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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores Regionais da Re-
pública e pelos Procuradores da República que subscrevem, vem, em atenção à deci-
são lançada no evento 895, apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, nos termos que seguem.

1. Relatório

Trata-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público Federal, inicia-
da por meio de denúncia,  em face de  ADIR ASSAD, AGENOR FRANKLIN MAGA-
LHÃES MEDEIROS [AGENOR MEDEIROS], ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA ROMA-
NO [ALEXANDRE ROMANO], EDISON FREIRE COUTINHO [EDISON COUTINHO],
ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR, GENÉSIO SCHIAVINATO JUNIOR [GENÉSIO],
JOSÉ  ADELMÁRIO  PINHEIRO  FILHO [LÉO  PINHEIRO], JOSÉ  ANTÔNIO  MARSÍLIO
SCHWARZ [JOSÉ SCHWARZ], PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA [PAULO FERREI-
RA], RENATO  DE  SOUZA  DUQUE [RENATO  DUQUE], RICARDO  PERNAMBUCO
BACKHEUSER, ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO [ROBERTO CAPOBIANCO], ROBER-
TO TROMBETA, RODRIGO MORALES.

Conforme exposto na exordial, grandes empreiteiras brasileiras se reuni-
ram em cartel com a finalidade de frustrar o caráter competitivo de procedimentos li-
citatórios da PETROBRAS e, assim, promover reserva de mercado e sobrelevar os pre-
ços das respectivas contratações. 

Para assegurar tal intento, os representantes de cada empresa reuniram-
se em verdadeira organização criminosa, que incluía, em seus outros núcleos, funcio-
nários da PETROBRAS e operadores do mercado negro financeiro.
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Os representantes da empresa vencedora de cada procedimento licita-
tório, previamente definida pelo cartel, prometiam e ofereciam vantagens ilícitas, que
variavam entre 1% a 5% do valor dos contratos e aditivos, aos Diretores da respectiva
área de negócios da PETROBRAS e seus intermediários; no caso da Diretoria de Servi-
ços,  mais  especificamente,  RENATO DUQUE,  e  os  operadores  do mercado negro
ADIR ASSAD, RODRIGO MORALES e ROBERTO TROMBETA , que as aceitavam, ca-
racterizando assim os crimes de corrupção ativa e passiva.

No caso dos autos,  foram imputados atos de corrupção referentes à
atuação de agentes e gestores da OAS, CARIOCA ENGENHARIA, CONSTRUBASE EN-
GENHARIA, CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA e SCHAHIN ENGENHARIA enquanto
participantes do Consórcio NOVO CENPES, nos contratos e aditivos celebrados pelo
consórcio no interesse das obras para ampliação do CENPES (Centro de Pesquisas e
Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello),  fixando-se o valor total da
propina no limite mínimo que era reconhecidamente acordado com o então Diretor
de Serviços RENATO DUQUE, qual seja, 2% do valor de cada contrato e aditivo. Além
disso, foi oferecida vantagem indevida à empresa WTORRE, que havia apresentado a
melhor proposta na licitação, para que se afastasse do certame, o que propiciou a
atribuição do contrato ao Consórcio NOVO CENPES, nos termos em que definido
pelo grupo de empresas cartelizadas.

MARIO GOES era responsável por parte dos pagamentos em favor dos
funcionários corrompidos no âmbito da Diretoria de Serviços da PETROBRAS, bem
como ALEXANDRE ROMANO, o qual operacionalizava os pagamentos em favor do
Partido dos Trabalhadores – PT e de PAULO FERREIRA.

Nesta esfera, atuavam, ainda,  ADIR ASSAD, ROBERTO TROMBETA  e
RODRIGO  MORALES,  contratados  pela  CARIOCA  (o  primeiro)  e  pelo  Consórcio
NOVO CENPES (os dois últimos) para efetuarem o branqueamento dos valores ilícitos
através da celebração de contratos com suas empresas sem a efetiva prestação de
serviços, gerando assim numerário em espécie que seria posteriormente transferido
aos agentes corrompidos.

Na denúncia são imputadas, ainda, condutas de lavagem de dinheiro a
RICARDO PERNAMBUCO pela transferência, no exterior, de valores para conta de
PEDRO BARUSCO. Assim, da conta em nome da off-shore Cliver Group Ltd. mantida
no Banco Delta Trust, em Genebra, na Suíça, foram transferidos USD 711.050,00 em
23/03/2012, para conta em nome da off-shore Kindai Financial Ltd., no UBS, agência
de Zurique, que, por sua vez, transferiu o montante para conta em nome da off-shore
Mayana Trading Corporation no Banco Lombard Odier, em Genebra. A conta Mayana
seria titularizada por MARIO GOES, intermediador de propinas para PEDRO BARUS-
CO.

A denúncia também inclui operações de intermediação de propinas e
de lavagem de dinheiro de  ALEXANDRE ROMANO.  As empresas de  ALEXANDRE
ROMANO receberam recursos das empresas CONSTRUBASE, SCHAHIN e CONSTRU-
CAP e os repassaram, mediante estratagemas de ocultação e dissimulação, a  ALE-
XANDRE ROMANO que, por sua vez, utilizando outros estratagemas de ocultação e
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dissimulação, os repassou a PAULO FERREIRA.
No contexto dos fatos narrados e em apertada síntese, os denunciados

AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS  e  LÉO PINHEIRO,  na condição de
gestores da OAS, ativamente participavam das decisões estratégicas da empresa que
dirigiam e eram responsáveis pela tomada de decisões no seio da empresa, incluindo
a promessa e oferta de vantagens indevidas, na qual atuavam diretamente, e a coor-
denação do branqueamento dos respectivos valores.

AGENOR e LÉO PINHEIRO eram, à época dos fatos, administradores da
OAS. LÉO PINHEIRO era o Presidente da empreiteira, enquanto AGENOR ocupava o
cargo de Diretor-Presidente da área internacional da OAS. Eram eles, ainda, os princi-
pais responsáveis por zelar pelos interesses da empresa no âmbito de atuação da or-
ganização criminosa que se delineou no seio e em desfavor da PETROBRAS, no que
se insere, outrossim, o intento de que as vantagens alcançassem os seus destinatários
finais, dentre eles, RENATO DUQUE. 

LÉO PINHEIRO e AGENOR MEDEIROS na condição de administradores
da  OAS,  RICARDO  PERNAMBUCO  atuando  como  gestor  da  CARIOCA,  EDISON
COUTINHO como representante da SCHAHIN, GENÉSIO SCHIAVINATO JÚNIOR re-
presentando a CONSTRUBASE e  ROBERTO CAPOBIANCO administrador da CONS-
TRUCAP, para que obtivessem benefícios para essas empresas, integrantes do Consór-
cio NOVO CENPES, ofereceram e prometeram o pagamento de vantagens indevidas a
RENATO DUQUE, então Diretor de Serviços da PETROBRAS, e a  PAULO FERREIRA,
representante do Partido dos Trabalhadores – PT.

Por sua vez, cabia a  ADIR ASSAD, RODRIGO MORALES  e ROBERTO
TROMBETA,  mediante  comissionamento,  intermediar  o  repasse  ilícito  de  valores
oriundos dos contratos firmados pelo Consórcio NOVO CENPES com a PETROBRAS a
dois de seus destinatários finais, os ex-Diretores de Serviços da Estatal, DUQUE e BA-
RUSCO. Por meio de suas empresas, eram celebrados contratos simulados ou super-
faturados com as empreiteiras, descontando a remuneração de seus serviços e devol-
vendo o restante dos valores em espécie para os representantes das construtoras.

ALEXANDRE ROMANO, em seu turno, atuou no sentido de operacio-
nalizar o pagamento de vantagens ilícitas em favor de PAULO FERREIRA, bem como
foi o responsável pela lavagem destes valores e pelo respectivo repasse a pessoas in-
dicadas por PAULO FERREIRA. 

Diante de tal quadro, foram realizadas as seguintes imputações:
1.  JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO (LÉO PINHEIRO),  AGENOR

MEDEIROS, RICARDO PERNAMBUCO, EDISON COUTINHO, GENÉSIO SCHIAVINA-
TO JÚNIOR e ROBERTO CAPOBIANCO pela prática, entre 31/10/2006 e 21/12/2011,
por 05 vezes, em concurso material (art. 69 do Código Penal), do delito de corrup-
ção ativa, em sua forma majorada, previsto no art. 333,   caput   e parágrafo único, do
Código Penal.

2. RENATO DUQUE e PAULO FERREIRA pela prática, entre 31/10/2006
e 21/12/2011, por 05 vezes, em concurso material (art. 69 do Código Penal), do de-
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lito de corrupção passiva qualificada, em sua forma majorada, previsto no art. 317,
caput   e §1º, c/c art. 327, §2º, ambos do Código Penal.

3.  JOSÉ  ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO (LÉO PINHEIRO),  AGENOR
MEDEIROS, RICARDO PERNAMBUCO, EDISON COUTINHO,  ROBERTO CAPOBI-
ANCO, GENÉSIO SCHIAVINATTO JÚNIOR, ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MO-
RALES pela prática, entre 08/04/2008 e 18/05/2012, por 04 vezes, em continuidade
delitiva (art. 71/CP), do delito de lavagem de capitais, previsto no art.   1º, V e VII,
c/c o   art.   1º, § 4º da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012); e pela práti-
ca, no período entre 07/11/2011 e 02/04/2012, por 02 vezes, em continuidade deliti-
va (art. 71/CP), do delito de lavagem de capitais, previsto no art.    1º, V e VII, c/c o
art.   1º, § 4º da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012).

4.  RICARDO  PERNAMBUCO e  ADIR  ASSAD  pela  prática,  entre
01/09/2008 e 16/12/2008, do delito de lavagem de capitais previsto no art. 1º, V e
VII, c/c o art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012); e pela
prática, entre 11/02/2009 e 15/04/2009, do delito de lavagem de capitais previsto
no art.  1º,  V  e VII,  c/c  o  art. 1º,  §  4º  da Lei  9.613/98 (na redação anterior  à  Lei
12.683/2012).

5.  RICARDO  PERNAMBUCO pela  prática,  nos  dias  22/03/2012  e
23/03/2012, do delito de lavagem de capitais previsto no art. 1º, V e VII, c/c o art.
1º, § 4º da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012);

6. GENÉSIO SCHIAVINATO JUNIOR, ALEXANDRE CORREA DE OLI-
VEIRA  ROMANO  e PAULO  ADALBERTO  ALVES  FERREIRA pela  prática,  entre
18/12/2008 e 17/07/2009, por  03 vezes, em continuidade delitiva  (art. 71/CP), do
delito de lavagem de capitais previsto no art. 1º, V e VII, c/c o art. 1º, § 4º da Lei
9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012); pela prática,  entre 17/07/2009 e
18/09/2009, do delito de lavagem de capitais previsto no art. 1º, V e VII, c/c o art.
1º, § 4º da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012); pela prática, entre
16/08/2010 e 20/12/2010, do delito de lavagem de capitais previsto no art. 1º, V e
VII, c/c o  art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012); pela
prática, entre 19/03/2010 e 04/05/2012, por 02 vezes, em continuidade delitiva (art.
71/CP), do delito de lavagem de capitais previsto no art. 1º, V e VII, c/c o art. 1º, §
4º  da  Lei  9.613/98 (na  redação anterior  à  Lei  12.683/2012);  e  pela  prática,  entre
08/02/2012 e 10/02/2012, do delito de lavagem de capitais previsto no art. 1º, V e
VII, c/c o art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012).

7.  JOSÉ  ANTONIO MARSILIO  SCHWARZ,  EDISON  FREIRE  COUTI-
NHO, ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA ROMANO e PAULO ADALBERTO ALVES
FERREIRA pela prática, entre 01/04/2010 e 30/08/2010, por 03 vezes, em continui-
dade delitiva (art. 71/CP), do delito de lavagem de capitais previsto no art. 1º, V e
VII, c/c o art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012).

8.  ERASTO  MESSIAS  DA  SILVA JÚNIOR,  ROBERTO CAPOBIANCO,
ALEXANDRE  ROMANO  e PAULO  FERREIRA pela  prática,  entre  12/01/2010  e
19/05/2010, por 02 vezes, em continuidade delitiva (art. 71/CP), do delito de lava-
gem de capitais previsto no art. 1º, V e VII, c/c o art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98 (na re-
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dação anterior à Lei 12.683/2012); pela prática, entre 02/03/2010 e 13/04/2010, do
delito de lavagem de capitais previsto no art. 1º, V e VII, c/c o art. 1º, § 4º da Lei
9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012);  pela prática,  entre 20/05/2010 e
20/07/2010, do delito de lavagem de capitais previsto no art. 1º, V e VII, c/c o art.
1º, § 4º da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012); e pela prática, entre
25/11/2010 e 29/12/2010, do delito de lavagem de capitais previsto no art. 1º, V e
VII, c/c o art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012).

9.  PAULO  FERREIRA e  ALEXANDRE  ROMANO pela  prática,  entre
01/10/2009 e 08/10/2010, por  12 vezes, em continuidade delitiva (art. 71/CP), do
delito de lavagem de capitais previsto no art. 1º, V e VII, c/c o art. 1º, § 4º da Lei
9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012);

10.  PAULO FERREIRA e  ALEXANDRE ROMANO,  pela  prática,  entre
05/10/2009 e 10/09/2010, por  11 vezes, em continuidade delitiva (art. 71/CP), do
delito de lavagem de capitais previsto no art. 1º, V e VII, c/c o art. 1º, § 4º da Lei
9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012);

11. ALEXANDRE ROMANO e PAULO FERREIRA, pela prática do delito
de lavagem de dinheiro, entre 13/11/2009 e 29/10/2013, por 14 vezes, em concurso
material  (art. 69/CP), havendo continuidade delitiva (art. 71/CP) em 09 desses cri-
mes concursados.

Das 14 (quatorze) imputações há a incidência distinta do tipo penal,
considerando a alteração da Lei 9.613/98 em 2012:

(a) Considerando que os atos de lavagem relacionados a Silvania Gom-
nes Teméteo, Julio Cesar Schmitt Garcia, Marcelo Rosauto Zasso e Marcelo Machado
dos Santos ocorreram antes da entrada em vigor da Lei 12.683/12, e que os relacio-
nados a Estado Maior da Restinga, Sandro Ferraz, Leonita de Carvalho, Adriana Mi-
randa Morais, Angelita da Rosa, Ana Paula Balmberg Ferreira e Nair Gomes dos Reis
de Oliveira verificaram-se, em continuidade delitiva, também antes da entrada em vi-
gor da Lei 12.683/12, incide o quanto previsto no art. 1º, V e VII, c/c o art. 1º, § 4º da
Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012);

(b) Considerando que os atos de lavagem relacionados a Elsabeth ocor-
reram após a entrada em vigor da Lei 12.683/12, e que os relacionados a Viviane da
Silva Rodrigues e Jonas Balmberg Ferreira verificaram-se em continuidade delitiva,
sendo o último ato praticado após a entrada em vigor da Lei 12.683/12, incide o
quanto previsto no art. 1º, caput, c/c o art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98 (na redação poste-
rior à Lei 12.683/2012).

12.  PAULO FERREIRA e  ALEXANDRE ROMANO,  pela  prática,  entre
15/06/2010 e 21/07/2010, por  03 vezes, em continuidade delitiva (art. 71/CP), do
delito de lavagem de capitais previsto no art. 1º, V e VII, c/c o art. 1º, § 4º da Lei
9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012);  pela prática,  entre 21/07/2010 e
27/10/2010, por 04 vezes, em continuidade delitiva (art. 71/CP), do delito de lava-
gem de capitais previsto no art. 1º, V e VII, c/c o art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98 (na re-
dação anterior à Lei 12.683/2012);
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13. RICARDO PERNAMBUCO, EDISON FREIRE COUTINHO, JOSÉ AN-
TONIO MARSILIO SCHWARZ, GENÉSIO SCHIAVINATO JUNIOR, ROBERTO RIBEI-
RO CAPOBIANCO, ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, ROBERTO TROMBETA e
RODRIGO MORALES,  pela prática do delito de quadrilha, previsto no art.  288 do
Código Penal;

14. ALEXANDRE ROMANO e PAULO FERREIRA, pela prática do delito
de organização criminosa, previsto n  o   art. 2º,   caput   e § 4º, II, III, IV e V c/c art. 1º, §1º,
ambos da Lei 12.850/13  .

A denúncia foi recebida em 12/08/2016 contra todos os acusados, oca-
sião em que o Juízo determinou, além da citação dos réus, a disponibilização dos ví-
deos  dos  depoimentos  dos  colaboradores  RICARDO PERNAMBUCO e  RICARDO
PERNAMBUCO  JÚNIOR,  constantes  do  evento  24  dos  autos  nº  5061501-
45.2015.4.04.7000,  assim como que o  parquet federal  esclarecesse se promoveu a
juntada de todos os acordos de colaboração e os termos de declaração dos colabora-
dores que foram denunciados ou arrolados como testemunhas de acusação, e, sendo
a resposta negativa, deveria promover a juntada dos documentos faltantes em até 05
dias.

Neste sentido,  os documentos foram juntados apenas quando já em
curso o prazo para apresentação de resposta à acusação do acusado RENATO DU-
QUE, de modo que sua defesa, no evento 70,  requereu a restituição do prazo para
apresentação de defesa prévia,  bem como acesso aos documentos constantes do
evento 24 dos autos 5061501-42.2015.4.04.7000, o que restou deferido pela decisão
de evento 75, estendendo a restituição aos demais acusados citados antes da juntada
dos documentos pelo MPF.

Os réus foram devidamente citados, consoante se observa nos eventos
54 (RENATO DUQUE), 57 (ALEXANDRE ROMANO), 59 (PAULO FERREIRA), 63 (RO-
DRIGO MORALES e ROBERTO TROMBETA), 65 (AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES
MEDEIROS), 100 (ERASTO MESSIAS DA SILVA JUNIOR e JOSÉ ANTÔNIO MARSÍ-
LIO SCHWARZ) 104 (ADIR ASSAD), 105 (LÉO PINHEIRO e GENÉSIO SCHIAVINATO
JUNIOR), 111 (ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO) e 127 (RICARDO PERNAMBUCO
e EDISON FREIRE COUTINHO).

A primeira resposta escrita foi apresentada por ALEXANDRE ROMANO
no evento 72, na qual, em razão da celebração de acordo de colaboração premiada,
limitou-se a ratificar todas as informações fornecidas à autoridade policial e ao Minis-
tério Público Federal e requerer que fossem respeitados os limites de pena, em sede
de sentença, impostos pelo acordo, assim como juntou cópia de seu acordo de cola-
boração e da respectiva decisão homologatória.

A resposta escrita de AGENOR e LÉO PINHEIRO foi encartada no even-
to 107, em que foi requerida a absolvição sumária dos acusados de todas as imputa-
ções realizadas no âmbito da denúncia. Quanto às provas que pretendeu produzir,
apresentou rol de testemunhas e requereu acesso a todos os documentos dos autos
nº  5032688-05.2015.4.04.7000 e 5061501-42.2015.4.04.7000, assim como a remessa
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de todos os procedimentos administrativos da PETROBRAS relativos à aprovação de
aditivos das obras do NOVO CENPES, o que restou deferido pela decisão de evento
142, sendo os respectivos documentos fornecidos pela PETROBRAS em mídia física,
conforme manifestação e certidão de eventos 378 e 380.

Em sua resposta escrita, constante do evento 108, ROBERTO TROMBE-
TA e RODRIGO MORALES requereram a absolvição da imputação do delito do art.
288 do Código Penal em razão de não se verificar a estabilidade e permanência da
conduta de formação de quadrilha. Além disso, foi suscitada a efetividade da colabo-
ração prestada pelos acusados, requerendo o exato cumprimento dos termos estabe-
lecidos no acordo de colaboração premiada.

Em linhas gerais, o conteúdo da peça apresentada por RENATO DUQUE
no evento 113 é limitado à especificação de provas a serem produzidas e testemu-
nhas a serem ouvidas. 

A peça defensiva escrita em nome do acusado  ERASTO MESSIAS DA
SILVA JÚNIOR foi juntada ao evento 117 e se limita a afirmar que as acusações for-
muladas são improcedentes, requerendo a intimação e oitiva das testemunhas arrola-
das. 

