?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- Com certeza. Ele era um grande executivo que substituiu o Pedro
Barusco.

Ministério Público Federal:- E ele atuou a favor da contratação direta do consórcio TUC?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- Ele atuou no sentido de que chegasse ao entendimento pra
contratação em questão de preço e prazo".

138. Em seguida, Ricardo Ribeiro Pessoa aponta Roberto Gonçalves como uma
das pessoas junto à Petrobras que teria recebido vantagens indevidas nas obras do COMPERJ,
incluindo o Consórcio TUC:

"Ministério Público Federal:- O senhor mencionou já em outros depoimentos a respeito de
pagamentos realizados a funcionários da Petrobras. Eu pergunto para o senhor,
especificamente em relação a essas obras do COMPERJ, incluindo essas realizadas pelo
consórcio TUC, houve também pagamento de propina para funcionários da Petrobras?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- Como eu mencionei, houve. Houve tanto pra área de abastecimento e
pra área de serviços.

Ministério Público Federal:- Quais funcionários da Petrobras foram beneficiados com esses
pagamentos?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- O Pedro Barusco, o Roberto Gonçalves, o diretor Duque, que
encaminhava sempre a gente pra o doutor João Vacari, e Paulo Roberto Costa também, com
certeza.... porque o conselho da TUC, eu acho, que quem ficou a cargo de pagar Paulo
Roberto Costa, foi a Odebrecht".

139. Nesse trecho, Ricardo Pessoa confirma que mantinha contato direto com
Roberto Gonçalves e que tratou e pagou pessoalmente propinas ao acusado, cerca de cinco
milhões de reais, no contrato relativo ao Consórcio TUC, inicialmente por orientação de
Pedro José Barusco, antecessor de Roberto Gonçalves no cargo de Gerente Executivo.
Afirmou, ainda, que no Consórcio Pipe Rack o pagamento não foi realizado pela UTC
Engenharia e provavelmente teria ficado a cargo da Odebrecht:

"Ministério Público Federal:- Certo. Mais à frente eu vou lhe perguntar sobre esses métodos
próprios da UTC, mas considerando que o senhor mencionou que realizou pagamentos de
propinas ao senhor Roberto Gonçalves, eu pergunto, o senhor mantinha contato direto com
ele?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- Mantinha contato com uma certa constância, porque ele assumiu a
gerência executiva da engenharia da Petrobras, em substituição ao Pedro Barusco.

Ministério Público Federal:- O senhor tinha reuniões presenciais com ele?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- Não era uma coisa sistemática, mas me encontrava com ele com
alguma frequência. Tratei de vários assuntos com ele.

Ministério Público Federal:- Dentre esses assuntos, o senhor tratou de pagamentos de propina
com ele?
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Ricardo Ribeiro Pessoa:- Tratei de pagamento de propina pra ele e paguei propinas a ele.

Ministério Público Federal:- O senhor se recorda qual foi o montante total que o senhor
destinou a ele?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- No caso específico da TUC, eu tinha pagado uma parte a Barusco, e
Barusco me disse que o restante teria que ser pago a Roberto Gonçalves. Eu paguei algumas
parcelas em espécie em reais, aqui no Rio de Janeiro, cerca de 5 milhões. No caso do Pipe
Rack, nós não tivemos nenhum entendimento e isso foi feito pela Odebrecht. Talvez, não sei, se
a Mendes Júnior fez alguma coisa. Acredito que não, porque nós já estávamos no final e não
havia nem recursos pra isso. A Odebrecht deve ter pago a Pipe Rack e nós pagamos a TUC. A
parte que seria teoricamente de Barusco passou a ser de Roberto Gonçalves".

140. Walmir Pinheiro Santana, igualmente colaborador, e Diretor Financeiro
da UTC Engenharia entre os anos de 1996 a 2014, afirmou que operacionalizava o pagamento
de propinas por parte da UTC Engenharia, seguindo ordens de Ricardo Ribeiro Pessoa, mas
que não participava das negociações, desconhecendo detalhes dos contratos que legitimavam
o pagamento das vantagens indevidas.

141. Declarou especificamente que não teve participação no pagamento de
propinas referente ao Consórcio Pipe Rack, que teriam ficado a cargo da Odebrecht. Por outro
lado, confirmou haver intermediado o pagamento de vantagens indevidas por parte da UTC
no Consórcio da TUC Construções. Afirmou que nesse caso teriam sido pagos cerca de cinco
milhões de reais a Roberto Gonçalves e cerca de dois milhões de reais a Pedro José Barusco
(evento 208, termotranscdep4):

"Juiz Federal:- O outro contrato é o contrato do TUC Construções, Odebrecht, UTC, PPI,
Toyo. Desse contrato em específico, o senhor tem conhecimento se houve pagamento ou acerto
de vantagem indevida?

Walmir Pinheiro Santana:- Teve. Esse aí eu tenho conhecimento.

Juiz Federal:- O senhor pode me descrever o que o senhor sabe e o que o senhor presenciou
na época?

Walmir Pinheiro Santana:- Na realidade eu recebi as informações do próprio Ricardo, eu não
participava do conselho, das decisões do consórcio, o que pagar, para quem pagar e quanto
pagar. Eu simplesmente recebia a incumbência de Ricardo que "Olha, eu tenho um
compromisso de pagar paro o PT", se não me engano nesse contrato tinha algo em torno de 15
milhões de reais de compromisso com o PT, que foram distribuídos durante as campanhas,
algumas campanhas e períodos fora, e pagamentos fora de período eleitoral.

Juiz Federal:- Para agentes da Petrobras, o senhor tem conhecimento se houve pagamento de
vantagem indevida?

Walmir Pinheiro Santana:- Teve para o Roberto Gonçalves algo em torno de 5 milhões e, se eu
não me engano, para o Barusco 2 milhões.

Juiz Federal:- O senhor tratou sobre esse assunto diretamente com o senhor Roberto
Gonçalves?

Walmir Pinheiro Santana:- Não, eu nunca tratei nenhum assunto referente a, de nenhum tipo
de compromisso com nenhum agente da Petrobras.
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Juiz Federal:- E como é que o senhor sabe que tinha esse acerto então?

Walmir Pinheiro Santana:- Porque Ricardo que me falou na época que a gente tinha que
providenciar 5 milhões de reais num período de tempo aí que ele escalonou para o Roberto
Gonçalves".

142. Igualmente, o colaborador Mário Frederico de Mendonça Goes, ouvido
neste processo como testemunha arrolada pela Acusação e pela Defesa, declarou que Pedro
José Barusco Filho o alertou de que os pagamentos devidos pela UTC Engenharia, a partir de
sua saída da Petrobras, deveriam ser feitos ao seu sucessor no cargo, Roberto Gonçalves
(evento 177, termotranscdep1):

"Ministério Público Federal:- Senhor Mário, o senhor recorda o período em que houve a
sucessão do senhor Pedro Barusco pelo senhor Roberto Gonçalves na Petrobras?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Isso eu lembro claramente, eu não lembro exatamente
datas, mas eu me lembro que houve a substituição do Pedro pelo Roberto Gonçalves.

Ministério Público Federal:- E nesse momento em que houve essa sucessão, o senhor Pedro
Barusco estava recebendo vantagens ilícitas do senhor?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Estava praticamente no final das coisas que eu tinha
ainda que repassar pra ele, praticamente estava quase tudo resolvido, e o que eu me lembro
claramente é que ele me avisou que ele ia ser substituído pelo Roberto Gonçalves e que iriam
ter algumas coisas que iam ficar pendentes de pagamento, que seriam feitas ao Roberto
Gonçalves e que ele queria recomendar, que era uma pessoa que eu conhecia também
profissionalmente, sem nenhuma outra relação até aquele momento, que ele tinha sugerido a
Roberto Gonçalves que continuasse me usando para receber esses recursos, que ele queria, ele
falou da UTC na época, isso me lembro bem.

Ministério Público Federal:- Ele falou para o senhor então que Roberto Gonçalves passaria a
receber os valores em seu lugar, no lugar de Pedro Barusco, é isso?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Ele falou que tinha os remanescentes, que passariam a
ser recebidos pelo Roberto Gonçalves, com referência à UTC, que ele já tinha falado inclusive
com o Roberto Gonçalves para que ele me contatasse para receber esses valores.

Ministério Público Federal:- E aí o que aconteceu em seguida, o senhor Roberto Gonçalves o
procurou?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Também o Ricardo Pessoa me informou que teria esses
valores para pagar, que seriam agora pagos a Roberto Gonçalves, e eu estive, eu encontrei
Roberto Gonçalves e ele me confirmou perguntando se eu poderia receber pra ele, e eu acertei
de receber pra ele esses valores".

143. Roberto Gonçalves, ouvido em Juízo, admitiu o recebimento de vantagens
indevidas nos contratos dos Consórcios Pipe Rack e TUC Construções referentes às obras do
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ (evento 208, termotranscdep5).

144. Teriam sido acertados com Rogério Santos de Araújo, do Grupo
Odebrecht, no contrato do Consórcio Pipe Rack, propinas no montante de cinco milhões de
reais. De forma semelhante, foi acertado com Ricardo Ribeiro Pessoa, da UTC Engenharia,
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propina de cerca de cinco milhões de reais relativamente ao contrato do Consórcio TUC
Construções.

145. Alegou, não obstante, que recebeu por se tratar da "regra do jogo", não
tendo havido qualquer contrapartida, ação ou omissão, de sua parte, em virtude da propina
recebida:

"Roberto Gonçalves:- O processo de contratação seguiu normalmente, sem qualquer
interferência minha. E houve sim por parte da Odebrecht, o preposto da Odebrecht, sem que
eu fizesse qualquer coisa, qualquer ato, ação ou omissão da minha parte, ele ofereceu sim o
valor, que uma vez assinado esse contrato, então houve sim esse oferecimento.

Juiz Federal:- Quem ofereceu esse preposto?

Roberto Gonçalves:- O senhor Rogério Araújo.

Juiz Federal:- E quanto foi que ele ofereceu?

Roberto Gonçalves:- 5 milhões.

Juiz Federal:- E isso foi pago mesmo?

Roberto Gonçalves:- Isso foi pago, eu não, eu não sabia, eu não tinha aberto, não sabia como
movimentar isso. Pelo que eu percebo, excelência, é que havia um sistema implantado, eu não
conhecia, comecei a conhecer naquele momento e foi implantado, foi oferecido aquilo não por
mim, pelo que eu fiz ou pela minha ação ou omissão, era a regra do jogo, e eu percebo
também que o próprio preposto tinha interesse nisso, porque ele acabava ficando com uma
parte desse dinheiro, pelo que eu percebi depois. Então ele fez sim, ele fez essa oferta de
dinheiro, mas não houve qualquer ato, ou omissão de oficio da minha parte para isso.

Juiz Federal:- Mas por que o senhor acompanhou, por que eles pagariam isso para o senhor
sem qualquer benefício da parte deles?

Roberto Gonçalves:- Excelência, eu estava chegando naquele momento, eles me conheciam um
pouco, eu não tinha qualquer contato com o esquema, desculpa a palavra, mas eu não tinha
contato qualquer, familiaridade com aquilo, e eles precisavam de uma forma me cooptar, de
trazer e me mostrar a importância ou a influência que teria a Odebrecht nesse sistema, então
certamente há uma intenção. Havia um vício no sistema, raramente nisso, havia o interesse
deles em tentar me colocar de alguma forma, e certamente sairia o interesse de algum
intermediário de ficar com uma parte desse dinheiro. Então não houve ato de ofício da minha
parte.

Juiz Federal:- O senhor não dava, por conta desse pagamento não deu informações
privilegiadas para eles, por exemplo?

Roberto Gonçalves:- Não, não porque eu não as tinha. O processo de negociação ou licitação
é conduzido por um grupo específico para isso, e ele é fechado, e eu não tenho essa, eu não
tenho esse acesso, o sistema não me dá autorização para interferir no processo.

Juiz Federal:- Mas quando eles ofereceram esse valor, não houve qualquer, o senhor Rogério
não conversou alguma coisa para o senhor assim 'Olha eu estou te fazendo esse pagamento, e
você sei lá, faz isso, faz...'

Roberto Gonçalves:- Não.
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Juiz Federal:- '... faz aquilo'?

Roberto Gonçalves:- Não Excelência, naquele momento ele não pediu nada, até porque era de
uma forma dissimulada, e queria saber assim do relacionamento, não, não pediu nada.

Juiz Federal:- Só o senhor e ele estavam presente na ocasião?

Roberto Gonçalves:- Só eu e ele estávamos presentes.

(...)

Juiz Federal:- A denúncia, na outra parte dela fala de um outro contrato entre a Petrobras e o
Consórcio TUC, Odebrecht, UTC Engenharia, PPI ou Toyo, isso também no COMPERJ.
Segundo o Ministério Público também teria havido acertos de corrupção envolvendo esse
contrato. O senhor confirma que houve ou não houve, o senhor pode explicar?

Roberto Gonçalves:- Posso, eu gostaria de contextualizar primeiro (Inaudível) de novo. O ano
em que eu assumi em 2011, e uma refinaria precisa de utilidades, energia elétrica, vapor, água,
tratamento de esgoto e etc.. E normalmente é uma das primeiras coisas que se faz, porque é a
primeira que tem que entrar em operação. E começaram corretamente a negociar em 2008, 3
anos antes de eu assumir a engenharia. E era uma negociação onde o contrato não seria uma
compra de ativos. Esse grupo construiria esses ativos todos e arrendaria para a Petrobras,
cobraria o aluguel mensal ou anual, eu não sei dizer. Então ela faria o investimento e cobraria
isso. Isso foi assim até o meio de 2011, não sei precisar data, mas em algum momento quando
a diretoria, porque isso não é da minha área eu não acompanhava, como era leasing, era
acompanhado pela própria área de Paulo Roberto. Quando chegou em 2011, numa certa
altura, a diretoria por motivo que eu não entendi até hoje, decidiu não continuar mais essa
forma de contratar. Da mesma forma que o Pipe Rack já estava com atraso na refinaria, esse
sistema de utilidades é a primeira coisa que entra em operação numa refinaria, então, em
2011 começar de novo um processo era inviável. Até porque naquele momento, depois de 3
anos, a Petrobras não tinha o projeto para esse sistema, porque ele ficou, aquela empresa que
ia construir fez o projeto. Então aquela ruptura de não mais fazer aquele contrato criou um
tremendo de um problema para mim. Eu digo para mim porque eu era cobrado para as coisas
entrarem em operação. Então o sistema que até então não era meu, quando eu não era
responsável, eu passei a ser responsável. Analisamos as condições, claramente para mim a
melhor condição era continuar aquele sistema em que já estava a empresa, o consórcio já
tinha projeto, já tinha equipamentos negociados no mundo inteiro para receber e etc.. Poderia
ser feita uma nova licitação com toda repercussão disso no prazo, até porque nós não
tínhamos nenhum projeto, teria que ser feito ainda, ou uma negociação direta. Essas opções de
ficar como está, negociar ou licitar foi levada à diretoria de forma inicialmente informal,
foram mostrados riscos e vantagens de cada uma delas, e houve uma concordância pela
negociação direta. Enquadrado pela lei, a lei prevê condição para eles, feito isso foi
enquadrado. E tudo isso foi feito, ou seja, a versão que foi tomada naquele momento
excelência, era a melhor decisão para o sistema. E da mesma forma como aconteceu com a
Odebrecht, a UTC fez essa oferta porque eu vim a saber depois que ela já tinha feito uma
combinação com o meu antecessor, com o Pedro Barusco, e ela simplesmente disse que ia, e
tinha um valor ali que seria entregue ao gerente executivo. Novamente convenci essa, esse eu
sim, estou assumindo aqui perante a vossa Excelência, mas ato de ofício, ação para fazer, para
direcionar não, não teve nenhuma vantagem para a empresa com relação a isso.

Juiz Federal:- Com quem que o senhor tratou nesse caso da UTC?

Roberto Gonçalves:- Ah, quanto ao projeto em si a obra...

Juiz Federal:- Não, a questão dos valores.
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Roberto Gonçalves:- Isso o Renato, Ricardo Pessoa.

Juiz Federal:- E quanto foi que acertado?

Roberto Gonçalves:- Ele falou que daria até 5 milhões de reais, 5 milhões de reais".

146. Destaco dois excertos que sintetizam as declarações de Roberto Gonçalves:

"Ministério Público Federal:- Então, se eu estou entendendo, o senhor confessa que recebeu
esses valores tanto da Odebrecht quanto da UTC?

Roberto Gonçalves:- Ao mesmo tempo que eu confesso que eu não fiz qualquer ato, ato ou
omissão para isso.

Ministério Público Federal:- Então esses recebimentos foram a título gratuito.

Roberto Gonçalves:- Sim senhor, sim doutor".

(...)

"Defesa de Roberto Gonçalves:- Para ficar pontuado, porque foi uma pergunta, inclusive da
parte final das perguntas do Ministério Público Federal, o senhor está confessando então o
recebimento de duas situações distintas de vantagem indevida, uma relativa ao Consórcio Pipe
Rack e uma confissão relativa ao recebimento do Consórcio UTC?

Roberto Gonçalves:- Sim".

147. Tem-se, portanto, que os colaboradores Pedro José Barusco Filho, Márcio
Faria da Silva, Rogério Santos de Araújo, Ricardo Ribeiro Pessoa, Walmir Pinheiro Santana e
Mário Frederico de Mendonça Goes confirmaram o pagamento de vantagem indevida a
Roberto Gonçalves em virtude de haver ele facilitado a contratação direta do Consórcio Pipe
Rack, formado pela Odebrecht, UTC Engenharia e Mendes Júnior, para a execução do EPC
do PIPE Rack no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ, e também do
Consórcio TUC Construções, formado pela Odebrecht, UTC Engenharia e PPI - Projeto de
Plantas Industriais Ltda, destinado ao Fornecimento de Bens e Execução de Serviços,
Elaboração do Projeto Executivo, C&M e Comissionamento das Unidades de Geração de
Vapor e Energia, Tratamento de Águas e Efluentes do COMPERJ.

148. Roberto Gonçalves, o destinatário das vantagens indevidas igualmente
confessou o recebimento delas, conquanto tenha afirmado que não praticou ato de ofício em
contrapartida.

149. Verifica-se se há prova documental de corroboração relativamente aos
depoimentos.

150. Examina-se, assim, inicialmente e de forma sucinta, a prova documental
pertinente aos contratos formalizados entre os Consórcios TUC Construções e Pipe Rack com
a Petrobras relativamente às obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro -
COMPERJ.
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151. Cópia do contrato formalizado entre a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
e o Consórcio TUC Construções, de nº 0858.0072004.11.2, datado de 27 de novembro de
2011, foi anexado junto com a denúncia (evento 1, anexo39 e anexo40).

152. Igualmente, cópia do contrato nº 0858.0069023.11.2, formalizado entre a
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e o Consórcio Pipe Rack foi anexado junto com a
denúncia (evento 1, anexo19).

153. Transcrevo, por oportuno, síntese realizada nos itens 565 a 588 da sentença
proferida em 08 de março de 2016 na ação penal conexa nº 5036528-23.2015.404.7000,
relativamente ao desenrolar da negociação e das contratações de ambos os Consórcios (fls.
65/67, evento 1, anexo20):

"565. Relativamente às obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro  COMPERJ, a
denúncia reporta- se apenas à duas contratações da Odebrecht, uma em conjunto com a
Mendes Júnior e a UTC Engenharia, e outra em conjunto com a Utc Engenharia e PPI-  
Projeto de Plantas Industriais Ltda.

566. Relativamente às obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro  COMPERJ, a
denúncia reporta se à contratação da Construtora Norberto Odebrecht, Mendes Júnior, e UTC
Engenharia, que formaram, com partes praticamente iguais (a Mendes e a UTC, cada uma
com 33%, a Odebrecht, com 34%), o Consórcio PPR, para construção do EPC do pipe rack da
Unidade U.6100.

567. A documentação relativa à essa contratação foi enviada a este Juízo pela Petrobrás e,
pela extensão, parte encontra se em mídia eletrônica arquivada em Juízo e que foi
disponibilizada às partes (eventos 228 e 682).

568. Parte da documentação relativa à essa contratação foi encartada diretamente nos autos,
como o contrato celebrado (evento 3, anexo120). Outros documentos relevantes encontram- se
no evento 3, anexo119 a anexo125. Uma síntese dos principais fatos pode ser encontrado no
documento consistente no Documento Interno do Sistema Petrobras DIP de n.º 000379/2011
(evento 3, anexo125).

569. Resumo em tabelas disponibilizadas pela Petrobrás e pelo Tribunal de Contas da União
foi juntado aos autos pelo MPF no evento 3, anexo8 e anexo94.

570. Para o contrato para a execução do pipe rack do Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro/R, a Gerência de Estimativa de Custos e Prazo da Petrobrás estimou o preço em cerca
de R$ 1.614.449.175,00, admitindo variação entre o mínimo de R$ 1.372.281.798,84 e o
máximo de R$ 1.937.339.010,12.

571. Oportuno lembrar que a Petrobrás tem como padrão admitir a contratação por preço no
máximo 20% superior a sua estimativa e no mínimo 15% inferior a ela. Acima de 20% o preço
é considerado excessivo, abaixo de 15% a proposta é considerada inexequível.

572. Foram convidadas quinze empresas, mas apresentaram propostas somente o Consórcio
PPR, o Consórcio OCS2, constituído pela OAS, Camargo Correa e Sog Óleo e Gás (R$
1.969.317.341,00), a Queiroz Galvão (R$ 2.071.978.932,67), a Galvão Engenharia (R$
2.195.877.839,45) e a Construtora Andrade Gutierrez (R$ 2.279.271.067,12).
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573. Como as propostas apresentaram preço superior ao valor máximo admitido, foi
autorizada negociação direta com o Consórcio PPR, que levou à redução da proposta a valor
abaixo e, por conseguinte, à celebração do contrato, em 05/09/2011, por R$ 1.869.624.800,00,
tomando o instrumento o número 0858.0069023.11.2.

574. A estimativa foi posteriormente revista para R$ 1.655.878.443,59, admitindo variação
entre o mínimo de R$ 1.407.496.677,05 e o máximo de R$ 1.987.054.132,31.

575. A autorização para contratação direta foi assinada por Roberto Gonçalves, gerente
executivo na Área de Engenharia e Serviços, que sucedeu o acusado Pedro José Barusco Filho
no cargo, conforme Documento Interno do Sistema Petrobras   DIP de n.º 000379/2011, e
aprovada pela Diretoria Executiva da Petrobrás formada entre outros pelos Diretores Paulo
Roberto Costa e Renato de Souza Duque (evento 3, anexo125).

576. O valor final do contrato ficou cerca de 12% superior ao preço de estimativa revistado da
Petrobrás.

577. Representam a Construtora Norberto Odebrecht no contrato o acusado Rogério Santos de
Araújo, como Diretor, e José Henrique Enes Carvalho, como Diretor de Contrato.

578. Relativamente às obras no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro  COMPERJ, a
denúncia também reporta -se à contratação da Construtora Norberto Odebrecht, da UTC
Engenharia e da PPI   Projeto de Plantas Industriais Ltda., que formaram, com a UTC com
33,4% de participação e as demais com 33,3%, o Consórcio TUC Construções, para para
obras das Unidades de Geração de Vapor e Energia, Tratamento de Água e Efluentes do
complexo.

579. A documentação relativa à essa contratação foi enviada a este Juízo pela Petrobrás e,
pela extensão, parte encontra- se em mídia eletrônica arquivada em Juízo e que foi
disponibilizada às partes (eventos 228 e 682).

580. Parte da documentação relativa à essa contratação foi encartada diretamente nos autos,
como o contrato celebrado (evento 3, anexo126 e anexo127). Outros documentos relevantes
encontram -se no evento 3, anexo128 a anexo132. Uma síntese dos principais fatos pode ser
encontrado nos documentos consistentes no Documento Interno do Sistema Petrobras   DIP de
n.º 000605/2011 (evento 3, anexo129) e no Documento Interno do Sistema Petrobras   DIP de
n.º 000709/2011 (evento 3, anexo132).