Por sua vez,  JOSÉ ANTÔNIO MARSÍLIO SCHWARZ argumentou, em
sede de resposta à acusação constante do evento 118, a impossibilidade de se impu-
tar ao acusado o crime de quadrilha. Neste sentido, haveria um conflito aparente de
normas entre quadrilha e cartel, sendo um tipo penal principal (cartel) e outro subsi-
diário (quadrilha), de modo que o tipo principal deve excluir o tipo subsidiário em ra-
zão da existência de uma relação de interferência lógica. Especificamente quanto ao
crime de quadrilha, este não teria restado configurado, visto que se exige reunião es-
tável ou permanente para o fim de perpetração de uma série de crimes.

Foi aduzida, ainda, a atipicidade da conduta imputada a título de lava-
gem de dinheiro. Tal fato se daria em razão da narrativa do crime de lavagem de di-
nheiro  ter  ocorrido  através  da  descrição  de  transferências  realizadas  com valores
oriundos de atividades lícitas e regulares e, consequentemente, incompatível com o
tipo de lavagem de dinheiro, visto que trata da reinserção de valores que são produto
de infração legal. Haveria, também, atipicidade objetiva de condutas de autolavagem
e inexistência de demonstração da intenção específica de reinserir valores na econo-
mia. Ao fim, foram arroladas as testemunhas que se pretendia ouvir.

O denunciado  PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA apresentou res-
posta escrita no evento 121. Na oportunidade, alegou a inépcia da denúncia, o que
traria prejuízo e impossibilidade de apresentar defesa eficiente,  arrolando,  ao fim,
suas testemunhas.

Na peça apresentada no evento 124, ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO
aduziu ser a denúncia inepta por não conter exposição clara e objetiva dos fatos ale-
gadamente delituosos, com narração de todos os elementos circunstanciais que lhe
são inerentes, de modo a permitir o exercício pleno do direito de defesa, requerendo
a rejeição da exordial. Requereu, ainda, sua absolvição sumária, arrolando testemu-
nhas ao final.
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A resposta à acusação de RICARDO PERNAMBUCO foi colacionada ao
evento 126, e nela foi requerida a concessão de perdão judicial em razão dos benefí-
cios trazidos pela celebração de seu acordo de colaboração premiada e, não sendo
este o entendimento do Juízo, a observância, a qualquer momento, da condição de
colaborador ostentada pelo acusado.

Por sua vez, GENÉSIO SCHIAVINATO JUNIOR arguiu, em sede de res-
posta à acusação, inserta no evento 130, a inépcia da denúncia em razão da imputa-
ção fática  encontrar-se insuficientemente delineada na inicial,  não sendo possível
identificar  a responsabilidade do acusado na perpetração dos resultados danosos,
tornando a denúncia genérica e, assim, inepta. Foi suscitada, ainda, a atipicidade das
condutas imputadas ao acusado, em especial a de corrupção ativa, lavagem de di-
nheiro e associação criminosa, requerendo a absolvição sumária do acusado. Ao fim,
apresentou rol de testemunhas e quesitos a serem respondidos pela PETROBRAS, o
que foi deferido pela decisão de 142 e os respectivos esclarecimentos apresentados
pela estatal na manifestação de evento 378.

Já  ADIR ASSAD apresentou a resposta escrita no evento 131, susten-
tando que a denúncia deve ser rejeitada em razão de ser inepta por falta de justa
causa para ação penal em relação aos crimes de lavagem de dinheiro e organização
criminosa como infração penal antecedente, visto que as condutas imputadas ao acu-
sado teriam ocorrido antes das leis 12.623/2012 e 12.850/2013. Ao fim, arrolou as
testemunhas que pretende ouvir. Ao mesmo evento, foi juntada exceção de incompe-
tência, cujo prazo foi devolvido pela decisão de evento 142, determinando que o acu-
sado a apresentasse em apartado.

A resposta à acusação de EDISON FREIRE COUTINHO foi acostada ao
evento 136. Alegou, em síntese ausência de justa causa e inépcia da denúncia, arro-
lando, ao final, as testemunhas que pretendia ouvir.

O Juízo analisou as defesas escritas e o requerimento de provas em de-
cisão juntada ao evento 142. Afastou fundamentadamente as alegações de: inépcia
da denúncia; ausência de justa causa e atipicidade, bem como os de absolvição su-
mária.

Em sede de resposta à acusação, a defesa de RENATO DUQUE requereu
(evento 113) que fosse requisitado à PETROBRAS cópia de diversos documentos rela-
tivos ao edital de licitação e contrato para as obras do NOVO CENPES, o que restou
deferido e posteriormente encaminhado por mídia física pela Estatal, conforme mani-
festação e certidão acopladas aos autos no evento 446 e 448. 

Ao MPF foi determinado informar se juntou documentos referentes à
conta KINDAI FINANCIAL LTD. mencionada pela defesa de RICARDO PERNAMBUCO,
os quais foram juntados pelo  parquet federal ao evento 246. Na mesma ocasião, o
MPF informou que o fato relativo ao pedido da OAS de pagamento a outro escritório
de advocacia encontra-se sob investigação da Força Tarefa, o que havia sido suscita-
do pela defesa de GENÉSIO SCHIAVINATO JÚNIOR (evento 130).

Conforme requerido pela PETROBRAS em petição acostada aos autos
no evento 49, a decisão intimou as partes para manifestarem eventual objeção quan-
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to à sua habilitação como assistente de acusação, o que não ocorreu e o pedido res-
tou deferido pela decisão de evento 264.

Quanto às testemunhas, observou-se o que segue:

Testemunhas Pedido 
Desistência/
Substituição

Homologação
da

desistência/
substituição

Indeferimento
do pedido

Vídeo Transcrição 

MPF

Augusto Ribeiro de 
Mendonça Neto

02 - - - 264 324

Dalton dos Santos 
Avancini

02 - - - 264 324

Paulo Roberto Costa 02 - - - 264 324

Pedro José Barusco Filho 02 - - - 277 354

Mario Frederico 
Mendonça Goes

02 - - - 277 354

Tania Maria Silva 
Fontenelle

02 - - - 315 352

Ricardo Ribeiro Pessoa 02 - - - 277 354

Walmir Pinheiro Santana 02 - - - 277 354

Luiz Fernando dos Santos 
Reis

02 - - - 315 352

Roberto José Teixeira 
Gonçalves

02 - - - 315 352

Antonio Pedro Campello 
de Souza Dias

02 - - - 299 361

Celso Verri Villas Bas 02 - - - 309 342

Ricardo Pernambuco Jú-
nior

02 - - - 299 361

JOSÉ ADELMÁ-
RIO PINHEIRO

FILHO

Antônio Sérgio Amado 
Simões

107 - - - 287 287

Romulo Dante Orrico Fi-
lho

107 - - - 287 287

Sérgio dos Santos Arantes 107 - - - 287 287

José Paulo de Assis 107 - - - 287 287

Luís Carlos Rios 107 - - - 287 287

Sergio de Araújo Costa 107 - - - 287 287

Mariana Silva 107 - - - 287 287

Diego Sampaio 107 - - - 287 287

Alexandre Carvalho 107 344 344 - - -

Emilio 107 - - - 344 420

Frederico 107 - - - 437 482

Lincoln 107 - - - 437 482

Aragão 107 437 437 - - -

Marcos Berti 543 - - - 657 719

AGENOR
FRANKLIN MA-
GALHÃES ME-

DEIROS

Geraldo Magela Carneiro 
Porto

107 - - - 287 287

Roberto Geraldo Pimenta 
Ribeiro

107 - - - 287 287
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João Batista de Souza 107 - - - 287 287

Sérgio dos Santos Arantes 107 - - - 287 287

José Paulo de Assis 107 - - - 287 287

Luís Carlos Rios 107 - - - 287 287

Sergio de Araújo Costa 107 - - - 287 287

Mariana Silva 107 - - - 287 287

Diego Sampaio 107 - - - 287 287

Alexandre Carvalho 107 344 344 - - -

Emilio 107 - - - 344 420

Frederico 107 - - - 437 482

Lincoln 107 - - - 437 482

Aragão 107 437 437 - - -

Marcos Berti 543 - - - 657 719

ROBERTO
TROMBETA

NÃO ARROLOU TESTEMU-
NHAS

108 - - - - -

RODRIGO
MORALES

NÃO ARROLOU TESTEMU-
NHAS

108 - - - - -

RENATO
DUQUE

Altamiro Martins Borba 
Júnior

113 - - - 396 493

Carlos Cezar de Oliveira 113 - - - 344 420

Dino Vannucci Chiapori 113 344 344 - - -

Emílio Rodriguez Bugarin 113 - - - 344 420

Fernando Carlos Leão de 
Barros

113 - - - 396 493

Fernando de Almeida Bia-
to

113 - - - 396 493

José Carlos Vilar Amigo 113 - - - 396 493

Marco Antônio Barros 113 - - - 344 420

Paulo Cezar Farah Muniz 113 - - - 344 420

Rafael Carneiro Guimarães 113 367 382 - - -

Rogério do Nascimento 
Macedo

113 - - - 344 420

Walter Torre Junior 113 - - - 443 486

Francisco Geraldo Caçador 113 - - - 443 486

Marcela Dias da Rocha 
Nunes Leite

113 367 382 - - -

Ivan Kastrup Cataneo 113 - - - 344 420

Desiree de Jesus Vieira 
Poço

113 - - - 396 493

ERASTO
MESSIAS DA

SILVA JÚNIOR

Paulo Roberto Marques 
Cintra

117 - - - 339 434

Michel Michaluá Filho 117 334 339 - - -

Celso Verri Villas Boas 117 309 342

Odair Ferreira Lopes 117 - - - 339 434

André Antunes da Silva 117 - - - 339 434

Daniel dos Santos 117 - - - 363 445

Samuel José Duque Leite 117 393 396 - - -

Virginia Galante Ferrari 117 - - - 359 398
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JOSÉ ANTÔNIO
MARSÍLIO
SCHWARZ

Décio Martinez 118 328 339 - - -

Rui Carvalho Piva 118 - - - 382 441

Marcelo Conrado dos Reis 118 - - - 359 398

PAULO ADAL-
BERTO ALVES

FERREIRA

André Rota Sena 121 - - - 382 441

Vicente Cândido da Silva 121 - - - 432 452

Sibá Machado 121 400 402 - - -

Romênio Pereira 121 - - - 454 517

Paulo Frateschi 121 - - - 382 441

Wilmar Lacerda 121 - - - 359 398

Leonardo Cunha de Brito 121 - - - 359 398

Adriana Miranda Morais 121 356 359 - - -

ROBERTO
RIBEIRO

CAPOBIANCO

Paulo Roberto Costa 124 - - - 264 324

Pedro José Barusco Filho 124 - - - 277 354

Augusto Ribeiro de Men-
donça Neto

124 - - - 264 324

Carlos Cezar de Oliveira 124 - - - 344 420

Altamiro da Motta Ferrei-
ra Filho

124 - - - 396 493

André Luiz de Almeida 
Placencia

124 - - - 437 482

Weber Vieira Gomes 124 359 359 - - -

Walter Torre Junior 124 - - - 443 486

Francisco Geraldo Caçador 124 - - - 443 486

Celso Verri Vilas Boas 124 - - - 309 342

Daniel Pereira de Oliveira 124 - - - 396 493

Braulio Rodrigues de An-
drade

124 - - - 359 398

Carlos Alberto Bertasoli 124 - - - 443 486

Rosangela Aparecida Ro-
berto Canteiro

124 442 443 - - -

Marco Aurélio Costa Gui-
marães

124 442 443 - - -

Paulo Fascina da Silva 124 442 443 - - -

Paulo Roberto Marques 
Cintra

124 - - - 339 434

Susana Cabarcos Pawleta 124 442 443 - - -

RICARDO PER-
NAMBUCO

NÃO ARROLOU TESTEMU-
NHAS

- - - - - -

GENESIO SCHI-
AVINATO JUNI-

OR

Francisco Yutaka Kurimori 130 323 339 - - -

Carlos Eduardo Lima Jor-
ge

130 - - - 382 441

Arival Dias Casimiro 130 - - - 382 441

José Francisco Hintze Ju-
nior

130 - - - 382 441

Eduardo Rossit Padilha 130 - - - 382 441

Luiz Felipe Miguel 130 323 339 - - -

Camil Eid 323 - 339 - 382 441

Paulo Remy Gillet Neto 779 - - - 779

ADIR ASSAD Cristiano Kunzer 131 382 382 - - -
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Paula Cristina Telles de 
Vasconcelos e Silva Passos

131 - - - 339 434

Felipe Cavaliere 131 333 339 - - -

Alexandre Muradas Ruffo 131 - - - 444 444

Ana Laura de Queiroz 
Campos

131 - - - 444 421

Jean Carlos Coloca 131 - - - 421 421

EDISON FREIRE
COUTINHO

Carlos Henrique Coutinho 
Schmidt

136 - - - 396 493

Décio Martinez 136 328 339 - - -

Paulo Borges Fortes 136 394 396 - - -

Rosemberg Fernandes de 
Souza

136 - - - 396 493

A defesa de  AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS  havia re-
querido em sede de resposta à acusação (evento 107) a lista de acesso de entrada
constante dos autos nº 5032688-05.2015.4.04.7000. Intimado a demonstrar a perti-
nência da prova, compareceu aos autos ao evento 270, de modo que o MPF foi inti-
mado (evento 277) a informar se dispunha da prova. O parquet federal, por sua vez,
juntou os documentos requeridos através de manifestação juntada ao evento 306 dos
autos.

Forma juntadas decisões  proferidas  em outros  feitos  pertinentes  aos
presentes  autos  nos  eventos:  201  (decisão  proferida  nos  autos  nº  5034778-
83.2015.4.04.7000 de quebra de sigilo fiscal e bancário de pessoas e empresas relaci-
onadas ao contrato celebrado entre a PETROBRAS e o Consórcio NOVO CENPES em
que, tendo sido oferecida denúncia contra os investigados, justificaria o levantamento
do sigilo dos autos), 202 (decisão proferida nos autos nº 5005276-02.2015.4.04.7000
de quebra de sigilo fiscal e bancário de empresas relacionadas a MILTON PASCOWIT-
CH, em que após a juntada do resultado da quebra, o MPF informou não haver mais
necessidade de manter sigilo alto sob os autos, baixando o sigilo destes), 509 (deci-
são proferida nos autos nº 5037800-18.2016.4.04.7000 de quebra de sigilo telemático
e de dados de alguns acusados em que foi diminuído o sigilo dos autos em razão de
ter sido oferecida denúncia contra os ora investigados), 541 (e 552 (sentenças proferi-
das nos autos nº 5083376-05.2014.4.04.7000, 5012331-04.2015.4.04.7000, 5083258-
29.2014.4.04.7000, 5083401-18.2014.4.04.7000, 5083360-51.2014.4.04.7000, 5083351-
89.2014.4.04.7000, 5036528-23.2015.4.04.7000, 5047229-77.2014.404.7000, 5061578-
51.2015.4.04.7000,  5023135-31.2015.4.04.7000,  5023162-14.2015.4.04.7000  e
5045241-84.2015.4.04.7000).

Os interrogatórios foram realizados, sendo documentados nos eventos
534 (RICARDO PERNAMBUCO,  ALEXANDRE ROMANO,  ROBERTO TROMBETA e
RODRIGO MORALES, reduzido a termo no evento 611), 538 (PAULO FERREIRA, RO-
BERTO CAPOBIANCO,  RENATO DUQUE,  LÉO PINHEIRO,  AGENOR MADEIROS e
ADIR ASSAD, reduzido a termo no evento 610), e 540 (EDISON COUTINHO,  JOSÉ
ANTÔNIO MARSÍLIO SCHWARZ, ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR e GENÉSIO
SCHIAVINATO JUNIOR, reduzidos a termo no evento 619).
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Certidões de antecedentes criminais dos acusados juntados aos autos
nos eventos 21, 22, 23, 53, 55, 58, 73, 91, 95, 122, 128, 129, 138, 140 e 141.

Concluída a instrução ordinária após a realização dos interrogatórios de
evento 540, foi concedido prazo para que as partes apresentassem requerimentos na
fase do art. 402 do CPP, assim como o parquet federal restou intimado a se manifestar
acerca do requerimento de revogação da prisão preventiva da defesa de PAULO FER-
REIRA. 

Assim, o Ministério Público Federal compareceu aos autos no evento
541 a fim de se posicionar contrariamente ao pedido de revogação da prisão preven-
tiva de PAULO FERREIRA, e, subsidiariamente, pela substituição da prisão por fiança
e outras medidas cautelares. Na ocasião, foi promovida a juntada de documentos e
requerido o traslado de sentenças referentes a outras ações penais, o que ocorreu no
evento 554 dos autos.

Na fase do art.  402 do CPP,  AGENOR MEDEIROS e  LÉO PINHEIRO
(evento 543), requereram a oitiva da testemunha referida MARCOS BERTI,  RENATO
DUQUE (evento 545), que por sua vez requereu a juntada de documentos comple-
mentares e esclarecimentos da PETROBRAS. ADIR ASSAD (evento 548) reiterou seu
requerimento de perícia técnica formulado na resposta à acusação (evento 131). GE-
NÉSIO SCHIAVINATO requereu através de manifestação acostada ao evento 593 a
juntada de diversos documentos, assim como ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR
(evento 595).

O Juízo apreciou os pedidos formulados através da decisão de evento
552. O pedido da defesa de AGENOR e LÉO PINHEIRO de oitiva de MARCOS BERTI
como testemunha referida restou deferido, assim como o da defesa de RENATO DU-
QUE, determinando a intimação da PETROBRAS para que promovesse a juntada dos
documentos requeridos e prestasse os esclarecimentos necessários. No que toca ao
pedido da defesa de ADIR ASSAD, foi concedido prazo para que esta demonstrasse
a perícia que pretendia, sobre o que, com o qual propósito e adiantasse os eventuais
quesitos, de modo a permitir ao Juízo a avaliação de pertinência e relevância.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva de  PAULO FER-
REIRA (evento 540), após o parquet federal se manifestar contrariamente, ou, subsidi-
ariamente pela substituição por fiança e outras medidas cautelares (evento 541), o Ju-
ízo decidiu por impor medidas cautelares alternativas à prisão, mediante pagamento
de fiança no montante de R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

No evento 572, a defesa de PAULO FERREIRA apresentou manifestação
em que requereu a reconsideração da imposição de recolhimento de fiança sob a ale-
gação de o acusado se encontrar em estado de total insolvência, não possuindo re-
cursos para arcar com a medida imposta. O pedido, contudo, foi indeferido pela deci-
são de evento 574, afirmando ser a fiança imprescindível, nos termos da decisão de
evento 552.

Inconformada com a decisão de evento 574, a defesa de PAULO FER-
REIRA apresentou novo pedido de reconsideração, acostada ao evento 580, em que
foi alegado, novamente, o estado de insolvência do acusado, apresentando para tan-
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to documentos de dívidas bancárias, declaração de imposto de renda e despacho ju-
dicial declarando a indisponibilidade dos bens do acusado. No entanto, em razão da
documentação apresentar  possíveis  erros  materiais,  foi  determinado por  meio  de
despacho de evento 589 o esclarecimento dos erros, o que ocorreu conforme petição
acostada ao evento 597.

A defesa de  PAULO FERREIRA compareceu novamente aos autos por
meio da petição de evento 600, requerendo o prosseguimento do feito após a mani-
festação não ter sido analisada no período em que se deu o recesso forense do Poder
Judiciário.

Em despacho de evento 604, o Juízo afirmou que a verdadeira situação
financeira de PAULO FERREIRA não havia sido totalmente esclarecido, visto que dos
documentos apresentados constava carta de crédito junto à Caixa Econômica Federal
de cerca de R$100.000,00, de modo que determinou à defesa que comprovasse a au-
sência de recursos hábeis à garantia da fiança fixada. Assim, tendo em vista o valor
disponível ao acusado, a defesa (evento 613) afirmou não se opor em utilizá-lo como
forma de garantir a fiança, alegando não haver outras formas de comprovação de
renda ou valores e bens a fornecer. Ao evento 614, juntou o extrato da conta da Caixa
Econômica Federal da qual constava valor proposto como garantia da fiança.

Considerando o quanto alegado e apresentado pela defesa, o Juízo de-
cidiu  por  reduzir  o  valor  arbitrado  a  título  de  fiança  de  R$1.000.000,00  para
R$200.000,00, mantendo, contudo, as demais medidas cautelares impostas, conforme
decisão de evento 615.

A defesa de  PAULO FERREIRA se manifestou em petição acostada ao
evento 623 dos autos, afirmando que o valor que possui a título de carta de crédito
junto à Caixa Econômica Federal não poderia ser sacado por ninguém senão o pró-
prio acusado, requerendo, portanto, sua soltura para proceder ao saque do valor e,
para tanto, oferecendo seu veículo a título de fiança.

No entanto, não foram apresentados quaisquer documentos que pro-
vassem a impossibilidade de terceiros sacarem o valor junto à Caixa Econômica Fede-
ral, de modo que o Juízo determinou, por meio do despacho de evento 626, a apre-
sentação de prova documental comprobatória do quanto alegado, intimando, ainda,
o parquet federal a se manifestar.

A defesa  de  PAULO FERREIRA,  por  sua  vez,  retornou  aos  autos  no
evento 630 através de manifestação em que informou não ser possível sacar o valor
da carta de crédito, visto que o contrato de adesão da CEF determinava que a dispo-
nibilização do crédito deveria ser efetuado em conta corrente do acusado, sendo que
esta se encontraria bloqueada por ordem da Justiça Federal de São Paulo.

O Ministério Público Federal se manifestou conforme petição acostada
ao evento 631, na qual requereu a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal or-
denando o depósito judicial a título de fiança do valor detido por PAULO FERREIRA.
No que se referia ao veículo indicado como garantia, requereu a intimação da defesa
do acusado para que comprovasse a propriedade do bem indicado, seu valor de ava-
liação e a inexistência de gravames que sobre ele recaíssem.
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Ao evento 633, a defesa de PAULO FERREIRA apresentou registro de li-
cenciamento do veículo e seu valor de avaliação pela tabela FIPE, assim como reiterou
o pedido do parquet federal de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para
que esta efetuasse o depósito judicial do valor detido pelo acusado.

O Juízo, no entanto, verificou constar do documento do veículo rubrica
indicando a alienação fiduciária do bem junto ao Banco do Brasil, determinando, as-
sim, a intimação da defesa para esclarecer a questão, conforme decisão de evento
635, assim como a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal.

Mediante manifestação inserta no evento 640, a defesa de PAULO FER-
REIRA juntou comprovante de quitação do veículo indicado a título de garantia da fi-
ança e requereu a expedição de guia de recolhimento do valor remanescente após
depósito do crédito da Caixa Econômica Federal somado ao valor do veículo.

Após  a  instituição  bancária  ter  depositado  o  valor  na  conta  judicial
(evento 655) e deter o valor remanescente para complementar o arbitrado a título de
fiança – cujo pagamento foi efetuado, conforme manifestação de evento 652 –, a de-
fesa de  PAULO FERREIRA requereu por meio de manifestação acostado ao evento
650 expedição de alvará de soltura, o qual consta do evento 658 dos autos e cuja ex-
pedição restou deferida em audiência documentada no evento 657.

Ao evento 598, a defesa de MARCOS PEREIRA BERTI, arrolado como tes-
temunha referida pela defesa de AGENOR MEDEIROS e JOSÉ ADELMÁRIO, reque-
reu que sua oitiva fosse realizada por meio de videoconferência com a Justiça Federal
do Rio de Janeiro, havendo apenas a captação de áudio do depoimento, haja vista
sua condição de colaborador. O pedido foi apreciado através da decisão de evento
615, ocasião em que foi negado o pedido de oitiva via videoconferência e deferido o
de gravação apenas do áudio de seu depoimento. A defesa deu ciência da decisão
em manifestação juntada ao evento 620 dos autos.

Em atenção à decisão de evento 552, a defesa de ADIR ASSAD compa-
receu aos autos no evento 552, ocasião em que reiterou o requerimento de realização
de perícia técnica oficial  sobre todos os documentos utilizados pela Secretaria de
Pesquisa e Análise da Procuradoria-Geral da República para elaboração dos relatórios
juntados aos autos, nos termos dos arts. 158 e 159.

JOSÉ SCHWARZ  (evento 653) e  EDISON FREIRE COUTINHO (evento
654), após se manterem em silêncio quando de seus interrogatórios judiciais, mani-
festaram o interesse em esclarecer os fatos narrados pelo Ministério Público Federal,
requerendo a designação de novo interrogatório dos acusados.

Na ocasião da audiência realizada no dia 02/02/2017 (evento 657), além
de determinar a soltura do acusado PAULO FERREIRA, o Juízo deliberou acerca dos
pedidos da defesa de ADIR ASSAD de realização de perícia técnica, intimando o MPF
a descriminar as transações e provas nos autos objeto dos laudos bancários e finan-
ceiros juntados e, se possível, a juntada dos comprovantes de cada transação. Foram,
ainda,  analisados  os  pedidos  de  designação  de  novo  interrogatório  de  JOSÉ
SCHWARZ (evento 653) e  EDISON FREIRE COUTINHO  (evento 654), sendo que a
apreciação dos pedidos foi suspensa em razão da informação de que os acusados ha-
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viam celebrado acordo de colaboração premiada com o MPF.
Quanto à determinação de evento 657, o MPF apresentou o Relatório

de Informação nº 001/2017 da ASSPA/PRPR, o qual  detalhou os recebimentos de
ADIR ASSAD, assim como encaminhou ao Juízo mídia contendo todos os dados ban-
cários  obtidos  em  razão  da  decisão  proferida  nos  autos  nº  5011709-
22.2015.4.04.7000.

No que se refere à celebração de acordos de colaboração premiada en-
tre os acusados JOSÉ SCHWARZ e EDISON FREIRE COUTINHO, estes restaram ho-
mologados na data de 08/02/2017. Assim, em manifestação inserta no evento 679 o
MPF promoveu a juntada dos termos de declaração que diziam respeito à causa pe-
nal processada nos presentes autos, requerendo a designação de novo interrogatório
dos acusados.

Em decisão de evento 683, após manifestação do parquet federal, o Juí-
zo indeferiu o requerimento de realização de perícia efetuado pela defesa de ADIR
ASSAD,  assim  como  designou  data  para  o  reinterrogatório  dos  acusados  JOSÉ
SCHWARZ e EDISON FREIRE COUTINHO, posteriormente alterada por força de des-
pacho constante do evento 725,  os  quais  ocorreram conforme termo juntado ao
evento 769 e transcrições constantes do evento 781. 

Ao prestar seu depoimento,  EDISON COUTINHO fez menção a teste-
munha referida, que já havia se colocado à disposição do Juízo (evento 768) e cuja oi-
tiva foi requerida pela defesa de GENÉSIO SCHIAVINATO, sendo deferida pelo Juízo.

Na mesma ocasião da audiência documentada ao evento 769, as partes
restaram intimadas para apresentarem memoriais escritos nas datas fixadas pelo Juí-
zo.

Após problemas operacionais quanto ao pagamento da fiança estipula-
da por esse d. Juízo ao denunciado PAULO FERREIRA, os valores restaram devida-
mente quitados pelo acusado (eventos 772, 774, 775, 777, 778, 779, 782 e 891).

Procedeu-se, na sequência,  à oitiva de PAULO REMY GILLET NETO na
condição de testemunha referida, conforme documentos constantes dos eventos 779
e 785.

O  Parquet  federal apresentou memoriais  escritos em sede do evento
787, os quais restaram ratificados pela PETROBRAS, na qualidade de assistente da
acusação, oportunidade na qual requereu, ainda, restasse fixado o valor mínimo de
reparação de danos em favor da Estatal,  bem como decretado o perdimento dos
bens e valores provenientes do crime, sendo seu produto também revertido em seu
favor, em decorrência dos danos por ela suportados (evento 791).

Os denunciados  AGENOR MEDEIROS (evento 794) e  JOSÉ ADELMÁ-
RIO (evento 797) requereram, com fulcro no artigo 196 da Lei Adjetiva Penal, fossem
reinterrogados, porquanto almejavam auxiliar na elucidação dos fatos objetos do fei-
to, o que restou deferido por esse Juízo em sede do evento 818, estendendo a autori-
zação a outros réus que assim desejassem. No mesmo sentido, então, RENATO DU-
QUE compareceu aos autos a fim de requerer fosse reinterrogado na mesma oportu-
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nidade que os coacusados (evento 885).
Em sede dos eventos 842 a 844, foram trasladadas cópias das decisões

exaradas por esse Juízo no âmbito das exceções de incompetências relativas à pre-
sente  ação  penal,  apresentadas  pelas  defesas  de  ADIR  ASSAD,  EDISON FREIRE
COUTINHO e JOSÉ SCHWARZ.

Este órgão ministerial, em complementação aos documentos encarta-
dos pela defesa de JOSÉ ADELMÁRIO (evento 797), apresentou termo de depoimen-
to de OLIMPIO EUGÊNIO FERNANDES DA SILVA, ex-executivo da leniente CARIOCA
ENGENHARIA (evento 888).

Os reinterrogatórios de JOSÉ ADELMÁRIO, AGENOR MEDEIROS e RE-
NATO DUQUE restaram realizados (eventos 891 e 893), oportunidade na qual a defe-
sa de  PAULO FERREIRA requereu fosse o acusado novamente ouvido em Juízo, o
que restou deferido por esse d. Magistrado, a bem da ampla defesa. 

O  denunciado  ROBERTO CAPOBIANCO apresentou  documentos  em
sede do evento 894.

Por  fim,  procedido ao  reinterrogatório  de  PAULO FERREIRA (evento
895), esse Juízo, na mesma oportunidade, intimou as partes para apresentar memori-
ais escritos.

É o relatório.

A. DA PRELIMINAR

Em que pese o Juízo já tenha analisado a preliminar sustentada pelas
defesas, impende traçar breves linhas em relação a ela.

Não serão aqui analisadas, contudo, as alegações referentes à compe-
tência do Juízo, eis que já foram rebatidas em sedes próprias, quais sejam, os respec-
tivos autos de exceções de incompetência1.

1. Da alegada inépcia da denúncia

As defesas de  PAULO FERREIRA,  ROBERTO CAPOBIANCO,  GENÉSIO
SCHIAVINATO JUNIOR e  ADIR ASSAD sustentaram a inépcia da denúncia por au-
sência de delimitação e individualização das imputações, bem como de justa causa,
por ausência ou deficiência de lastro indiciário suficiente, o que foi alegado também
pela defesa de EDISON FREIRE COUTINHO.

Os requisitos da denúncia estão previstos no art. 41, CPP. Da leitura da
inicial acusatória, verifica-se a descrição suficiente de crimes, com indicação de indí-
cios de autoria e materialidade suficientes para a deflagração da persecução penal,
viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Não há razões

1 Vejam-se,  nesse  sentido,  as  decisões  proferidas  nos autos  5045415-59.2016.4.04.7000,  5046605-
57.2016.4.04.7000 e 5050738-45.2016.4.04.7000.
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para inquiná-la de qualquer irregularidade neste aspecto. Tanto assim que a peça foi
recebida (evento 04), e a instrução seguiu regularmente, com pleno exercício do di-
reito de defesa pelos acusados, que demonstraram total conhecimento das imputa-
ções que lhe foram realizadas, apresentando sua própria versão em Juízo.

Analisando-se a peça acusatória, vê-se que individualiza ações por titu-
lares no tempo e no espaço. Esclareceu-se como funciona o esquema delitivo opera-
do pelos acusados. A imputação atribuiu não só condutas, mas a consciência e vonta-
de em efetuá-las (dolo).  Na análise da autoria,  são citados os fundamentos pelos
quais se chegou à conclusão de que cada denunciado é autor do crime, não havendo
responsabilização objetiva,  diferentemente do que pretendem os defensores fazer
crer. São citadas, na abordagem de cada um dos delitos perpetrados, as provas que
fundamentam a acusação. Há a devida qualificação jurídica dos denunciados, capitu-
lação dos fatos, requerimento final, indicação de provas a produzir, local, data, assina-
tura, indicação dos agentes públicos responsáveis pela peça e assim por diante. 

Da mesma forma, indicados todos os elementos informativos e de prova
que embasaram a acusação.

Não têm razão as defesas ao alegarem que o Ministério Público Federal
deduziu acusação com fundamento tão somente na palavra de colaboradores. 

Evidentemente, as revelações feitas pelos colaboradores tiveram funda-
mental importância na elucidação do contexto criminoso (sem o que, o próprio insti-
tuto seria absolutamente inócuo), todavia, isso ocorreu somente pelo fato de que tais
alegações encontraram contundente ressonância em outros elementos de prova. 

Assim, por exemplo, a existência do cartel foi corroborada por docu-
mentos a ele relacionados,  apresentados não somente pelos colaboradores como
também apreendidos em empresas integrantes do grupo, bem como por análises re-
alizadas pelo TCU e pela própria PETROBRAS.

As condutas de corrupção e lavagem encontram demonstração sobretu-
do nos documentos e informações bancárias mencionadas na inicial, bem como na
existência de documentos ideologicamente falsos elaborados para dar aparência de
licitude às transferências de valores ilícitas. Nesse ponto, vale ressaltar que, em que
pese se trate de delitos autônomos, são instrumentalmente conexos, o que significa,
nos termos legais, que a prova de uma infração influi na prova de outra. 

Vale apontar ainda, em relação à corrupção, a existência de irregularida-
des nas contratações apontadas por relatórios internos da PETROBRAS e identificá-
veis em cotejo com a prova de outros delitos (notadamente, o crime antecedente de
cartel). Nesse sentido, por exemplo, a inicial descreve o fato de que a grande maioria
das empresas convidadas para as licitações eram integrantes do cartel.

Já a participação dos denunciados, além de evidenciada pelos colabora-
dores, é corroborada por documentos apreendidos na sede da CONSTRUBASE, bem
como da SCHAHIN e de seus executivos, e mesmo em poder dos colaboradores em
momento anterior à formulação do acordo, todos transcritos na denúncia e referidos
na análise de mérito à frente. 
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Soma-se a esse conjunto probatório o quadro geral que pode ser esbo-
çado a partir dos diversos processos reunidos sob a denominação de Lava Jato, de-
monstrando que o caso ora denunciado se amolda de maneira plenamente coerente
com o quadro delitivo maior e instrumentalmente conexo, indicando a plausibilidade
da acusação. 

Ora, havendo tal corroboração das revelações efetuadas pelos colabora-
dores, não há que se falar em denúncia sem justa causa. São diversos e contundentes
os elementos de prova que dão lastro à acusação e robustecem as afirmações realiza-
das pelos colaboradores, sendo plenamente justificada a formalização da acusação. 

Ademais, tendo transcorrido toda a instrução probatória, desembocan-
do agora no oferecimento de alegações finais em que o Ministério Público Federal re-
quer a condenação dos acusados, é possível verificar que não estão presentes apenas
indícios de autoria (necessários à justa causa), mas a cabal comprovação da materiali-
dade, autoria e dolo (pressupostos ao Juízo condenatório), pelo que absolutamente
superada a questão. 

B. DO MÉRITO

1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

1.1. Crimes complexos e prova indiciária

Antes de se passar à análise das provas, para, a partir delas, concluir
pela presença de Juízo de convicção, suficiente para uma condenação criminal, da
existência dos crimes e da sua autoria, é necessário, ainda que brevemente, abordar
algumas premissas teóricas relevantes.2

Tratam os presentes autos de complexo esquema criminoso praticado
em variadas etapas e que envolveu diversas estruturas de poder, público e privado. 

A análise dos fatos engloba a existência de um cartel que se relacionava
de forma espúria com diretorias da maior estatal do país por mecanismo de corrup-
ção que era praticado com elevado grau de sofisticação, envolvendo a realização de
acordo prévio e genérico de corrupção que posteriormente era concretizado em situ-
ações específicas com a utilização de diversos e velados mecanismos (encontros e
trocas de mensagens pelas mais diversas formas, recurso a intermediários, prática de
atos funcionais aparentemente lícitos, celebração de contratos ideologicamente fal-
sos, entrega de dinheiro em espécie, operações de compensação, etc.).

O ponto aqui é que disso tudo flui que os crimes perpetrados pelos in-
vestigados são de difícil prova. Isso não é apenas “fruto do acaso”, mas sim da profis-

2 Essas premissas tomam por apoio, em grande parte, estudos mais profundos feitos na seguinte
obra: DALLAGNOL, Deltan Martinazzo. As lógicas das provas no processo: prova direta, indícios e pre-
sunções. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
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sionalização de sua prática e de cuidados deliberadamente empregados pelos réus. 
Ficou bastante claro  que os  envolvidos  buscavam,  a  todo momento,

aplicar técnicas de contrainteligência a fim de garantir sua impunidade em caso de
identificação pelos órgãos de repressão penal  do Estado.  Nesse sentido,  citam-se
como exemplos: a frequente utilização de códigos em conversas telefônicas e tele-
máticas, o registro documental de atividade ilícitas de forma dissimulada e as anota-
ções em agendas de códigos e iniciais de nomes de modo cifrado.

Se é extremamente importante a repressão aos chamados delitos de
poder e se, simultaneamente, constituem crimes de difícil prova, o que se deve fazer?
A solução mais razoável  é reconhecer a dificuldade probatória e,  tendo ela como
pano de fundo, medir adequadamente o ônus da acusação, mantendo simultanea-
mente todas as garantias da defesa. 

Nesse sentido,  no julgamento da AP 470, que não coincidentemente
era, também, um caso de lavagem de dinheiro envolvendo corrupção, assim se mani-
festou a Ministra Rosa Weber, fazendo uma perspicaz analogia com o crime de estu-
pro:

A lógica autorizada pelo senso comum faz concluir que, em tal espécie de criminali-
dade [crimes contra os costumes], a consumação sempre se dá longe do sistema de
vigilância. No  estupro, em regra, é quase impossível uma prova testemunhal. Isso
determina  que se atenue a rigidez da valoração,  possibilitando-se a conde-
nação do acusado com base na versão da vítima sobre os fatos confrontada
com os indícios e  circunstâncias que venham a confortá-la.  Nos delitos  de
poder não pode ser diferente. Quanto maior o poder ostentado pelo criminoso,
maior a facilidade de esconder o ilícito, pela elaboração de esquemas velados,
destruição de documentos,  aliciamento de testemunhas etc. Também aqui a
clareza que inspira o senso comum autoriza a conclusão (presunções, indícios e lóg-
ica na interpretação dos fatos).  Dai a maior elasticidade na admissão da prova
de acusação, o que em absoluto se confunde com flexibilização das garantias
legais (…) A potencialidade do acusado de crime para falsear a verdade implica o
maior valor das presunções contra ele erigidas.  Delitos no âmbito reduzido do
poder são, por sua natureza, em vista da posição dos autores, de difícil com-
provação pelas chamadas provas diretas. (…) A essa consideração, agrego que,
em determinadas circunstâncias, pela própria natureza do crime, a prova indireta é a
única disponível e a sua desconsideração, prima facie, além de contrária ao Direito
positivo e à prática moderna, implicaria deixar sem resposta graves atentados crimi-
nais a ordem jurídica e a sociedade (fl. 52.709-11).

A Ministra bem diagnosticou a situação: em crimes graves e que não
deixam provas diretas, ou se confere elasticidade à admissão das provas da acusação
e se confere o devido valor à prova indiciária, ou tais crimes, de alta lesividade, não
serão jamais punidos e a sociedade é que sofrerá as consequências. 

O Min. Ricardo Lewandowski foi por caminho semelhante ao proferir
seu voto no mesmo feito, destacando a importância dos elementos indiciários para
demonstrar o dolo em delitos desse jaez (ele analisava o delito de gestão fraudulen-
ta). Perceba-se:
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(...)  Nos delitos societários e, em especial, nos chamados “crimes de colarinho
branco”, nem sempre se pode exigir a obtenção de prova direta para a conde-
nação, sob pena de estimular-se a impunidade nesse campo.
O delito de gestão fraudulenta de instituição financeira é um exemplo clássico do
que acabo de afirmar. Sim, pois como distinguir uma gestão desastrosa, caracteriza-
da pela adoção de medidas desesperadas ou meramente equivocadas na administra-
ção de uma instituição de crédito daquelas tidas como fraudulentas ou mesmo teme-
rárias, ambas tipificadas como crimes?
É evidente, a meu ver, que o julgador, ao perscrutar os autos na busca de um
divisor de águas, irá apoiar-se, na maior parte dos casos, mais no conjunto de
indícios confirmados ao longo da instrução criminal, que acabam evidencian-
do a intenção delituosa dos agentes, do que nas quase sempre raras provas di-
retas do comportamento ilícito, sobretudo no que toca ao dolo.
Permito-me recordar que, de acordo com o art. 239 do Código de Processo Pe-
nal, a prova indiciária é “a circunstância conhecida e provada que, tendo rela-
ção com o fato, autoriza, por indução, concluir-se a existência de outra ou ou-
tras  circunstâncias”,  deixando evidente  a  possibilidade  de  sua utilização –
sempre parcimoniosa evidentemente - quando o Estado não logra obter uma prova
direta do crime. Significa dizer que o conjunto logicamente entrelaçado de indícios
pode assumir a condição de prova suficiente para a prolação de um decreto conde-
natório, nesse tipo de delito.
Mas isso, sublinho, sempre com o devido cuidado, conforme, aliás,  adverte Nicola
Framarino dei Malatesta:
“É necessário ter cautela na afirmação dos indícios, mas não se pode negar que a
certeza pode provir deles”.
A prova, como se sabe, é o gênero do qual fazem parte os indícios. Estes se in-
serem, portanto - desde que solidamente encadeados e bem demonstrados -
no conceito clássico de prova, permitindo sejam valorados pelo magistrado de
forma a possibilitar-lhe o estabelecimento da verdade processual.
(...) - destaques nossos.