581. Resumo em tabelas disponibilizadas pela Petrobrás e pelo Tribunal de Contas da União
foi juntado aos autos pelo MPF no evento 3, anexo8 e anexo94.

582. Para o contrato em questão, foi aprovado pela Diretoria Executiva da Petrobrás,
composta pelos, entre outros, Diretores Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque, com
base no referido Documento Interno do Sistema Petrobras   DIP de n.º 000605/2011, a
contratação direta, com dispensa de licitação, do Consórcio TUC. O documento foi assinado
por Roberto Gonçalves, gerente executivo na Área de Engenharia e Serviços, que sucedeu o
acusado Pedro José Barusco Filho no cargo (evento 3, anexo129).

583. Como justificativa foi apontada a urgência da obra e o afirmado conhecimento técnico do
Consórcio TUC por já ter participado em projeto anterior para a construção dessas unidades,
mas que foi cancelado.

584. Para esta obra, a Gerência de Estimativa de Custos e Prazo da Petrobrás estimou o
preço em cerca de R$ 3.830.898.164,00, admitindo variação entre o mínimo de R$
3.256.263.439,4 e o máximo de R$ 4.597.077.796,00.
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585. Oportuno lembrar que a Petrobrás tem como padrão admitir a contratação por preço no
máximo 20% superior a sua estimativa e no mínimo 15% inferior a ela. Acima de 20% o preço
é considerado excessivo, abaixo de 15% a proposta é considerada inexequível.

586. O Consórcio TUC apresentou proposta de R$ 4.038.613.175,17. Após negociação, a
proposta foi reduzida para R$ 3.829.503.132,28, vindo o contrato a ser celebrado, em
02/09/2011, por R$ 3.824.500.000,00, tomando o instrumento o número 0858.0069023.11.2.

587. O valor final do contrato ficou um pouco abaixo do preço de estimativa revistado da
Petrobrás.

588. Representam a Construtora Norberto Odebrecht no contrato Carlos Adolpho Friedheim,
como Diretor de Contrato, e Renato Augusto Rodrigues, como Diretor Superintendente".

154. Na referida ação penal nº 5036528-23.2015.404.7000, especificamente no
item 655, foi possível concluir que a Odebrecht obteve o contrato com a Petrobras no
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ, para a construção do EPC do Pipe
Rack da Unidade U.61000 mediante crimes de cartel e de frustração da concorrência por
ajuste prévio das licitações, condutas enquadráveis nos crimes do artigo 4º, I, da Lei
8137/1990 e do artigo 90 da Lei 8666/1993 (evento 1, anexo20).

155. Em relação ao contrato obtido pelo Consórcio TUC, foi consignado, no
item 656, que, por não ter havido licitação, mas sim contratação direta, não havia como
relacioná-lo ao cartel ou prévio ajuste de licitação (evento 1, anexo20). 

156. Pelo teor do trecho acima transcrito, faz-se possível constatar que, Roberto
Gonçalves, na condição de Gerente Executivo da Área de Engenharia e Serviços da
Petrobras, foi o responsável por subscrever os Documentos Internos do Sistema Petrobras -
DIP de n.º 000379/2011 e DIP de n.º 000605/2011, que, referendados pela Diretoria
Executiva, formada entre outros pelos Diretores Paulo Roberto Costa e Renato de Souza
Duque, autorizaram a Petrobras a negociar a contratação direta, respectivamente, dos
Consórcios Pipe Rack e TUC Construções.

157. Cópias do DIP de nº 000379/2011 e do DIP de nº 000605/2011 foram
anexadas com a denúncia (evento 1, anexo30 e anexo 41, respectivamente).

158. No DIP 000379/2011, datado de 10 de junho de 2011, foi proposto o
encerramento do processo licitatório do convite nº 0911838.11.8, por motivo de
desclassificação das propostas por preços excessivos, solicitando-se autorização para
instauração de processo de negociação direta com o Consórcio Pipe Rack para a contratação
do Pipe Rack do COMPERJ.

159. O documento foi subscrito por Roberto Gonçalves, Gerente Executivo de
Engenharia, e Luiz Alberto Gaspar Domingues, Gerente Executivo de Abastecimento -
Programas de Abastecimento.

160. A Diretoria Executiva aprovou as proposições formuladas.
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161. Inquirido a respeito dos fatos em seu interrogatório, Roberto Gonçalves
declarou que a primeira conversa sobre pagamentos que o acusado teve com Rogério Araújo,
da Odebrecht, deu-se aproximadamente em maio de 2011, durante uma viagem à Ásia.
Conforme bem pontuou o MPF, as tratativas entre eles ocorreram no mês anterior ao da
assinatura do DIP 000379/2011, em 10 junho de 2011, e igualmente dos primeiros
pagamentos realizados na conta da offshore Fairbridge Finance, de titularidade de Roberto
Gonçalves, em 29 de junho de 2011, conforme será mais bem detalhado a seguir, no item 185.

162. Transcrevo, por oportuno, o excerto pertinente do depoimento de Roberto
Gonçalves (evento 208, termotranscdep5):

"Ministério Público Federal:- O senhor se recorda quando foi o seu primeiro contato com o
Rogério Araújo da Odebrecht?

Roberto Gonçalves:- O Rogério é uma pessoa que ele, pela Odebrecht mantém contato com a
Petrobras há muito anos. Então eu sempre via o senhor Rogério na Petrobras, de uma forma
ou de outra, cumprimentava, mas nunca trabalhei diretamente com ele. Ele só veio me
procurar quando eu passei a ser executivo aí de certa forma passei a ser uma pessoa de
interesse. Eu assumi em março de 2000 e, 2011, talvez 1 ou 2 meses depois, eu não sei
precisar.

Ministério Público Federal:- Ele procurou o senhor aonde?

Roberto Gonçalves:- Na empresa.

Ministério Público Federal:- E nesse primeiro encontro ele já mencionou alguma coisa sobre
pagamentos ao senhor?

Roberto Gonçalves:- Não, não.

Ministério Público Federal:- Que ele foi tratar com o senhor nesse encontro?

Roberto Gonçalves:- Ah desculpa, eu não consigo me lembrar. A Odebrecht, voltando no
tempo era a maior contratante, uma contratada que a Petrobras tinha, então o número de
contratos que ela tinha era muito grande. Eu não, não sei dizer, agora 6 anos depois eu não
sei dizer. Mas certamente era alguma coisa de interesse da Odebrecht, mas puramente com
relação ao dia a dia do nossos contrato. Até porque o Rogério não tinha, até então tinha
qualquer, enfim, não tinha qualquer intenção, interesse ou abertura minha para fazer nenhum
tipo de proposta.

Ministério Público Federal:- Certo, não foi nesse primeiro contato, então quando foi que ele
fez a proposta para o senhor?

Roberto Gonçalves:- Alguma coisa como maio, durante uma viagem que fizemos a Ásia.

Ministério Público Federal:- Certo, e nessa viagem os senhores conversaram alguma coisa
sobre o consórcio, sobre as obras que depois foram vencidas pelo consórcio Pipe Rack?

Roberto Gonçalves:- Não porque nessa fase o processo já estava praticamente encerrando. A
entrega de proposta já tinha sido feita, então nesse momento quando ele falou já todo processo
já tinha transcorrido.
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Ministério Público Federal:- Só a título de esclarecimento, consta aqui da denúncia o DIP que
autorizou a contratação direta do Consórcio Pipe Rack, é de 10 de junho de 2011. Então ele é
posterior a essa viagem do senhor e esse DIP inclusive é assinado pelo o senhor.

Roberto Gonçalves:- Sim.

Ministério Público Federal:- O senhor disse que a dispensa também da licitação interessava à
companhia, mas eu pergunto para o senhor, o senhor tinha ciência de que a dispensa de
licitação também era do interesse da Odebrecht e das outras empresas consorciadas?

Roberto Gonçalves:- Olha, eles como empreiteiros sempre têm interesse em fazer obra.
Certamente ele tinha interesse que essa obra ficasse com eles. Eles tinham a melhor produção,
eles tinham a melhor proposta. Então o interesse nesse caso combinava, tanto da Petrobras
quanto deles.

Ministério Público Federal:- Certo, e o senhor disse que o combinado surgiu nessa viagem a
Ásia, a conta em que o senhor recebeu esses valores o senhor também disse que não possuía.

Roberto Gonçalves:- Não.

Ministério Público Federal:- O Rogério Araújo auxiliou a abrir essa conta?

Roberto Gonçalves:- Ele praticamente abriu a conta, mas bem depois dessa data, que eu não
sei precisar quando, talvez tenha nos documentos, certamente foi depois disso, bem depois
disso, não sei dizer quando.

Ministério Público Federal:- Certo, foi depois do DIP ser encaminhado a diretoria?

Roberto Gonçalves:- Sim, sim, porque esse DIP eu não sei a pausa se refere a um DIP que
você solicita no início da negociação, depois que você informa no final e pede permissão para
assinar, eu não sei ao qual o doutor se refere, mas de qualquer maneira foi posterior.

Ministério Público Federal:- Eu me refiro a DIP que encaminhou a diretoria a sugestão de
contratação direta. O primeiro depósito nessa conta aconteceu em junho de 2011, em 29 de
junho 2011, ou seja, nesse mês em que esse DIP foi encaminhado.

Roberto Gonçalves:- O DIP não foi em maio doutor?

Ministério Público Federal:- Não, foi em junho, 10 de junho. Aí novamente eu pergunto para o
senhor, não houve nenhuma correlação desse pagamento com a atuação do senhor nessa
dispensa de licitação?

Roberto Gonçalves:- Não, porque a dispensa de licitação doutor, na verdade não sou eu que
proponho, eu encaminho, na estrutura da engenharia existe o executivo que sou eu, e para
cada área existe o gerente geral. A proposta dessa negociação direta não nasce comigo,
porque na verdade o universo que eu tinha para gerir era muito grande, então isso nasce do
próprio gerente geral e da sua equipe. Eles vêm e eles me propõem, eu posso aceitar ou não,
ou contra argumentar. E os argumentos que eles trouxeram foi quando foram convincentes, o
que eu fiz foi encaminhar, então todos só DIPs que vão para a diretoria, são encaminhados
pelo executivo.

Ministério Público Federal:- Quem que trouxe os argumentos para o senhor?
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Roberto Gonçalves:- Era o pessoal da equipe do COMPERJ, era da equipe do senhor Janssen
que era o gerente geral.

Ministério Público Federal:- Certo, mas as empresas encaminharam argumentos para o
senhor?

Roberto Gonçalves:- Não, não, de forma alguma".

163. Por sua vez, no DIP 000605/2011, datado de 07 de outubro de 2011, foi
proposto o encerramento das negociações com a Mitsui & Co Sembcorp Utilities Pte. Ltd. e
Utilitas Participações S.A., e a contratação direta com o Consórcio TUC Construções.

164. O documento foi subscrito por Roberto Gonçalves, Gerente Executivo de
Engenharia, e Luiz Alberto Gaspar Domingues, Gerente Executivo de Abastecimento -
Programas de Abastecimento.

165. A Diretoria Executiva aprovou as proposições formuladas.

166. O contrato formalizado com o Consórcio TUC Construções data de 27 de
novembro de 2011, ou seja, menos de dois meses após a elaboração do DIP 000605/2011,
assinado por Roberto Gonçalves, solicitando a contratação direta.

167. Segundo Márcio Faria da Silva, conforme visto no item 131, acima, a
rapidez na formalização do contrato destoou dos padrões da Petrobras e deveu-se à
intervenção de Roberto Gonçalves, tendo como contrapartida o pagamento de vantagens
indevidas.

168. A atuação decisiva de Roberto Gonçalves para ambas as contratações
diretas foi relatada por diversas testemunhas e acusados ouvidos neste processo.

169. Márcio Faria da Silva mencionou que os repasses ocorreram no contexto
de pagamento sistemático de propina pela empreiteira em obras da Petrobras. E que a
contrapartida, no caso, teria sido a contratação direta do Consórcio Pipe Rack pela Petrobras,
e não a realização de uma nova licitação (rebid) após o cancelamento da licitação originária. 

"Juiz Federal:- O senhor chegou a mencionar alguma contrapartida durante a sua
declaração? Ou por que foi pago isso aos agentes da Petrobras?

Márcio Faria da Silva:- Doutor, pagamento de propina na Petrobras, ou é num determinado
momento ou provocado ou não, ela chegava, via de regra ela sempre chegava. Nesse caso a tal
contrapartida foi que uma vez cancelada a licitação não se partiu para um rebide.

Juiz Federal:- Certo.

Márcio Faria da Silva:- Mas se desse o rebide também a gente ganharia, a verdade é essa,
porque a gente tinha sido escolhido entre as empresas participantes da reunião. Mas nesse
caso específico foi porque houve uma negociação, como em outros casos também, uma
negociação direta. Nós tínhamos a melhor proposta, essa foi a contrapartida.

Juiz Federal:- Certo. Então a não realização de um rebide?
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Márcio Faria da Silva:- De um rebide. Sim. Autorização, porque aí as pessoas interessadas
fazem um encaminhamento para um (inaudível), que autoriza a negociação direta para chegar
na faixa...

Juiz Federal:- Essa conversa aqui quem teve foi o...

Márcio Faria da Silva:- Essa conversa foi o Rogério com..

Juiz Federal:- Rogério.

Márcio Faria da Silva:- Rogério com o Gonçalves, possivelmente".

170. Ainda, Márcio Faria da Silva declarou que o pagamento teria ocorrido
igualmente para não ter uma nova licitação (rebid), embora, segundo ele, não houvesse
alternativas à contratação da Odebrecht, pois o contrato dizia respeito a utilidades básicas do
COMPERJ, sendo que uma nova licitação poderia levar mais de um ano. Admitiu, ainda, que
a contratação direta beneficiou a Odebrecht;

"Juiz Federal:- Por que foi pago, teve contrapartida ou como é que foi?

Márcio Faria da Silva:- Doutor veja bem, é o esquema do pedágio para mim que era uma
coisa institucionalizada, até porque é o seguinte, a Petrobras não teria outra opção a não ser
contratar gente, porque a obra não partiria e a gente já tinha toda a engenharia, todo o
projeto pronto e caímos, não deu 1% que foi 30 mais 30, que o contrato era em torno de 3 bi e
meio.

Juiz Federal:- Mas houve alguma conversa com os agentes no sentido de que "Ó vocês vão
pagar porque aqui a gente está em negociação direta".

Márcio Faria da Silva:- Doutor não por ser negociação direta, é porque tinha que pagar.

Juiz Federal:- Sei.

Márcio Faria da Silva:- Tinha que pagar, pagamos, aí entrava o, também já estava aí na
transição, o Barusco já trabalhava na 7, embora tivesse alguma influência, e ali doutor caiu,
pagou, independente de onde veio a demanda, negociou ou não. Raríssimas exceções onde nós
não pagamos, que era área offshore.

Juiz Federal:- Sei.

Márcio Faria da Silva:- Alguma coisa, o resto pagava.

Juiz Federal:- No primeiro contato me pareceu aqui que o senhor, me corrija se eu estiver
errado, que o senhor enxergou uma contrapartida mais clara que foi a questão de não ter um
rebide.

Márcio Faria da Silva:- De não ter o rebide.

Juiz Federal:- Nesse segundo seria alguma coisa parecida?

Márcio Faria da Silva:- Seria negociação direta, mas também pode até ser considerado
contrapartida, mas não tinha alternativa.
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Juiz Federal:- Sim.

Márcio Faria da Silva:- Porque se você fosse fazer uma licitação ia durar mais de um ano.

Juiz Federal:- Entendo.

Márcio Faria da Silva:- Mas não deixa de ser não é.

Juiz Federal:- E nesse segundo, do Consórcio TUC, teve alguma coisa mais palpável assim...

Márcio Faria da Silva:- Doutor a não ser.

Juiz Federal:- Que eles colocavam eventualmente como justificativa de pagamento?

Márcio Faria da Silva:- Doutor a não ser negociação direta, nenhuma, era pedágio mesmo".

171. Afirmou, ainda, que a participação de Roberto Gonçalves foi decisiva para
que não houvesse rebid no caso das obras relacionadas ao Consórcio Pipe Rack, e sim
contratação direta. E caso houvesse nova licitação, segundo ele, haveria outras empresas com
capacidade para assumir o contrato, o que talvez pudesse prejudicar a Odebrecht:

"Defesa:- Senhor Márcio, em determinado momento o senhor disse que em uma conversa entre
Rogério Araújo e Roberto Gonçalves, e aí o senhor colocou, eu coloquei aqui entre aspas,
possivelmente seria para de alguma forma viabilizar o não rebide. Foi o que o senhor disse.

Márcio Faria da Silva:- Sim senhor.

Defesa:- O senhor tem alguma certeza da ocorrência dessa, dessa conversa ou...

Márcio Faria da Silva:- Absoluta, teve sim senhor.

Defesa:- Teve a conversa.

Márcio Faria da Silva:- Teve, com certeza doutor.

Defesa:- O senhor sabe qual foi o ponto?

Márcio Faria da Silva:- Se não tivesse essa conversa não teria sido gerada uma DIP propondo
o não rebide e ser uma negociação direta, porque isso partia do executivo da área de
engenharia em serviço que eu estava cuidando do projeto.

Defesa:- Se houvesse um rebide, então esse seria o caso de não rebide, mas se houvesse então
uma licitação, havia outras empresas com capacidade de assumir aquele contrato nas
condições que você já estavam?

Márcio Faria da Silva:- Doutor, sim, porque não fomos só três empresas que participamos
disso, como não houve um rebide eu não saberia dizer para o senhor qual seria o objeto da
DIP e que empresa estaria incluída nesse rebide, difícil dizer. Agora que tinha empresa, tinha,
lógico, tinha umas 10.

Defesa:- Certo, sem mais Excelência".
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172. Ricardo Ribeiro Pessoa, por sua vez, alegou que os pagamentos a Roberto
Gonçalves foram realizados em uma espécie de "continuidade da regra do jogo", já que ele
sucedera Pedro Barusco na Gerência Executiva da Diretoria de Serviços, mas que não teria
envolvido contrapartida específica por parte de Roberto Gonçalves:

"Ministério Público Federal:- Certo. Então ainda que o senhor tenha falado inicialmente
sobre essa vinculação ao consórcio TUC, esse pagamento se inseriu nesse contexto de regra
do jogo, de pagamentos sistemáticos e, vamos dizer assim, zelo pelo interesse das empresas
também pelos funcionários da Petrobras?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- Sim, senhor".

(...)

"Juiz Federal:- Outros defensores têm indagações? O Juízo tem uma questão específica
apenas, senhor Ricardo. Senhor Ricardo, no que se referem aos pagamentos ao senhor Roberto
Gonçalves, eles foram motivados por alguma contrapartida específica dele? Alguma forma ele
beneficiou a UTC ou o consórcio nessas contratações?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- Não a contratação, mas no decorrer dela. Não a benefício, mas era
uma espécie de sucessão ao que se fazia com o Pedro Barusco. A continuidade das coisas do
futuro, a continuidade dos próprios contratos.

Juiz Federal:- Mas, por exemplo...

Ricardo Ribeiro Pessoa:- No caso específico da TUC, parte foi paga ao Barusco, parte foi
paga a Gonçalves, é como se fosse a continuidade da regra do jogo.

Juiz Federal:- Certo. Mas houve algum benefício específico que tenha motivado, que o senhor
se recorde, esses pagamentos ou entrou isso só nessa questão da regra do jogo?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- Entrou na regra do jogo. Benefício específico nós não tivemos...
nenhum não".

173. Apesar das declarações de Ricardo Ribeiro Pessoa, a atuação decisiva de
Roberto Gonçalves nas negociações diretas foi apontada igualmente em apuração interna
realizada pela Petrobras.

174. A Petrobras instaurou Comissão Interna de Apuração, por meio do DIP
DABAST 70/2014, de 25 de abril de 2014, para investigar irregularidades a respeito das
obras realizadas no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ.

175. O relatório final identificou diversas irregularidades e não conformidades.
Cópia dele foi apresentado pelo MPF conjuntamente à denúncia (evento 1, anexo3).

176. Especificamente em relação a Roberto Gonçalves, entendeu a Comissão
Interna de Apuração que foi ele "corresponsável pelas não conformidades identificadas nos
processos de planejamento e contratação do COMPERJ, ocorridos no período de 11/03/2011
a 03/05/2012, bem como pelas consequências decorrentes dessas não conformidades" (fl. 69,
anexo3, evento 1). E que "a contratação direta por inexigibilidade do consórcio TUC,
formado pelas empresas Toyo, UTC, Construtora Norberto Odebrecht e no valor de R$
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3.824.500.000,00, para fornecimento de bens e execução de serviços de Projeto Executivo,
Construção Civil, Montagem Eletromecânica e Comissionamento das Unidades de Geração
de Vapor e Energia, Tratamento de Água e Efluentes da Central de Utilidades, baseado na
alínea 'k', subitem 2.3 do referido regulamento, ampara-se em justificativa frágil diante do
atraso no cronograma (fl. 20, anexo3, evento 1)".

177. Assim, em resumo, a Comissão Interna de Apuração da Petrobras imputou
a Roberto Gonçalves parcela da responsabilidade pelas irregularidades encontradas nas
licitações e contratos do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ, no período
em que ele atuou como Gerente Executivo, a exemplo da contratação direta  do Consórcio
TUC (Odebrecht, UTC Engenharia e PPI - Projeto de Plantas Industriais Ltda.) para
montagem das Unidades de Geração de Vapor e Energia, tendo a comissão entendido que não
havia justificativa para a contratação direta sem licitação.

178. Comprovado, portanto, por prova oral e documental, que Roberto
Gonçalves participou do acerto de vantagens indevidas nos contratos formalizados pela
Petrobras com os Consórcios Pipe Rack e TUC Construções. Comprovado, igualmente,
apesar da negativa do acusado, que praticou ele ato de ofício consistente na intervenção
decisiva para que houvesse a negociação e a contratação direta dos Consórcios, e não nova ou
prévia licitação.  

179. Passa-se a examinar as provas relativas às imputações por crimes de
lavagem de dinheiro.

180. Em paralelo às investigações encetadas pelas autoridades brasileiras, as
autoridades suíças promoveram suas próprias investigações por crimes de lavagem de
dinheiro em seu território e, mais recentemente, transferiram, mediante cooperação jurídica
internacional, as investigações e provas decorrentes relacionadas a Roberto Gonçalves às
autoridades brasileiras (evento 1, anexo56, anexo57, anexo58 e anexo59).

181. Nos autos de nº 5011227-06.2017.404.7000, a pedido do MPF, foi
autorizada a utilização das provas provenientes das autoridades suíças, e igualmente foi
decretada a quebra de sigilo bancário sobre os documentos pertinentes, além do sequestro de
ativos mantidos no exterior, por meio de decisão proferida na data de 24 de março de 2017
(evento 3).

182. O procedimento de transferência da investigação, que não passa de uma
transmissão da prova colhida na Suíça para o Brasil, encontra apoio expresso não só no artigo
IV do Tratado de Extradição entre Brasil e Suíça promulgado pelo Decreto 23.997, de
13/03/1934, como nas largas disposições do Tratado de Cooperação Jurídica em Matéria
Penal entre Brasil e Suíça promulgado pelo Decreto nº 6.974, de 07/10/2009, entre elas o art.
29.

183. Conforme se visualiza no documento de encaminhamento, foram
identificadas quatro contas bancárias de Roberto Gonçalves na Suíça, três no Banco Société
Générale, uma em nome da Fairbridge Finance S.A., uma em nome da Spoke Investment
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Holding Company Ltd, e uma em nome do próprio Roberto Gonçalves, sendo a quarta
identificada no Banco Cramer, em nome da Silverhill Group Investments Inc (anexo57,
evento 1).