Estudando a natureza da prova, verifica-se que os mais modernos auto-
res sobre evidência, nos Estados Unidos e na Europa, reconhecem que não há dife-
rença de natureza entre prova direta e indireta, e que a antiga aversão aos indícios
não passa de preconceito. 

Michele Taruffo3, por exemplo, afirma que:

(...) el grado de aceptabilidad de la prueba esta siempre determinado por una
o mas inferencias que deben estar fundamentadas em circunstancias precisas y en
criterios (cuando sean necesarios) reconocibles. Desde el punto de vista de la estruc-
tura lógica y del empleo de las máximas de experiencia,  estas inferencias no son
distintas de las que se formulan en el ámbito de la valoración de las pruebas indirec-
tas. Tanto en un caso como en el otro, en efecto, se trata siempre de vincular una cir -
cunstancia con una hipótesis de hecho por medio de una regla de inferencia -
sem destaque no original.

Se é assim, uma condenação pode legitimamente ter por base prova in-

3 TARUFFO. La Prueba de Los Hechos, 2005, p. 263.
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diciária. Casanovas, tratando da prova indiciária no narcotráfico, cita decisão proferida
na década de 90 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, na qual admitiu tal
legitimidade. Eis o trecho da decisão:

(...) en ejercicio de su función jurisdiccional, tratándose de la obtención y valoración
de las pruebas necesarias para la decisión de los casos que conoce, puede, en deter-
minadas circunstancias, utilizar tanto las pruebas circunstanciales como los indicios o
las presunciones como base de sus pronunciamientos, cuando de aquéllas puedan in-
ferirse conclusiones consistentes sobre los hechos (Caso Gangaram Panday, Sentencia
de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 49)4.

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, já em 1978, em Irlanda vs.
Gran Bretanha, reconheceu a higidez da prova indiciária para produzir convicção para
além da dúvida razoável: “a la hora de valorar la prueba, este Tribunal ha aplicado el
criterio de la prueba más allá de la duda razonable. Sin embargo tal tipo de prueba se
puede obtener de la coexistencia de inferencias suficientemente consistentes, claras y
concordantes o de similares presunciones de hecho no rebatidas”5. Tal entendimento foi
reiterado  nos  casos  Salman  vs.  Turquia,  de  27/06/2000,  Tamlin  vs.  Turquia,  de
10/04/2000, e Tahsin vs. Turquia, de 08/04/20046. 

Também o Tribunal Constitucional Espanhol, na STC 137/2005, reafirmou
o entendimento estabelecido desde a STC 174/1985, de que mesmo na falta de prova
direta, a prova indiciária pode sustentar uma condenação sem que seja violada a pre-
sunção de inocência, sempre que parta de fatos provados e que se possa inferir o de-
lito de indícios por um processo mental racional e conforme as regras do critério hu-
mano. Na Espanha, no ano de 2006, do total de 1.626 sentenças do Tribunal Supremo
Espanhol, em 204 se abordou de alguma forma a prova indiciária.7

Andrey Borges de Mendonça expõe a essencialidade da prova indiciária
com relação à demonstração do crime de lavagem de dinheiro:

A tentativa de buscar um equilíbrio entre a eficácia da persecução penal do delito de
lavagem e a proibição da inversão do ônus da prova deve passar pela utilização e
aceitação da prova indireta/indiciária, notadamente para comprovar os dois aspectos

4 CASANOVAS, Esther Elisa Angelán. La prueba indiciaria y su valoracion em los casos de narcotrafico y
lavado de activos.Jornada contra el crimen organizado: narcotráfico, lavado de activos, corrupción, trata
y tráfico de personas y terrorismo. Santo Domingo (República Dominicana): Comissionado de Apoyo a
la Reforma y Modernización de la Justicia. Mar. 2010. Disponível em: <http://www.comisionadodejusti-
cia.gob.do/phocadownload/Actualizaciones/Libros/2012/CRIMEN%20ORGANIZADO.pdf>.  Acesso  em:
19 maio 2012, p. 49.
5 apud GARCÍA, Joaquín Giménez. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos : perspectiva del
juez.  Disponível em: <http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>. Acesso
em: 19 maio 2012.
6 Joaquín Giménez García.  La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos : perspectiva del juez.
Disponível  em:  <http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>.  Acesso  em:
19 maio 2012.
7 Joaquín Giménez García.  La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos: perspectiva del juez.
Disponível  em:  <http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>.  Acesso  em:
19 maio 2012.
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centrais da produção probatória do delito de lavagem, quais sejam: a origem ilícita
dos bens, valores e direitos e o elemento subjetivo do tipo. O uso de indícios é de im-
portância inquestionável para provar ambos os requisitos, especialmente para suprir
as carências da prova direta em processos penais relativos a atividades delitivas en-
quadradas naquilo que se conhece como criminalidade organizada. De fato, será ha-
bitual que não haja prova direta das circunstâncias relacionadas à procedência ilícita
dos bens e do elemento subjetivo. Justamente por isto,  a prova indiciária adquire
especial importância no delito de lavagem de dinheiro, já tendo se afirmado
que se trata da “rainha” das provas em matéria de lavagem [LOMBARDERO EX-
PÓSITO, Luis Manuel]. Realmente, é a utilização da prova indiciária que poderá
permitir uma eficaz persecução penal dos delitos de lavagem, impedindo que
a impunidade reine nesta espécie de delitos. No Brasil, esta importância ainda
não foi visualizada por parcela da doutrina e da jurisprudência, que continua a pos-
suir enorme resistência em aceitar a possibilidade de condenação com base em “indí-
cios”. Porém, esta resistência se deve, em parte, a um equívoco na fixação dos concei-
tos. A palavra indícios é polissêmica e foi empregada pelo próprio legislador, no CPP,
de diversas maneiras diferentes, com sentidos variados em relação ao distinto mo-
mento processual em que é utilizada. Em um desses sentidos, o legislador faz men-
ção aos “indícios de prova”, referindo-se a um conjunto de provas que permita um
Juízo de probabilidade. (…). Porém, veja que a expressão indícios, neste sentido, deve
ser interpretada não como prova indireta, mas sim como um conjunto de provas que
demonstrem, razoavelmente, uma suspeita fundada (…). Em outras palavras, a ex-
pressão indícios, nesta acepção, está se referindo a uma cognição vertical (quanto à
profundidade) não exauriente,  ou seja,  uma cognição sumária,  não profunda,  em
sentido oposto à necessária completude da cognição, no plano vertical, para a prola-
ção de uma sentença condenatória. Vale destacar que o próprio STF já reconheceu
esses sentidos polissêmicos [STF – RE 287658 e HC 83.542/PE]. Porém, estes “indícios
de prova” não podem ser confundidos com a “prova de indícios, esta sim disciplinada
no art. 239 do CPP, aqui considerada em sua “dimensão probatória”. (…). Assim, ao
contrário do que alguns afirmam,  a prova indiciária pode – e no caso da lava-
gem, deve, em razão da dificuldade de se obter provas diretas – ser utilizada
para embasar um decreto condenatório, pois permite uma cognição profunda
no plano vertical, de sorte a permitir que o Juízo forme sua cognição acima de
qualquer dúvida razoável  8 - sem destaque no original.

O Supremo Tribunal Espanhol, no mesmo sentido, já externou que em
delitos como tráfico de droga o usual é contar apenas com provas indiciárias, e que o
questionamento de sua aptidão para afastar a presunção da inocência acarretaria a
impunidade das formas mais graves de criminalidade (STS9 1637/199910, repetido em
outros julgamentos). Chegou a afirmar que “(...) pretender contar com prova direta da
autoria, é apostar na impunidade destas condutas desde uma ingenuidade inadmissível
(...)” (STS 866/2005). Se os indícios são meios aptos para condenação, como qualquer
outra prova, só se pode compreender que o STE quis, com isso, afirmar a necessidade
de alguma flexibilização do standard de prova para casos de prova mais difícil, con-
forme sustentado pela Ministra Rosa Weber quando fez a analogia com o estupro.
Tudo isso, evidentemente, respeitado o standard beyond a reasonable doubt. 

8 MENDONÇA, Andrey Borges de. Do processo e julgamento. In: CARLI, Carla Veríssimo de. (Org.). La-
vagem de dinheiro: prevenção e controle penal. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2011, p. 501-503.
9 Sentença do Tribunal Supremo.
10 Disponível em: <http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>. Acesso em: 19 maio 2012.
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O próprio entendimento segundo o qual “não é exigida prova cabal”
do crime antecedente da lavagem de dinheiro, que foi externado exemplificativamen-
te  nas  apelações  criminais  2000.71.00.041264-1  e  ACR  2000.71.00.037905-4  pelo
TRF4, citadas por Moro11, indica a assunção da necessária flexibilização de  standard
dentro dos limites permitidos pelo modelo beyond a reasonable doubt.

O STF, em vários acórdãos, tem externado que a prova por indícios,
no sistema do livre convencimento motivado, é apta a lastrear decreto condenatório,
mesmo quando baseada em presunções hominis. 

No HC 111.666, cuja redação é repetida em vários outros arestos da
1ª Turma do STF (HC 103.118, HC 101.519, p. ex.), o STF entendeu que a exigência de
prova direta em crimes complexos vai de encontro à efetividade da Justiça, e que a
dedicação do agente a atividades delitivas podia ser inferida da quantidade dos en-
torpecentes apreendidos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE
DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DRO-
GA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILI-
DADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO.  PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. IN-
DÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. DESCABIMEN-
TO NA VIA ELEITA.  ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNS-
TÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº
11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM
DENEGADA. 1. O § 4º do artigo 33 da Lei de Entorpecentes dispõe a respeito da cau-
sa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários
para tanto: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas
e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se tratasse de pre-
sunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório
seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos condu-
centes a conclusão de que o paciente era dado à atividade delituosa. 3. O princípio
processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presun-
ções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puni-
endi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova
indiciária, definindo-a no art. 239 como “a circunstância conhecida e provada,
que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência
de outra ou outras circunstâncias”. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto
Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-
162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, jul-
gado  em  06/10/2009,  DJe-213  DIVULG  12-11-2009  PUBLIC  13-11-2009  EMENT
VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras,  o julgador pode, mediante um fato devi-
damente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocí-
nio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela
ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 5.
A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema alta-
mente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a
esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento moti-
vado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, pratica-

11 MORO, Sergio Fernando. Autonomia do crime de lavagem e prova indiciária. Revista CEJ, Brasília, 
Ano XII, n. 41, p.11-14, abr./jun. 2008.
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mente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O Juí-
zo de origem procedeu a atividade intelectiva irrepreensível, porquanto a apreensão
de grande quantidade de droga é fato que permite concluir,  mediante raciocínio
dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além dis-
so, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. In casu, o Juízo
de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de
cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha), destacando a forma como esta-
vam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de facha-
da que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos anteceden-
tes criminais, circunstâncias concretas obstativas da aplicação da referida minorante.
8. Ordem denegada (HC 111666, R. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. 8/5/2012) - sem destaque
no original.

No HC 70.344, julgado em 1993, o STF reconheceu que os indícios “são
equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entre-
tanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e
próximo”.

Em conclusão, há farta doutrina e jurisprudência, brasileira e estrangeira,
que ampara a dignidade da prova indiciária e sua suficiência para um decreto conde-
natório. Paralelamente, há um reconhecimento da necessidade de maior flexibilidade
em casos de crimes complexos, cuja prova é difícil, os quais incluem os delitos de po-
der. Conduz-se, pois, à necessidade de se realizar uma valoração de provas que esteja
em conformidade com o moderno entendimento da prova indiciária.

1.2. Modernas técnicas de análise de evidências

As duas mais modernas teorias sobre evidência atualmente são o pro-
babilismo, na vertente do bayesianismo, e o explanacionismo. Não é o caso aqui de
se realizar uma profunda análise teórica delas, mas apenas de expor seus principais
pontos, a fim de usar tal abordagem na análise da prova neste caso.12

Muito sucintamente, o bayesianismo, fundado na atualização de proba-
bilidades condicionais do Teorema de Bayes, busca atualizar a probabilidade de uma
hipótese com base em evidências apresentadas. Na linguagem probabilística,  uma
evidência “E” confirma ou desconfirma uma hipótese “H”. Contudo, a vertente proba-
bilística de análise de prova apresenta inúmeras dificuldades para as quais ainda não
foi apresentada resposta convincente, como o problema das probabilidades iniciais, a
complexidade dos cálculos, o problema da classe de referência, o paradoxo das con-
junções, as evidências em cascata, etc.

Já de acordo com o explanacionismo, a evidência é vista como algo que
é explicado pela hipótese que é trazida pela acusação ou pela defesa. O explanacio-
nismo tem por base a lógica abdutiva, desenvolvida por Charles Sanders Peirce no
início do século XIX. Para se ter ideia da força que assumiu a abdução, que foi deno-

12 Essas premissas tomam por apoio, em grande parte, estudos mais profundos feitos na seguinte
obra: DALLAGNOL, Deltan Martinazzo. As lógicas das provas no processo: prova direta, indícios e pre-
sunções. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
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minada inferência para uma melhor explicação (“inference to the best explanation”)
pelo filósofo Harman, pode-se citar uma obra da década de 80 em que Umberto Eco,
junto com outros renomados autores, examinaram exemplos do uso dessa lógica em
inúmeras passagens de Sherlock Holmes. Na linguagem explanacionista, a hipótese
fática “H” que é tomada como verdadeira é aquela que melhor explica a evidência “E”,
ou o conjunto de evidências do caso. Assim, a melhor hipótese para a evidência con-
sistente em pegadas na areia é a hipótese de que alguém passou por ali. O explanaci-
onismo apresenta diversas vantagens, havendo pesquisas que indicam que jurados e
juristas refletem sobre as provas segundo a lógica explanacionista.

O explanacionismo, na verdade, apenas organiza em fases e etapas de
análise aquilo que todos nós, investigadores, juristas, advogados, promotores e juízes,
já fazemos no dia a dia. A mesma lógica é seguida por médicos em diagnósticos, por
mecânicos, ou por nós no dia a dia. A inteligência artificial tem aplicado ligações ex-
planatórias para realizar análises computacionais de situações e apontar prováveis di-
agnósticos ou conclusões. No viés explanacionista, a hipótese que deve ser adotada
como verdadeira é aquela que melhor explicar as provas colhidas. 

Combinando o explanacionismo com o standard de prova da acusação,
que se identifica como a prova para além de uma dúvida razoável, pode-se chegar à
conclusão quanto à condenação ou absolvição do réu.

1.3. Standard de prova

O melhor standard de prova que existe foi desenvolvido no direito an-
glo-saxão, e é o “para além da dúvida razoável”. Esse standard decorreu da constata-
ção, pelas cortes inglesas no século XVII, de que a certeza é impossível, e de que,
caso exigida certeza,  os jurados absolveriam mesmo aqueles réus em relação aos
quais há abundante prova. Em 1850 as cortes já estavam aplicando o “reasonable
doubt standard”, que hoje é um dos mais conhecidos na vida pública americana.

Certeza, filosoficamente falando, é um atributo psicológico e significa
ausência de capacidade de duvidar. O estado de certeza diz mais a respeito da falta
de criatividade do indivíduo do que a respeito da realidade. Toda evidência, por natu-
reza, é plurívoca. A partir de cada evidência, teoricamente, podem-se lançar infinitas
hipóteses explicatórias, muito embora muitas vezes apenas poucas delas poderiam
ser consideradas plausíveis.

Assim, o que se deve esperar no processo penal é que a prova gere uma
convicção para além de uma dúvida que é razoável, e não uma convicção para além
de uma dúvida meramente possível. É possível que as cinco testemunhas que afir-
mam não se conhecer, e não conhecer suspeito ou vítima, mintam por diferentes ra-
zões que o suspeito matou a vítima, mas isso é improvável.

A Suprema Corte americana traçou alguns parâmetros para a dúvida ra-
zoável.  Ela é menos do que uma dúvida substanciosa ou grave incerteza (Cage v.
Louisiana, 1990), mas é mais que uma mera dúvida possível (Sandoval v. California,

  26/268



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

1994).
Aos poucos, o melhor standard, para além da dúvida razoável, vem sen-

do incorporado em nosso sistema. Na AP 470, por exemplo, houve 58 referências à
expressão “dúvida razoável”.13 O Ministro Luiz Fux, na AP 470, bem enquadrou a ques-
tão da exigência de prova para a condenação, discorrendo que o standard de conde-
nação criminal:

(…) não impõe que qualquer mínima ou remota possibilidade aventada pelo acusado
já impeça que se chegue a um Juízo condenatório. Toda vez que as dúvidas que sur-
jam das alegações da defesa e das provas favoráveis à versão dos acusados não fo-
rem razoáveis, não forem críveis diante das demais provas, pode haver condenação.
Lembremos que a presunção de não culpabilidade não transforma o critério da 'dúvi-
da razoável' em 'certeza absoluta'. (STF, Plenário, AP 470, 2012, fl. 53.118-53.119).

1.4. Autoria no contexto da nova criminalidade

Os delitos consequentes da moderna criminalidade (como crimes ma-
croeconômicos  e  societários)  possuem algumas características  peculiares,  erigindo
novas questões, inclusive em torno de autoria, conforme já se vem reconhecendo e
enfrentando (v.g. as discussões acerca da “denúncia geral”, em contraposição à ge-
nérica, e da aplicação da teoria do domínio do fato em relação crimes societários).

Tais delitos constituem fenômeno criminológico próprio a demandar ar-
cabouço hermenêutico específico. Aliás, foi a tentativa de estender a dogmática tradi-
cional, aplicável aos crimes “comuns”, à seara dos crimes modernos que demonstrou
a sua insuficiência e a revisão de alguns conceitos nesse campo. 

A doutrina e a jurisprudência têm mostrado avanços nessa questão, in-
teressando-nos aqui, especificadamente, a questão da autoria em crimes praticados
no âmbito de organizações empresariais.

Em crimes dessa modalidade, pertinente o destacado pelo d. juiz federal
Sergio Eduardo Cardoso, em sentença nos autos nº 0000327-29.2002.404.7209, no
sentido de que “ao contrário dos chamados crimes de sangue, cuja autoria é direta e
imediatamente apreendida a partir da ação quase instantânea,  os crimes de colari-
nho branco, dentre os quais figura o dos presentes autos, exigem instrumentos téc-
nico-jurídicos inerentes a uma dogmática que dialogue com as características
peculiares das organizações corporativas contemporâneas”14. 

Nesse sentido, decisões judiciais importantes em relação a crimes prati-
cados por organizações criminosas e no âmbito de organizações empresariais vêm
incorporando e desenvolvendo não somente a teoria do domínio do fato como tam-
bém uma de suas vertentes específicas, a teoria do domínio da organização.

13DALLAGNOL, Deltan Martinazzo.  As lógicas das provas no processo: prova direta, indícios e presun-
ções. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 274. No capítulo 8, o standard de prova para con-
denação criminal é analisado.

14Juízo Substituto da 1ª Vara Federal de Jaraguá do Sul/SC, sentença publicada em 22/3/2012, fl. 798-
800v.
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Consoante aponta a mais moderna doutrina, a teoria do domínio do
fato, desenvolvida sobretudo a partir das formulações de Claus Roxin, possibilita mais
acertada distinção entre autor e partícipe, permitindo melhor compreensão da coau-
toria e da figura do autor mediato. De acordo com essa teoria, nas palavras de Jorge
de Figueiredo Dias: 

“Autor é, segundo esta concepção e de forma sintética e conclusiva, quem domina o
facto, quem dele é “senhor”, quem toma a execução “nas suas próprias mãos” de tal
modo que dele depende decisivamente o se e o como da realização típica; nesta pre-
cisa acepção se podendo afirmar que o autor é a figura central do acontecimento.
Assim se revela e concretiza a procurada síntese, que faz surgir o fato como unidade
de sentido objectiva-subjectiva: ele aparece, numa sua vertente como obra de uma
vontade que dirige o acontecimento, noutra vertente como fruto de uma contribuição
para o acontecimento dotada de um determinado peso e significado objectivo”15

 
Segue o doutrinador, reproduzindo os ensinamentos de Roxin, demons-

trando que o domínio do fato que determina a responsabilização do agente por au-
toria pode se dar de três maneiras:

“O agente pode dominar o facto desde logo na medida em que é ele próprio quem
procede à realização típica, quem leva a cabo o comportamento com seu próprio
corpo (é o chamado por Roxin domínio da acção que caracteriza a autoria imedi-
ata). Mas pode também dominar o facto e a realização típica mesmo sem nela fisica-
mente participar, quando domina o executante através de coacção, de erro ou de um
aparelho organizado de poder (quando possui o domínio da vontade do executante
que caracteriza a autoria mediata). Como pode ainda dominar o facto através de
uma divisão de tarefas com outros agentes, desde que, durante a execução, possua
uma função relevante para a realização típica (possuindo o que Roxin chamou o
domínio funcional do facto que constitui o signo distintivo da co-autoria)”.16

Duas conclusões nos interessam do trecho transcrito:  1)  a  realização
pessoal dos elementos do tipo sempre caracteriza autoria, seja na vertente domínio
de ação ou domínio funcional do fato; e 2) no âmbito do domínio da vontade, a atua-
ção do autor mediato perante o imediato pode se dar por 3 formas distintas: coação,
erro ou por meio de um aparelho organizado de poder.

Na última das modalidades de autoria mediata, a chamada teoria do
domínio da organização, o autor mediato responde juntamente, em coautoria, com o
executante da ordem (autor pelo domínio da ação). Nas palavras de Luís Greco e Ala-
or Leite: 

“Há, além das acima mencionadas, uma situação adicional, mais notória e menos
questionada de  autoria mediata por meio de um instrumento plenamente re-
sponsável. Trata-se da terceira forma de autoria mediata: além do domínio sobre a
vontade de um terceiro por meio de erro ou de coação, propõe Roxin, de forma origi-

15 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral: tomo I: questões fundamentais: a doutrina 
geral do crime. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 765/766.
16DIAS, idem, p. 767/768.
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nal, que se reconheça a possibilidade de domínio por meio de um aparato orga-
nizado de poder,  categoria  que ingressou na discussão em artigo publicado por
Roxin em 1963 na revista Goltdammer’s Archiv für Strafrecht,37 e que é objeto con-
stante das manifestações de Roxin.38 Aquele que, servindo-se de uma organiza-
ção verticalmente estruturada e apartada, dissociada da ordem jurídica, emite
uma ordem cujo  cumprimento  é  entregue a  executores  fungíveis,  que fun-
cionam como meras engrenagens de uma estrutura automática, não se limita
a instigar, mas é verdadeiro autor mediato dos fatos realizados. (...)”

Em que pese Roxin refute aplicação da teoria do domínio da organiza-
ção no âmbito empresarial por entender que somente se amolda a organizações dis-
sociadas da ordem jurídica17, é fato que a teoria foi desenvolvida de forma autônoma
tanto na aplicação jurisprudencial quanto na sua adaptação a outros países, de forma
a se admitir tal possibilidade.

Nesse sentido, Bruna Martins Amorim Dutra não apenas aponta que re-
ferida teoria é aplicada para dirigentes de empresas pelo próprio Superior Tribunal
Alemão18, como defende tal possibilidade no âmbito doutrinário e indica que assim
vem sendo aplicada pelos tribunais brasileiros:

“Conforme é sabido, a teoria do domínio do fato ou teoria objetivo-subjetiva, pionei-
ramente apresentada por Hans Welzel na obra Studien zum system des strafrechts e
desenvolvida por Roxin em sua monografia Täterschaft und Tatherrschaft10, propug-
na que é autor aquele que realiza um aporte relevante para o cometimento do crime
e possui o ânimo de dirigir a realização do fato. Trata-se de um conceito ontológico,
uma vez que deriva da realidade fática. Em síntese, o autor delitivo seria aquele que
detivesse o efetivo controle do fato criminoso, sendo “señor y dueño de su decisión y
su ejecución, y con esto, dueño y señor de ‘su’ hecho, al cual le da forma consciente-
mente en su existencia y en su forma” (Welzel, 2007, p. 82-83).
Por conseguinte, os requisitos caracterizadores do domínio do fato em virtude
do domínio da organização devem ser estabelecidos de modo a viabilizar a
identificação do controle da empreitada criminosa por parte do dirigente da
estrutura de poder, sob os pontos de vista objetivo e subjetivo. Nesse contexto,
conforme defende Kai Ambos (1999, p. 133-165), a desvinculação do aparato
em relação ao ordenamento jurídico não parece ser um pressuposto indispen-
sável para a configuração do domínio da organização.
Argumenta Claus Roxin (2000, p. 276-278) que, nas organizações associadas ao Di-
reito, existiria a devida expectativa de que as ordens ilícitas não fossem cumpridas,
motivo pela qual não haveria substitutibilidade dos executores, uma vez que estes
deveriam ser recrutados individualmente para o plano delitivo. Todavia, tal sustenta-
ção recai no próprio requisito da fungibilidade, demonstrando ser este o verdadeiro

17 Nesse sentido, vale destacar que a preocupação central de Roxin é a questão da responsabilização
dentro de estruturas estatais, desenvolvendo sua teoria sobretudo em relação à responsabilização
penal dos líderes nazistas.

18 Nesse sentido, conclui que “a jurisprudência do Superior Tribunal Federal alemão se pacificou no
sentido de admitir a aplicabilidade da construção roxiniana aos casos de delinquência empresarial,
conquanto que satisfeitos os requisitos para a configuração do domínio da organização pelo diri -
gente da empresa”. DUTRA, Bruna Martins Amorim.  A aplicabilidade da Teoria do Domínio da
Organização no âmbito da criminalidade empresarial brasileira,  in Inovações no Direito Penal
Econômico – Contribuições Criminológicas Político-Criminais e Dogmáticas.  Organizador: Artur de
Brito Gueiros Souza. Brasília: ESMPU, 2011. p. 231.
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fator imprescindível para a caracterização do domínio da organização.
Com efeito, é a fungibilidade dos executores que permite identificar o funcionamento
automático da organização, de modo que “o atuante imediato é apenas uma rolda-
na substituível dentro das engrenagens do aparato de poder” (Roxin, 2008, p. 324).
Assim, malgrado o destinatário da ordem ilícita seja livre – ao contrário do que ocor-
re no domínio do erro, da coação e da inimputabilidade –, sua negativa em cumpri-
la não frustra o projeto do dirigente, visto que pode ser imediatamente substituído
por alguém que, com domínio da ação, aceitará sua execução. Portanto, satisfeito
esse requisito, é possível afirmar que o homem de trás possui o domínio do fato em
virtude do domínio da organização, independentemente de estar ou não a estrutura
de poder dissociada do Direito, sendo autor mediato por deter o controle da emprei-
tada criminosa sob os pontos de vista objetivo e subjetivo.
Assentadas tais premissas,  concluímos, em oposição à doutrina estrangeira
predominante, que a teoria do domínio da organização pode ser aplicada aos
casos de criminalidade empresarial, conquanto se comprove o domínio concre-
to do fato delituoso por parte do empresário, nos moldes expostos acima, ou
seja, considerando que o conceito de autor é ontológico, uma vez demonstrado
que a empresa é dotada de organização e que o êxito do plano delitivo do seu
dirigente restava assegurado pela fungibilidade dos executores, forçoso reco-
nhecer a configuração da autoria de escritório.”19

Some-se a isso a observação de que, em que pese os agentes integras-
sem pessoa jurídica lícita, em verdade constituíram verdadeiro núcleo de organização
criminosa endógeno no seio da empresa. Pode-se citar, nesse sentido, a seguinte ob-
servação:

“as respostas ao perigo das organizações criminosas não podem ficar limitadas aos
grupos dedicados às atividades violentas, como roubo de cargas e carros-forte, não
podendo ignorar as redes e devendo alcançar também a criminalidade dos podero-
sos, cometida nos escritórios e nos gabinetes, nos quais as características de hierar-
quização, compartimentalização e divisão de tarefas são ainda mais acentuadas. Em
outras palavras, as circunstâncias de não se tratar de uma organização com hie-
rarquia rígida, de ser integrada por agentes públicos, de ocultar-se formalmente por
detrás de uma fachada empresarial ou  tratar-se de uma empresa formalmente
constituída não podem servir de anteparo ou empecilho à persecução penal
com os instrumentos adequados à criminalidade contemporânea”20.

Admitida essa premissa, tem-se que o autor mediato, no caso, serve-se
da estrutura empresarial que domina para determinar a atuação do ator imediato
que, apesar de fungível, opta dolosamente por praticar a conduta:

“O domínio do fato do “homem de trás” dentro do aparato é importante para a
eventual substituição de autores na execução do delito, mas também para o conven-
cimento do engajamento na organização, sendo estas duas importantes e diferentes

19 DUTRA, idem, p. 232/233. Vale ressaltar que a autora defende tal entendimento tão somente para
condutas comissivas, e não omissivas, do dirigente. Quanto à jurisprudência nacional, mais à frente, a
fl. 236, assevera: “A jurisprudência nacional, portanto, não obstante o entendimento doutrinário predo-
minante em contrário, tem seguido a orientação do Superior Tribunal Federal alemão ao admitir a ex-
tensão da construção roxiniana a organizações que atuem no âmbito da licitude, como as empresas”.
20 Crime organizado e proibição de insuficiência, Ed. Livraria do Advogado, 2010, p. 103/118.

  30/268



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

situações. Consequentemente a integração à organização torna-se algo como uma
tendência, esperando-se que o membro nela se engaje. Este pode ser um raciocínio
utilizado para que os integrantes atuem diretamente por si só e não se fixem no sig-
nificado da sua conduta. O significado de uma organização é também de cresci-
mento interno, como o desenvolvimento em carreira, necessidade de valora-
ção, de ideologia deslumbrante ou também de impulso criminológico, acredi-
tando-se poder, impunemente, integrar uma organização ilegal. Então resulta
que o integrante se divide internamente assumindo o seguinte convencimento:
“Se eu não fizer, um outro o fará”. Por fim há também circunstâncias que em-
bora não necessárias – ou de justificativas equivocadas do homem de trás, em
determinadas situações, em algum ponto de aproximam: a conscientização e
a vontade do executor escapam um pouco (são desviadas) em face da abran-
gência da situação que se afigura, como o desprezo de seus colegas ou outras
questões sociais paralelas, ou o cálculo de que apesar do objetivo ilegal e a
sua potencial  punibilidade,  “ordens  superiores”  devem ser  cumpridas.  Mas
mesmo com estes distintos e variados fatores possíveis, a culpa e a responsa-
bilidade dos copartícipes não se excluem. Suas consequências somente, eventual-
mente, pouco se reduzem; e, em pelo menos uma característica até mesmo aumen-
tam, direcionando-se para um ponto em comum:  eles quiseram se tornar mem-
bros e se integrar àquela organização desenvolvida e previamente constituída,
e que, à parte de sua possível substituição pelo “homem de trás”, com ele es-
tabeleceu uma base de segurança sob a assertiva da recíproca confiança.
Segue-se a interessante colocação de Claus Roxin:
“(…?) Según mi concepción, aquí es autor mediato todo aquel que está colocado en la
palanca de un aparato de poder -sin importar el nivel jerárquico – y que a través de
órdenes puede dar lugar a delitos en los cuales no importa la individualidad del eje-
cutante. ‘Luego, la “fungibilidad”, es decir, la posibilidad ilimitada de reemplazar al
autor inmediato, es lo que garantiza al hombre de atrás la ejecución del hecho y le
permite dominar los acontecimientos. El actor inmediato solamente es un “engrena-
je” reemplazable en la maquinaria del aparato de poder. Esto no cambia para nada
el hecho de que quien finalmente ejecute de propiamano el homicidio sea punible
como autor inmediato. Pese a todo, los dadores de la orden ubicados en la pa-
lanca del poder son autores mediatos, pues la ejecución del hecho, a diferencia
de la inducción, no depende de la decisión del autor inmediato. Dado que la
autoría inmediata del ejecutante y la mediata del hombre de atrás descansan
en presupuestos diferentes -la primera, en la propia mano, la segunda en la
dirección del aparato- pueden coexistir tanto lógica como teleológicamente,
pese a lo que sostiene una difundida opinión contraria. La forma de aparición del au-
tor mediato que se ha explicado constituye la expresión jurídica adecuada frente al
fenómeno del “autor de escritorio”, el cual, sin perjuicio de su dominio del hecho, de-
pende necesariamente de autores inmediatos’. El modelo presentado de autoría me-
diata no solamente alcanza a delitos cometidos por aparatos de Poder Estatal, sino
también rige para la criminalidad organizada no estatal y para muchas formas de
aparición del terrorismo.(...)”21

Tais conceitos são fundamentais em delitos macroeconômicos e societá-
rios, perpetrados no âmbito de estruturas empresariais com múltiplos executores e
de cuja complexidade organizacional valem-se os criminosos, consoante reconhecido
pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no seguinte excerto do voto do relator

21 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Autoria pelo domínio do fato em organizações criminosas.  Revista
dos Tribunais, Vol. 937/2013, p. 437, Nov./2013, DTR\2013\9843.
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da ACR 5014511-23.2011.404.7100, 8ª T., D.E. 15/4/2013, Des. Fed. Paulo Afonso Brum
Vaz:

“(...) Com efeito, a criminalidade contemporânea, sobretudo nos delitos ditos
empresariais, é caracterizada, quase sempre, por um verdadeiro e intrincado
sistema de  divisão  do  trabalho  delituoso  no  qual  são  repartidas,  entre  os
agentes executores da ação criminosa, uma multiplicidade de tarefas, cada
qual fundamental à consecução do fim comum. As categorias tradicionais de
co-autor e partícipe, assim, em vista do modelo organizacional que passou, na
época moderna, a caracterizar a prática delitiva societária, não se mostram
mais suficientes para a atribuição da responsabilidade penal individual.  Foi
assim que, a partir de uma formulação idealizada por Claus Roxin em sua monogra-
fia Täterschaft und Tatherrschaft ("Autoria e Domínio do Fato") para estabelecer a
responsabilidade oriunda dos crimes cometidos pelo Estado nacional-socialista ale-
mão, construiu-se o conceito de autor mediato, ou seja, aquele que, atuando na
cúpula da associação criminosa, dirige a intenção do agente responsável pela
prática direta do ato delituoso. O autor mediato não tem, propriamente, o do-
mínio do fato, mas sim o domínio da organização, que, segundo o vaticínio de
Jorge de Figueiredo Dias, "constituye una forma de dominio-de-la-voluntad que, in-
diferente a la actitud subjetivo-psicológica del específico ejecutor, no se confunde con
el dominio-del error o con el dominio-de-la-coacción, integrando un fundamento au-
tónomo de la autoría mediata" (Autoría y Participación en el Dominio de la Crimina-
lidad Organizada: el "Dominio de la Organización".  In OLIVÉ, Juan Carlos Ferré e
BORRALLO, Enrique Anarte. Delincuencia organizada - Aspectos penales, procesales y
criminológicos. Huelva: Universidad de Huelva, 1999).
"En la discusión que ha sucedido a la construcción científica de la autoría mediata",
pondera Carlos Gómez-Jara Diez, "(...) puede observarse cómo la piedra angular ra-
dica en el criterio que fundamenta el dominio de la organización", consignando o re-
ferido doutrinador, a respeito, que "la responsabilidad del superior jerárquico viene
dada por su «dominio de la configuración relevante superior»". Salienta, sobretudo,
que "esta possibilidad entra en consideración cuando el superior jerárquico sabe más
sobre ma peligrosidad para los bienes juridicos que su proprio subordinado" (¿Res-
ponsabilidade penal de los directivos de empresa en virtud de su dominio de la orga-
nización? Algunas consideraciones críticas. In Revista Ibero-Americana de Ciências
Penais. Porto Alegre: ESMP, 2005. n. 11, p. 13). (...)”. - grifos adicionados.

Isso é ainda mais relevante quando diante de crimes praticados no seio
de estruturas  organizacionais  em que o superior  lança  mão de  expedientes  mais
complexos a fim de não só se afastar – na aparência – da cadeia causal de decisões e
evitar responsabilizações, mas se ocultar. Nesse sentido, no julgamento da AP. 470, a
ilustre Ministra Rosa Weber destacou o entendimento de que, em crimes empresari-
ais, há verdadeira presunção relativa da autoria dos respectivos dirigentes:

“(...) Mal comparando, nos crimes de guerra punem-se, em geral, os generais estrate-
gistas que, desde seus gabinetes, planejam os ataques, e não os simples soldados que
os executam, sempre dominados pela subserviência da inerente subordinação.  Do
mesmo modo nos crimes empresariais a imputação, em regra, deve recair so-
bre os dirigentes, o órgão de controle, que traça os limites e a qualidade da
ação que há de ser desenvolvida pelos demais. Ensina Raul Cervini:
“Por consiguiente, para la imputación es decisivo el dominio por organización del
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hombre de atrás. Su autoria mediata termina solo em aquel punto en el que ‘faltan
los presupuestos precisamente en esse dominio por organización’” (El Derecho Penal
de La Empresa Desde Una Visión Garantista, Ed. Bdef, Montevideo, 2005, p. 145)
Em verdade, a teoria do domínio do fato constitui uma decorrência da teoria
finalista de Hans Welzel. O propósito da conduta criminosa é de quem exerce
o controle, de quem tem poder sobre o resultado. Desse modo, no crime com
utilização da empresa, autor é o dirigente ou dirigentes que podem evitar que
o resultado ocorra. Domina o fato quem detém o poder de desistir e mudar a
rota da ação criminosa. Uma ordem do responsável seria o suficiente para não
existir o comportamento típico. Nisso está a ação final.
Assim, o que se há de verificar, no caso concreto, é quem detinha o poder de
controle da organização para o efeito de decidir pela consumação do delito. Se
a resposta for negativa haverá de concluir-se pela inexistência da autoria. Volta-se
ao magistério do uruguaio Raul Cervini:
“En ese caso, el ejecutor es un mero instrumento ciego del hombre de atrás y, enton-
ces parece posible imputar la autoria mediata a éste.” (ob. cit. p. 146)
Importante salientar que, nesse estreito âmbito da autoria nos crimes empre-
sariais, é possível afirmar que se opera uma presunção relativa de autoria dos
dirigentes. Disso resultam duas consequências: a) é viável ao acusado comprovar
que inexistia o poder de decisão; b) os subordinados ou auxiliares que aderiram à ca-
deia causal não sofrem esse Juízo que pressupõe uma presunção juris tantum de au-
toria. (...)”. - grifos adicionados.

O próprio direito positivado vem reconhecendo a atuação por domínio
do fato em delitos complexos, podendo-se citar, como exemplo, o § 3º do art. 2º da
Lei de Organizações Criminosas, que reconhece majorante àquele que exerce o co-
mando da organização, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. No
mesmo sentido, com a já citada Bruna Marins Amorim Dutra, pode-se citar os artigos
11, caput da Lei 8.137 e 75 do Código de Defesa do Consumidor, bem como a agra-
vante instituída pelo art. 62, I, do Código Penal22.

Daí porque a acusação em tela foi dirigida contra os reais controladores
das empresas contra os quais havia prova de envolvimento nos crimes, sem prejuízo
da atribuição de responsabilidade penal a outros agentes que com eles colaboraram
praticando condutas fundamentais à obtenção da finalidade comum.

2. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA

2.1. Pressupostos teóricos fixados pelo STF quanto aos crimes de 
corrupção – questão dos atos de ofício

No julgamento da Ação Penal 470 (Caso Mensalão), a Suprema Corte
Brasileira travou amplo debate sobre as premissas teóricas dos crimes de corrupção
ativa e passiva, fixando entendimento que serve de parâmetro para casos futuros. As
conclusões da corte máxima brasileira foram assim ementadas:

22 DUTRA, idem, p. 243/244.
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“2. Premissas teóricas aplicáveis às figuras penais encartadas na denúncia:
(...)
2.7. Corrupção: ativa e passiva. Ao tipificar a corrupção, em suas modalidades passi-
va (art. 317, CP) e ativa (art. 333, CP), a legislação infraconstitucional visa a comba-
ter condutas de inegável ultraje à moralidade e à probidade administrativas, valores
encartados na Lei Magna como pedras de toque do regime republicano brasileiro
(art. 37,  caput  e § 4º, CRFB), sendo a censura criminal da corrupção manifestação
eloquente da intolerância nutrida pelo ordenamento pátrio para com comportamen-
tos subversivos da res publica nacional.
2.7.1. O crime da corrupção, seja ela passiva ou ativa, independe da efetiva
prática de ato de ofício, já que a lei penal brasileira não exige referido ele-
mento para fins de caracterização da corrupção, consistindo a efetiva prática
de ato de ofício em mera circunstância acidental na materialização do   referi-
do ilícito, o móvel daquele que oferece   a peita, a finalidade que o anima, po-
dendo até mesmo contribuir para sua apuração, mas irrelevante para sua con-
figuração.
2.7.2. O comportamento reprimido pela norma penal é a pretensão de influên-
cia indevida no exercício das funções públicas, traduzida no direcionamento
do seu desempenho, comprometendo a isenção e imparcialidade que devem
presidir o regime republicano, não sendo, por isso, necessário que o ato de ofí-
cio pretendido seja, desde logo, certo, preciso e determinado.
2.7.3. O ato de ofício, cuja omissão ou retardamento configura majorante pre-
vista no art. 317, § 2º, do Código Penal, é mero exaurimento do crime de cor-
rupção passiva, sendo que a materialização deste delito ocorre com a simples
solicitação ou o mero recebimento de vantagem indevida (ou de sua promes-
sa), por agente público, em razão das suas funções, ou seja, pela simples pos-
sibilidade de que o recebimento da propina venha a influir na prática de ato
de ofício.” - sem grifos no original

Como se observa, boa parte da discussão se travou em relação ao “ato
de ofício” a que alude o art. 333 do Código Penal. Em que pese o art. 317 não fazer
referência a essa elementar típica, a discussão a ele se estendeu em virtude de se tra-
tar de crimes bilaterais 23.

Apesar de a ementa acima transcrita bem sintetizar as premissas fixadas,
vale transcrever, por sua clareza e completude, trecho do voto proferido pelo eminen-
te Ministro Luiz Fux, que as elucida:

23Nesse sentido, observou Gustavo de Oliveira Quandt: “Como já observado,86 a lei brasileira divide a
corrupção em ativa e passiva, ainda que cominando a ambas a mesma pena.87 Em todo o resto,
porém, o STF parece tratar as duas figuras delituosas como verso e reverso da mesma moeda; em
especial, transporta para o crime de corrupção passiva, que não a prevê, a exigência legal contida no
art. 333 do CP de que a vantagem indevida guarde relação com algum ato de ofício do funcionário
público corrompido.88 Tal orientação, que aproxima os arts. 317 e 333 do CP ao exigir para os dois - e
não apenas para o segundo, tal como sugere o texto legal - que a vantagem indevida prometida,
solicitada etc. se relacione a algum ato de ofício do funcionário público, foi firmada no julgamento da
APn 307/DF (caso Collor),89 reiteradamente mencionado no acórdão da APn 470/MG, e constitui um
dos  pontos  mais  obscuros  este  último.”  QUANDT,  Gustavo  de  Oliveira.  Algumas  considerações
sobre os crimes de corrupção ativa e passiva.  A propósito do julgamento do “Mensalão”
(APN 470/MG do STF). Revista Brasileira de Ciências Criminais. Vol. 106/2014. p. 181/214. Jan –
Mar/2014.
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“CORRUPÇÃO PASSIVA, ATO DE OFÍCIO E “CAIXA DOIS”
Ao tipificar a corrupção, em suas modalidades passiva (art. 317, CP) e ativa (art. 333,
CP), a legislação infraconstitucional visa a combater condutas de inegável ultraje à
moralidade e à probidade administrativas, valores encartados na Lei Magna como
pedras de toque do regime republicano brasileiro (art. 37, caput e § 4º, CRFB). A cen-
sura criminal da corrupção é manifestação eloquente da intolerância nutrida pelo or-
denamento pátrio para com comportamentos subversivos da res publica nacional.
Tal repúdio é tamanho que justifica a mobilização do arsenal sancionatório do direi-
to penal, reconhecidamente encarado como última ratio, para a repressão dos ilícitos
praticados contra a Administração Pública e os interesses gerais que ela representa.
Consoante a legislação criminal brasileira (CP, art. 317), configuram corrupção passi-
va as condutas de “solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indireta-
mente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vanta-
gem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem”. Por seu turno, tem-se corrup-
ção ativa no ato de “oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público,
para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício” (CP, art. 333). Desta-
que-se o teor dos dispositivos:
Corrupção passiva
art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda
que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida,
ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
§1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou pro-
messa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica
infringindo dever funcional.
§2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com infração
de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
Corrupção ativa
art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para de-
terminá-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem ou
promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o pratica infringindo dever
funcional.
Sobressai das citadas normas incriminadoras o nítido propósito de o legisla-
dor punir o tráfico da função pública, desestimulando o exercício abusivo dos
poderes e prerrogativas estatais. Como evidente, o escopo das normas é pena-
lizar tanto o corrupto (agente público), como o corruptor (terceiro). Daí falar-
se em crime de corrupção passiva para a primeira hipótese, e crime de corrup-
ção ativa para a segunda.
Ainda que muitas vezes caminhem lado a lado, como aspectos simétricos de um
mesmo fenômeno, os tipos penais de corrupção ativa e passiva são intrinsecamente
distintos e estruturalmente independentes, de sorte que a presença de um não impli-
ca, desde logo, a caracterização de outro. Isso fica evidente pelos próprios verbos que
integram o núcleo de cada uma das condutas típicas. De um lado, a corrupção passi-
va pode configurar-se por qualquer das três ações do agente público: (i) a solicitação
de vantagem indevida (“solicitar”), (ii) o efetivo recebimento de vantagem indevida
(“receber”) ou (iii) a aceitação de promessa de vantagem indevida (“aceitar promes-
sa”). De outro lado, a corrupção ativa decorre de uma dentre as seguintes condutas
descritas no tipo de injusto: (i) o oferecimento de vantagem indevida a funcionário
público (“oferecer”) ou (ii) a promessa de vantagem indevida a funcionário público
(“prometer”).
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Assim é que, se o agente público solicita vantagem indevida em razão da fun-
ção que exerce,  já  se  configura crime de  corrupção passiva,  a  despeito da
eventual resposta que vier a ser dada pelo destinatário da solicitação. Pode
haver ou não anuência do terceiro. Qualquer que seja o desfecho, o ilícito de
corrupção passiva já se consumou com a mera solicitação de vantagem. De
igual modo, se o agente público recebe oferta de vantagem indevida vincula-
da aos seus misteres funcionais, tem-se caracterizado de imediato o crime de
corrupção ativa por parte do ofertante. O agente público não precisa aceitar a
proposta para que o crime se concretize. Trata-se, portanto, de ilícitos penais
independentes e autônomos.
Essa constatação implica, ainda, outra.
Note-se que em ambos os casos mencionados não existe, para além da solici-
tação ou oferta de vantagem indevida, nenhum ato específico e ulterior por
qualquer dos sujeitos envolvidos. A ordem jurídica considera bastantes em si,
para fins de censura criminal, tanto a simples solicitação de vantagem indevi-
da quanto o seu mero oferecimento a agente público. É que tais comporta-
mentos já revelam, per se, o nítido propósito de traficar a coisa pública, cujo
desvalor é intrínseco, justificando o apenamento do seu responsável.

Um exemplo prosaico auxilia a compreensão do tema. Um policial que, para
deixar de multar um motorista infrator da legislação de trânsito, solicita-lhe dinheiro,
incorre, de plano, no crime de corrupção passiva. O agente público sequer necessita
deixar de aplicar a sanção administrativa para que o crime de corrupção se consume.
Basta que solicite vantagem em razão da função que exerce. De igual sorte, se o mo-
torista infrator é quem toma a iniciativa e oferece dinheiro ao policial, aquele comete
crime de corrupção ativa. O agente público não precisa aceitar a vantagem e deixar
de aplicar a multa para, só após, o crime de corrupção ativa se configurar. Ele se ma-
terializa desde o momento em que houve a oferta de vantagem indevida para deter-
miná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.
Isso serve para demonstrar que o crime de corrupção (passiva ou ativa) inde-
pende da efetiva prática de ato de ofício. A lei penal brasileira, tal como lite-
ralmente articulada, não exige tal elemento para fins de caracterização da
corrupção. Em verdade, a efetiva prática de ato de ofício configura circunstân-
cia acidental na materialização do referido ilícito, podendo até mesmo contri-
buir para sua apuração, mas irrelevante para sua configuração.
Um exame cuidadoso da legislação criminal brasileira revela que o ato de ofí-
cio representa, no tipo penal da corrupção, apenas o móvel daquele que ofere-
ce a peita, a finalidade que o anima. Em outros termos, é a prática possível e
eventual de ato de ofício que explica a solicitação de vantagem indevida (por
parte do agente estatal) ou o seu oferecimento (por parte de terceiro).
E mais: não é necessário que o ato de ofício pretendido seja, desde logo, certo,
preciso e determinado. O comportamento reprimido pela norma penal é a pre-
tensão de influência indevida no exercício das funções públicas, traduzida no
direcionamento do seu desempenho, comprometendo a isenção e imparciali-
dade que devem presidir o regime republicano.
Não por outro motivo a legislação, ao construir linguisticamente os aludidos
tipos de injusto, valeu-se da expressão “em razão dela”, no art. 317 do Código
Penal, e da preposição “para” no art. 330 do Código Penal. Trata-se de cons-
truções linguísticas com campo semântico bem delimitado, ligado às noções
de explicação, causa ou finalidade, de modo a revelar que o ato de ofício, en-
quanto manifestação de potestade estatal, existe na corrupção em estado po-
tencial, i.e.,  como razão bastante para justificar a vantagem indevida, mas
sendo dispensável para a consumação do crime.
Voltando ao exemplo já mencionado, pode-se dizer que é a titularidade de função
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pública pelo policial que explica a solicitação abusiva por ele realizada ao motorista
infrator. Não fosse o seu poder de aplicar multa (ato de ofício), dificilmente sua solici-
tação seria recebida com alguma seriedade pelo destinatário. Da mesma forma, é a
simples possibilidade de deixar de sofrer a multa (ato de ofício) que explica por que o
motorista infrator se dirigiu ao policial e não a qualquer outro sujeito. Em ambos os
casos, o ato de ofício funciona como elemento atrativo ou justificador da vantagem
indevida, mas jamais pressuposto para a configuração da conduta típica de corrup-
ção.
Não se pode perder de mira que a corrupção passiva é modalidade de crime formal,
assim compreendidos aqueles delitos que prescindem de resultado naturalístico para
sua consumação, ainda que possam, eventualmente, provocar modificação no mun-
do exterior, como mero exaurimento da conduta criminosa. O ato de ofício, no crime
de corrupção passiva, é mero exaurimento do ilícito, cuja materialização exsurge per-
feita e acaba com a simples conduta descrita no tipo de injusto.
Em síntese: o crime de corrupção passiva configura-se com a simples solicitação ou o
mero recebimento de vantagem indevida (ou de sua promessa), por agente público,
em razão das suas funções, ou seja, pela simples possibilidade de que o recebimento
da propina venha a influir na prática de ato de ofício. Já o crime de corrupção ativa
caracteriza-se com o simples oferecimento de vantagem indevida (ou de sua promes-
sa) a agente público com o intuito de que este pratique, omita ou retarde ato de ofí-
cio que deva realizar. Em nenhum caso a materialização do ato de ofício integra a
estrutura do tipo de injusto.
Antes que se passe à análise das particularidades do caso sub examine, mister en-
frentar uma construção muitas vezes brandida da tribuna que, não fosse analisada
com cautela, poderia confundir o cidadão e embaraçar a correta compreensão do or-
denamento jurídico brasileiro. Trata-se do argumento – improcedente, já adianto –
de que, fosse o ato de ofício dispensável no crime de corrupção passiva, os Ministros
do Supremo Tribunal Federal seriam todos criminosos por receberem com alguma
frequência livros e periódicos de editoras e autores do meio jurídico. Noutras pala-
vras, a configuração do crime de corrupção passiva, tal como articulado por alguns
advogados, dependeria da demonstração da ocorrência de um certo e determinado
ato de ofício pelo titular do munus público.
A estrutura do raciocínio é típica dos argumentos ad absurdum, amplamente conhe-
cidos e estudados pela lógica formal. Assume-se como verdadeira determinada pre-
missa e dela se extraem consequências absurdas ou ridículas, o que sugere que a
premissa inicial deva estar equivocada.
Ocorre que, in casu, a reductio ad absurdum não tem o condão de infirmar a conclu-
são quanto à desnecessidade de efetiva prática de ato de ofício para configuração do
crime de corrupção passiva.
Com efeito, a dispensa da efetiva prática de ato de ofício não significa que este seja
irrelevante para a configuração do crime de corrupção passiva. Consoante consigna-
do linhas atrás, o ato de ofício representa, no tipo penal da corrupção, o móvel do
criminoso, a finalidade que o anima.  Daí que, em verdade, o ato de ofício não
precisa se concretizar na realidade sensorial para que o crime de corrupção
ocorra. É necessário, porém, que exista em potência, como futuro resultado
prático pretendido, em comum, pelos sujeitos envolvidos (corruptor e corrup-
to). O corruptor deseja influenciar, em seu próprio favor ou em benefício de outrem.
O corrupto “vende” o ato em resposta à vantagem indevidamente recebida. Se o ato
de ofício “vendido” foi praticado pouco importa. O crime de corrupção consuma-se
com o mero tráfico da coisa pública. (…)” (trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz
Fux no Acórdão da Ap. 470/MG do Supremo Tribunal Federal – páginas 1518/1524
de 8.405) – destaques nossos.

  37/268



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Prossegue o ilustrado Ministro:

(…) Nesse cenário, quando a motivação da vantagem indevida é a potencialidade de
influir no exercício da função pública, tem-se o preenchimento dos pressupostos ne-
cessários à configuração do crime de corrupção passiva.  Como já exaustivamente
demonstrado, a prática de algum ato de ofício em razão da vantagem recebi-
da não é necessária para a caracterização do delito. Basta que a causa da
vantagem seja a titularidade de função pública. Essa circunstância, per se, é
capaz de vulnerar os mais básicos pilares do regime republicano, solidamente
assentado sobre a moralidade, a probidade e a impessoalidade administrati-
va.
De qualquer sorte, ainda que despiciendo seja o ato de ofício, as regras da ex-
periência comum, que integram o iter do raciocínio jurídico discursivo, indi-
cam que o “favor” será cobrado adiante, em forma de sujeição aos interesses
políticos dos que o concederam. Por isso, é mesmo dispensável a indicação de
um ato de ofício concreto praticado em contrapartida ao benefício auferido,
bastando a potencialidade de interferência no exercício da função pública. A
comprovação da prática, omissão ou retardamento do ato de ofício é apenas
uma majorante, prevista no § 2º do art. 317 do Código Penal.
Não obsta essa conclusão o fato de o agente público destinar vantagem ilícita recebi-
da a gastos de titularidade do partido político. Com efeito, o animus rem sibi haben-
di se configura com o recebimento “para si ou para outrem”, nos termos do caput do
art. 317 do CP. (...)” (trecho do voto proferido pelo Ministro Luiz Fux no Acórdão da
Ap. 470/MG do Supremo Tribunal Federal – páginas 1529/1530 de 8.405) – desta-
ques nossos.

Dessa forma, podem-se agrupar as premissas teóricas fixadas pela Su-
prema Corte nos seguintes tópicos, com os comentários pertinentes:

1) a consumação dos crimes de corrupção ativa e passiva prescinde da
efetiva prática ou omissão de ato de ofício pelo funcionário público corrompido. O
que se exige é um vínculo entre a oferta/promessa e aceitação/recebimento da van-
tagem indevida e a possível atuação funcional, comissiva ou omissiva, do agente. Por-
tanto, o “ato de ofício”,  entendido como ato funcional,  caracteriza-se como móvel
que anima as condutas no delito de corrupção.

2) Sob esse prisma, não é necessário que essa motivação da corrupção
se refira a um ato de ofício certo, preciso e determinado. Basta que o corruptor pre-
tenda influenciar indevidamente o exercício das funções públicas do corrupto. O cer-
ne da corrupção é, nesse sentido, o “tráfico da função pública”.

Nesse sentido, em seu voto, o eminente Ministro Dias Toffoli destacou
que o entendimento da corte acolhe posição doutrinária de alguns dos mais renoma-
dos juristas do país, valendo a citação:

“Note-se que a conduta descrita,  na interpretação agora dominante perante o
Supremo Tribunal Federal (a orientar o comportamento de todos os agentes
públicos e políticos indistintamente), se adéqua ao tipo imputado aos parlamen-
tares, na medida em que a solicitação da vantagem, na espécie, estaria motivada
pela função pública por eles exercida, o que basta para configurar a relação de cau-
salidade entre ela e o fato imputado.
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Nessa linha, a doutrina de Bitencourt, esclarecendo que “a corrupção passiva consis-
te em solicitar, receber, ou aceitar promessa de vantagem indevida, para si ou para
outrem, em razão da função pública exercida pelo agente, mesmo fora dela, ou antes
de assumi-la, mas, de qualquer, sorte, em razão da mesma. É necessário que qual-
quer das condutas, solicitar, receber ou aceitar, implícita ou explicita, seja motivada
pela função pública que o agente exerce ou exercerá” (Código Penal Comentado. 6.
ed., São Paulo: Saraiva, 2010. p. 1182).
Dessa óptica, desnecessário para a configuração do tipo a vinculação entre a prática
de um ato de ofício de competência dos réus e o recebimento da eventual vantagem
indevida, pois, conforme sustenta Guilherme de Souza Nucci, “a pessoa que fornece
a vantagem indevida pode estar preparando o funcionário para que, um dia, dele ne-
cessitando, solicite, algo, mas nada pretenda no momento da entrega do mimo”. En-
tende, ainda, que essa circunstância configura “corrupção passiva do mesmo modo,
pois fere a moralidade administrativa (...)”  (Código Penal comentado. 10. ed. São
Paulo: RT, 2010. p. 1111).
No mesmo sentido, são os ensinamentos de Luiz Regis Prado:
“[O] ato de ofício objeto do delito de corrupção passiva não deve restar desde o início
determinado, ou seja, não é necessário que no momento em que o funcionário solici-
ta ou recebe a vantagem o ato próprio de suas funções esteja individualizada em to-
das as suas características. Basta apenas que se possa deduzir com clareza qual a
classe de atos em troca dos quais se solicita ou se recebe a vantagem indevida, isto é,
a natureza do ato objeto da corrupção” (Curso de Direito Penal Brasileiro. 6. ed.
São Paulo: RT, 2010. v. 3, p. 443).
Note-se que os elementos constantes dos autos refletem o entendimento doutrinário
agora acolhido pela jurisprudência maior sobre a questão, pois, embora não se possa
provar a existência da prática de um ato de ofício específico de competência dos réus
ou o recebimento da eventual vantagem indevida, é possível deduzir-se com clareza
que a dádiva solicitada visava ao apoio financeiro ao partido ao qual os citados par-
lamentares estavam filiados, pois, conforme bem destacou o Ministro Relator em seu
voto, “não havia qualquer razão para este auxilio financeiro do Partido dos Trabalha-
dores ao Partido Progressista senão o fato dos denunciados agora em julgamento
exercerem mandato parlamentar”. (trecho do voto do Ministro Dias Toffoli no julga-
mento da AP. 470/MG – páginas 4229/4330 de 8405)24

Aqui cabe uma observação. Como bem aponta José Paulo Baltazar Juni-
or, o objeto tutelado pela incriminação das práticas de corrupção é o regular e nor-
mal funcionamento da administração pública25, que, por prescrição constitucional é
guiado pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efi-
ciência.

Assim, a interpretação da Suprema Corte é absolutamente consentânea
com o objetivo da norma incriminadora, assegurando que se evite a mercância da
função pública de qualquer espécie26. 

24 Também o Ministro Celso de Mello fez apanhado doutrinário sobre o tema, consoante se observa
nas páginas 4475/4480 de 8.405 do referido acórdão.

25 BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 5ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 
118 e 168.

26 Nesse sentido, a observação de Bechara, destacada por Alamiro, em relação ao julgamento da Su-
prema Corte: 
“Bechara, assumindo esta posição como correta, faz, com menções ao direito penal espanhol, o se-
guinte comentário a respeito do delito de corrupção e a interpretação que lhe foi conferida pelo
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Caso se entendesse que para a configuração do delito de corrupção se-
ria exigível que a vantagem indevida visasse a um ato funcional específico, estar-se-ia
conferido ampla permissão para que os servidores públicos negociassem suas fun-
ções “para o que der e vier” em favor dos interesses do corruptor, comprometendo
sua imparcialidade e probidade administrativas, como ocorreu no caso. Isso equivale-
ria a conferir ao funcionário público uma carta branca para receber vantagens indevi-
das em razão do cargo, desde que elas não fossem vinculadas a um ato determinado.