184. Os documentos de abertura da conta em nome da offshore Fairbridge
Finance SA, mantida no Banco Société Générale, em Genebra, na Suíça, apontam
expressamente Roberto Gonçalves como o seu beneficiário final (fls. 16 e 45, anexo63,
evento 1).

185. Importa destacar o recebimento dos seguintes depósitos pela referida conta
(evento 1, anexo56 e anexo59):

- USD 457.112,53, em 29/06/2011, da conta em nome da offshore Magna
International, no Meinl Bank em Antigua;

- USD 399.969,77, em 06/07/2011, da conta em nome da offshore Innovation
Research, no Meinl Bank em Antigua;

- USD 571.397,38, em 25/07/2011, de conta em nome da offshore Klienfeld
Services, no Meinl Bank em Antigua;

- USD 256.410,00, em 07/10/2011, da conta em nome da offshore Innovation
Research, no Meinl Bank em Antigua;

- USD 256.410,00, em 21/11/2011, da conta em nome da offshore Magna
International, no Meinl Bank em Antigua;

- USD 256.357,74, em 20/12/2011, da conta em nome da offshore Select
Engineering Consulting and Services, no Credicorp Bank Panama;

- USD 512.767,64, em 24/01/2012, da conta em nome da offshore Select
Engineering Consulting and Services, no Credicorp Bank Panama;

- USD 236.940,48, em 13/06/2012, da conta em nome da offshore Innovation
Research, no Meinl Bank em Antigua.

186. Os depósitos totalizaram, assim, USD 2.947.365,54, e foram realizados
entre 29/06/2011 a 13/06/2012.

187. As contas em nome da Klienfeld Services Limited e da Innovation
Research Engineering and Development Ltd. são as mesmas que foram utilizadas, conforme
sentença prolatada na ação penal 5036528-23.2015.4.04.7000, para pagamento de propinas
pelo Grupo Odebrecht aos Diretores da Petrobras Paulo Roberto Costa e Renato de Souza
Duque e ao gerente executivo Pedro José Barusco Filho (itens 157-164 da sentença, cuja
cópia foi acostada no evento 1, anexo20).
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188. Como se verifica nos itens 157-159 da referida sentença, somente pela
conta da offshore Klienfeld Services, foram transferidos, entre 11/06/2007 a 04/06/2010, em
treze operações, USD 2.618.171,87 aos agentes da Petrobras Paulo Roberto Costa (quatro
operações no total de USD 909.322,70), Pedro José Barusco Filho (sete operações no total de
USD 874.386,17) e Renato de Souza Duque (duas operações no total de USD 834.463,00).

189. Como se verifica nos itens 162-164 da referida sentença, somente pela
conta da offshore Innovation Research, foram transferidos, entre 20/02/2009 a 16/09/2011,
em seis operações, USD 4.292.111,17 aos agentes da Petrobras Paulo Roberto Costa (quatro
operações no total de USD 4.005.800,00) e Pedro José Barusco Filho (duas operações no total
de USD 286.311,17).

190. Apesar de controladas pelo Grupo Odebrecht, as duas contas eram
movimentadas pelo ora acusado Olivio Rodrigues Júnior e por seu irmão Marcelo Rodrigues,
com recursos do Grupo Odebrecht e para atender interesses deles, conforme confirmado pelo
próprio Olívio Rodrigues Júnior em seu interrrogatório judicial (evento 208,
termotranscdep3).

191. Quanto às contas Magna International e Select Engineering Consulting and
Services, têm elas por beneficiário final Olívio Rodrigues Júnior, responsável por operar as
contas para o Grupo Odebrecht.

192. Também pela documentação encaminhada na transferência da investigação
criminal da Suíça, constata-se que Roberto Gonçalves teria apresentado, em princípio, ao
Banco Société Générale documentos falsos para justificar os depósitos na conta em nome da
offshore Fairbrigde, especificamente um contrato de consultoria. Transcreve-se (evento 1,
anexo59):

"Perante o Banco SG, onde as contas eram mantidas, Gonçalves afirmou, entre outros, que os
pagamentos em favor da Fairbridge teriam sido efetuados em razão de serviços de consultoria
prestados por ele e fundamentados em um contrato de consultoria entre a Avantec Servicios de
Engenharia Ltd. (doravante Avante) e a Magna International. Ele apresentou ao Banco SG um
contrato de consultoria correspondente, porém, não assinado. No entanto, conforme fontes
públicas, a Avantec não está relacionada a Gonçalves, mas a Rogério Araújo, diretor da
Odebrecht. Por esse ou outros motivos, as declarações prestadas por Gonçalves perante o
Banco SG sobre o contexto econômico dos pagamentos recebidos parecem ser falsas, uma vez
que não é razoável acreditar que Gonçalves realmente tenha prestado serviços de consultoria
legal à Odebrecht."

193. Também constatado pela investigação na Suíça que o acusado transferiu
parte de seus ativos criminosos, colocando-os fora do alcance também das autoridades suíças,
com transferência entre contas e ainda com remessas a contas na China e nas Bahamas.
Transcreve-se (evento 1, anexo59):

"Em seguida, Gonçalves transferiu uma grande parte das importâncias que presumivelmente
foram repassadas pela Odebrecht à sua Fairbridge para a conta que ele mantinha, também
junto ao Banco SG, em nome da Spoke Investment. A conta da Fairbridge foi saldada em abril
de 2014, e o saldo foi transferido em favor de uma certa Splendid Core Ltd, com conta do
Industrial Bank da China. Essa conta, em nome da Splendit Core Ltd., já veio à atenção da
Procuradoria Federal em numerosas outras investigações criminais, e a Procuradoria Federal
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concluiu que se trata da conta de um doleiro e que a transferência de Gonçalves em favor
dessa empresa com conta na China servia para poder receber o valor correspondente em R$
no Brasil. Assim, suspeita-se que, com a transação com a Splendit Core, Gonçalves furtou-se a
pretensões arrecadatórias governamentais, assim incidindo no crime de lavagem de dinheiro.

Gonçalves também transferiu quantias da conta da Spoke Invesment para o exterior, em
específico, em favor de uma conta em igualmente nome da Spoke Investment junto ao Banco
SG Bahamas, conta 280580. Também com estas transações internacionais, Gonçalves
presumivelmente furtou-se a pretensões arrecadatórias governamentais, assim incidindo no
crime de lavagem de dinheiro definido pelo art. 305, número 1, StGB."

194. Apesar da dissipação parcial dos ativos, ainda foi possível, como informam
as autoridades suíças, o sequestro de USD 820.000,00 na conta em nome da Silverhill e de
USD 3,3 milhões na conta em nome da Spoke Investment, em novembro de 2015 (evento 1,
anexo59).

195. Conforme visto acima, tanto a conta em nome da offshore Spoke
Investment Holding Company Ltd., mantida no Banco Société Générale, quanto a conta em
nome da offshore Silverhill Group Investment Inc, mantida no Banco Cramer, têm por
beneficiário final Roberto Gonçalves.

196. Valores teriam sido transferidos da conta em nome da Fairbridge Finance
para a conta em nome da Spoke Investment.

197. Segundo o rastreamento feito pelas autoridades suíças, o numerário
depositado na conta Silverhill (USD 105.000,00 em 06/02/2014 e USD 1.002.152,26 e em
04/02/2014) seria proveniente de conta em nome da offshore Drenos Corporation, também no
Banco Cramer, que teria por beneficiário final o Diretor da Petrobrás Renato de Souza Duque,
e que, por sua vez, teria recebido os valores de conta em nome da off-shore Opdale Industries,
que tem por benefíciário final Guilherme Esteves de Jesus, acusado na ação penal 5050568-
73.2016.4.04.7000 de ter intermediado propinas em contratos da Petrobrás para o Estaleiro
Jurong.

198. Os valores sequestrados nas contas da Silverhill e da Spoke são, assim,
superiores ao total recebido na conta da Fairbridge Finance, cerca de USD 2,9 milhões, pois
decorrentes igualmente, em princípio, de outros supostos esquemas de corrupção integrados
por Roberto Gonçalves.

199. Comprovado, assim, por prova documental, o pagamento, entre 29/06/2011
a 13/06/2012, por meio de oito transações bancárias, de um total de USD 2.947.365,54, a
partir das contas em nome das offshores Magna International Corp., Innovation Research
Engineering and Development Ltd., Klienfeld Services Ltd. e Select Engineering, Consulting
and Services, mantidas pelo Grupo Odebrecht e controladas por Olívio Rodrigues Junior, para
a conta da Fairbridge Finance S.A., cujo beneficiário final era Roberto Gonçalves.

200. Os depoimentos prestados pelas testemunhas e acusados colaboradores são
corroborados pela prova documental.
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201. Rogério Santos de Araújo declarou que foi o responsável por apresentar
Roberto Gonçalves ao Banco Société Générale, a fim de que ele abrisse uma conta para
recebimento de propina. E que posteriormente foi o responsável por indicar a conta da
Fairbridge Finance para o Setor de Operações Estruturadas do Grupo Odebrecht, para que
fossem realizados os pagamentos:

"Rogério Santos de Araújo:- Nesse caso do Pipe Rack, o que aconteceu, além de eu, de ele ter
aberto essa conta, que nós fizemos várias parcelas de depósitos, a conta chamava Fairbridge.

Juiz Federal:- Ele quem o senhor está falando?

Rogério Santos de Araújo:- O Roberto Gonçalves abriu a conta, no Société Générale. Eu
emprestei uma conta para ele, minha, de minha, que eu era o (inaudível)), tinha conta e ele
alegou pra mim que ele era (inaudível), e que tinha dificuldade de abrir outra conta e tal. Aí
eu emprestei e essa conta. Entrou por volta de 1 milhão e 600 mil dólares, 1 milhão e 700.
Essa conta hoje está encerrada, foi para o meu, para uma conta minha que eu tinha no Société
Générale, essa conta que eu abri era no Pictet. Aí eu transferi todos os ativos dessa conta que
pertencia entre aspas, a mim, mas era ele, o (inaudível) de fato era ele e eu era um, e aí isso
entrou no meu perdimento.

Juiz Federal:- Certo, vamos andar um passo atrás aqui, o mencionou essa conta Fairbridge.

Rogério Santos de Araújo:- Isso.

Juiz Federal:- É, essa era uma conta do Roberto Gonçalves?

Rogério Santos de Araújo:- Era.

Juiz Federal:- E o senhor teve algum envolvimento na abertura dessa conta?

Rogério Santos de Araújo:- Não, eu apresentei ele ao banco.

Juiz Federal:- Apresentou ele ao banco.

Rogério Santos de Araújo:- É. E aí ele cuidou lá dos interesses dele.

Juiz Federal:- Quando foi combinado esse pagamento de vantagem indevida para o senhor
Roberto Gonçalves, ele lhe forneceu essa conta para fazer depósitos?

Rogério Santos de Araújo:- Aí me deu essa conta e eu passei para o nosso financeiro, que é o
César Rocha, e ele entregou isso lá para a frente lá naquele departamento de operações
estruturadas, enfim, aí eu já não atuava mais nisso".

202. Relevante igualmente é o depoimento prestado por Olívio Rodrigues
Junior, eis que responsável pela movimentação das contas em nome das offshores a mando
de executivos do Grupo Odebrecht.

203. Ouvido em Juízo, Olívio Rodrigues confirmou que prestou serviços
exclusivamente ao Grupo Odebrecht, no período de 2006 até o final de 2015, consistente na
abertura e movimentação de contas bancárias mantidas no exterior em nome de offshores.
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Mantinha, para tanto, contato com as seguintes pessoas do Grupo Odebrecht: Hilberto Silva
Mascarenhas, Fernando Migliaccio, Luís Eduardo Soares, Ângela Romera e Maria Lúcia
Tavares.

204. Confirmou, ainda, que movimentava as contas em nome das offshores
Magna Internacional Corporation, Innovation Research, Klienfeld Services e Select
Engineering Consult, justamente aquelas que aportaram valores em benefício da offshore
Fairbridge Finance, de Roberto Gonçalves:

"Juiz Federal:- A denúncia se reporta que aqui a algumas contas específicas que são
relevantes para esse caso, uma delas é Magna Internacional Corporation. É uma das contas
que o senhor...

Olívio Rodrigues Júnior:- Sim.

Juiz Federal:- ... controlava?

Olívio Rodrigues Júnior:- E o meu controle, movimentada por mim, mas o total do dinheiro
todo vindo da Odebrecht.

Juiz Federal:- Innovation Research?

Olívio Rodrigues Júnior:- Igualmente.

Juiz Federal:- Klienfeld Services.

Olívio Rodrigues Júnior:- Também.

Juiz Federal:- E Select Engineering Consult.

Olívio Rodrigues Júnior:- Igual. Ela é uma empresa do Panamá que não figura na estrutura
do (inaudível) Bank".

(...)

"Juiz Federal:- Da onde que vinham os valores que eram depositados nas contas que o senhor
controlava?

Olívio Rodrigues Júnior:- Vinham de empresas offshore da estrutura Odebrecht controla por
Fernando Migliaccio.

Juiz Federal:- E essas contas eram em nome de, tinha o nome Odebrecht nessas contas ou
eram ainda offshore com nome?

Olívio Rodrigues Júnior:- Não, eram contas com nomes ainda de offshore. Para dar um
exemplo para o senhor Smith & Nash, (inaudível), essas empresas".

205. Declarou, ainda, que tinha presente o fato de que poderia estar envolvido
em atos de lavagem de dinheiro e que recebia cerca de 0,35% sobre o valor de cada entrada
de recursos em sua conta:
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"Juiz Federal:- O senhor não tinha presente que o senhor poderia estar envolvido em lavagem
de dinheiro, em pagamento de propina a agente público quando o senhor fazia essa atividade?

Olívio Rodrigues Júnior:- Sim. Eu tinha noção que isso poderia estar ocorrendo.

Juiz Federal:- Qual era o ganho do senhor em cima dessas operações?

Olívio Rodrigues Júnior:- Na realidade eu ganho, o total era 2%, existia comissão de 2%
praticada, dentro dessa condição existia comissionamento para bancos e as pessoas que não
somente a mim. E entre elas Fernando Migliaccio, Luís Eduardo Soares, Vinicius Borim,
Marco Bilinski, Luiz França, todos eles eram comissionados.

Juiz Federal:- Qual que era o seu ganho especifico?

Olívio Rodrigues Júnior:- Em torno de 0,35%.

Juiz Federal:- Sobre o valor de cada operação.

Olívio Rodrigues Júnior:- Sobre o valor da entrada dos recursos na minha conta".

206. Marco Pereira de Souza Bilinski, apontado por Olívio Rodrigues Junior
como a pessoa responsável pela estruturação das empresas offshore, foi ouvido em Juízo e
confirmou que auxiliou Olívio Rodrigues na abertura das contas Klienfeld Service,
Innovation Research, Magna International e Select Engineering and Consulting Services,
sendo Olívio a pessoa responsável por suas movimentações:

"Ministério Público Federal:- Certo. O senhor sabe dizer se as contas mantidas em nome das
seguintes Offshores... vou ler os nomes para o senhor... eram relacionadas ao grupo Odebrecht
e se elas eram administradas pelo senhor Olívio? São elas: a Klienfeld Service; Inovation
Research; Magna International; Select Engineering and Consulting and Services. O senhor se
recorda se essas Offshores estão relacionadas ao grupo Odebrecht e eram administradas pelo
senhor Olívio Rodrigues?

Marco Pereira de Souza Bilinski:- A Klienfeld Service, a Magna e a Inovation sim. Eu posso
confirmar que elas tinham conta no (inaudível) Bank. Essa última que o senhor se refere, a
Select, ela nunca foi aberta na nossa instituição e a gente não tinha contato com essa conta.

Ministério Público Federal:- E era o senhor Olívio que foi o responsável pela abertura dessas
contas?

Marco Pereira de Souza Bilinski:- Sim. Eu auxiliei o Olívio na abertura dessas contas, mas o
responsável era ele sim.

Ministério Público Federal:- Ele também era o responsável por administrar essas contas?

Marco Pereira de Souza Bilinski:- Correto, correto. Era de responsabilidade dele. Como a
conta foi aberta em nome dele, quem tinha autorização para movimentação da conta, quando
se recebiam recursos e pediam alguma explicação desses recursos, era ele quem era
responsável para dar essas explicações... e quando se fazia alguma transferência desse
recurso para algum outro lugar era ele que tinha que autorizar.

Ministério Público Federal:- Houve uso dessas contas nos anos de 2011 e 2012?
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Marco Pereira de Souza Bilinski:- Houve. Houve, sim".

207. O próprio acusado Roberto Gonçalves confirmou ser o beneficiário da
conta em nome da Fairbridge Finance, e que ela foi aberta por orientação de Rogério dos
Santos Araújo no Banco Société Générale, para o recebimento dos cinco milhões de reais
prometidos pela Odebrecht. Alegou, entretanto, que não movimentou a conta, desconhecendo
os valores nela creditados e debitados, com exceção de um saque no valor de 40 ou 50 mil
dólares, utilizados por ele em uma viagem, e de um valor de 100 mil dólares que teriam sido
transferidos para outra conta de sua titularidade com a finalidade de abastecer um cartão de
crédito. Afirmou, ainda, que as transferências realizadas para a conta da Spoke Investments,
que admitiu ser um trust de sua titularidade, também no Société Générale, foram feitas a
partir de orientação do próprio banco:

"Juiz Federal:- E como que o senhor recebeu esse dinheiro?

Roberto Gonçalves:- Excelência ele, eu vim a saber depois que ele já, que havia todo um
sistema estruturado, foi aberta uma conta. Ele mesmo providenciou isso, através das redes que
ele conhecia, pessoas que ele tinha contato. E esse dinheiro foi depositado nessa conta. Eu até
li num processo que há uma acusação de lavagem de dinheiro, quatro ou cinco lavagem, eu
não faço ideia de como que ele fez esse depósito. Se de uma vez ou duas ou três, eu não sei.
Mas o fato é que houve sim, essa conta foi aberta por orientação dele, e ele fez o depósito, não
sei de que forma.

Juiz Federal:- Eu tenho, nos autos aqui, os documentos relativos a essa conta, essa conta
Fairbridge, é isso?

Roberto Gonçalves:- Excelência, me desculpe, eu não lembro o nome .

Juiz Federal:- Fairbridge Finance S/A.

Roberto Gonçalves:- Eu sei que era no banco Société Générale, eu não me lembro o nome da
conta.

Juiz Federal:- Mas o senhor não movimentava essa conta?

Roberto Gonçalves:- Não, eu não movimentei essa conta. Esse dinheiro que ficou lá, eu até
soube a pouco tempo que ele está lá, eu devo ter sacado alguma coisa, como 40 ou 50 mil
dólares na viagem que eu fiz. O resto está totalmente lá, não movimentei.

Juiz Federal:- Consta aqui na denúncia que em 25/07/2011 foram depositados 571 mil dólares
de uma offshore da Odebrecht na conta, depois mais 399 mil, 257 mil, o total aqui é de 2
milhões e 947 mil dólares, foi isso o combinado?

Roberto Gonçalves:- Não, não foi combinado, foi combinado o valor de 5 milhões, foi o que
ele falou, mas a forma que ele fazia esse pagamento, excelência, eu não tinha controle, eu não
faço ideia de como foi feito.

Juiz Federal:- Mas o senhor não movimentou posteriormente essa conta?

Roberto Gonçalves:- Apenas para esse uso desse valor que eu falei para o senhor.

Juiz Federal:- Nos documentos relativos à conta, tem depois aqui uma transferência de 100
mil dólares para uma conta do senhor mesmo, Roberto Gonçalves no Société Générale.
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Roberto Gonçalves:- Sim, mas foi esse dinheiro, que é um cartão de crédito, era uma conta
para poder usar o cartão de crédito. E foi daí que foi utilizado o dinheiro.

Juiz Federal:- Constam também transferências aqui em 8/6/2012, 22/6/12. Uma transferência
de 850 mil e outra de 280 mil para uma conta chamada Spoke Investments, também no Société
Générale.

Roberto Gonçalves:- Isso é uma operação que o próprio banco fez, ele achou que seria melhor
que o dinheiro ficasse na outra conta, mas foi uma orientação do próprio banco, não foi uma
iniciativa minha. Ele sugeriu "Com esse valor aqui eu recomendo que você faça isso".

Juiz Federal:- Essa Spoke Investments é uma conta sua então também?

Roberto Gonçalves:- É uma conta, é um trust não é, que eles dizem.

Juiz Federal:- Mas eu não entendi por que o senhor já tinha uma conta lá, por que foi aberta
outra conta lá?

Roberto Gonçalves:- Foi orientação do próprio banco Excelência, eu não sei, eu não sou.

Juiz Federal:- Mas qual que foi a explicação que deram ao senhor?

Roberto Gonçalves:- Seria mais fácil para fazer a operação, o manuseio e investimentos.

Juiz Federal:- Depois constam aqui também umas outras transferências menores aqui, 24 de
janeiro de 2013, 3/4/2013, uma de 14.909,00 outra de 46.411,00, para uma conta em nome de
Sprended Corp, Industria & Comercial Bank, na China.

Roberto Gonçalves:- Excelência, não faço ideia.

Juiz Federal:- Mas essa transferência é da sua conta.

Roberto Gonçalves:- Mas eu não faço ideia, não fiz, não autorizei, não sei o que é, estou, é a
primeira vez que eu ouço essa informação.

Juiz Federal:- O senhor mencionou, o senhor sacou parte desse valor?

Roberto Gonçalves:- Na verdade foi o cartão de crédito que o banco me deu e eu usei, não foi
saque, foi uso em viagem".

208. Posteriormente, inquirido pela Defesa, o acusado esclareceu que utilizou
cerca de 40 ou 50 mil reais no cartão de crédito referente aos valores depositados na conta da
Fairbridge Finance, e cerca de 100 mil reais referente aos valores repassados via Mario Goes,
de um total de dez milhões de reais que teriam sido prometidos tanto pela Odebrecht quanto
pela UTC Engenharia:

"Juiz Federal:- Então nessa Ação Penal 5015608-57.2017.404.7000, continuidade do
depoimento do senhor Roberto Gonçalves. Com a palavra própria defesa do acusado. O
Doutor tem a palavra.

Defesa:- Obrigado Excelência. Então, então em continuação, eu preciso que o senhor
esclareça ao juízo...
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Roberto Gonçalves:- Sim.

Defesa:- ...que tipo de utilização o senhor alcançou deste montante, então considerando que a
fonte pagadora disse que teria feito 5 milhões em depósito na Advalor a sua disposição, desse
montante considerando-se que tenha sido feito na hipótese de ter sido feito, o senhor utilizou
efetivamente quanto desse valor?

Roberto Gonçalves:- 100 mil reais.

Defesa:- 100 mil reais?

Roberto Gonçalves:- É.

Defesa:- Daqueles valores que alcançaram 5 milhões destinados a contas no exterior, o senhor
utilizou efetivamente quanto desse valor?

Roberto Gonçalves:- Eu falei entre 40 a 50 mil dólares que eu usei no cartão de crédito. Eu
nunca é, movimentei pra outras contas ou saque em espécie não, apenas o cartão de crédito, o
valor que acredito eu seja 40 a 50 mil".

209. Outra parcela das vantagens indevidas direcionadas a Roberto Gonçalves
em sede dos contratos formalizados com a Petrobras teria sido paga pelo Grupo UTC,
especificamente pelos executivos Ricardo Ribeiro Pessoa e Walmir Pinheiro Santana,
utilizando-se dos serviços do operador financeiro Mario Frederico de Mendonça Goes, e com
o auxílio de Rogério Santos de Araújo, do Grupo Odebrecht.

210. Ambos, Ricardo Pessoa e Walmir Pinheiro, declararam em Juízo que os
pagamentos realizados a Roberto Gonçalves no âmbito do contrato formalizado com o
Consórcio TUC Construções totalizaram cinco milhões de reais (itens 139 e 141).

211. Os repasses, nesse caso, segundo os colaboradores, eram realizados a partir
da entrega de dinheiro em espécie diretamente a Roberto Gonçalves, ou indiretamente a
Mário Frederico de Mendonça Goes, que posteriormente o repassava a Roberto Gonçalves
por intermédio de transferências internacionais envolvendo contas mantidas no exterior em
nome de offshores.

212. Em seu depoimento, Ricardo Ribeiro Pessoa confirmou o pagamento de
propina a Roberto Gonçalves. Segundo o colaborador, parcela dos valores teriam sido
repassadas pessoalmente por ele ao acusado, por exemplo, na filial da UTC no Rio de Janeiro
e em um bar em frente à Universidade Cândido Mendes, igualmente no Rio de Janeiro. Nesse
último caso, o repasse teria sido de cerca de trezentos mil reais. Outra parcela dos valores
teria sido repassada por ele em espécie ao operador Mário Frederico de Mendonça Goes, que
ficava encarregado de entregar a Roberto Gonçalves por meios que Ricardo Pessoa não soube
precisar:

"Ministério Público Federal:- Certo. Só pra gente especificamente voltar a um ponto que o
senhor mencionou, nos depoimentos de colaboração do senhor, a respeito dessas entregas
pessoais que o senhor fez ao senhor Roberto Gonçalves. O senhor mencionou encontros
pessoais. Esses encontros pessoais que o senhor teve com o senhor Roberto Gonçalves, o
senhor que marcou com ele diretamente?
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Ricardo Ribeiro Pessoa:- Foi, eu fiz isso. Ligava pra lá, marcava o encontro e marcava de
encontrá-lo. Ele foi lá no nosso escritório, uma ou duas vezes. Eu fui, encontrei com ele várias
vezes dentro da Petrobras, mas para assuntos diversos. Encontrei com ele fora também, me
parece que em um bar ou num restaurante.

Ministério Público Federal:- O senhor mencionou um bar, esse bar seria um bar no Rio de
Janeiro?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- Esse eu me recordo perfeitamente. Era um bar, mais ou menos 7
horas da noite, um bar em frente àquela Universidade Cândido Mendes, se eu não me recordo,
que eu chamo de caminho das barcas.

Ministério Público Federal:- Nessa oportunidade, o senhor se recorda quanto entregou ao
senhor Roberto Gonçalves?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- Doutor Júlio, eu não me recordo não. Mas não deve ter sido mais
que 300 mil reais.

Ministério Público Federal:- O senhor levou esse dinheiro como?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- Na mochila, sacola, coisa parecida".

(...)

"Ministério Público Federal:- Bom, especificamente sobre essas obras do COMPERJ, em que
o senhor diz que foram efetuados pagamentos ao senhor Roberto Gonçalves, o senhor se
recorda como foi feita essa entrega de valores a ele?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- Eu entreguei valores em espécies algumas vezes e entreguei valor na
filial da UTC no Rio de Janeiro. Entreguei a ele, pessoalmente, em um bar, no caminho pras
barcas em Niterói, uma vez. Entreguei alguma coisa a Mário Góes. Aí eu gostaria de dizer
para o senhor, que eu li a denúncia, doutor Julio, e parecia que existia remessa de recursos da
UTC para o exterior. Isso nunca foi feito. Nós nunca fizemos trabalho dessa natureza. Nós
entregamos a Mário Góes. Eu queria esclarecer que, quem fez isso, se fez, não foi a UTC.

Ministério Público Federal:- Perfeito. Vamos então esclarecer esse ponto, pelo que eu entendi,
o senhor disse que foram feitos pagamentos ao senhor Roberto Gonçalves de duas formas: o
senhor entregou pessoalmente e o senhor Mário Góes também efetuou essas entregas, eu
entendi corretamente?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- Não. O Mário Góes recebeu da minha mão.

Ministério Público Federal:- Certo. Recebeu da mão do senhor e efetuou posteriormente
entregas ao senhor Roberto Gonçalves?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- Pra mim eu estava entregando a Roberto Gonçalves, o que ele fez
depois eu não sei.

Ministério Público Federal:- O senhor estava entregando ao senhor Mário Góes, perdão?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- Exato. É como se fosse uma entrega pra Roberto Gonçalves".

(...)
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"Ministério Público Federal:- Só pra ficar claro, o senhor utilizou alguma vez os serviços do
senhor Mário Góes para destinar valores ao senhor Roberto Gonçalves?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- Mário Góes era um amigo do Pedro Barusco. Um engenheiro naval
que tratou e fez serviços pra nós há muito tempo, na área naval. Ele sempre esteve
operacionalizando, recebendo recursos, tanto pra Barusco quanto pra Roberto Gonçalves.

Ministério Público Federal:- O senhor destinou então valores da UTC para Mário Góes?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- Sim, senhor.

Ministério Público Federal:- E o senhor tem conhecimento de como ele fazia pra entregar
esses valores ao senhor Pedro Barusco e ao senhor Roberto Gonçalves?

Ricardo Ribeiro Pessoa:- Não".

 

213. Walmir Pinheiro Santana, por sua vez, declarou que ele seria o
responsável pela geração de dinheiro em espécie para viabilizar o pagamento das propinas
pela UTC Engenharia, mas não pela efetivação do repasse em si para Roberto Gonçalves, que
teria ocorrido por duas formas principais, diretamente, pela entrega do recurso em espécie por
Ricardo Pessoa, ou  indiretamente, com a intermediação do operador Mário Frederico de
Mendonça Goes:

"Juiz Federal:- Para agentes da Petrobras, o senhor tem conhecimento se houve pagamento de
vantagem indevida?

Walmir Pinheiro Santana:- Teve para o Roberto Gonçalves algo em torno de 5 milhões e, se eu
não me engano, para o Barusco 2 milhões.

Juiz Federal:- O senhor tratou sobre esse assunto diretamente com o senhor Roberto
Gonçalves?

Walmir Pinheiro Santana:- Não, eu nunca tratei nenhum assunto referente a, de nenhum tipo
de compromisso com nenhum agente da Petrobras.

Juiz Federal:- E como é que o senhor sabe que tinha esse acerto então?

Walmir Pinheiro Santana:- Porque Ricardo que me falou na época que a gente tinha que
providenciar 5 milhões de reais num período de tempo aí que ele escalonou para o Roberto
Gonçalves.

Juiz Federal:- O senhor operacionalizou esses pagamentos?

Walmir Pinheiro Santana:- Eu operacionalizei a forma de, do dinheiro, de fazer o dinheiro. O
pagamento em si não fui eu que fiz.

Juiz Federal:- Quem fez?

Walmir Pinheiro Santana:- O próprio Ricardo, ou foi feito através da Rio Marini de Mário
Góes.
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Juiz Federal:- O senhor teve contato com o senhor Mário Góes sobre esse assunto?

Walmir Pinheiro Santana:- Provavelmente eu posso ter tido contato com o Mário Góes para
tratar da formatação do contrato, certo, mas assim, não fui eu que propus a Mário Góes essa
forma de pagamento, então o Ricardo disse: "Olha, a gente tem que pagar, sei lá, 1 milhão e
meio, 2 milhões de reais para Mário Góes que é referente ao compromisso com o Gonçalves".

Juiz Federal:- Mas ele falou isso para o senhor ou o senhor está exemplificando?

Walmir Pinheiro Santana:- Não, ele, na época, ele falou comigo que teria que fazer esse
pagamento via Mário Góes para, eu não me lembro exatamente o quanto. Mas teve esse...

Juiz Federal:- E o senhor falou com o senhor Mário Góes sobre esse assunto?

Walmir Pinheiro Santana:- Provavelmente sim.

Juiz Federal:- Provavelmente o senhor se recorda ou não se recorda?

Walmir Pinheiro Santana:- Não, eu não me recordo assim se fui eu que falei diretamente com o
Mário Góes isso aí, ou se eu já recebi de Mário Góes, eu acertei com o Ricardo, que vai ter um
pagamento de 2 milhões de reais, ou um milhão e meio de reais e vão formatar o contrato. Aí
eu não, essa, como faz um certo tempo eu não me recordo se teve essa, se fui eu que falei com
ele ou se foi ele que falou comigo, ou se foi o próprio Ricardo.

Juiz Federal:- Esse dinheiro ao senhor Roberto Gonçalves, foi entregue em espécie ou foi
pagamento no exterior?

Walmir Pinheiro Santana:- Uma parte desses recursos foi paga em espécie aqui no Brasil,
certo. E outra parte foi paga via Mário Góes com o contrato, agora que o Mário Góes fez com
o dinheiro aí eu já não sei.

Juiz Federal:- Mas isso o senhor já sabia na época? Que parte foi em espécie pela UTC e
parte foi pelo Mário Góes?

Walmir Pinheiro Santana:- Na época eu sabia, na época eu sabia.

Juiz Federal:- E esse pagamento em espécie o senhor sabe quem fez a entrega?

Walmir Pinheiro Santana:- Provavelmente foi o Ricardo que entregou, eu...

Juiz Federal:- Provavelmente o senhor não tem certeza?

Walmir Pinheiro Santana:- Não, eu tenho, não tenho certeza que 100% das entregas foram
feitas pelo Ricardo. Eu sei que algumas, Ricardo me pediu e eu disponibilizei o recurso no Rio
de Janeiro para ele, e ele entregou ou alguém, ele mandou alguém entregar esse dinheiro.

Juiz Federal:- Mas era o próprio Ricardo que pessoalmente fazia essas entregas?

Walmir Pinheiro Santana:- Pelo que Ricardo me contou, Gonçalves foi algumas vezes lá no
escritório, na filial do Rio, e se eu não me engano ele foi uma ou duas vezes em algum
restaurante, ou alguma coisa assim para entregar.

Juiz Federal:- Mas isso quem lhe contou foi o Ricardo?
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Walmir Pinheiro Santana:- O Ricardo me falou.

Juiz Federal:- O senhor mesmo não teve contato com o senhor Roberto Gonçalves?

Walmir Pinheiro Santana:- Não.

Juiz Federal:- Nem por telefone?

Walmir Pinheiro Santana:- Não nunca, eu até conheci Roberto Gonçalves, mas em eventos
assim de feira de óleo de gás que ele foi no stand da empresa.

Juiz Federal:- Passou alguma informação de conta no exterior paro o senhor...

Walmir Pinheiro Santana:- Nunca.

Juiz Federal:- Do senhor Roberto Gonçalves?"

(...)

"Ministério Público Federal:- Certo. Nesse caso específico de pagamento ao senhor Roberto
Gonçalves, o senhor Ricardo Pessoa falou com o senhor expressamente "eu preciso de gerar
determinado valor em espécie para pagar o senhor Roberto Gonçalves"?

Walmir Pinheiro Santana:- Não, ele disse: "Olha, eu preciso pagar Roberto Gonçalves". Assim
como tinha Roberto Gonçalves, tinha outros compromissos que a empresa tinha com Barusco,
com Vaccari, com outros que, aí tinha um, um fluxo, olha, eu vou fazer um pagamento x para a
empresa y, para me dar um valor, para entregar para Gonçalves, não tinha um negócio assim
especifico para Gonçalves ou para quem que quer que seja. Eu tinha um valor que eu
precisava produzir, e produzia aquele valor para aquele mês e fazia as liquidações que eram
necessárias".

214. Nesse trecho, Walmir Pinheiro discorre sobre o método para gerar recursos
em espécie, basicamente a formalização de contratos fictícios com empresas de fachada, que
subsidiavam pagamentos pela UTC e a posterior reversão do numerário em espécie para a
empreiteira:

"Juiz Federal:- Bom, como é que o senhor, como é que a UTC fazia, como é que o senhor
operacionalizava normalmente a geração de recursos em espécie?

Walmir Pinheiro Santana:- Aí tinha os contratos fictícios com algumas empresas, com a SM
Terraplanagem, com a outra (inaudível), com algumas empresas que estão aí na relação aí da
colaboração, que a gente fazia essas operações para gerar esse recurso, mas em nenhum
momento essas pessoas, os representantes dessas empresas tiveram entrega direta para
nenhum agente de...

Juiz Federal:- O dinheiro voltara para a UTC então?

Walmir Pinheiro Santana:- O dinheiro voltava para a UTC, e normalmente eles entregavam
para Alberto Youssef que fazia a guarda, desses recursos e disponibilizava quando precisava.

Juiz Federal:- Bom, as perguntas do juízo são essas. Eu passo ao Ministério Público".

(...)
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"Ministério Público Federal:- Esses pagamentos em espécie era o senhor o responsável por
gerar o dinheiro ou controlar a geração desse dinheiro?

Walmir Pinheiro Santana:- Sim. É como eu estava falando, o Ricardo me passava a demanda
"Olha, preciso pagar X milhões para fulano de tal dentro de um fluxo", aí eu fazia os contratos
para gerar esses recursos líquidos em espécie para prover, para honrar esses compromissos
assumidos por ele".

215. Mário Frederico de Mendonça Goes confirmou, em Juízo, que Roberto
Gonçalves sucedeu Pedro Barusco no recebimento de propinas no âmbito da Gerência
Executiva da Diretoria de Serviços da Petrobras. Afirmou, ainda, que a indicação do nome de
Roberto Gonçalves para recebimento de vantagens indevidas teria partido tanto de Pedro José
Barusco Filho como de Ricardo Ribeiro Pessoa:

"Ministério Público Federal:- Senhor Mário, o senhor recorda o período em que houve a
sucessão do senhor Pedro Barusco pelo senhor Roberto Gonçalves na Petrobras?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Isso eu lembro claramente, eu não lembro exatamente
datas, mas eu me lembro que houve a substituição do Pedro pelo Roberto Gonçalves.

Ministério Público Federal:- E nesse momento em que houve essa sucessão, o senhor Pedro
Barusco estava recebendo vantagens ilícitas do senhor?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Estava praticamente no final das coisas que eu tinha
ainda que repassar pra ele, praticamente estava quase tudo resolvido, e o que eu me lembro
claramente é que ele me avisou que ele ia ser substituído pelo Roberto Gonçalves e que iriam
ter algumas coisas que iam ficar pendentes de pagamento, que seriam feitas ao Roberto
Gonçalves e que ele queria recomendar, que era uma pessoa que eu conhecia também
profissionalmente, sem nenhuma outra relação até aquele momento, que ele tinha sugerido a
Roberto Gonçalves que continuasse me usando para receber esses recursos, que ele queria, ele
falou da UTC na época, isso me lembro bem.

Ministério Público Federal:- Ele falou para o senhor então que Roberto Gonçalves passaria a
receber os valores em seu lugar, no lugar de Pedro Barusco, é isso?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Ele falou que tinha os remanescentes, que passariam a
ser recebidos pelo Roberto Gonçalves, com referência à UTC, que ele já tinha falado inclusive
com o Roberto Gonçalves para que ele me contatasse para receber esses valores.

Ministério Público Federal:- E aí o que aconteceu em seguida, o senhor Roberto Gonçalves o
procurou?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Também o Ricardo Pessoa me informou que teria esses
valores para pagar, que seriam agora pagos a Roberto Gonçalves, e eu estive, eu encontrei
Roberto Gonçalves e ele me confirmou perguntando se eu poderia receber pra ele, e eu acertei
de receber pra ele esses valores".

216. Mario Goes confirmou que os repasses, cada um, de trezentos mil dólares,
realizados a partir da conta da Mayana Trading teriam sido efetuados a pedido da UTC
Engenharia e com a finalidade de beneficiar Roberto Gonçalves. Declarou, entretanto, que
desconhecia a causa do pagamento, sendo apenas o responsável pela sua operacionalização:
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"Juiz Federal:- Só um breve esclarecimento, senhor Goes, do Juízo aqui, esses pagamentos
que o senhor fez a pedido da UTC para o senhor Roberto Gonçalves, o senhor tem
conhecimento da causa do pagamento, porque eles estavam remunerando Roberto Gonçalves
ou antes o Pedro Barusco nesse contrato do Comperj, o que eles fizeram em troca?

Mario Frederico de Mendonça Goes:- Excelência, desculpa, mas na realidade eu nunca
acompanhei esse processo, esse projeto em si, eu não sei dizer o que eles estavam fazendo, eu
sei que era um projeto nas áreas deles e na realidade, por exemplo, vários projetos que o
Pedro, que eu recebi pra ele, eu na realidade não sabia qual era o serviço que ele fazia, eu sei
que ele recebia e pagava, e eu operacionalizava infelizmente só pra ele.

Juiz Federal:- Para esclarecer também, esses pagamentos que o senhor fez então de depósitos
de 300 mil dólares pela conta Maiana Trading, esses de 300 mil eram relativos à
intermediação da UTC, é isso?

Mario Frederico de Mendonça Goes:- Me foram pagos pela UTC para pagar para o Roberto
pelo serviço que ele teria, alguns serviços que ele fez no Comperj.

Juiz Federal:- Aqueles valores que o senhor pagou pra ele a título de comissão pelo VLCC,
pelos navios, isso foi feito da mesma forma, também nessa conta Maiana Trading, não?

Mario Frederico de Mendonça Goes:- Foi feita pela Maiana, tenho declarado desde a minha
delação lá, e foi, vamos dizer assim, por minha vontade.

Juiz Federal:- Mas os pagamentos também foram feitos por essa conta Westcross ou por
alguma outra?

Mario Frederico de Mendonça Goes:- Para a mesma conta, porque eu fui fazer isso eu já tinha
feito acho que umas duas pelo menos da UTC e depois dessa conversa eu achei que eu poderia
pagar pra ele, falei a ele que ia dar uma participação e ele disse “Pode botar na mesma
conta”, e eu mandei para a mesma conta.

Juiz Federal:- E os depósitos nesse caso foram de que valor, o senhor se recorda?

Mario Frederico de Mendonça Goes:- Acho que são 4 ou 5, acho que são 5, valores entre 80 e
qualquer coisa e 90 mil dólares, dava 400 e pouco mil dólares, eu não tenho os números
exatos agora, Excelência, mas estão todos bem detalhados, eu entreguei extrato, todos bem,
estão bem no processo, tem lá bem claro e explicado.

Juiz Federal:- Então esses de 300 são exclusivamente da UTC?

Mario Frederico de Mendonça Goes:- Sim, senhor".

217. Segundo Mário Frederico de Mendonça Goes, Roberto Gonçalves teria
indicado a ele a conta Westcross, em nome de terceiros, e mantida no banco Pictet&Co, na
Suíça, para o recebimento da propina:

"Ministério Público Federal:- E como que o senhor ajustou, essa conversa que o senhor
manteve com o senhor Roberto Gonçalves, foi a primeira oportunidade em que o senhor esteve
com ele, como que o senhor ajustou esses pagamentos?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Não, não, não, eu tinha um relacionamento, como eu
falei, com o Roberto Gonçalves, eu conhecia ele como profissional da Petrobras, competente e
tudo, uma pessoa até muito fechada, mas eu tinha relacionamento profissional, mas nunca
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tinha tratado de nada que não fosse de trabalho, tivemos essa reunião, quando foi perguntado
se eu poderia receber eu disse que já tinha, já conversamos, sabendo que eu já tinha falado
com o Pedro, o Ricardo já tinha falado, inclusive ele na época ficou preocupado como receber
esses recursos e tudo, e eu me lembro que inclusive a gente chegou, ele me pediu, eu até
apresentei ele na época à senhora Denise Costa que tinha sido me apresentada pelo Pedro
Barusco, ele chegou a abrir uma conta no banco da Denise, mas logo depois ele fechou porque
ele era muito resguardado, ficou preocupado, ele abriu essa conta e fechou, eu acho, pelo que
eu me lembro, nunca houve nenhuma transferência para essa conta que ele abriu lá, e depois
ele me pediu que então quando fosse fazer as remessas, quando eu recebi os recursos, ele me
deu uma conta, especificamente me deu uma conta dizendo que não era dele, que ele estava
tendo muito cuidado, que não queria coisas no nome dele, e que era no nome de terceiros no
Banco Pictet, eu também recebia os detalhes da conta, como ele não me disse mais detalhes
quando eu fiz os pagamentos eu fiz para essa conta que me foi recomendada por ele.

Ministério Público Federal:- O senhor recorda se o nome dessa conta seria Westcross?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- É isso mesmo, que eu vi depois os documento que eu fiz
o pagamento para o Pictet, eu também apresentei esses documentos durante o meu depoimento
de delação, apresentei essa documentação toda dessa transferência também feita da Maiana
para essas contas".

218. Após o recebimento de valores em espécie por meio de emissários da UTC,
Mário Goes procedia então ao repasse por meio da conta de sua titularidade Mayana Trading
Corp, mantida no banco Lombard Odier, Darier, Hentsch e Cie (LODH), da qual ele era
beneficiário, para a conta da Westcross Investments Corp., mantida no Pictet&Co. Segundo o
colaborador, a decisão de receber dessa maneira teria sido de Roberto Gonçalves:

"Ministério Público Federal:- E qual foi o valor total que o senhor transferiu para Roberto
Gonçalves por intermédio dessas contas?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Olha, acho que o valor, a soma total não posso lhe dizer
exatamente, mas 1 milhão 600 e qualquer coisa.

Ministério Público Federal:- Foram pagamentos em parcelas?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Em dólares, foram em parcelas, conforme ia sendo
recebido... Perdão?

Ministério Público Federal:- Desculpe, pode prosseguir.

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Era feito em parcelas, conforme eu ia recebendo,
acertava os momentos e pedia para... Eu recebia aqui em reais e fiz a transferência lá fora na
conta, na minha conta no Banco Lombardier Odier em Maiana para essa conta que foi me
recomendada no Pictet.

Ministério Público Federal:- Certo. O senhor falou que recebia em reais o dinheiro, o senhor
recebia de quem?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Recebia da UTC, recebi algumas vezes de um
emissário, que era aquela pessoa, o Careca, acho que foram duas vezes, acho que recebi
também do Valmir algumas vezes ali na UTC mesmo, eu não tenho todas, mas recebi de lá,
nunca recebi nada do Ricardo, recebi ou do Valmir, do Careca ou de alguém quando eu
passava lá e entregavam a encomenda.
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Ministério Público Federal:- O senhor recebia esses...

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Ou iam me entregar no meu escritório, e acho que até
uma vez o Careca me entregou lá na minha casa.

Ministério Público Federal:- O senhor recebia esses valores em dólares, em reais, como era
que o senhor recebia?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Não, em reais, em reais.

Ministério Público Federal:- O senhor falou que, em relação ao Valmir, interessa aqui porque
ele é réu nessa ação, o senhor falou que em uma ou duas oportunidades foi o próprio Valmir
que lhe entregou esses valores em espécie, é isso?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Não que ele entregasse, ele me avisava pra eu pegar
esses valores, e eu ia pegar, eu acho que o Valmir nunca me entregou esses valores em espécie
não.

Ministério Público Federal:- Ele falava que os valores estavam disponíveis e o senhor ia
buscar?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- É, ou mandava alguém me entregar, que era o caso do
Careca.

Ministério Público Federal:- Certo. Em relação à offshore Maiana, só pra complementar aqui,
o senhor era o beneficiário econômico dela?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Sim, senhor.

Ministério Público Federal:- O senhor Roberto Gonçalves chegou a lhe explicar, ele disse ao
senhor que a conta Westcross estava em nome de terceiro, ele chegou a lhe dizer em nome de
quem?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Não, ele nunca me disse em nome de quem estava, ele
me disse apenas que era uma conta de um amigo dele, que ele queria, digamos assim, se
preservar para não aparecer, e era de um amigo dele, eu não sei quem é".

(...)

"Ministério Público Federal:- Certo. Em relação à offshore Maiana, só pra complementar
aqui, o senhor era o beneficiário econômico dela?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Sim, senhor".

(...)