Nesse sentido, ecoando os parâmetros interpretativos fixados pela Su-
prema Corte, o Superior Tribunal de Justiça recentemente destacou que a pretensão
de exigência de vinculação do crime a um ato específico contraria a própria essência
da mercancia da função pública que se pretende combater:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. NULIDADE. MA-
GISTRADO SUBSTITUTO. RETORNO DOS AUTOS AO RELATOR ORIGINÁRIO. PRINCÍ-
PIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INOCORRÊNCIA. EXAURIMENTO DA COMPE-
TÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRIN-
GENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICI-
DADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRI-
ÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
(...)
7. O crime de corrupção passiva é formal e prescinde da efetiva prática do ato de ofí-
cio, sendo incabível a alegação de que o ato funcional deveria ser individuali-
zado e indubitavelmente ligado à vantagem recebida, uma vez que a mercan-
cia da função pública se dá de modo difuso, através de uma pluralidade de
atos de difícil individualização.
(…)”
(STJ – Quinta Turma – Unânime – relator: Min. Gurgel de Faria – RHC 48400 – Julga-
mento: 17/03/15 – DJE: 30/03/15, grifos nossos).

Portanto, no caso em análise, de acordo com o esquema de corrupção

STF na APn 470/MG: “A expressão ‘em razão da função’ contida na norma penal deve interpretar-se
no sentido de que a razão ou o motivo da vantagem indevida seja a condição de funcionário públi -
co da pessoa corrompida, isto é, que em razão da especial condição e poder que o cargo público
desempenhado lhe outorga tenha sido oferecida ao funcionário a vantagem objeto do delito, de tal
forma que, se de algum modo tal função não fosse ou viesse a ser desempenhada pelo sujeito, o
particular não lhe entregaria ou prometeria tal vantagem. A interpretação dada pelo STF ao crime
de corrupção passiva não só soa correta sob o ponto de vista da legalidade como acompanha a
tendência internacional atual em matéria de corrupção. Assim, a título ilustrativo, em 2010 o Supre-
mo Tribunal espanhol adotou igual entendimento no caso Camps, vinculado ao emblemático caso
Gürtel. A decisão espanhola revela um referencial metodológico distinto, que facilitou a compreen-
são dos julgadores: o Código Penal espanhol estabelece uma gradação da punição da corrupção
passiva, dividida em própria (que exige nexo causal entre a vantagem indevida recebida e o ato de
ofício praticado pelo funcionário) e imprópria (que implica punições menos severas quando houver
a prática de ato de ofício sem infringência de dever funcional ou, ainda, quando ocorrer a solicita -
ção ou recebimento da vantagem indevida em razão da função, independentemente da prática de
ato concreto”. BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. O ato de ofício como elemento para caracterizar
o crime de corrupção. Valor Econômico. São Paulo, 30.04.2013, p. A7.” apud, SALVADOR NETTO, Ala-
miro Velludo. Reflexões pontuais sobre a interpretação do crime de corrupção no Brasil à luz
da APN 470/MG. Revista dos Tribunais: Vol. 933/2013. p. 47/59. jul/2013.
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denunciado, basta comprovar que os gestores e agentes de empresas contratadas
pela PETROBRAS ofereciam e prometiam vantagens indevidas com a finalidade de in-
fluenciar, em seu favor, a atuação funcional de RENATO DUQUE, dentre outros funcio-
nários da Estatal, que, por sua vez, aceitava tais promessas em troca do desempenho
de suas funções públicas.

3) Como decorrência disso, basta que a promessa/oferta e aceitação/re-
cebimento de vantagem indevida se dê na perspectiva de um eventual e futuro ato
(que pode até não ocorrer concretamente), comissivo ou omissivo, que se insira no
rol dos poderes de fato do funcionário.

Nesse sentido, o então relator, eminente Ministro Joaquim Barbosa, bem
pontuou o significado da expressão “ato de ofício” na fórmula legal:

“Assim, como elemento normativo do tipo, o “ato de ofício” deve ser representado no
sentido comum, como o representam os leigos, e não em sentido técnico-jurídico.
No caso, é evidente que a prática de ato de ofício por parlamentares envolvia todas
as suas atribuições na Câmara dos Deputados, no exercício da função parlamentar,
em especial o voto e a orientação de voto em prol do interesse dos acusados de
corrupção ativa.
Nesse sentido,  o eminente Ministro Ilmar Galvão, no histórico  leading case  dessa
Corte, produzido na Ação Penal 307, já havia fixado que basta, para os fins dos tipos
penais dos artigos 317 e 333 do Código Penal que o “ato subornado caiba no âm-
bito dos poderes de fato inerentes ao exercício do cargo do agente” (RTJ 162, n.
1, p. 46/47).” (trecho do voto do Min. Relator Joaquim Barbosa na AP 470/MG – pági-
na 3680 de 8405)

Na mesma linha, o já citado Gustavo de Oliveira Quandt sinaliza a ne-
cessidade de que a expressão “ato de ofício” abranja todos os atos materiais que es-
tejam ao alcance do servidor corrompido, integrem eles ou não suas atribuições fun-
cionais regulamentares:

“(...)  A  maior  parte  das  definições  propostas  associa  o  ato  de  ofício  à  esfera  de
atribuições do funcionário: assim, para o Min. Celso de Mello, o ato de ofício "deve
obrigatoriamente  incluir-se  no  complexo  de  suas  [do  funcionário]  atribuições
funcionais"113 ou estar "inscrito em sua esfera de atribuições funcionais".114-115

Essas definições têm o duplo defeito de supor esperadamente que, para cada cargo,
emprego ou função pública, o feixe de atos a eles inerentes seja bem delimitado, e de
deixar impunes as aceitações e promessas de vantagens voltadas à prática de atos
materiais ao alcance do sujeito, mas que não compõem exatamente suas atribuições.
Pense-se no serventuário da justiça lotado no cartório da vara que aceita propina
para alterar a ordem de armazenamento dos autos dos processos conclusos para
sentença no gabinete do juiz, sabendo que essa ordem corresponde à ordem em que
os processos serão julgados.116 Uma vez que essa ordenação não é atribuição do
funcionário corrupto, esse fato haveria de permanecer impune.”27

Interessante e pertinente, nesse sentido, a sugestão do professor Alami-
ro Velludo Salvador Netto de que quanto maior a margem de atuação e discricionari-

27QUANDT, ibidem.
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edade do funcionário corrompido, menor a necessidade de se individualizar o ato ne-
gociado entre os agentes, dada a ampla gama de poderes de fato que funcionários
de alto escalão dispõem:

“Sobre este ponto, talvez uma ideia possa ser lançada. A dependência existente en-
tre o delito de corrupção e a prática de ato de ofício correlata é diretamente
proporcional ao grau de discricionariedade que detém o cargo ocupado pelo
servidor público. Isto é, nos casos de funcionários com estreitas margens de atua-
ção, como, por exemplo, a prática de restritos atos administrativos vinculados, parece
ser mais crucial a preocupação, até em nome da segurança jurídica, com a relação (o
sinalagma) entre vantagem indevida e ato de ofício praticado. Já em cargos nitida-
mente políticos aflora com maior clareza esta ilícita mercancia com a função, em si
mesma considerada, esvaindo-se a dependência pontual entre a benesse e o exercício
de algum ato.”28

Exemplificativamente, se a oferta de vantagem indevida é feita a policial,
por agente privado em situação de excesso de velocidade, a necessidade de se de-
monstrar o ato de ofício almejado é mais exigível tendo em vista os limites restritos
de atuação do servidor no caso. Já na hipótese dos autos, em que se prometiam/ofe-
reciam vantagens indevidas para que servidor dotado de ampla gama de poderes e
influência na PETROBRAS praticasse todo ato eventualmente interessante às empre-
sas envolvidas, tal exigência é amainada, eis que muito diversos os atos funcionais
que daí poderiam ocorrer ou efetivamente ocorreram.

4) Considerando que, para a caracterização do crime, basta a mercância
de atos que se insiram no rol de poderes de fato do funcionário, não há necessidade
de que o ato ou omissão pretendido seja ilícito, conforme bem explanou o então Mi-
nistro  Cesar  Peluso  no  julgamento  do  analisado  precedente  judicial  (páginas
2166/2168 de 8.405).

O já citado professor Alamiro bem pontua que a licitude do ato negoci-
ado em nada influi para a caracterização do crime de corrupção em sua modalidade
“básica”, destacando, contudo, que na hipótese de o funcionário praticar ato ilícito
em virtude da vantagem indevida que lhe foi prometida/oferecida, incidem as causas
especiais de aumento de pena do art. 317, § 1.º e art. 333, parágrafo único, do Códi-
go Penal29: 

“Mais ainda, pode-se pensar a corrupção que envolva decisões administrativas cuja
discricionariedade conferida ao funcionário permite que qualquer decisão tomada,
com consequências nitidamente diversas,  não se encaixe nesse rótulo da ilicitude.
Mencionando-se a APn 470/MG, originária do STF, a denominada compra de votos
de parlamentares é situação demonstrativa da prática de corrupção na qual inexiste
uma ilicitude no ato, em si, praticado. É evidente que um congressista pode votar li -
vremente contra ou a favor de um projeto de lei. Ambas as opções são lícitas e, até,

28SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo. Reflexões pontuais sobre a interpretação do crime de cor-
rupção no Brasil à luz da APN 470/MG. Revista dos Tribunais: Vol. 933/2013. p. 47/59. jul/2013. -
grifos nossos.

29Consoante destacaremos mais à frente, a ilicitude do ato interessa tão somente à causa de aumento
de pena relacionada à prática de atos comissivos pelo funcionário.
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louváveis por razões ideológicas ou político-partidárias. A corrupção aqui, portan-
to, não recai na ilicitude do ato praticada, mas a peita contamina o processo
de tomada de decisão, na qual a convicção do homem público em favor do in-
teresse público é substituída pela decisão oportunista do homem público em
favor de seu interesse particular.
A doutrina brasileira costuma destacar essa indiferença, para a ocorrência do delito
de corrupção, do caráter lícito ou ilícito do ato praticado. Prado, após diferenciar a
corrupção própria e a imprópria, já que na primeira o ato é lícito e, na segunda, ilíci -
to, atesta que “(…) tal distinção não é relevante, contudo, para a configuração
delitiva, já que em ambas as hipóteses o agente enodoa a Administração, des-
prestigiando-a com o tráfico da função”.”30

5) Na mesma linha, o ato funcional negociado pelos agentes criminosos
pode ser tanto comissivo quanto omissivo.

Isso decorre expressamente tanto do caput do art. 333 quanto do § 1º
do art. 317, que se referem respectivamente a “omitir ato de ofício” e “deixar de prati-
car ato de ofício”. Trata-se de aspecto absolutamente pacífico na doutrina e jurispru-
dência cuja importância foi muito bem destacada pelo então Ministro Ayres Brito no
paradigmático precedente aqui analisado:

“(…) O ato de ofício é o ato do ofício, da função. E esse ato pode ocorrer também, na
perspectiva da infração,  por omissão.  Ou seja,  pratica-se o delito tanto por  ação
quanto por omissão. E a doutrina é unânime nesse sentido, aqui no Supremo Tribu-
nal Federal, embora não fazendo esse aclaramento de que ato de ofício é ato do pró-
prio ofício”. (Trecho da manifestação do Ministro Ayres Brito a pg. 2913 de 8405 do
Acórdão proferido na AP. 470/MG).
“II – nos crimes de corrupção, o ato de ofício não pode deixar de fazer parte da res -
pectiva cadeia causal ou vínculo funcional. Mas à expressão legal “ato de ofício” deve
corresponder o sentido coloquial de “ato do ofício” a cargo do agente público cor-
rompido. E ato de ofício, parlamentarmente falando, é ato de legislar, fiscalizar, julgar
(nos caos excepcionais de que trata a Constituição Federal). O que se dá por opiniões,
palavras e votos. Como ainda se dá por uma radical ou sistemática atitude de não
legislar, não fiscalizar e não julgar contra os interesses do corruptor. Lógico! No caso,
o relator do processo bem correlacionou a proximidade das datas do recebimento de
algumas propinas com as datas de votação de importantes matérias de interesse do
Poder Executivo Federal, como, por exemplo, os projetos de lei de falência, de reforma
tributária e de reforma da previdência social pública. Sem a menor necessidade de
indicar, atomizadamente, cada ato de omissão funcional, pois o citado conjunto da
obra já evidenciara esse radical compromisso absenteísta; (trecho do voto do Ministro
Ayres Brito – página 4.505 de 8.405).

6) Por fim, conforme se assinalou anteriormente, tanto a efetiva prática
ou omissão de atos de ofício não é necessária à configuração dos crimes de corrup-
ção ativa e passiva, que, acaso verificada, constitui qualificadora do crime do art. 317,
na forma de seu § 1º31, como bem anotou o voto condutor do multimencionado jul-

30 SALVADOR NETTO, ibidem.
31 Vale ressaltar que, consoante expressa disposição legal, a omissão ou retardamento do ato, lícito ou

ilícito, caracteriza a causa de aumento de pena, enquanto no que se refere à prática de atos funcio-
nais comissivos, tão somente a prática de atos ilícitos se amolda à hipótese legal de aumento de
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gamento:

“A indicação do ato de ofício não integra o tipo legal da corrupção passiva. Basta que
o agente público que recebe a vantagem indevida tenha o poder de praticar atos
de ofício para que se possa consumar o crime do artigo 317 do Código Penal. Se pro-
vada a prática do ato, tipifica-se a hipótese de incidência do § 2º do artigo 317, au-
mentando-se a pena.” (Inteiro Teor do Acórdão da AP 470/MG – página 1099 de
8.405)

Da mesma forma, se em razão da vantagem ou promessa o funcionário
efetivamente omite o ato de ofício, ou o pratica infringindo dever funcional, resta ca-
racterizada a causa especial de aumento de pena do parágrafo único do art. 333 do
Código Penal.

De todo o exposto, conclui-se, por evidente, que para a caracterização
dos crimes de corrupção ativa e passiva não há necessidade de se provar os atos de
ofício eventualmente praticados ou omitidos em virtude de cada uma das vantagens
indevidas negociadas, bastando que se demonstre, além de dúvida razoável, que as
respectivas promessas/ofertas e aceitações/recebimentos foram motivadas pela pos-
sibilidade de o agente público praticar atos funcionais, lícitos ou ilícitos, comissivos
ou omissivos, de interesse dos agentes.

2.2.  Corrupção  ativa  e  passiva  no  caso  concreto:  provas  de
materialidade e autoria

A denúncia referiu o acerto de propina na adjudicação do contrato nº
0800.0038335.07.2 e seus aditivos 2, 9, 11 e 15, celebrados entre o Consórcio NOVO
CENPES e a PETROBRAS, no âmbito da Diretoria de Serviços.

Tais acertos de propina ocorriam a partir de uma dinâmica corruptiva bi-
lateral, de modo que envolvia não apenas a corrupção ativa por parte dos executivos
das empresas cartelizadas e integrantes do Consórcio, mas também a corrupção pas-
siva de representantes e integrantes de partidos políticos, e empregados da PETRO-
BRAS, sendo estes indicados e mantidos na estatal por conta das agremiações políti-
cas como forma de zelar interna e ilegalmente pelos interesses das empresas carteli-
zadas.

Consta  da  exordial  acusatória  que,  no  período  entre  31/10/2006  e
21/12/2011, LÉO PINHEIRO e AGENOR MEDEIROS, na condição de administradores
da  OAS,  RICARDO PERNAMBUCO,  atuando  como gestor  da  CARIOCA,  EDISON
COUTINHO, como representante da SCHAHIN, GENÉSIO SCHIAVINATO JÚNIOR, re-
presentando a CONSTRUBASE e  ROBERTO CAPOBIANCO,  como administrador da
CONSTRUCAP, para que obtivessem benefícios para essas empresas, todas integran-
tes do Consórcio NOVO CENPES, contratado pela PETROBRAS para a execução das
obras do CENPES no Rio de Janeiro, ofereceram e prometeram o pagamento de van-

pena.
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tagens econômicas indevidas a RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, então Diretor
de Serviços e Gerente de Engenharia da PETROBRAS, e PAULO FERREIRA, represen-
tante do Partido dos Trabalhadores, que dava sustentação política aos funcionários
corrompidos, no valor de, ao menos, R$20.658.100,76, ou seja, 2% do valor do con-
trato original somado aos valores dos aditivos que foram celebrados durante a ges-
tão dos dois ex-funcionários públicos denunciados, e implicando em acréscimo de
preço,  para determiná-los a praticar  atos de ofício que favorecessem o Consórcio
NOVO CENPES, bem como para que se abstivessem de praticar atos de ofício que vi-
essem contra os interesses desse consórcio, seja no curso do procedimento licitatório
ou por ocasião da execução contratual.

Nesta seara,  LÉO PINHEIRO e  AGENOR MEDEIROS,  na condição de
administradores da OAS, RICARDO PERNAMBUCO, atuando como gestor da CARIO-
CA,  EDISON COUTINHO, como representante da SCHAHIN,  GENÉSIO SCHIAVINA-
TO JÚNIOR, representando a CONSTRUBASE e ROBERTO CAPOBIANCO, como ad-
ministrador da CONSTRUCAP, restaram denunciados pela prática de 05 (cinco) atos
de corrupção ativa, em sua forma majorada, observada a forma do art. 69 do CP, en-
quanto  RENATO DUQUE e  PAULO FERREIRA  foram acusados pela prática de 05
(cinco) atos de corrupção passiva, em sua forma majorada e observados os ditames
do art. 327, §2º, do Código Penal, na forma do art. 69 do CP.

A “materialidade” dos delitos restou evidenciada por diversos elemen-
tos:  i) documentos concernentes ao procedimento licitatório realizado pela PETRO-
BRAS, bem como relativos às negociações realizadas pela Estatal com as empresas
convidadas; ii) instrumento contratual, a respectiva revisão e os documentos compro-
batórios das diversas demandas posteriormente efetuadas no âmbito do contrato; iii)
diversos depoimentos prestados perante esse Juízo e este órgão ministerial.

Tendo como objetivo a ampliação do Centro de Pesquisas e Desenvolvi-
mento Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES),  foi  iniciado em 31/10/2006
procedimento licitatório no âmbito da Gerência de Engenharia, vinculada à Diretoria
de Serviços da PETROBRAS, ocupadas por PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE, res-
pectivamente. O valor da estimativa da PETROBRAS para a obra, que balizou a aceita-
bilidade das propostas recebidas, foi de R$ 794.167.792,54.

Em razão do funcionamento do cartel, da fraude licitatória e do ajuste
prévio entre os administradores das empresas cartelizadas, agentes políticos e funcio-
nários do alto escalão da PETROBRAS, RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, em tro-
ca de vantagens indevidas fixadas com base em percentuais do futuro contrato e res-
pectivos  aditivos,  o  Consórcio  NOVO CENPES obteve  sucesso na formalização de
contrato vinculado à Diretoria de Serviços da PETROBRAS.

Insta ressaltar, neste sentido, que, no que se refere às obras do CENPES,
houve acordo específico entre as empresas cartelizadas, de modo que restou definido
que  o  Consórcio  NOVO CENPES,  composto  pela  OAS,  SCHAHIN,  CONSTRUBASE,
CONSTRUCAP e CARIOCA, venceria o certame. Das 13 empreiteiras convidadas, 6 fa-
ziam parte do conjunto permanente de empresas cartelizadas32,  3 participavam do

32 Evento 01, OUT52, página 17. Considerando que se trata de licitação ocorrida no ano de 2007,
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mesmo grupo em obras de seu interesse33, e outras 2 participaram dos ajustes espe-
cíficos para o “loteamento” desta obra34, com o que se conclui que, das 13 empresas
convidadas, 11 eram participantes ou estavam ajustadas com o cartel.

No que tange ao direcionamento dos convites, conforme apontou o Re-
latório de Auditoria R-3218/201135 e comprovam os Documentos Internos do Sistema
PETROBRAS (DIP) 000373/2006 e ENGENHARIA 482/200636, por ato do Gerente-Exe-
cutivo  PEDRO BARUSCO, as empresas HOCHTIEF, CONSTRUBASE e SCHAHIN foram
convidadas sem que atendessem aos critérios (notas mínimas) estabelecidos para a
seleção de empresas convidadas. Conforme aponta o mencionado relatório de audi-
toria, a justificativa para o convite, calcada na experiência em obras similares, não se
sustenta, eis que as obras de ampliação do CENPES são reconhecidas como inéditas
mesmo em nível nacional.