"Defesa de Walmir Pinheiro Santana:- Essa decisão de fazer o pagamento por meio da sua
conta Maiana lá fora e do recebimento no exterior, foi uma decisão do Roberto Gonçalves, que
escolheu receber dessa forma, ou foi do senhor?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Foi do Roberto Gonçalves".
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219. Mário Frederico de Mendonça Goes apresentou, na colaboração premiada,
os documentos comprobatórios da realização de quatro transferências, no período de
18/04/2013 a 13/03/2014, no total de USD 1.200.000,00, da conta da Mayana Trading Corp.,
de nº 511617, para a conta da Westcross Investments Corp., de nº CH60 0875 5012 7186
00100 (evento 1, anexo61 e anexo62), nas seguintes datas e valores:

- 18/04/2013, no valor de USD 300.000,00;

- 09/07/2013, no valor de USD 300.000,00;

- 06/01/2014, no valor de USD 300.000,00; e

- 13/03/2014, no valor de USD 300.000,00.

220. A conta em nome da Westcross Investments S.A., mantida no Pictet&Co,
na Suíça, teria sido cedida por Rogério Santos de Araújo em benefício de Roberto Gonçalves.

221. Ouvido, Rogério Santos de Araújo confirmou que abriu a conta Westcross
em seu nome e a cedeu para que Roberto Gonçalves pudesse utilizá-la, mas que nesse caso
não foram depositados valores pela Odebrecht:

"Rogério Santos de Araújo:- A outra conta eu emprestei a ele.

Juiz Federal:- Qual que é o nome da conta?

Rogério Santos de Araújo:- É, We, pera deixa eu ver, eu acabei de falar pro o senhor, esqueci
aqui.

Juiz Federal:- Não, se o senhor não se lembrar não tem problema.

Rogério Santos de Araújo:- Não, não, eu tenho aqui, WestCross".

(...)

"Juiz Federal:- E por que ele não usou a conta que ele já tinha? A Fairbridge?

Rogério Santos de Araújo:- Porque o que acontecia, esses bancos, ele estava deixando essas
contas, essas entradas só com a Odebrecht. E esses bancos internacionais, quando chegava
um certo limite já começavam a fazer certos questionamentos, e eu acho que também tinha eu
não sei, não posso afirmar isso, de repente uma outra perspectiva com a empresa, com a
Odebrecht dar com essa conta, mas não ocorreu mais nada, só foi em função do Pipe Rack, e o
que entrou para ele foi naquela que era minha, que eu emprestei para ele, mais 1 milhão,
quase 2 milhões, que aí eu não sei a origem. Depois, eu, em função da própria denúncia, da
delação do Mário Góes e etc., eu vi que certamente um dos depositantes na conta foi o Mário
Góes.

Juiz Federal:- No outro contrato aqui, Consórcio TUC Construções.

Rogério Santos de Araújo:- TUC Construções".

(...)
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"Juiz Federal:- Entendi, então os pagamentos na WestCross não tem nada a ver com a
Odebrecht.

Rogério Santos de Araújo:- Não.

Juiz Federal:- O senhor só forneceu a conta.

Rogério Santos de Araújo:- Isso".

222. O empréstimo da conta Westcross por Rogério Santos de Araújo foi
confirmado pelo próprio Roberto Gonçalves em seu interrogatório, embora tenha havido
divergência sobre de quem foi a iniciativa:

"Ministério Público Federal:- Certo, em relação à WestCross, o senhor disse que o senhor
Rogério Araújo ofereceu essa conta para o senhor.

Roberto Gonçalves:- Foi.

Ministério Público Federal:- Como que foi isso? Como que ele sabia que o senhor precisava
de uma conta?

Roberto Gonçalves:- Na verdade eu não precisava de uma conta, na verdade o que eu tinha, o
que eu tinha dito a ele é que eu não queria mais esse tipo de operação, aquela conta que eu
tinha lá Fairbrigde e pedi a ele que encerrasse aquela conta. E ela foi encerrada, a Fairbridge
foi encerrada, e ficou depois a Spoke. Aí eu posso apenas depreender que ele percebeu que ele
perdeu uma possibilidade de algum movimento do qual ele mesmo seria beneficiário. E aí ele
fez a oferta, mas não teve nenhuma discussão, ele ofereceu "Olha, você fechou a conta ali, eu
tenho uma outra conta, se você quiser utilizar".

Ministério Público Federal:- Aí nesse momento o senhor falou que queria utilizar a conta?

Roberto Gonçalves:- Não, não, eu não sei se foi no momento, eu acho que foi um pouco
depois, não foi de imediato não.

Ministério Público Federal:- E aí o senhor depois o procurou?

Roberto Gonçalves:- Ele estava sempre por lá, com uma ação ou outra, com um contrato ou
outro, ele estava sempre presente na companhia, mas não conversamos sobre isso na
companhia, conversamos em uma outra oportunidade, que eu não consego me lembrar quando
foi, mas foi depois".

(...)

"Juiz Federal:- Sei. Essa conta que o senhor mencionou do senhor Rogério Araújo, essa
WestCross é isso senhor?

Roberto Gonçalves:- É, eu creio que é esse o nome.

Juiz Federal:- O senhor Rogério Araújo declarou que a seu pedido ele abriu essa conta e
recebeu esses valores e teria ficado guardando, teria guardado esses valores a seu pedido lá
no exterior, não foi isso que aconteceu então?
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Roberto Gonçalves:- Na verdade o senhor Rogério, eu não fui a ele pedir uma conta, ele veio a
mim. Até porque essa conta mesma do Société Générale, eu pedi para que fosse encerrada. E
eu não queria mais essa conta, pedi que fosse encerrada. E passado algum tempo ele falou:
"Olha eu tenho uma conta aberta, eu já tinha conta aberta", eu não pedi pra abrir, eu não sei,
eles que abriram naquele momento, eu não sei dizer, "Olha eu tenho uma conta aberta se você
precisar fazer alguma coisa, movimentar". Aí apareceu a oportunidade de mandar esse
dinheiro, mas não foi uma solicitação minha, até porque não tinha como eu pedir isso para
ele. No dia, até então estava com a Advalor".

 

223. Roberto Gonçalves confirmou as transferências realizadas da conta em
nome da Mayana Trading para a conta Westcross, em seu beneficio, porém, afirmou que o
recebimento não estaria vinculado aos contratos dos Consórcios Pipe Rack e TUC
Construções, e sim a um processo de compra de navios que teve a participação de Mario
Goes: 

"Juiz Federal:- A denúncia fala aqui, em depósitos então dessa conta, na Advalor, desculpe, na
WestCross, aqui o valor exato. Na folha 37 da denúncia são pagamentos, 4 pagamentos de 300
mil dólares, entre 18/4/2013, 12/3/2014, de uma conta chamada Mayana Trading, que segundo
o Ministério Público seria do senhor Mário Góes, para essa conta Westcross, esse era o seu
dinheiro então?

Roberto Gonçalves:- Não, esse dinheiro Excelência, foi, é um terceiro processo, não é nem
TUC e nem, e nem Pipe Rack, esse é um processo que talvez pareça estranho o que eu vou
dizer, mas assim que eu cheguei na engenharia estava em processo de compra, 4, 5 navios, eu
não lembro bem a quantidade. Navios petroleiros existentes para serem transformados em
plataformas de produção. E normalmente quando você vai a compra, a Petrobras foi a compra
naquela época, eu estava chegando, já estava em andamento, é comum você procurar
(inaudível) para fazer essa intermediação. Houve uma concorrência, eu não sei, eu não
participei, eu não sei quantas pessoas participaram, mas o senhor Mário certamente foi uma
delas, e ele conseguiu ser esse (inaudível) para fornecer esses 4, 5 navios. E de uma, sem
qualquer interferência minha porque o processo estava em andamento quando eu cheguei, o
senhor Mário, por iniciativa dele, sem qualquer interferência minha, contrapartida, disse:
"Olha, eu, é comum", de novo, "é comum", é a prática normal aqui que no percentual dele, da
parte dele, não do valor, o (inaudível) recebe esses 5% normalmente do valor do navio. Isso é
uma prática meio mundial, daquele dinheiro que seria dele, ele falou que gostaria de fazer
uma transferência para mim, e aí esse valor, eu acredito que seja, não sei se é o valor integral,
mas é esse valor e não tem outra explicação, é apenas isso mesmo.

Juiz Federal:- Também então era uma comissão paga ao senhor em contratos da Petrobras?

Roberto Gonçalves:- É. Mas de novo, eu nem participei desse processo, ele começou antes da
minha chegada e concluiu logo a minha chegada, sem qualquer interferência minha. De novo,
é uma forma que eles tinham de me trazer para dentro desse processo".

224. Em que pesem as alegações de Roberto Gonçalves, Mário Frederico de
Mendonça Goes foi taxativo ao afirmar que as transferências de trezentos mil dólares diziam
respeito ao contrato obtido pelo Consórcio TUC Construções, apresentando documentos que
corroboram as suas alegações.
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225. Além disso, Roberto Gonçalves, apresentou versão confusa segundo a qual
os valores inicialmente seriam repassados por Mário Frederico de Mendonça Gores para a
empresa Advalor. Ao final, admitiu que não tinha o controle exato de onde vinha o dinheiro:

"Ministério Público Federal:- Certo, o senhor também mencionou a respeito dos pagamentos
feitos pela UTC, pelo senhor Ricardo Pessoa, salvo engano todos os valores foram
encaminhados ao senhor Mário Góes?

Roberto Gonçalves:- Sim.

Ministério Público Federal:- E o senhor Mário Góes encaminhou, teria encaminhado para a
Advalor?

Roberto Gonçalves:- Sim.

Ministério Público Federal:- Todo o valor foi encaminhado Advalor?

Roberto Gonçalves:- Sim, todo o valor foi passado para a Advalor.

Ministério Público Federal:- Como que o senhor sabe que todo valor foi encaminhado para a
Advalor?

Roberto Gonçalves:- Bom, eu suponho porque eu não tinha esse controle, e não teve outra
forma, eu não sei se o senhor Mário Góes chegou a falar num momento, eu li num documento
que ele fez uma remessa para a aquela conta WestCross, mas eu não sei se parte foi para lá ou
não. Eu não tenho esse controle, eu não sei dizer. Eu entendi na época que todo valor seria
passado para a Advalor. Mas eu não tenho nenhuma contabilidade para provar isso".

226. Mais adiante, em seu depoimento, Mário Frederico de Mendonça Goes
novamente diferencia os pagamentos que foram realizados por ordem da UTC Engenharia, e
que totalizaram um milhão e duzentos mil dólares, daqueles efetuados a Roberto Gonçalves
fora do contexto das obras da COMPERJ. Segundo o colaborador, nesse caso, teriam sido
repassados cerca de quatrocentos mil dólares, referentes a comissões pela venda de navios de
carga VLCCs (Very Large Crude Carrier) à Petrobras, por ter Roberto Gonçalves fornecido
informações a Mario Goes:

"Mário Frederico de Mendonça Goes:- Sei, sei, o VLCC é isso, é que eu estava esperando a
hora de... Acontece o seguinte, eu tinha um projeto que eu fiz, que o Roberto não teve nada que
ver com ele, foi um projeto que na realidade foi da área que ele depois veio a ser gerente
executivo, e que nós vendemos quatro VLCC’s para a Petrobras, e na época isso não tinha
relação nenhuma com Roberto, com ninguém, que isso foi um projeto que eu discuti dentro da
Petrobras no nível de gerentes que trabalham lá, com disputa e etc., o senhor Roberto Moura,
o Luiz Sergio Azeredo, tudo limpo, mas quando, depois que já tinha sido decidido o Roberto
Gonçalves um dia me comentou que o pessoal dele tinha comentado que tinha ficado muito
feliz com o meu serviço, que eu tinha feito um trabalho muito bem na venda desses navios, que
ajudava muito, e que teriam outros navios que possivelmente ainda viriam, eu entendi não
como um pedido que eu ajudasse a ele, mas eu entendi que ali, eu resolvi que pagaria, então
eu diria o seguinte, os pagamentos de 300 mil dólares são referentes a um trabalho que
teoricamente fez ou recebeu da UTC pelo que ele estava lá e os outros foram pagamentos que
eu passei pra eles da minha comissão da vendas dos VLCC’s, mas não teve pedido dele pra eu
pagar a ele e não houve nenhum benefício dele, eu paguei a ele e avisei pra ele que eu estava
disponibilizando uma participação do que eu tinha ganho, da minha comissão, para ele para
esses projetos, ele aceitou quieto, sem problema nenhum.
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Ministério Público Federal:- O senhor recorda aproximadamente os valores que o senhor
transferiu a ele em decorrência desses contratos de VLCC?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Esses são as diferenças entre, digamos, 1 milhão e 200
e aquele 1 milhão e 600 e qualquer coisa que eu lhe falei, 400 e qualquer coisa, eu não tenho
os números, mas 450, 460, 440, alguma coisa, um número por aí, mil dólares.

Ministério Público Federal:- Embora o senhor tenha dito que o senhor Roberto Gonçalves não
tivesse solicitado ou atuado especificamente nesse contrato, eu pergunto ao senhor se ele tinha
consciência que esses pagamentos de valores menores se davam em decorrência desses
contratos da VLCC?

Mário Frederico de Mendonça Goes:- Tinha, eu falei pra ele que eu estava pagando como...
Eu estava dando a ele como uma participação no negócio que eu tinha feito".

227. Comprovado, portanto, por prova oral e documental, o pagamento de
propina pela UTC Engenharia, com a participação dos executivos Ricardo Ribeiro Pessoa e
Walmir Pinheiro Santana, especificamente USD 1.200.000,00, que foram depositados, entre
18/04/2013 a 12/03/2014, pelo intermediador de propinas Mario Goes, utilizando-se da conta
em nome da offshore Mayana Trading, no banco Lombard Odier, para a conta em nome da
offshore Westcross Investments S.A., mantida no banco Pictet&Co, cedida por Rogério
Santos de Araújo, mas tendo por destinatário final Roberto Gonçalves.

228. Outra prova documental relevante da participação consciente de Roberto
Gonçalves no recebimento das vantagens indevidas decorre do resultado de busca e apreensão
deferida, a pedido da autoridade policial e do MPF, por este Juízo, nos autos de nº 5050502-
30.2015.404.7000, na residência de Roberto Gonçalves, situada na Rua Miguel de Frias, 41,
bloco 01, apartamento 803, Icaraí, Niterói/RJ.

229. A partir dela, foi apreendido um caderno com anotações manuscritas que
fazem alusão a instituições financeiras no exterior, como o Banco Kramer/Cramer, e o Banco
Pictet (fls. 10 e 11 do Relatório de Polícia Judiciária nº 789/2015, evento 1, anexo45).
Também há anotação possivelmente referente a pagamentos no Banco Lombardier na Suíça
("L.O v fora"), na mesma fl. 11 do referido relatório.

230. Existentes, ainda, anotações manuscritas que indicam que o investigado
teria transferido parte de seus ativos criminosos para outras contas e instituições financeiras
(fl. 9 do Relatório 789/2015, evento 1, anexo45):

"11. Moving to North...

CEF 200 OK

Santa Side. 108 OK

Santa Bel. (ilegível) (Hold)"

231. Ouvido a respeito das anotações, Roberto Gonçalves foi evasivo, alegando,
por exemplo, que a anotação "moving to North" referia-se a uma viagem que ele estaria
planejando fazer para a terra de sua esposa, Boa Vista, Roraima. E que "Santa Side" referia-se
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ao banco Santander, instituição em que estaria o dinheiro de sua esposa. Admitiu, por outro
lado, que a referência ao banco Kramer dizia respeito a recebimento de propinas, mas não
relacionadas ao objeto deste processo:

"Juiz Federal:- O processo aqui, foi feita uma busca e apreensão na sua residência, evento 1
anexo 45, tem um exame de alguns desses papéis, eu vou lhe mostrar aqui e lhe fazer algumas
perguntas. Na página 9 desse laudo que está no evento 1, anexo 45 tem uma anotação de papel
em cima lá, essa anotação é do senhor?

Roberto Gonçalves:- Sim, é minha letra.

Juiz Federal:- O que significava isso aqui "Moving North"?

Roberto Gonçalves:- Na época eu estava, eu acho que eu já havia me aposentado, eu não me
lembro, eu estava planejando uma viagem para o norte, terra da minha esposa, Boa Vista -
Roraima, e era apenas isso. Estava movimentando algum dinheiro para fazer, ela queria
comprar, ela vendeu o carro dela, ela queria comprar alguma coisa lá, é simplesmente isso.
Isso é o norte, Boa Vista - Roraima.

Juiz Federal:- E essas anotações aqui embaixo, "CEF", "Santa Side", "Santa Bel."?

Roberto Gonçalves:- É o Santander, é o nome do banco onde estava o dinheiro da minha
esposa.

Juiz Federal:- Ah tá.

Roberto Gonçalves:- É só isso, não tem...

Juiz Federal:- Na folha seguinte, na folha 10, tem outras anotações aqui, começando com PB,
eu imagino que seja Petrobras, mas eu vou lhe mostrar aqui, é letra sua também?

Roberto Gonçalves:- É minha letra sim.

Juiz Federal:- Sabe o que se refere essas anotações?

Roberto Gonçalves:- É escrito assim, mas são os assuntos, mas eu não sei por que eles estão
aqui, eu sei quais são, cascos é construção de plataforma.

Juiz Federal:- Essa, essa última anotação "Kramer" aqui.

Roberto Gonçalves:- Essa anotação está inclusive naquele documento, não da denúncia, mas o
documento de prisão minha, tinha o valor que está lá. Eu imaginava até que não tivesse mais
lá, eu pedi que fosse devolvido e eu tenho registro disso tudo. É um valor que foi depositado lá,
essa planta.

Juiz Federal:- Do Banco Kramer.

Roberto Gonçalves:- Do Banco Kramer, é.

Juiz Federal:- Uma outra conta do senhor?

Roberto Gonçalves:- Sim.
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Juiz Federal:- Mas não está relacionada com esses casos aqui?

Roberto Gonçalves:- Não, não senhor, é um outro caso que no momento oportuno pode ser
colocado.

Juiz Federal:- Perfeito. Nós vamos interromper pelo tamanho do áudio. Já retomamos.

Juiz Federal:- Nessa ação penal 5015608-57.2017.404.7000, continuidade do depoimento do
senhor Roberto Gonçalves. Senhor Roberto, ainda falando daquele documento que está no
evento 1 anexo 45, e manuscritos que teriam sido apreendidos na sua residência, segundo a
polícia, na folha 11 aqui tem outros, um outro último manuscrito que eu gostaria de indagar o
senhor, ele começa até com um, 2 letras, 3° MG, só para referência aqui, peço para o senhor
dar uma olhada nessas anotações.

Roberto Gonçalves:- Sim, lembro, lembro alguns, alguns pontos eu me lembro são
mnemônicos. Outros eu não saberia lembrar aqui. Posso falar sobre alguns que eu me lembre
agora.

Juiz Federal:- Nessa anotação aqui o senhor colocou "VLCC, eu não aceitei", o que é isso?

Roberto Gonçalves:- Sobre isso que eu acabei de falar para o senhor, sobre esses navios que
foram comprados. VLCC é o nome de grandes navios petroleiros.

Juiz Federal:- E "Não aceitei", é o que?

Roberto Gonçalves:- Não, porque ele, ele queria fazer algum tipo de contrato, eu falei "Não,
eu não quero contrato nenhum, eu não tenho interesse nisso". Eu não aceitei fazer nada lá com
relação a, (Inaudível) movimentação com esse dinheiro, foi isso que eu falei, eu não aceitei,
não quero fazer nenhuma movimentação com isso. O dinheiro ficou com ele inclusive o tempo
todo.

Juiz Federal:- Depois tem "TUC" seguido de um, um risco aqui, um pequeno risco.

Roberto Gonçalves:- TUC esse assunto aqui tinha a ver com o senhor, esse MG seria Mário
Góes. É esse...

Juiz Federal:- E o TUC aqui o que significa esse risco depois?

Roberto Gonçalves:- Exatamente isso que a gente está conversando, que ele é a pessoa que
intermediava a esse dinheiro, recebendo do senhor Ricardo Pessoa.

Juiz Federal:- Mas esse "vezinho" aqui "eu não aceitei também" o que é?

Roberto Gonçalves:- Não, é assunto que está visto, que está anotado.

Juiz Federal:- Depois tem "Picte não".

Roberto Gonçalves:- Não, porque essa conta não era minha, esse dinheiro era aquela conta
que o senhor Rogério Araújo disse que estava à disposição, nada além disso.

Juiz Federal:- "Advalor só ações".

Roberto Gonçalves:- Na época eu tinha ações lá, eu só tinha ações lá de valor.
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Juiz Federal:- E depois "LO fora", está aqui.

Roberto Gonçalves:- Foi uma oferta que o senhor Mário Góes fez que eu tivesse conta no
banco Lombard Odier e eu não aceitei.

Juiz Federal:- Depois aqui quarto, "RP, TUC, in hands - não", o que é "RP" aqui? Se o senhor
quiser dar uma olhada?

Roberto Gonçalves:- Sim, é Ricardo Pessoa e eu não recebi nada dele em mãos.

Juiz Federal:- E depois tem aqui quinto "RO ou RD", aí "Kramer & UPM", é aquele outro
assunto esse?

Roberto Gonçalves:- É aquele outro assunto.

Juiz Federal:- É "RD" aí não é?

Roberto Gonçalves:- É, o RD eu não lembro o que é.

Juiz Federal:- Não é Renato Duque?

Roberto Gonçalves:- Não.

Juiz Federal:- Não?

Roberto Gonçalves:- Não, pode ser, pode ser, mas eu não tenho certeza.

Juiz Federal:- E depois aqui por último, sexto, "RED BB".

Roberto Gonçalves:- Excelência não, sinceramente eu não me lembro, não sei o que é."

232. As explicações fornecidas pelo acusado não são convincentes. Os
documentos apreendidos, ao contrário, atuam para corroborar a atuação consciente de
Roberto Gonçalves nos fatos e que mantinha ele controle sobre as transações ocorridas por
meio de contas em nome de offshores no exterior em seu benefício. 

234. Essa a síntese das provas.

235. Existente, portanto, prova acima de qualquer dúvida razoável, que Roberto
Gonçalves, sucessor de Pedro José Barusco Filho no cargo de Gerente Executivo de
Engenharia da Diretoria de Serviços da Petrobras, teria recebido cerca de USD 4.147.365,54
em vantagens indevidas decorrentes de contratos formalizados entre a Petrobras e o
Consórcio TUC Construções, integrado pela Odebrecht, UTC Engenharia e PPI - Projeto de
Plantas Industriais Ltda, e a Petrobras e o Consórcio Pipe Rack, integrado pela Odebrecht,
UTC Engenharia e Mendes Júnior, por meio de transferências internacionais em contas de
offshores. 

236. Aliada a prova documental à prova oral, os depoimentos das testemunhas e
as confissões dos acusados, há prova categória dos elementos objetivos e subjetivos dos
crimes de corrupção e lavagem de dinheiro descritos na denúncia.
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237. Passa-se a examinar a qualificação jurídica dos fatos e as responsabilidades
individuais.

 

II. 4

 

238. Provado acima de qualquer dúvida razoável que Roberto Gonçalves, ex-
Gerente Executivo da Área de Engenharia e de Serviços da Petrobras, recebeu, em razão do
cargo ocupado, vantagem indevida decorrente do contrato nº 0858.0072004.11.2, datado de
27/11/2011, e formalizado entre a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e o Consórcio TUC
Construções (Odebrecht, UTC Engenharia e PPI - Projeto de Plantas Industriais Ltda), e do
contrato nº 0858.0069023.11.2, datado de 02/09/2011, e formalizado entre a Petróleo
Brasileiro S.A. - Petrobras e o Consórcio Pipe Rack (Odebrecht, UTC Engenharia e Mendes
Júnior).

239. A propina repassada pelos executivos do Grupo Odebrecht totalizou o
valor de USD 2.947.365,54, o equivalente a R$ 9.112.370,04, no câmbio da data do
oferecimento da denúncia, 05 de abril de 2017 (3,09). 

240. A propina repassada pelos executivos da UTC Engenharia totalizou o valor
de USD 1.200.000,00, o equivalente a R$  3.710.040,00, no câmbio da data do oferecimento
da denúncia, 05 de abril de 2017 (3,09).

241. O pagamento de vantagem indevida a empregado público de empresa
pública configura crime de corrupção ativa e o recebimento pelo empregado público ou por
terceiro por ele indicado configura o crime de corrupção passiva. Assim, quem pagou
cometeu o crime do art. 333 do CP e quem recebeu, empregado público ou terceiro por ele
indicado, cometeu o crime do art. 317 do CP.

242. O motivo do pagamento foi o apoio fornecido por Roberto Gonçalves para
que os Consórcios Pipe Rack e TUC Construções formalizassem contratos, via negociação
direta, com a Petrobras.

243. No primeiro caso, o objeto era a execução do EPC do PIPE Rack no
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ. E, no segundo caso, o escopo era o
Fornecimento de Bens e Execução de Serviços, Elaboração do Projeto Executivo, C&M e
Comissionamento das Unidades de Geração de Vapor e Energia, Tratamento de Águas e
Efluentes do COMPERJ.

244. Para o Consórcio Pipe Rack, Roberto Gonçalves agiu para que não fosse
aberta nova licitação após a frustração da anterior por preços excessivos e para que fosse
negociado diretamente com a proponente do maior preço, ainda que excessivo. Para o
Consórcio TUC, Roberto Gonçalves agiu para que houvesse contratação direta, com dispensa
de licitação.
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245. Reputo, assim, configurado dois crimes de corrupção, um para cada
contrato no qual houve acertos de corrupção, o de n.º 0858.0072004.11.2 e o de n.º
0858.0069023.11.2, celebrados, respectivamente, entre a Petrobras e o Consórcio TUC
Construções, e a Petrobras e o Consórcio Pipe Rack.

246. Não importa que os pagamentos tenham sido parcelados, ainda assim o
crime, para cada contrato, é único.

247. Cumpre verificar se presente prova da causa de aumento de pena do art.
317, §1º, e do art. 333, parágrafo único, do CP, ou se houve a prática ou a omissão de ato de
ofício com infração de dever funcional.

248. Nas ações penais conexas que têm por objeto crimes de corrupção
envolvendo contratos obtidos mediante ajuste fraudulento de licitação e cartel, este Juízo vem
reconhecendo a infração do dever funcional de agentes da Petrobrás por não coibirem os
ajustes ou o cartel, mesmo tendo deles conhecimento.

249. Na presente ação penal, apenas o contrato formalizado com o Consório
Pipe Rack envolveu o ajuste fraudulento de licitação e cartel, conforme reconhecido na
sentença da ação penal nº 5036528-23.2015.404.7000 (evento 1, anexo20). 

250. Não obstante isso, foi possível comprovar, no presente processo, a prática
do ato de ofício em relação a ambos os contratos, pois existentes provas de que a atuação de
Roberto Gonçalves foi decisiva para a contratação direta dos Consórcios Pipe Rack e TUC
Construções pela Petrobras, tendo ele subscrito, conjuntamente a Luiz Alberto Gaspar
Domingues, Gerente Executivo de Abastecimento, os Documentos Internos da Petrobras
000379/2011 e 000605/2011, que autorizaram, referendado pela Diretoria Executiva, a
contratação direta dos Consórcios Pipe Rack e TUC Construções, respectivamente.

251. Conforme restou comprovado, a motivação para o ato não foi
exclusivamente técnica e não atendeu, necessariamente, o melhor interesse da Petrobras.

252. A contrapartida específica para o endosso da contratação direta dos
Consórcios pela Petrobras foi o pagamento de vantagens indevidas a Roberto Gonçalves. 

253. Márcio Faria da Silva, ouvido em Juízo, expressamente afirmou que a
contrapartida ao repasse de propinas a Roberto Gonçalves foi a não realização de uma nova
licitação (rebid), após o cancelamento da licitação originária, no caso do Consórcio Pipe
Rack, e a negociação direta, sem a realização de qualquer licitação, após o encerramento das
negociações com a Mitsui & Co Sembcorp Utilities Pte. Ltd. e Utilitas Participações S.A., no
caso do Consórcio TUC Construções (itens 169 e 170).

254. Rogério Santos de Araújo igualmente afirmou perante este Juízo que o
objetivo do pagamento de propinas a Roberto Gonçalves, no caso do Consórcio Pipe Rack,
era a não realização de uma nova licitação, tendo sido expressamente externada a Roberto
Gonçalves essa intenção da Odebrecht. No caso do Consórcio TUC, Rogério Araújo declarou
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que teria contatado pessoalmente Roberto Gonçalves solicitando que ele encaminhasse um
documento à Diretoria Executiva para acelerar o cancelamento da concessão e
consequentemente a negociação direta com o referido Consórcio (itens 133 e 134).

255. Ricardo Ribeiro Pessoa, ao contrário, alegou que não houve contrapartida
específica a Roberto Gonçalves no contrato do Consórcio TUC Construções (itens 172).

256. Apesar disso, a própria auditoria interna da Petrobras, instituída por meio
do DIP DABAST 70/2014, concluiu que Roberto Gonçalves foi corresponsável pelas não
conformidades identificadas nas contratações relativas ao COMPERJ, no período em que
exerceu o cargo de Gerente Executivo, e que a contratação direta por inexigibilidade do
Consórcio TUC amparou-se em justificativa frágil diante do atraso no cronograma (item
176).

257. Roberto Gonçalves confessou o recebimento de vantagens indevidas em
decorrência de ambos os contratos, porém, afirmou que não praticou nenhum ato de ofício
ilegal em contrapartida, mas sim que recebeu por se tratar da "regra do jogo".

258. Em que pesem as alegações do acusado, a prova documental e oral
produzida no processo comprovam, sem dúvida razoável, que a atuação de Roberto
Gonçalves foi decisiva e direcionada para que a Petrobras acabasse por contratar de forma
direta os Consórcios Pipe Rack e TUC Construções, independente de licitação.

259. Provada, assim, a prática de ato de ofício pelo acusado.

260. Não obstante isso, não há demonstração clara de que as contratações
diretas nesses casos específicos eram ilegais ou que a atuação tenha violado dever funcional.

261. Embora a a efetiva prática de ato de ofício ilegal em contrapartida à
vantagem indevida não seja necessária para a tipificação dos crimes dos arts. 317 e 333 do
CP, as causas de aumento ilegal do §1º do art. 317 e do parágrafo único do art. 333 do CP só
se aplicam se isso ocorrer.

262. Configurados, assim, dois crimes de corrupção, mas sem a incidência da
causa de aumento de pena prevista no art. 317, §1º, e no art. 333, parágrafo único, do Código
Penal. 

263. Como os valores utilizados para pagamento da propina tinham como
parcial procedência contratos obtidos por intermédio de crimes de cartel (art. 4º, I, da Lei nº
8.137/1990) e de frustração, por ajuste, de licitações (art. 90 da Lei nº 8.666/1993), e como,
para os repasses, foram utilizados diversos mecanismos de ocultação e dissimulação da
natureza e origem criminosa dos bens, os fatos também caracterizam crimes de lavagem de
dinheiro tendo por antecedentes os referidos crimes, especialmente o segundo contra a
Administração Pública (art. 1.º, V, da Lei n.º 9.613/1998).

264. Restaram comprovadas, sem dúvida razoável, as condutas de ocultação e
dissimulação consistentes nos repasses de vantagens indevidas por meio de contas no exterior
controladas pelo Grupo Odebrecht e por meio de conta no exterior utilizada por Mario
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Frederico de Mendonça Goes e pela UTC Engenharia em benefício de Roberto Gonçalves.

265. O Grupo Odebrecht, utilizando as contas em nome das offshores Magna
International Corp., Innovation Research Engineering and Development Ltd., Klienfeld
Services Ltd. e Select Engineering, Consulting and Services Inc., todas mantidas na Suíça e
controladas por Olívio Rodrigues Junior, repassou, em oito operações, USD 2.947.365,54,
entre 29/06/2011 a 13/06/2012, para a conta da offshore Fairbridge Finance S.A., cujo
beneficiário final era Roberto Gonçalves.

266. A UTC Engenharia, utilizando a conta em nome da offshore Mayana
Trading Corp., de Mário Frederico de Mendonça Goes, repassou, em quatro operações, USD
1.200.000,00, entre 18/04/2013 a 12/03/2014, para a conta da offshore Westcross Investments
S.A., cedida por Rogério Araújo dos Santos a Roberto Gonçalves.

267. Embora no ciclo delitivo haja diferentes atos de lavagem, reputo
configurados doze atos de lavagem, assim considerando cada crédito na parte final do ciclo
das contas das offshores utilizadas pela Odebrecht e pela UTC Engenharia para as contas das
offshores controladas ou indiretamente utilizadas por Roberto Gonçalves.

268. Não merece prosperar a alegação da Defesa de Roberto Gonçalves de que
teria havido apenas dois crimes de lavagem de dinheiro, eis que os atos que compuseram a
figura delitiva foram complexos e distendidos no tempo.

269. Poder-se-ia, como fazem algumas Defesas, alegar confusão entre o crime
de lavagem e o crime de corrupção, argumentando que não haveria lavagem antes da entrega
dos valores aos destinatários finais.

270. Assim, os expedientes fraudulentos ainda comporiam o tipo penal da
corrupção, consistindo no repasse indireto dos valores.

271. O que se tem presente, porém, é que parte da propina destinada à corrupção
da Gerência Executiva da Diretoria de Serviços foi paga com dinheiro sujo, procedente de
outros crimes antecedentes, aqui identificados como crimes de cartel (art. 4º, I, da Lei nº
8.137/1990) e de frustração, por ajuste, de licitações (art. 90 da Lei nº 8.666/1993).

272. Se a corrupção, no presente caso, não poderia ser antecedente da lavagem,
porque os valores foram entregues por meio das condutas de lavagem, não há nenhum óbice
para que os outros dois crimes figurem como antecedentes.

273. A mesma questão foi debatida à exaustão pelo Supremo Tribunal Federal
na Ação Penal 470. Nela, o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, condenou Henrique
Pizzolato por crimes de peculato, corrupção e lavagem. Pelo que se depreende do julgado, a
propina paga ao criminoso seria proveniente de crimes antecedentes de peculato viabilizando
a condenação por lavagem. Portanto, condenado por corrupção, peculato e lavagem. O
mesmo não ocorreu com João Paulo Cunha, condenado por corrupção, mas não por lavagem,
já que não havia prova suficiente de que a propina a ele paga tinha também origem em crimes
antecedentes de peculato, uma vez que o peculato a ele imputado ocorreu posteriormente à
entrega da vantagem indevida.
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274. Se a propina é paga com dinheiro de origem e natureza criminosa e com o
emprego de condutas de ocultação e dissimulação, têm-se os dois delitos, a corrupção e a
lavagem, esta tendo por antecedentes os crimes que geraram o valor utilizado para pagamento
da vantagem indevida. É o que ocorre no presente caso. As empreiteiras obtiveram os
contratos com a Petrobrás por crimes de cartel e de ajuste fraudulento de licitação e
destinaram um percentual dos valores obtidos com os contratos para pagar a propina.

275. De todo modo, também poder-se-ia considerar como crime antecedente a
própria corrupção, já que a vantagem indevida foi repassada ao acusado através de condutas
complexas de ocultação e dissimulação, especificamente a utilização de contas secretas no
exterior tanto pelos corruptores como pelo beneficiário.

276. Ressalve-se aqui que é evidente que o dinheiro utilizado para o pagamento
da propina no exterior não é o mesmo fisicamente recebido pelo Grupo Odebrecht ou pela
UTC Engenharia da Petrobrás no Brasil. Dinheiro é coisa fungível. O que ocorre é que
percentual do valor do contrato ganho no Brasil pelas referidas empreiteiras era dirigido aos
agentes da Petrobrás, mediante as transferências no exterior. 

277. É certo ainda que nem todos os valores foram originários de contratos
ganhos por cartel e ajuste fraudulento de licitação, pois o contrato do Consórcio TUC
Construções, como visto, não tem este vício, mas a mistura entre os recursos, expediente
também próprio de lavagem de dinheiro, torna impossível discriminar, nos quatro atos de
lavagem, a origem específica de cada transação.

278. Necessário também consignar que a absolvição pelo Supremo Tribunal
Federal de João Paulo Cunha pelo crime de lavagem sob a tese da confusão com a corrupção
também teve presente certa singeleza na conduta de ocultação e dissimulação, já que, na parte
dele, teria enviado a esposa para sacar em espécie a propina da conta da SMP&B.

279. No presente caso, porém, as condutas de ocultação e dissimulação, com a
utilização de recursos de contas no exterior em nome de empresas do Grupo Odebrecht ou
utilizadas pela UTC Engenharia, a constituição de offshores, a abertura de contas secretas no
exterior, tanto pelos corruptores como pelo beneficiário, com, por vezes, interposição de
outras contas offshores nas transações, nada tem de singelo ou de semelhante com a conduta
de João Paulo Cunha, antes representando grande engenharia financeira na atividade de
lavagem de dinheiro.

280. Não há aqui falar em concurso formal entre o crime de corrupção e o de
lavagem, pois o único ponto comum são as transferências subreptícias de valores, havendo,
ademais, como parte das condutas de lavagem uma gama significativa de atos de ocultação e
dissimulação, como a utilização de recursos no exterior de empresas controladas pelo Grupo
Odebrecht, de empresa controlada pelo operador financeiro Mário Frederico de Mendonça
Goes, a abertura de offshores, a abertura de contas em nome de offshore, tanto pelos
corruptores como pelo beneficiário, e a falta de declaração dessas contas.

281. Presentes provas, portanto, categóricas de crimes de corrupção e de
lavagem de dinheiro, esta tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste fraudulento de
licitações ou até mesmo da própria corrupção.
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282. Examina-se, conclusivamente, a autoria.

283. Roberto  Gonçalves responde por dois crimes de corrupção passiva.

284. Márcio Faria da Silva e Rogério Araújo dos Santos foram condenados, na
ação penal nº 5036528-23.2015.404.7000, pelo crime de corrupção ativa pelo pagamento de
vantagem indevida a integrantes da Diretoria de Abastecimento e da Diretoria de Serviços da
Petrobras, especificamente a Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque e Pedro José
Barusco Filho, dentre outros, nos contratos obtidos pelo Grupo Odebrecht no COMPERJ, o
que inclui os contratos formalizados com o Consórcio Pipe Rack e com o Consórcio TUC
Construções.

285. Em que pese a vantagem indevida, no presente caso, ter se dirigido a outro
agente público da Petrobras, Roberto Gonçalves, entendo, de forma benéfica aos acusados,
que se trata do mesmo contexto, eis que idênticos os contratos e igualmente pelo fato de o
beneficiário ser vinculado à Diretoria de Serviços da Petrobras.

286. Assim, em relação a Márcio Faria da Silva e Rogério Araújo dos Santos, o
mais apropriado é reconhecer a litispendência e extinguir o processo sem resolução do mérito.

287. Walmir Pinheiro Santana responde, a título de participação, por um crime
de corrupção, relativamente ao contrato obtido pelo Consórcio TUC Construções. É confesso
e não há dúvida quanto ao agir doloso. Ele mesmo admitiu que teve ciência,
concomitantemente aos fatos, de que os repasses tinham por destinatário Roberto Gonçalves e
que o motivo eram os contratos obtidos pela UTC Engenharia junto à Petrobras. A
colaboração tem reflexo na pena tão-somente.

288. Em relação ao crime de lavagem de dinheiro, Márcio Faria da Silva
responde pelas oito imputações que envolveram os repasses de valores das contas controladas
pelo Grupo Odebrecht para a conta em nome da offshore Fairbridge Finance S.A., eis que,
embora não tenha sido o responsável por operacionalizar os pagamentos, tinha ciência a
respeito das negociações de propina pelo Grupo Odebrecht e deu aval aos pagamentos.

289. Rogério Santos de Araújo, por outro lado, envolveu-se especificamente nas
operações de lavagem de dinheiro, acertando pessoalmente com Roberto Gonçalves o
pagamento de propinas, apresentando-o ao Banco Société Générale, na Suíça, para que ele
abrisse uma conta em nome da offshore Fairbridge Finance, e inclusive cedendo a sua conta
em nome da Westcross Investments para o recebimento de vantagens indevidas em favor de
Roberto Gonçalves.  

290. Responde, assim, pelas doze operações de lavagem de dinheiro.

291. Roberto Gonçalves, beneficiário final dos pagamentos, responde
igualmente pelas doze operações de lavagem de dinheiro.

292. Olívio Rodrigues Junior responde pelas oito operações de lavagem de
dinheiro que envolveram os repasses de valores das contas controladas pelo Grupo Odebrecht
para a conta em nome da offshore Fairbridge Finance S.A.
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293. Não merece prosperar a alegação da sua Defesa de que o acusado já foi
condenado na ação penal nº 5054932-88.2016.404.7000 pela prática do crime continuado de
lavagem de dinheiro em virtude de transferências realizadas a partir de contas de empresas
offshores por ele administradas, de forma que eventual condenação neste processo implicaria
"bis in idem", pois a única diferença entre os dois casos seria o beneficiário final dos
pagamentos, eis que não só o beneficiário é outro, nesse caso, como igualmente as contas em
nome de empresas offshores e os envolvidos nos repasses são distintos, sendo, portanto,
diferente o contexto.

294. Walmir Pinheiro Santana responde pelas quatro operações de lavagem de
dinheiro que envolveram os repasses de valores da conta Mayana Trading Corp., para a conta
em nome da offshore Westcross Investments, eis que confessadamente operacionalizava o
pagamento de propinas por parte da UTC Engenharia. Confirmou, ainda, haver intermediado
especificamente o pagamento de vantagens indevidas por parte da UTC no Consórcio da
TUC Construções.

295. Ricardo Ribeiro Pessoa e Mário Frederico de Mendonça Goes não foram
acusados no presente processo, embora confessadamente tenham participado dos fatos, por já
terem sido condenados pelo máximo das penas previstas em seus respectivos acordos de
colaboração.

 

II.5

 

296. Por fim, afirma ainda o MPF que o acusado Roberto Gonçalves
integrava organização criminosa, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, pelo menos
entre os anos de 2011 e 2014.

297. É um tanto inusitada a formulação da acusação de pertinência à
organização criminosa a apenas um acusado, como ocorre no presente feito, uma vez que a
configuração típica exige um mínimo de quatro pessoas associadas.

298. Necessário, porém, recordar que o MPF optou, como estratégia de
persecução, promover ações penais em separado contra os diversos envolvidos no esquema
criminoso que vitimou a Petrobrás, a fim de evitar um gigantesco maxiprocesso, o que
encontra abrigo no art. 80 do CPP.

299. Portanto, deve ser considerado que outros membros da associação
criminosa já foram condenados em ações penais a parte por crimes associativos, como é o
caso de Pedro José Barusco Filho e Renato de Souza Duque, condenados por associação
criminosa na ação penal 5012331-04.2015.4.04.7000.

300. Então, preenchido o requisito legal do envolvimento de quatro ou mais
pessoas na prática associativa, viabilizando a análise.
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301. Segundo a denúncia, o acusado teria se associado em um grupo estruturado
para prática de crimes graves contra a Petrobras e da lavagem de dinheiro decorrente.

302. A Lei nº 12.850 em questão foi publicada em 02/08/2013, entrando em
vigor quarenta e cinco dias depois.

303. Considerando que a denúncia abrange fatos havidos, ao menos de forma
parcial, posteriormente, vale dizer, até 2014, e que seriam os crimes praticados pela
organização, é viável a aplicação da Lei nº 12.850/2013.

304. Sendo os crimes associativos de caráter permanente, incidiu, a partir de
19/09/2013, o crime do art. 2º da Lei nº 12.850/2013, em substituição ao anterior art. 288 do
CP.

305. Ao contrário do que se pode imaginar, o tipo penal em questão não abrange
somente organizações do tipo mafiosas ou os grupos criminosos que, no Brasil, se
organizaram em torno da vida carcerária.

306. Pela definição prevista no §1º do art. 1º da Lei n.º 12.850/2013, "considera-
se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente
ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de
obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de
infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de
caráter transnacional".

307. Devido à abrangência da definição legal, deve ser empregada em casos nos
quais se constate a existência de grupos criminais estruturados e dedicados habitual e
profissionalmente à prática de crimes graves.

308. No caso presente, o grupo criminoso dedicava-se à prática, habitual,
reiterada e profissional, de crimes contra a Petrobras, especificamente dos crimes de
corrupção de dirigentes da Petrobrás e de lavagem de dinheiro decorrentes, todos com penas
máximas superiores a quatro anos.

309. Tratando o crime de organização criminosa de mera forma sofisticada do
de associação criminosa, necessário verificar o enquadramento também no tipo penal anterior.

310. O crime do art. 288 tem origem no crime de associação de malfeitores do
Código Penal Francês de 1810 ("art. 265. Toute association de malfeiteurs envers les
personnes ou les propriétés, es un crime contre la paix publique") e que influenciou a
legislação de diversos outros países.

311. Comentando disposição equivalente no Código Penal italiano, transcreve-
se o seguinte comentário de Maria Luisa Cesoni:

"A infração de associação de malfeitores, presente nas primeiras codificações, visa a
antecipar a intervenção penal, situando-a antes e independentemente do início da execução
das infrações específicas.” (CESONI, Maria Luisa. Élements de Comparaison. In CESONI,
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Maria Luisa dir. Criminalite Organisee: des représentations sociales aux définitions
juridiques. Paris: LGDJ, 2004, p. 515-516)

312. Em outras palavras, a idéia é permitir a atuação preventiva do Estado
contra associações criminosas antes mesmo da prática dos crimes para os quais foram
constituídas.

313. De certa forma, assemelhava-se aos crimes de conspiração do Direito
anglo-saxão.

314. Talvez isso explique a dificuldade ou controvérsia na abordagem do crime
de associação quando as infrações criminais para as quais ela tenha sido constituída já tenham
ocorrido.

315. Afinal, nessa hipótese, a punição a título de associação criminosa já não é
mais absolutamente necessária, pois os integrantes já podem ser responsabilizados pelos
crimes concretamente praticados pelo grupo criminoso.

316. Apesar disso, tendo a associação criminosa sido erigida a crime autônomo,
a prática de crimes concretos implica na imposição da sanção pelo crime do art. 288 em
concurso material com as penas dos crimes concretamente praticados.

317. Deve-se, porém, nesses casos, ter extremo cuidado para não confundir
associação criminosa com mera coautoria.

318. Para distingui-los, há que se exigir certa autonomia do crime de associação
criminosa em relação aos crimes concretamente praticados.

319. Um elemento característico da existência autônoma da associação é a
presença de um programa delitivo, não na forma de um estatuto formal, mas de um plano
compartilhado para a prática de crimes em série e indeterminados pelo grupo criminoso.

320. No caso presente, restou provada a existência de um esquema criminoso no
âmbito da Petrobrás, e que envolvia de forma sistemática pagamento de propinas a agentes
públicos e a agentes políticos e lavagem de dinheiro.

321. Como revelado inicialmente por Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef e
depois por outros como Pedro José Barusco Filho, grandes empreiteiras, em cartel, fraudavam
licitações da Petrobrás, impondo o seu preço nos contratos. O esquema era viabilizado e
tolerado por agentes Petrobrás, entre eles Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque e
Pedro José Barusco Filho, mediante pagamento de propina. Um percentual de 1%, 2% ou 3%
sobre cada grande contrato era destinado a propina para os Diretores e outros empregados da
Petrobras e ainda para agentes políticos que os sustentavam nos cargos.

322. Isso foi feito sistematicamente e por anos.

323. Profissionais da lavagem encarregavam-se das transferências de valores,
por condutas de ocultação e dissimulação, das empreiteiras aos beneficiários finais.
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324. A investigação já originou dezenas de ações penais além da presente,
envolvendo tanto executivos de outras empreiteiras, como outros intermediadores de propina
e outros benefíciários.

325. Nesta ação penal, os crimes no âmbito do esquema criminoso resumem-se
à corrupção e lavagem de dinheiro, com o pagamento, recebimento e intermediação de
propinas pelos acusados entre 2011 a 2014 pelo menos.

326. No presente caso, restou demonstrada a existência de um vínculo
associativo entre os diversos envolvidos nos crimes, ainda que em subgrupos, e que
transcende coautoria na prática dos crimes.

327. Afinal, pela complexidade, quantidade de crimes e extensão temporal da
prática dos crimes, havia um desígnio autônomo para a prática de crimes em série e
indeterminados contra a Petrobras, objetivando o enriquecimento ilícito de todos os
envolvidos, em maior ou menor grau.

328. A ilustrar o fato, Roberto Gonçalves sucedeu Pedro José Barusco Filho no
esquema criminoso, sem prejuízo da continuidade da prática delitiva.

329. Os executivos de grandes empreiteiras nacionais se associaram para
fraudar licitações, mediante ajuste, da Petrobrás, e pagar propinas aos dirigentes da Petrobrás,
ainda se associando a operadores financeiros que se encarregavam, mediante condutas de
ocultação e dissimulação, a lavar o produto dos crimes de cartel e ajuste fraudulento de
licitação e providenciar a entrega do dinheiro aos destinatários.

330. Entre os executivos, já foram denunciados e condenados por crimes de
corrupção, lavagem e associação criminosa dirigentes das empresas OAS, Camargo Correa,
Odebrecht,  Mendes Júnior, Engevix, SETAL, Galvão Engenharia e Andrade Gutierrez.

331. Como intermediadores de propinas, já foram denunciados e condenados
entre outros Alberto Youssef, Fernando Antônio Falcão Soares, Júlio Gerin de Almeida
Camargo e Milton Pascowitch.

332. Como beneficiários de propinas, os Diretores da Petrobrás especialmente
Paulo Roberto Costa, Renato de Souza Duque, Pedro José Barusco Filho, Nestor Cuñat
Cerveró e Jorge Luiz Zelada e Eduardo Costa Vaz Musa e os ex-parlamentares federais Pedro
da Silva Correa de Oliveira Andrade Neto, João Luiz Correia Argolo dos Santos e José
Dirceu de Oliveira e Silva.

333. Roberto Gonçalves, sucessor de Pedro José Barusco Filho no cargo de
Gerente Executivo da Área de Engenharia e de Serviços da Petrobras, participou do esquema
de divisão de propinas no período em que ficou à frente do cargo, de 11 de março de 2011 a
03 de maio de 2012, recebendo vantagens indevidas, pelo menos, até 12 de março de 2014. 

334. Ilustrativamente, em exercício hipotético, pode-se cogitar de suprimir
mentalmente os crimes concretos. Se os autores tivessem apenas se reunido e planejado a
prática  de tantos e tantos crimes contra a Petrobrás, a associação delitiva ainda seria
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reconhecida mesmo se os crimes planejados não tivessem sido concretizados.

335. É certo que nem todos os associados tinham igual conhecimento e idêntica
importância do esquema criminoso, mas isso é natural em decorrência da divisão de tarefas
dentro do grupo criminoso.

336. É certo igualmente que não se trata de uma organização criminosa violenta
como a Costa Nostra ou o Primeiro Comando da Capital, mas sim de associação
relativamente complexa dedicada à prática de crimes de colarinho branco. Isso, porém, não
impede a tipificação.

337. Portanto, reputo provada a materialidade do crime de associação criminosa,
substituído pelo crime de pertinência à organização criminosa e a autoria em relação a
Roberto Gonçalves, pois várias pessoas se associaram em caráter duradouro para a prática de
crimes em série contra a Petrobrás, entre eles crimes licitatórios, corrupção e lavagem de
dinheiro. A responsabilização dos demais é objeto das referidas ações penais conexas.

 

III. DISPOSITIVO

 

338. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão
punitiva.

339. Extingo o processo sem resolução do mérito em relação aos crimes de
corrupção ativa imputados a Márcio Faria da Silva e Rogério Santos de Araújo pelo
pagamento de propina nos contratos entre o Consórcio Pipe Rack e TUC Construções com a
Petrobras, em decorrência da prévia condenação por esses fatos na ação penal nº 5036528-
23.2015.404.7000.

340. Condeno Roberto Gonçalves:

a) pelo crime de corrupção passiva do art. 317 do CP, caput, por duas vezes,
pelo recebimento de vantagem indevida do Grupo Odebrecht e da empresa UTC Engenharia,
em decorrência dos contratos obtidos pelo Consórcio Pipe Rack e Consórcio TUC
Construções com a Petrobras; e 

b) pelo crime de lavagem de dinheiro do art. 1º da Lei 9.613/1998, por doze
vezes, consistente no recebimento, com ocultação e dissimulação, de recursos criminosos
provenientes dos contratos da Petrobrás em contas secretas no exterior; e

c) pelo crime de pertinência à organização criminosa do art. 2.º da Lei nº
12.850/2013.

341. Condeno Walmir Pinheiro Santana:
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a) pelo crime de corrupção ativa do art. 333 do CP, a título de participação, por
uma vez, pelo pagamento de vantagem indevida no contrato obtido pelo Consórcio TUC
Construções com a Petrobras a Roberto Gonçalves, então Gerente Executivo da Área de
Engenharia e Serviços; e

b) pelo crime de lavagem de dinheiro do art. 1º da Lei 9.613/1998, por quatro
vezes, consistente na intermediação do pagamento, com ocultação e dissimulação, de recursos
criminosos provenientes dos contratos da empresa UTC Engenharia em conta secreta no
exterior.

342. Condeno Márcio Faria da Silva, pelo crime de lavagem de dinheiro do art.
1º, caput, inciso V, da Lei 9.613/1998, por oito vezes, consistente nos repasses, com ocultação
e dissimulação, de recursos criminosos provenientes dos contratos do Grupo Odebrecht com a
Petrobrás, através de contas secretas mantidas no exterior.

343. Condeno Rogério Santos de Araújo pelo crime de lavagem de dinheiro do
art. 1º, caput, inciso V, da Lei 9.613/1998, por doze vezes, consistente nos repasses, com
ocultação e dissimulação, de recursos criminosos provenientes dos contratos do Grupo
Odebrecht com a Petrobrás, através de contas secretas mantidas no exterior.

344. Condeno Olívio Rodrigues Júnior, pelo crime de lavagem de dinheiro do
art. 1º, caput, inciso V, da Lei 9.613/1998, por oito vezes, consistente nos repasses, com
ocultação e dissimulação, de recursos criminosos provenientes dos contratos do Grupo
Odebrecht com a Petrobrás, através de contas secretas mantidas no exterior.

345. Atento aos dizeres do artigo 59 do Código Penal e levando em
consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria das penas a serem
impostas aos condenados.

346. Roberto Gonçalves

Para os crimes de corrupção passiva: Roberto Gonçalves não tem
antecedentes registrados no processo. Culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos,
comportamento da vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem ser valoradas
negativamente. A prática dos crimes de corrupção envolveu o recebimento de cerca de R$
12.822.410,04 pela Gerência Executiva da Diretoria de Serviços e Engenharia da Petrobrás.
Um único crime de corrupção envolveu pagamento de mais de nove milhões em propinas.
Consequências também devem ser valoradas negativamente, pois o custo da propina foi
repassado à Petrobrás, através da cobrança de preço superior à estimativa, aliás
propiciado pela corrupção, com o que a estatal ainda arcou com o prejuízo no valor
equivalente. A corrupção com pagamento de propina de mais de doze milhões de reais e
tendo por consequência prejuízo equivalente aos cofres públicos merece reprovação especial.
Considerando duas vetoriais negativas, de especial reprovação, fixo, para o crime de
corrupção passiva, pena de quatro anos e seis meses de reclusão.

Diminuo a pena em seis meses em virtude da confissão, pois Roberto Gonçalves
reconheceu, em Juízo, a prática dos atos de corrupção, nos termos do artigo 65, III, "d", do
CP, restando a pena em quatro anos de reclusão.
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Não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena. Não foi
reconhecida a causa de aumento do §1º do art. 317 do CP.

Fixo multa proporcional para a corrupção em cento e trinta dias multa.

Entre os dois crimes de corrupção, reconheço continuidade delitiva, unificando
as penas com a majoração de 1/6, chegando elas a quatro anos e oito meses de reclusão e
cento e cinquenta e um dias multa.

Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica
de Roberto Gonçalves, ex-gerente executivo da Petrobrás, com renda mensal declarada em
seu interrogatório de R$ 26.000,00 (evento 191, termoaud1), fixo o dia multa em cinco
salários mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo (03/2014).

Para os crimes de lavagem: Roberto Gonçalves não tem antecedentes
registrados no processo. Culpabilidade, personalidade conduta social, motivos,
comportamento da vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem ser valoradas
negativamente. A lavagem, no presente caso, envolveu especial sofisticação, com a abertura
de contas secretas no exterior pelo corruptor e pelo beneficiário e interposição de contas
offshores entre as transações. Tal grau de sofisticação não é inerente ao crime de lavagem e
deve ser valorado negativamente a título de circunstâncias (a complexidade não é inerente ao
crime de lavagem, conforme precedente do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª
Turma do STF, un., j. 10/04/2001). Consequências devem ser valoradas negativamente. A
lavagem envolve a quantia considerável de USD 4.147.365,54. Considerando duas  vetoriais
negativas, fixo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de quatro anos e seis meses de
reclusão.

A operação de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste
fraudulento de licitações (art. 4º, I, da Lei nº 8.137/1990, e art. 90 da Lei nº 8.666/1993), tinha
por finalidade propiciar o pagamento de vantagem indevida, ou seja, viabilizar a prática de
crime de corrupção, devendo ser reconhecida a agravante do art. 61, II, "b", do CP. Observo
que, nas circunstâncias do caso, ela não é inerente ao crime de lavagem, já que o dinheiro
sujo, proveniente de outros crimes, serviu para executar crime de corrupção. Compenso a
agravante com a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP), deixando de
alterar a pena nessa fase.

Não há causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.

Fixo multa proporcional para a lavagem em cento e dez dias multa.

Entre todos os crimes de lavagem, reconheço continuidade delitiva.
Considerando a quantidade de crimes, pelo menos doze, elevo a pena do crime mais grave em
2/3, chegando ela a sete anos e seis meses de reclusão e cento e oitenta e dois dias multa.

Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica
de Roberto Gonçalves, ex-gerente executivo da Petrobrás, com renda mensal declarada em
seu interrogatório de R$ 26.000,00 (evento 191, termoaud1), fixo o dia multa em cinco
salários mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo (03/2014).
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Para o crime de pertinência à organização criminosa: Roberto Gonçalves não
tem antecedentes registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social,
motivos, comportamento da vítima são elementos neutros. Considerando que não se trata de
grupo criminoso organizado de tipo mafioso, ou seja, com estrutura rígida e hierarquizada, o
que significa menor complexidade, circunstâncias e consequências não devem ser valoradas
negativamente. As demais vetoriais, culpabilidade, conduta social, motivos e comportamento
das vítimas são neutras. Motivos de lucro são inerentes às organização criminosas, não
cabendo reprovação especial. Fixo pena no mínimo de três anos de reclusão.

Reconheço a atenuante da confissão, nos termos do art. 65, III, "d", do CP. Não
obstante, não tem o reconhecimento efeitos práticos, porque a pena base já restou fixada no
mínimo legal.

Não reconheço Roberto Gonçalves como o comandante do grupo criminoso,
dele apenas sendo integrante, motivo pelo qual deixo de aplicar a agravante do art. 2º, §3º, da
Lei n.º 12.850/2013.

Não há causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.

Fixo multa proporcional para o crime de pertinência à organização criminosa de
dez dias multa.

Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica
de Roberto Gonçalves, ex-gerente executivo da Petrobrás, com renda mensal declarada em
seu interrogatório de R$ 26.000,00 (evento 191, termoaud1), fixo o dia multa em cinco
salários mínimos vigentes ao tempo do crime (03/2014).

Entre os crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro e de pertinência à
organização criminosa, há concurso material, motivo pelo qual as penas somadas chegam a
quinze anos e dois meses de reclusão, que reputo definitivas para Roberto Gonçalves.
Quanto às multas deverão ser convertidas em valor e somadas.

Considerando as regras do art. 33 do Código Penal, fixo o regime fechado para
o início de cumprimento da pena. A progressão de regime para a pena de corrupção fica, em
princípio, condicionada à reparação do dano nos termos do art. 33, §4º, do CP.

347. Walmir Pinheiro Santana

Para o crime de corrupção ativa: Walmir Pinheiro Santana não tem
antecedentes criminais. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos,
comportamento da vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem ser valoradas
negativamente considerando o montante expressivo de quase quatro milhões de reais em
propina pagos. Consequências também devem ser valoradas negativamente, pois o custo da
propina foi repassado à Petrobrás, através da cobrança de preço superior à estimativa, aliás
propiciado pela corrupção, com o que a estatal ainda arcou com o prejuízo no valor
equivalente. Considerando duas vetoriais negativas, de especial reprovação, fixo, para o
crime de corrupção ativa, pena de quatro anos e seis meses de reclusão.
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Reduzo a pena em seis meses pela confissão, resultando em quatro anos de
reclusão. 

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena.

Fixo multa proporcional para a corrupção em cento e quinze dias multa.

Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica
de Walmir Pinheiro Santana, até recentemente Diretor Financeiro de uma das maiores
empreiteiras do país, fixo o dia multa em cinco salários mínimos vigentes ao tempo do último
fato delitivo (03/2014).

Para o crime de lavagem: Walmir Pinheiro Santana não tem antecedentes
criminais. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vítima
são elementos neutros. Circunstâncias são neutras, pois embora o esquema tenha envolvido a
utilização de contas em nome de offshores no exterior, o acusado era responsável por gerar
dinheiro em espécie para o Grupo UTC, não havendo provas de que tenha participado da
abertura e/ou movimentação de tais contas. Consequências devem ser valoradas
negativamente considerando o montante expressivo de quase quatro milhões de reais em
propina lavados. Considerando uma vetorial negativa, de especial reprovação, fixo, para o
crime de lavagem, pena de quatro anos de reclusão.

A operação de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste
fraudulento de licitações (art. 4º, I, da Lei nº 8.137/1990, e art. 90 da Lei nº 8.666/1993), tinha
por finalidade propiciar o pagamento de vantagem indevida, ou seja, viabilizar a prática de
crime de corrupção, devendo ser reconhecida a agravante do art. 61, II, "b", do CP. Observo
que, nas circunstâncias do caso, ela não é inerente ao crime de lavagem, já que o dinheiro
sujo, proveniente de outros crimes, serviu para executar crime de corrupção. Compenso a
agravante com a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP), deixando de
alterar a pena nessa fase.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena.

Fixo multa proporcional para a lavagem em oitenta dias multa.

Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica
de Walmir Pinheiro Santana, até recentemente Diretor Financeiro de uma das maiores
empreiteiras do país, fixo o dia multa em cinco salários mínimos vigentes ao tempo do último
fato delitivo (03/2014).

Entre os crimes de corrupção e de lavagem, há concurso material, motivo pelo
qual as penas somadas chegam a oito anos de reclusão para Walmir Pinheiro Santana.
Quanto às multas deverão ser convertidas em valor e somadas.

Tendo em vista que as vetoriais do art. 59 do Código Penal não são favoráveis
ao condenado, ao contrário são de especial reprovabilidade, com duas vetoriais negativas,
fixo, com base no art. 33, §3º, do Código Penal, o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena. Sobre o tema, precedente do Supremo Tribunal Federal:
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"A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao
quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal, conforme remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal." (HC 114.580/MS
- Rel. Min. Rosa Weber - 1ª Turma do STF - por maioria - j. 23/04/2013)

Essa seria a pena definitiva para Walmir Pinheiro Santana, não houvesse o
acordo de colaboração celebrado com a Procuradoria Geral da República e homologado pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal (evento 212, anexo5).

Pelo art. 4º da Lei nº 12.850/2013, a colaboração, a depender da efetividade,
pode envolver o perdão judicial, a redução da pena ou a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.

Cabe somente ao julgador conceder e dimensionar o benefício. O acordo
celebrado com o Ministério Público não vincula o juiz, mas as partes às propostas acertadas.

Não obstante, na apreciação desses acordos, para segurança jurídica das partes,
deve o juiz agir com certa deferência, sem abdicar do controle judicial.

A efetividade da colaboração de Walmir Pinheiro Santana não se discute.
Prestou informações e forneceu provas relevantíssimas para Justiça criminal de um grande
esquema criminoso na esteira da colaboração de seu empregador, Ricardo Ribeiro Pessoa.
Embora parte significativa de suas declarações demande ainda corroboração, já houve
confirmação pelo menos parcial do declarado, tendo sido instauradas diversas investigações
para apuração dos fatos e já algumas ações penais.

Não cabe, como pretendido, o perdão judicial. A efetividade da colaboração não
é o único elemento a ser considerado. Deve ter o Juízo presente também os demais elementos
do §1.º do art. 4º da Lei nº 12.850/2013. Nesse aspecto, considerando a gravidade em
concreto dos crimes praticados por Walmir Pinheiro Santana, propinas milionárias e
sistemáticas a agentes da Petrobras e outros agents públicos, cartel e fraude às licitações, não
cabe perdão judicial.

Adoto, portanto, as penas acertadas no acordo de colaboração premiada, com as
seguintes adaptações.

Observo que há alguma dificuldade para concessão do benefício decorrente do
acordo, uma vez que Walmir Pinheiro Santana poderá ainda ser denunciado em outras, com o
que o dimensionamento do favor legal deve levar em conta as penas unificadas de todas as
possíveis condenações.

Assim, as penas a serem oportunamente unificadas deste com os outros
processos (se neles houver condenações), não ultrapassarão o total de dez anos de reclusão.

Substituo o cumprimento da pena no regime inicial fechado por:

a) prestação de serviços durante dois anos por trinta horas por mês a entidade
pública ou assistencial;
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b) recolhimento domiciliar nos finais de semana, das 20:00 de sexta-feira às
06:00 de segunda-feira, por um ano, com tornozeleira eletrônica;

c) pagamento da multa de trezentos e noventa mil reais conforme prazos
previstos no acordo; e 

d) comparecimento à Justiça Federal de seu domicílio, a cada três meses, para
informar suas atividades.

Após o final do período de prestação de serviços, a pena será cumprida no
restante mediante: 

a) proibição de mudar-se de domicílio salvo com autorização do Juízo;

b) proibição de ausentar-se da Comarca de seu domicílio por mais de 30 dias
sem comunicação e autorização do Juízo; e

c) apresentação de relatórios semestrais acerca de suas atividades.

Autorizo a devolução do passaporte do condenado, como previsto no acordo.

Caberá ao Juízo de execução a definição da entidade a ser beneficiada, pública
ou de caridade, bem como dos detalhes da prestação de serviços. A pena de prestação de
serviços será executada após a expedição da guia de execução.

Esclareço que fixei o período de prestação de serviços por dois anos,
considerando a elevada culpabilidade do condenado e os benefícios já generosos previstos no
acordo.

Quanto à utilização da tornozeleira eletrônica para controle do recolhimento
domiciliar no final de semana, esclareço que a medida não é sanção e visa resguardar a
seriedade do compromisso. Não cabe previsão de dispensa no acordo.

A eventual condenação em outros processos e a posterior  unificação de penas
não alterarão, salvo quebra do acordo, os parâmetros de cumprimento de pena ora fixados.

Eventualmente, se houver aprofundamento posterior da colaboração, com a
entrega de outros elementos relevantes, a redução das penas pode ser ampliada na fase de
execução.

Caso haja descumprimento ou que seja descoberto que a colaboração não foi
verdadeira, poderá ser revogada substituição da pena e o benefício não será estendido a outras
eventuais condenações.

A multa penal fica reduzida ao mínimo legal, dez dias multa no valor de 1/30 do
salário mínimo, como previsto no acordo.
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Para a manutenção do acordo, deverá ainda pagar a indenização cível acertada
com o Ministério Público Federal, nos termos do acordo, no montante de trezentos e noventa
mil reais, bem como cumprir as obrigações e compromissos de continuar a colaboração.

Walmir Pinheiro Santana já foi condenado por este Juízo na ação penal
5022179-78.2016.404.7000 a pena de nove anos, oito meses e vinte dias de reclusão.
Somando-se referida pena à impingida nesta ação penal, superaria o patamar de dez anos para
a suspensão previsto no acordo.

Não obstante isso, deixo de suspender o presente processo, eis que a Defesa de
Walmir Pinheiro Santana apelou da sentença proferida na ação penal nº 5022179-
78.2016.404.7000, não tendo ela, ainda, transitado em julgado. 

Registro, por oportuno, que, embora seja elevada a culpabilidade de Walmir
Pinheiro Santana, a colaboração demanda a concessão de benefícios legais, não sendo
possível tratar o criminoso colaborador com excesso de rigor, sob pena inviabilizar o instituto
da colaboração premiada.

348. Márcio Faria da Silva

Para os crimes de lavagem: Márcio Faria da Silva não tem antecedentes
registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos,
comportamento da vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem ser valoradas
negativamente. A lavagem, no presente caso, envolveu especial sofisticação, com utilização
de recursos em contas do Grupo Odebrecht no exterior e abertura de contas secretas em nome
de diversas offshores no exterior. Tal grau de sofisticação não é inerente ao crime de lavagem
e deve ser valorado negativamente a título de circunstâncias (a complexidade não é inerente
ao crime de lavagem, conforme precedente do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1ª Turma do STF, un., j. 10/04/2001). Consequências devem ser valoradas
negativamente. A lavagem envolve a quantia substancial de USD 2.947.365,54. Mesmo
considerando as operações individualmente, os valores são elevados, tendo só uma delas
envolvido transferência de USD 571.397,38. A lavagem de grande quantidade de dinheiro
merece reprovação especial a título de consequências. Considerando duas vetoriais negativas,
fixo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de quatro anos e seis meses de reclusão.

A operação de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste
fraudulento de licitações (art. 4º, I, da Lei nº 8.137/1990, e art. 90 da Lei nº 8.666/1993), tinha
por finalidade propiciar o pagamento de vantagem indevida, ou seja, viabilizar a prática de
crime de corrupção, devendo ser reconhecida a agravante do art. 61, II, "b", do CP. Observo
que, nas circunstâncias do caso, ela não é inerente ao crime de lavagem, já que o dinheiro
sujo, proveniente de outros crimes, serviu para executar crime de corrupção. Compenso a
agravante com a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP), deixando de
alterar a pena nessa fase.

Fixo multa proporcional para a lavagem em cem dias multa.



04/03/2018 :: 700003834948 - e-Proc - ::

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=d06132c4524f7f2276d1afd3… 84/94

5015608-57.2017.4.04.7000 700003834948 .V374

Entre todos os crimes de lavagem, reconheço continuidade delitiva.
Considerando a quantidade de crimes, oito, elevo a pena do crime mais grave em 2/3,
chegando ela a sete anos e seis meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias multa.

Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica
de Márcio Faria da Silva, até recentemente Presidente da Construtora Norberto Odebrecht,
fixo o dia multa em cinco salários mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo
(06/2012).

Tendo em vista que as vetoriais do art. 59 do Código Penal não são favoráveis
ao condenado, ao contrário são de especial reprovabilidade, com duas vetoriais negativas,
fixo, com base no art. 33, §3º, do Código Penal, o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena. Sobre o tema, precedente do Supremo Tribunal Federal:

"A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao
quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal, conforme remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal." (HC 114.580/MS
- Rel. Min. Rosa Weber - 1ª Turma do STF - por maioria - j. 23/04/2013)

Esta seria a pena de Márcio Faria da Silva, não houvesse ele celebrado acordo
de colaboração com a Procuradoria Geral da República e que foi homologado pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal (evento 212, arquivo anexo2).

Pelo art. 4º da Lei nº 12.850/2013, a colaboração, a depender da efetividade,
pode envolver o perdão judicial, a redução da pena ou a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.

Cabe somente ao julgador conceder e dimensionar o benefício. O acordo
celebrado com o Ministério Público não vincula o juiz, mas as partes às propostas acertadas.

Não obstante, na apreciação desses acordos, para segurança jurídica das partes,
deve o juiz agir com certa deferência, sem abdicar do controle judicial.

A efetividade da colaboração de Márcio Faria da Silva não se discute. Prestou
informações e forneceu provas relevantes para Justiça criminal de um grande esquema
criminoso. Embora parte significativa de suas declarações demande ainda corroboração, já
houve confirmação pelo menos parcial do declarado.

A colaboração, por outro lado, não se limita a esta ação penal e, de certa forma,
também está vinculada ao acordo de leniência do próprio Grupo Odebrecht.

Além disso, o acordo envolveu o pagamento de R$ 18.960.657,08 como multa
indenizatória, o que garantirá a recuperação pelo menos parcial dos recursos públicos
desviados, em favor da vítima, a Petrobras.

Não cabe, porém, perdão judicial. A efetividade da colaboração não é o único
elemento a ser considerado. Deve ter o Juízo presente também os demais elementos do §1.º
do art. 4º da Lei nº 12.850/2013. Nesse aspecto, considerando a gravidade em concreto dos
crimes praticados por Márcio Faria da Silva, não cabe perdão judicial.
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Adoto, portanto, as penas acertadas no acordo de colaboração premiada.

Observo que há alguma dificuldade para concessão do benefício decorrente do
acordo, uma vez que Márcio Faria da Silva responde a outras ações penais, inclusive já tendo
sido condenado em uma, com o que o dimensionamento do favor legal dependeria da prévia
unificação de todas as penas.

Assim, as penas a serem oportunamente unificadas deste com os outros
processos (se neles houver condenações), não ultrapassarão o total de trinta anos de reclusão.

Substituo as penas pelas previstas no acordo.

A pena privativa de liberdade de Márcio Faria da Silva será cumprida por seis
meses no regime fechado prisional, a ser cumprido em estabelecimento prisional a ser
definido pelo Juízo de homologação ou a quem este delegar. O período em que ficou preso
cautelarmente, entre 19/06/2015 a 26/04/2016, será computado para detração deste período de
pena.

A partir de então cumprirá mais um ano e seis meses de reclusão no assim
denominado regime fechado diferenciado, dessa feita com recolhimento domiciliar integral e
tornozeleira eletrônica.

Igualmente deverá ser considerado o período de recolhimento domiciliar, de
27/04/2016 a 13/07/2017, para fins de detração desse período de pena.

Findo o período, deverá cumprir mais três anos de reclusão no assim
denominado regime semiaberto diferenciado, desta feita com recolhimento domiciliar
noturno, finais de semana e feriados, com prestação de serviços à comunidade por vinte e
duas horas mensais durante o cumprimento da pena.

Findo o período, deverá cumprir mais três anos e seis meses de reclusão no
assim denominado regime aberto diferenciado, com recolhimento domiciliar nos finais de
semana e feriados, com prestação de serviços à comunidade por vinte e duas horas mensais
durante o cumprimento da pena.

Após, ficará sujeito apenas a prestação, semestral, de informações quanto as
suas atividades, até a extinção da punibilidade.

A efetiva progressão de um regime para o outro dependerá do mérito do
condenado e do cumprimento do acordo.

A eventual condenação em outros processos e a posterior unificação de penas
não alterará, salvo quebra do acordo, os parâmetros de cumprimento de pena ora fixados.

Eventualmente, se houver aprofundamento posterior da colaboração, com a
entrega de outros elementos relevantes, a redução das penas pode ser ampliada na fase de
execução.
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Caso haja descumprimento do acordo ou que seja descoberto que a colaboração
não foi verdadeira, poderá haver regressão de regime e o benefício não será estendido a outras
eventuais condenações.

A multa penal fica reduzida ao mínimo legal, como previsto no acordo.

Ficam também mantidas as demais cláusulas do acordo.

Registro, por oportuno, que, embora seja elevada a culpabilidade de Márcio
Faria da Silva, a colaboração demanda a concessão de benefícios legais, não sendo possível
tratar o criminoso colaborador com excesso de rigor, sob pena de inviabilizar o instituto da
colaboração premiada.

349. Rogério Santos de Araújo

Para os crimes de lavagem: Rogério Santos de Araújo não tem antecedentes
registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos,
comportamento da vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem ser valoradas
negativamente. A lavagem, no presente caso, envolveu especial sofisticação, com utilização
de recursos em contas do Grupo Odebrecht no exterior e abertura de contas secretas em nome
de diversas offshores no exterior. Tal grau de sofisticação não é inerente ao crime de lavagem
e deve ser valorado negativamente a título de circunstâncias (a complexidade não é inerente
ao crime de lavagem, conforme precedente do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1ª Turma do STF, un., j. 10/04/2001). Consequências devem ser valoradas
negativamente. A lavagem envolveu a quantia substancial de USD 4.147.365,54. Mesmo
considerando as operações individualmente, os valores são elevados, tendo só uma delas
envolvido transferência de USD 571.397,38. A lavagem de grande quantidade de dinheiro
merece reprovação especial a título de consequências. Considerando duas vetoriais negativas,
fixo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de quatro anos e seis meses de reclusão.

A operação de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste
fraudulento de licitações (art. 4º, I, da Lei nº 8.137/1990, e art. 90 da Lei nº 8.666/1993), tinha
por finalidade propiciar o pagamento de vantagem indevida, ou seja, viabilizar a prática de
crime de corrupção, devendo ser reconhecida a agravante do art. 61, II, "b", do CP. Observo
que, nas circunstâncias do caso, ela não é inerente ao crime de lavagem, já que o dinheiro
sujo, proveniente de outros crimes, serviu para executar crime de corrupção. Compenso a
agravante com a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP), deixando de
alterar a pena nessa fase.

Fixo multa proporcional para a lavagem em cem dias multa.

Entre todos os crimes de lavagem, reconheço continuidade delitiva.
Considerando a quantidade de crimes, doze, elevo a pena do crime mais grave em 2/3,
chegando ela a sete anos e seis meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias multa.

Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica
de Rogério Santos de Araújo, até recentemente Diretor da Construtora Norberto Odebrecht,
fixo o dia multa em cinco salários mínimos vigentes ao tempo do último fato delitivo
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(03/2014).

Tendo em vista que as vetoriais do art. 59 do Código Penal não são favoráveis
ao condenado, ao contrário são de especial reprovabilidade, com duas vetoriais negativas,
fixo, com base no art. 33, §3º, do Código Penal, o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena. Sobre o tema, precedente do Supremo Tribunal Federal:

"A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao
quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal, conforme remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal." (HC 114.580/MS
- Rel. Min. Rosa Weber - 1ª Turma do STF - por maioria - j. 23/04/2013)

Esta seria a pena de Rogério Santos de Araújo, não houvesse ele celebrado
acordo de colaboração com a Procuradoria Geral da República e que foi homologado pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal (evento 212, arquivo anexo4).

Pelo art. 4º da Lei nº 12.850/2013, a colaboração, a depender da efetividade,
pode envolver o perdão judicial, a redução da pena ou a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.

Cabe somente ao julgador conceder e dimensionar o benefício. O acordo
celebrado com o Ministério Público não vincula o juiz, mas as partes às propostas acertadas.

Não obstante, na apreciação desses acordos, para segurança jurídica das partes,
deve o juiz agir com certa deferência, sem abdicar do controle judicial.

A efetividade da colaboração de Rogério Santos de Araújo não se discute.
Prestou informações e forneceu provas relevantes para Justiça criminal de um grande
esquema criminoso. Embora parte significativa de suas declarações demande ainda
corroboração, já houve confirmação pelo menos parcial do declarado.

A colaboração, por outro lado, não se limita a esta ação penal e, de certa forma,
também está vinculada ao acordo de leniência do próprio Grupo Odebrecht.

Além disso, o acordo envolveu o pagamento de R$ 6.920.460,54 como multa
indenizatória, o que garantirá a recuperação pelo menos parcial dos recursos públicos
desviados, em favor da vítima, a Petrobras.

Não cabe, porém, perdão judicial. A efetividade da colaboração não é o único
elemento a ser considerado. Deve ter o Juízo presente também os demais elementos do §1.º
do art. 4º da Lei nº 12.850/2013. Nesse aspecto, considerando a gravidade em concreto dos
crimes praticados por Rogério Santos de Araújo, não cabe perdão judicial.

Adoto, portanto, as penas acertadas no acordo de colaboração premiada.

Observo que há alguma dificuldade para concessão do benefício decorrente do
acordo, uma vez que Rogério Santos de Araújo responde a outras ações penais, inclusive já
tendo sido condenado em uma, com o que o dimensionamento do favor legal dependeria da
prévia unificação de todas as penas.
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Assim, as penas a serem oportunamente unificadas deste com os outros
processos (se neles houver condenações), não ultrapassarão o total de trinta anos de reclusão.

Substituo as penas pelas previstas no acordo.

A pena privativa de liberdade de Rogério Santos de Araújo será cumprida por
seis meses no regime fechado prisional, a ser cumprido em estabelecimento prisional a ser
definido pelo Juízo de homologação ou a quem este delegar. O período em que ficou preso
cautelarmente, entre 19/06/2015 a 26/04/2016, será computado para detração deste período de
pena.

A partir de então cumprirá mais um ano e seis meses de reclusão no assim
denominado regime fechado diferenciado, dessa feita com recolhimento domiciliar integral e
tornozeleira eletrônica.

Igualmente deverá ser considerado o período de recolhimento domiciliar, de
27/04/2016 a 13/07/2017, para fins de detração desse período de pena.

Findo o período, deverá cumprir mais três anos de reclusão no assim
denominado regime semiaberto diferenciado, desta feita com recolhimento domiciliar
noturno, finais de semana e feriados, com prestação de serviços à comunidade por vinte e
duas horas mensais durante o cumprimento da pena.

Findo o período, deverá cumprir mais três anos e seis meses de reclusão no
assim denominado regime aberto diferenciado, com recolhimento domiciliar nos finais de
semana e feriados, com prestação de serviços à comunidade por vinte e duas horas mensais
durante o cumprimento da pena.

Após, ficará sujeito apenas a prestação, semestral, de informações quanto as
suas atividades, até a extinção da punibilidade.

A efetiva progressão de um regime para o outro dependerá do mérito do
condenado e do cumprimento do acordo.

A eventual condenação em outros processos e a posterior unificação de penas
não alterará, salvo quebra do acordo, os parâmetros de cumprimento de pena ora fixados.

Eventualmente, se houver aprofundamento posterior da colaboração, com a
entrega de outros elementos relevantes, a redução das penas pode ser ampliada na fase de
execução.

Caso haja descumprimento do acordo ou que seja descoberto que a colaboração
não foi verdadeira, poderá haver regressão de regime e o benefício não será estendido a outras
eventuais condenações.

A multa penal fica reduzida ao mínimo legal, como previsto no acordo.

Ficam também mantidas as demais cláusulas do acordo.
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Registro, por oportuno, que, embora seja elevada a culpabilidade de Rogério
Santos de Araújo, a colaboração demanda a concessão de benefícios legais, não sendo
possível tratar o criminoso colaborador com excesso de rigor, sob pena de inviabilizar o
instituto da colaboração premiada.

350. Olívio Rodrigues Junior

Para os crimes de lavagem: Olívio Rodrigues Junior não tem antecedentes
registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos,
comportamento da vítima são elementos neutros. Circunstâncias devem ser valoradas
negativamente. A lavagem, no presente caso, envolveu especial sofisticação, com utilização
de recursos em contas do Grupo Odebrecht no exterior e abertura de contas secretas em nome
de diversas offshores no exterior. Tal grau de sofisticação não é inerente ao crime de lavagem
e deve ser valorado negativamente a título de circunstâncias (a complexidade não é inerente
ao crime de lavagem, conforme precedente do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence, 1ª Turma do STF, un., j. 10/04/2001). Consequências devem ser valoradas
negativamente. A lavagem envolve a quantia substancial de USD 2.947.365,54. Mesmo
considerando as operações individualmente, os valores são elevados, tendo só uma delas
envolvido transferência de USD 571.397,38. A lavagem de grande quantidade de dinheiro
merece reprovação especial a título de consequências. Considerando duas vetoriais negativas,
fixo, para o crime de lavagem de dinheiro, pena de quatro anos e seis meses de reclusão.

A operação de lavagem, tendo por antecedentes crimes de cartel e de ajuste
fraudulento de licitações (art. 4º, I, da Lei nº 8.137/1990, e art. 90 da Lei nº 8.666/1993), tinha
por finalidade propiciar o pagamento de vantagem indevida, ou seja, viabilizar a prática de
crime de corrupção, devendo ser reconhecida a agravante do art. 61, II, "b", do CP. Observo
que, nas circunstâncias do caso, ela não é inerente ao crime de lavagem, já que o dinheiro
sujo, proveniente de outros crimes, serviu para executar crime de corrupção. Compenso a
agravante com a circunstância atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP), deixando de
alterar a pena nessa fase.

Fixo multa proporcional para a lavagem em cem dias multa.

Entre todos os crimes de lavagem, reconheço continuidade delitiva.
Considerando a quantidade de crimes, oito, elevo a pena do crime mais grave em 2/3,
chegando ela a sete anos e seis meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias multa.

Considerando a dimensão dos crimes e especialmente a capacidade econômica
de Olívio Rodrigues Junior, fixo o dia multa em cinco salários mínimos vigentes ao tempo do
último fato delitivo (06/2012).

Tendo em vista que as vetoriais do art. 59 do Código Penal não são favoráveis
ao condenado, ao contrário são de especial reprovabilidade, com duas vetoriais negativas,
fixo, com base no art. 33, §3º, do Código Penal, o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena. Sobre o tema, precedente do Supremo Tribunal Federal:
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"A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao
quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do
Código Penal, conforme remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal." (HC 114.580/MS
- Rel. Min. Rosa Weber - 1ª Turma do STF - por maioria - j. 23/04/2013)

 

Esta seria a pena de Olívio Rodrigues Junior, não houvesse ele celebrado acordo
de colaboração com a Procuradoria Geral da República e que foi homologado pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal (evento 212, arquivo anexo3).

Pelo art. 4º da Lei nº 12.850/2013, a colaboração, a depender da efetividade,
pode envolver o perdão judicial, a redução da pena ou a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos.

Cabe somente ao julgador conceder e dimensionar o benefício. O acordo
celebrado com o Ministério Público não vincula o juiz, mas as partes às propostas acertadas.

Não obstante, na apreciação desses acordos, para segurança jurídica das partes,
deve o juiz agir com certa deferência, sem abdicar do controle judicial.

A efetividade da colaboração de Olívio Rodrigues Junior não se discute. Prestou
informações e forneceu provas relevantes para Justiça criminal de um grande esquema
criminoso. Embora parte significativa de suas declarações demande ainda corroboração, já
houve confirmação pelo menos parcial do declarado.

A colaboração, por outro lado, não se limita a esta ação penal e, de certa forma,
também está vinculada ao acordo de leniência do próprio Grupo Odebrecht.

Além disso, o acordo envolveu o pagamento de R$ 7.367.809,19 como multa
indenizatória, o que garantirá a recuperação pelo menos parcial dos recursos públicos
desviados, em favor da vítima, a Petrobras.

Não cabe, porém, perdão judicial. A efetividade da colaboração não é o único
elemento a ser considerado. Deve ter o Juízo presente também os demais elementos do §1.º
do art. 4º da Lei nº 12.850/2013. Nesse aspecto, considerando a gravidade em concreto dos
crimes praticados por Olívio Rodrigues Junior, não cabe perdão judicial.

Adoto, portanto, as penas acertadas no acordo de colaboração premiada.

Observo que há alguma dificuldade para concessão do benefício decorrente do
acordo, uma vez que Olívio Rodrigues Junior responde a outras ações penais, inclusive já
tendo sido condenado em uma, com o que o dimensionamento do favor legal dependeria da
prévia unificação de todas as penas.

Assim, as penas a serem oportunamente unificadas deste com os outros
processos (se neles houver condenações), não ultrapassarão o total de trinta anos de reclusão.

Substituo as penas pelas previstas no acordo.
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A pena privativa de liberdade de Olívio Rodrigues Junior será cumprida por
nove meses de reclusão no regime fechado prisional, a ser cumprido em estabelecimento
prisional a ser definido pelo Juízo de homologação ou a quem este delegar.

Será descontado dessa pena, o período em que ele ficou preso cautelarmente no
processo 5010479-08.2016.404.7000, entre 22/03/2016 a 19/12/2016.

A partir de então cumprirá mais um ano e três meses de reclusão no assim
denominado regime fechado diferenciado, dessa feita com recolhimento domiciliar integral e
tornozeleira eletrônica.

Findo o período, deverá cumprir mais dois anos de reclusão no assim
denominado regime semiaberto diferenciado, desta feita com recolhimento domiciliar
noturno, finais de semana e feriados, com prestação de serviços à comunidade por vinte e
duas horas mensais durante o cumprimento da pena.

Findo o período, deverá cumprir mais três anos e seis meses de reclusão no
assim denominado regime aberto diferenciado, com recolhimento domiciliar nos finais de
semana e feriados, com prestação de serviços à comunidade por vinte e duas horas mensais
durante o cumprimento da pena.

Após, ficará sujeito apenas a prestação, semestral, de informações quanto as
suas atividades, até a extinção da punibilidade.

A efetiva progressão de um regime para o outro dependerá do mérito do
condenado e do cumprimento do acordo.

A eventual condenação em outros processos e a posterior unificação de penas
não alterará, salvo quebra do acordo, os parâmetros de cumprimento de pena ora fixados.

Eventualmente, se houver aprofundamento posterior da colaboração, com a
entrega de outros elementos relevantes, a redução das penas pode ser ampliada na fase de
execução.

Caso haja descumprimento do acordo ou que seja descoberto que a colaboração
não foi verdadeira, poderá haver regressão de regime e o benefício não será estendido a outras
eventuais condenações.

A multa penal fica reduzida ao mínimo legal, como previsto no acordo.

Ficam também mantidas as demais cláusulas do acordo.

Registro, por oportuno, que, embora seja elevada a culpabilidade de Olívio
Rodrigues Junior, a colaboração demanda a concessão de benefícios legais, não sendo
possível tratar o criminoso colaborador com excesso de rigor, sob pena de inviabilizar o
instituto da colaboração premiada.
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351. Em decorrência da condenação pelo crime de lavagem, decreto, com base
no art. 7º, II, da Lei nº 9.613/1998, a interdição de Roberto Gonçalves para o exercício de
cargo ou função pública ou de diretor, membro de conselho ou de gerência das pessoas
jurídicas referidas no art. 9º da mesma lei pelo dobro do tempo da pena privativa de
liberdade.

352. O período em que o condenado Roberto Gonçalves permaneceu preso deve
ser computado para fins de detração da pena (itens 42 e 43).

353. Considerando a gravidade em concreto dos crimes em questão e que
Roberto Gonçalves estava envolvido na prática habitual, sistemática e profissional de crimes
contra a Petrobras e de lavagem de dinheiro, fica mantida a prisão cautelar contra ele vigente
(decisão de 24/03/2017, evento 4 do processo 5011206-30.2017.404.7000).

354. Remeto aos fundamentos daquela decisão quanto aos fundamentos da
preventiva. Quanto aos pressupostos, boas provas de materialidade e autoria, foram elas
reforçadas, pois com a sentença se tem agora certeza da prática dos crimes, ainda que ela
esteja sujeita a recursos.

355. Em especial, quanto aos fundamentos, destaco as provas de que teria
participado de estrutura profissional para a prática de crimes de corrupção e lavagem de
dinheiro, com a utilização de várias contas em nome de offshores no exterior para ocultar e
dissimular o produto de crimes.

356. Além disso, existentes indícios de que Roberto Gonçalves recebeu
vantagens indevidas de outros crimes de corrupção à Petrobras que não os que foram objeto
da presente ação penal.

357. Mário Frederico de Mendonça Goes declarou, por exemplo, em Juízo que
repassou cerca de quatrocentos mil dólares a Roberto Gonçalves  referentes a comissões pela
venda de navios de carga VLCCs (Very Large Crude Carrier) à Petrobras, por ter Roberto
Gonçalves lhe fornecido informações sigilosas (item 226).

358. Também há fundada suspeita de que teria recebido valores decorrentes dos
contratos para construção de sondas entre a Petrobrás, Sete Brasil e Estaleiros nacionais e
estrangeiros, como o Jurong, como ilustram os depósitos recebidos na conta da off-shore
Silverhill Group Investment, no Banco Kramer, em Lugano.

359. Aliás, os expressivos valores que foram sequestrados pelas autoridades
suíças em contas das quais Roberto Gonçalves era beneficiário, cerca de USD 820.000,00 na
conta em nome da Silverhill e de USD 3,3 milhões na conta em nome da Spoke Investment,
em novembro de 2015, são também indicativos de que Roberto Gonçalves recebeu vantagens
indevidas que extrapolam os estritos fatos objeto deste processo.

360. Muito embora esses valores tenham sido sequestrados pelas autoridades
Suíças, foi constatado que o Roberto Gonçalves movimentou os valores em suas contas
mesmo durante as investigações, da conta em nome da Fairbridge para conta da Spoke
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Invesment, uma delas inclusive nas Bahamas, ainda não bloqueada, e ainda para conta em
nome de Splendit Core, na China, ainda não bloqueada, em transação ainda não esclarecida.

361. Permanecem, portanto, risco de dissipações de ativos, pois nem todos os
esquemas criminosos foram processados, nem todos os ativos foram sequestrados, nem todas
as transações das contas no exterior foram esclarecidas, motivo pelo qual a continuidade da
prisão preventiva se impõem, para evitar novos atos de lavagem de dinheiro e de dissipação
de ativos.

362. Assim, reforçados os pressupostos e mantidos os fundamentos da prisão
preventiva, deverá Roberto Gonçalves permanecer preso cautelarmente em eventual
sede recursal.

363. Com base no art. 91, II, "b", do CP, decreto o confisco de R$ 107.425,30,
bloqueados nas contas de Roberto Gonçalves (evento 44 dos autos 5050502-
30.2015.404.7000) e igualmente o confisco, até o montante de USD 4.147.365,54, do saldo
sequestrado na conta em nome das offshores Silverhill Group Investment Inc. e Spoke
Investment Holding Company Ltd., mantidas, respectivamente, no Banco Cramer e  no Banco
Société Générale, na Suíça, e cujo beneficiário final é Roberto Gonçalves (evento 3 dos autos
5011227-06.2017.404.7000).

364. Com base no art. 387, IV, do CPP, fixo em USD 4.147.365,54 o valor
mínimo necessário para indenização dos danos decorrentes dos crimes, a serem pagos à
Petrobras, o que corresponde ao montante pago em propina à Gerência Executiva da Diretoria
de Serviços e Engenharia, à época ocupada por Roberto Gonçalves, e que, incluído como
custo das obras no contrato, foi suportado pela Petrobrás. O valor deverá ser corrigido
monetariamente até o pagamento e agregado de juros de 0,5% ao mês.

365. Evidentemente, confirmado o confisco dos ativos nas contas no exterior,
ficará prejudicada a indenização e igualmente não haverá mais óbice à progressão de regime
de cumprimento da pena.

366. Esta condenação pela indenização mínima não se aplica a Márcio Faria da
Silva, Rogério Santos de Araújo, Walmir Pinheiro Santana e Olívio Rodrigues Junior, sujeitos
a indenizações específicas previstas nos acordos de colaboração.

367. Deverão os condenados também arcar com as custas processuais.

368. Transitada em julgado, lancem o nome dos condenados no rol dos
culpados. Procedam-se às anotações e comunicações de praxe (inclusive ao TRE, para os fins
do artigo 15, III, da Constituição Federal).

Registre-se. Publique-se. Intimem-se.

Curitiba, 25 de setembro de 2017.
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