Ouvidos  perante  esse  Juízo,  os  denunciados  AGENOR MEDEIROS e
JOSÉ ADELMÁRIO declinaram detalhes a respeito do ajuste realizado entre oito em-
preiteiras no âmbito do procedimento licitatório para as obras do Novo CENPES:

“Juiz Federal:- Certo. Essa acusação específica diz respeito a um contrato, contrato do
Novo Cenpes, que a OAS teria ganho essa licitação juntamente com uma, outras em-
presas, como a Carioca, Construbase, o senhor participou desses fatos?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Participei, excelência, eu gostaria de fazer um
relato na cronologia dos fatos. Tem a fase pré-contrato e a fase pós-contrato. Na fase
pré-contrato, primeira reunião que eu participei para tratar desse tema foi no pri-
meiro semestre de 2006, na sede do Sinduscon – Sindicato da Indústria de Constru-
ção Pesada, no centro do Rio de Janeiro, que era presidido nessa época pelo senhor
Luiz Fernando Santos Reis, da Carioca de Engenharia. O senhor Luiz Fernando dos
Santos Reis comandou essa reunião. Nessa primeira reunião participaram 8 empre-
sas. As empresas convidadas para essa licitação não eram aquelas empresas que do-
minavam, aquelas 9 empresas que dominaram na época o mercado de refino, por
quê? Porque essas obras tinham características diferentes, não eram obras da área
industrial. E quais foram essas 8 empresas? Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz,
OAS, Camargo Corrêa, mais Carioca, Hochtief e Racional, 8 empresas, então esse foi
o primeiro contato que eu tive com esse tema. Naquela oportunidade se discutia 4
obras que seriam licitadas pela Petrobras, que estavam no seu plano de negócios. Se-
ria a sede de Vitória, o CIPD do Rio de Janeiro, Centro Integrado de Processamento
de Dados, o Novo Cenpes e a sede de Santos, então esses 4 pacotes. Naquela oportu-
nidade as empresas já se posicionaram com relação às suas preferências, a Odebre-
cht, a Camargo e a Hochtief deram preferência pela sede de Vitória que seria a pri-
meira a ser licitada. A Carioca e a OAS deram preferência pelo Cenpes, a Andrade
Gutierrez e Queiroz Galvão preferiram o CIPD, e a Racional, por ser uma empresa
paulista,  optou pela sede de Santos.  Então esse grupo de empresas se associou e
combinou, depois houve várias outras reuniões para tratar desse tema, novas empre-

quando já ocorrida a ampliação do cartel, tem-se as seguintes empresas integrantes do “CLUBE”
convidadas:  CAMARGO CORREA,  ANDRADE GUTIERREZ,  ODEBRECHT,  OAS,  QUEIROZ GALVÃO e
MENDES JUNIOR.

33  A saber: CARIOCA, CONSTRUCAP e SCHAHIN.
34  A saber: CONSTRUBASE e HOCHTIEF.
35  Evento 01, OUT111.
36  Evento 01, OUT112 a 115.
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sas se incorporaram, esse grupo de 8 empresas passou a ser um grupo de 12, foi in-
corporado pela Mendes Júnior, Schahin, Construcap e Construbase, então o grupo de
12 empresas se acertaram mutuamente para fraudar a licitação e assim se fez.
Juiz Federal:- Essas 4 licitações?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Exatamente.
Juiz Federal:- Ou seja, definir as preferências e as outras empresas respeitavam?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Respeitavam e houve, as empresas se cobri-
ram mutuamente para que isso ocorresse.
Juiz Federal:- Todas as empresas componentes desse grupo sabiam desse ajuste?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Todas elas, cem por cento. Depois uma outra
empresa...
Juiz Federal:- Por exemplo a Construbase, a...
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Desde o primeiro momento, desde o primeiro
momento sabiam.
Juiz Federal:- Porque, o senhor mencionou, elas entraram depois, não é?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Entraram um pouquinho depois, eu estou tra-
tando do primeiro  semestre  de  2006.  Essa concorrência ocorreu em setembro de
2006, setembro de 2006. Então em setembro de 2006 essas novas empresas já esta-
vam incorporadas.
Juiz Federal:- E houve, nessas reuniões de ajuste o senhor sempre esteve presente?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Eu estive presente, excelência, eu diria que na
maioria delas, eu não sei se participei de todas. A maioria…”
(trecho do interrogatório de AGENOR MEDEIROS, reduzido a termo no evento 893)

“Juiz Federal:- O Ministério Público, ele afirma na acusação que algumas empreitei-
ras se reuniam previamente às licitações da OAS e faziam ajustes em relação a qual
empresa iria ganhar ou ter preferência entre elas em relação a essas licitações, o se-
nhor tem conhecimento a respeito desse fato?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Tenho sim.
Juiz Federal:- A OAS participava desse grupo?
José Adelmário Pinheiro Filho:- A OAS não participava nessa época do chamado clu-
be que existia para as obras de refinarias e outras obras de maior porte na Petrobras.
No caso específico no Novo Cenpes e de outras, se não me falha a memória, duas
obras, eram obras de edificações onde o grupo de empresas que teriam sido convida-
das pela Petrobras, a maioria não fazia parte desse clube. Então naquela época hou-
ve um entendimento, eu não participei diretamente, mas tive conhecimento de um
acordo entre três grupos de empresas, cada um desses grupos ficaria como ganhador
de uma dessas obras. Era a obra do Novo Cenpes, que a OAS foi a líder junto com
mais quatro outras empresas, uma obra do Centro de Processamento, Centro Inte-
grado de Processamento de Dados, também da Petrobras, e se não me falha a me-
mória um prédio em Vitória. Então esse grupo de empresas combinaram cada uma
dessas, cada um desses grupos ficaria com uma dessas obras, e foi combinado isso.
Juiz Federal:- O senhor participou das reuniões?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Não.
Juiz Federal:- E como é que o senhor teve conhecimento desses fatos?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Eu fui comunicado pelo Agenor Medeiros de que es-
tava em curso esses empreendimentos e que possivelmente, se todos estivessem de
acordo, nós poderíamos ser ganhadores do prédio do Novo Cenpes junto com mais
quatro empresas.
Juiz Federal:- Certo. O senhor chegou a conversar a esse respeito com os executivos
dessas outras empresas?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Não, eu não.
Juiz Federal:- O senhor, não sei se ficou claro para mim, mas esse acordo que foi fei -
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to, ele não estava abrangido dentro daquelas reuniões periódicas do chamado clube?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Não, nós na época nós não fazíamos parte do clube,
nem as quatro consorciadas nossas, nenhuma delas faziam parte desse grupo.
Juiz Federal:- Então foi um acordo à parte?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Foi um acordo à parte.
Juiz Federal:- E, bem, o senhor foi informado, mas por qual motivo foi feito dessa for-
ma, teve algum motivo especial em relação a isso, não?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Não, motivo especial não, doutor. Eram empreendi-
mentos que não eram corriqueiros da Petrobras, porque se tratava de refinarias nem
de projetos de grande vulto, mas eram projetos importantes, então tínhamos interes-
se em participar, por isso que aceitamos até, coisa que é muito difícil dentro da orga-
nização, de um consórcio com a quantidade de empresas que aconteceu no Novo
Cenpes.
Juiz Federal:- E esses ajustes, eles envolviam o que, por exemplo, definida a preferên-
cia de um determinado grupo as outras empresas não concorriam, apresentavam
proposta de cobertura, como é que funcionava?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Nesse caso específico de três obras, existiam dez ou
onze empresas, eu não sei te precisar seguramente, e ficou acordado que cada um
desses grupos ganharia uma dessas obras.
Juiz Federal:- E as outras ajudariam?
José Adelmário Pinheiro Filho:- As outras ajudariam, como nós ajudamos, na cober-
tura do outro certame.
Juiz Federal:- A OAS ajudou então no outro certame?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Ajudou, ajudou.
Juiz Federal:- Como, não concorrendo ou apresentando proposta?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Apresentando uma proposta com preço superior ao
do ganhador.
Juiz Federal:- O senhor se recorda em qual dos certames que a OAS ajudou?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Eu não me recordo, mas um deles com certeza.”
(trecho do interrogatório de JOSÉ ADELMÁRIO, reduzido a termo no evento 893)

Com exceção da empresa WTORRE, todas as demais empresas ou con-
sórcios que apresentaram propostas eram cartelizados ou acordados com o cartel no
caso específico,  divulgando estimativas superiores às apresentadas pelo Consórcio
NOVO CENPES, justamente com o intuito de “dar cobertura” e assegurar a vitória do
grupo escolhido pelo cartel. 

A empresa WTORRE, por sua vez, havia apresentado a menor proposta
para a realização das obras objeto do certame, de modo que seria sagrada vencedo-
ra, não fosse a realização de posterior acordo espúrio com as integrantes do Consór-
cio NOVO CENPES por meio do qual, em contrapartida ao recebimento de R$ 18 mi-
lhões, não ofereceu desconto suficiente na fase de negociações a que se refere o item
6.23 do Regulamento do Procedimento Licitatório Simplificado da Petrobras (Decreto
2.745/98)37. Isso permitiu que a PETROBRAS negociasse, tendo como base o valor que
havia sido apresentado pela WTORRE, com o Consórcio NOVO CENPES, que foi então

37 “6.23. Qualquer que seja o tipo ou modalidade da licitação, poderá a Comissão, uma vez definido o
resultado do julgamento, negociar com a firma vencedora ou, sucessivamente, com as demais lici -
tantes, segundo a ordem de classificação, melhores e mais vantajosas condições para a Petrobras. A
negociação será feita, sempre, por escrito e as novas condições dela resultantes passarão a integrar
a proposta e o contrato subsequente.”
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consagrado vencedor. Assim, a PETROBRAS celebrou com o Consórcio NOVO CENPES
o contrato nº 0800.0038335.07.2, no valor de R$ 849.981.400,13.

O fato de que RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO estavam cientes da
existência e atuação do cartel no âmbito da PETROBRAS, em prejuízo aos interesses
da empresa pública, é inconteste, sendo assumido por PAULO ROBERTO COSTA ao
ser ouvido como testemunha pelo Juízo:

“Ministério Público Federal:- O senhor tem conhecimento de pagamento de propina
para o senhor Renato Duque e Pedro Barusco?
Depoente:- Sim, tenho, tenho conhecimento. Isso me foi dito na época ainda pelo
José Janene, que ainda era vivo, depois me foi dito pelo pessoal da Odebrecht, me foi
dito pelo pessoal da UTC.
Ministério Público Federal:- Tanto o senhor quanto o Renato Duque, Pedro Barusco,
tinham conhecimento da existência desse cartel?
Depoente:- Sim.”
(trecho do depoimento de PAULO ROBERTO COSTA,  reduzido a termo no evento
324).

Como contrapartida, funcionários do alto escalão da PETROBRAS auferi-
am, em meio a uma prática institucionalizada, vantagens indevidas, sobretudo no âm-
bito de procedimentos licitatórios coordenados pela Diretoria de Serviços da Estatal,
sob a responsabilidade de RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, consoante reconhe-
ceu o denunciado perante esse Juízo:

“Juiz Federal:- Senhor Renato de Souza Duque, o senhor foi diretor da Petrobras da
área de serviços, isso foi a partir de 2003, não?
Renato de Souza Duque:- 31 de janeiro de 2003 a 29 de abril de 2012.
Juiz Federal:- O senhor foi indagado sobre isso em outros processos, mas esse é um
específico, havia alguma prática de solicitação, recebimento de vantagem indevida
por agentes da Petrobras, em cima de contratos da Petrobras nesse período?
Renato de Souza Duque:- Sim, meritíssimo, havia.
Juiz Federal:- O senhor era um dos beneficiários?
Renato de Souza Duque:- Sim, eu era um dos beneficiários.
Juiz Federal:- O senhor Pedro Barusco igualmente?
Renato de Souza Duque:- O senhor Pedro Barusco, sem nenhuma intenção de me
eximir de responsabilidade, ele era o braço operacional, então ele se encarregava de
fazer as negociações junto às empresas, recolher o dinheiro, controlar a propina e
efetuar o pagamento da parcela que me cabia.
Juiz Federal:- Havia um, vamos dizer assim, uma taxa, um valor, um percentual em
cima, que era calculada essa vantagem indevida?
Renato de Souza Duque:- Existia um referencial,  nem sempre esse referencial era
acordado.
Juiz Federal:- Qual que era esse referencial?
Renato de Souza Duque:- Esse referencial ficava em torno de 1 por cento do valor do
contrato, sendo metade para o Partido dos Trabalhadores, no caso dos contratos ge-
renciados pela área de serviços, e metade para Barusco e para mim.
(…)
Renato de Souza Duque:- E só desculpe interromper o senhor, novamente eu quero
enfatizar aqui, eu não estou me eximindo de responsabilidade, ele conversava não
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porque eu não quisesse conversar, porque era essa a função dele, o operacional ele
que fazia.
Juiz Federal:- Entendi. Mas ele falava em seu nome também?
Renato de Souza Duque:- Falava em meu nome também, e eles pagavam porque eu
era o diretor, não porque ele pedia.”
(trechos do interrogatório de RENATO DUQUE, reduzido a termo no evento 893)

Neste sentido, com relação à existência, de fato, de oferecimento e pro-
messa de vantagens indevidas no caso específico das obras do CENPES, PEDRO BA-
RUSCO, gerente de engenharia à época dos fatos e um dos responsáveis por aceitar
tais ofertas, ao ser ouvido em Juízo nos presentes autos na condição de testemunha,
assumiu que houve o pagamento de propina tanto em seu favor quanto para RENA-
TO DUQUE, além de haver o direcionamento dos valores ilícitos, fixados em percen-
tuais do valor do contrato e seus aditivos, em favor de agremiações políticas e opera-
dores financeiros:

“Ministério Público Federal:- Houve pagamento de propina então em relação a
esse contrato?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Pra quem?
Depoente:- Bom, dentro daquele padrão, uma parte para a área política e uma
parte pra que a gente chamava Casa, nesse caso era eu, o diretor Renato Du-
que e tinha também uma participação para o operador que trabalhava pra
nós nesse projeto, que era o senhor Mário Goes.
Ministério Público Federal:- Perfeito, vamos detalhar isso. Qual era o montante, qual
foi o montante da propina, era um percentual do contrato?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- Qual percentual do contrato?
Depoente:- Eu me recordo de 2%, sendo que era 1 pra... Porque o CENPES, o
NOVO CENPES, ele era uma obra ligada à própria Diretoria de Serviços, então
esses 2% quem direcionava, vamos dizer assim, a divisão, quem direcionava
essa propina, era o próprio Diretor de Serviços.
Ministério Público Federal:- No caso o senhor Renato Duque?
Depoente:- Exatamente. Então, nesse caso era 1% pra... o que era do meu co-
nhecimento, 1% pra área política e 1% para o senhor Renato Duque, pra mim
e também tinha um percentual dessa participação para o operador,  senhor
Mário Goes.
Ministério Público Federal:- Certo. Quando o senhor disse esse 1% para a parte po-
lítica, pra quem que era?
Depoente:- Para o PT.”
(…)
Ministério Público Federal:- E dentro dessa sistemática, o pagamento foi feito ao se-
nhor e ao senhor Renato Duque, e direcionado também ao Partido dos Trabalhado-
res, por qual motivo?
Depoente:- Bom, é o que eu falei nos meus depoimentos anteriores, sim, existia esse
pagamento de propina, essas empresas que faziam parte daquela relação costuma-
vam pagar esse percentual de propina, então foi mais um contrato que teve propina.
Ministério Público Federal:- Elas esperavam e obtinham ajuda do senhor, enquanto
funcionário da Petrobras?
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Depoente:- Não tinha muito o que ajudar porque tinha a governança da Petrobras,
tinha uma certa atenção de repente diferenciada, mas não tinha nada muito especi-
al, não.
Ministério Público Federal:- Mas havia essa certa atenção especial então.
Depoente:- Existia.
(…)
Ministério Público Federal:- Voltando especificamente ao montante da propina que
foi paga nesse contrato do NOVO CENPES, os valores, o senhor mencionou percentu-
al, eles foram calculados assim em cima, com base, apenas no valor do contrato ou
com base também no valor dos aditivos?
Depoente:- Essa contabilidade de propina e tal é bastante complexa, complicado. En-
tão começou com a OAS, vamos dizer, centralizando tudo que era mais fácil de con-
trolar, depois quando, vamos dizer, dividiu, cada um, ficou muito difícil de controlar.
Eu acho que, eu não sei, eu acho que eu devo ter recebido, sei lá, a metade, assim, na
minha cabeça, é difícil dizer quanto que eu recebi do acordado. Dos aditivos, eu acho
que eu recebi alguma coisa, mas eu não saberia dizer qual o montante.
Ministério Público Federal:- Não sabe dizer o montante, mas o senhor sabe dizer o
que recebeu com base nos aditivos?
Depoente:- Muito pouco. E isso era uma constante, porque era muito difícil de con-
trolar,  assim, os volumes de aditivos eram muito grandes,  tinha muitos contratos,
muitas empresas, então era muito difícil controlar esse tipo de coisa.
(trechos do depoimento de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 354 – gri-
fos nossos).

Rememore-se que, diante do quadro de cartel e fraude às licitações, RE-
NATO DUQUE  e PEDRO BARUSCO, cientes desta dinâmica, não só tinham o dever
funcional de comunicar o fato a seus superiores hierárquicos (a Diretoria Executiva e
o Presidente da estatal), como também o de tomar todas as providências possíveis
dentro de suas atribuições para garantir a lisura dos procedimentos licitatórios e os
interesses da estatal. Dada a ampla gama de atribuições que os cargos de Diretor e
Gerente Executivo e o respectivo prestígio funcional lhes proporcionavam, diversas
seriam as medidas que poderiam e deveriam tomar nessa linha. As empresas carteli-
zadas, cientes disso, promoviam a oferta/promessa das propinas a fim de garantir a
omissão do funcionário por elas corrompido.

Destaque-se que, dentre as obras licitadas no âmbito da Diretoria de
Serviços, área de atribuição e de influência de RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO,
estava a obra para a qual o Consórcio NOVO CENPES foi contratado.

Nesse cenário, em consonância com o quanto declinado por PEDRO BA-
RUSCO e corroborado pelos demais elementos probatórios citados no presente capí-
tulo, aos executivos da Diretoria de Serviços era direcionado o montante de 2% do
valor do contrato recebido a título de propina. Desse percentual, isto é, 1%, foi direci-
onado para a “Casa”, composta por  RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, e 1% foi
direcionado para o Partido dos Trabalhadores – PT.

Nessa senda, observe-se que  a obra em questão consta da tabela de
controle de vantagens indevidas fornecidas por PEDRO BARUSCO38, identificada pelo
nome “Consórcio Novo Cenpes” e indicando o acerto e pagamento de propina refe-

38  Evento 01, OUT93.
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rente a 2% do contrato, sendo 1% para o Partido dos Trabalhadores (“Part”) e 1% para
RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO (“casa”), pelas empresas “OAS/CARIOCA/CONS-
TRUBASE/CONSTRUCAP/SCHAHIN”, representadas por “vários” contatos, com partici-
pação do “agente” “MARIO GOES”.

No entanto, embora a planilha faça referência apenas ao valor original
do contrato, o próprio PEDRO BARUSCO em seu depoimento prestado perante o Juí-
zo afirmou ter recebido propina em relação não só aos contratos firmados pelo Con-
sórcio NOVO CENPES, mas também aos respectivos aditivos.

“Ministério Público Federal:- Voltando especificamente ao montante da propina que
foi paga nesse contrato do NOVO CENPES, os valores, o senhor mencionou percentu-
al, eles foram calculados assim em cima, com base, apenas no valor do contrato ou
com base também no valor dos aditivos?
Depoente:- Essa contabilidade de propina e tal é bastante complexa, complicado. En-
tão começou com a OAS, vamos dizer, centralizando tudo que era mais fácil de con-
trolar, depois quando, vamos dizer, dividiu, cada um, ficou muito difícil de controlar.
Eu acho que, eu não sei, eu acho que eu devo ter recebido, sei lá, a metade, assim, na
minha cabeça, é difícil dizer quanto que eu recebi do acordado. Dos aditivos, eu acho
que eu recebi alguma coisa, mas eu não saberia dizer qual o montante.
Ministério Público Federal:- Não sabe dizer o montante, mas o senhor sabe dizer o
que recebeu com base nos aditivos?
Depoente:- Muito pouco. E isso era uma constante, porque era muito difícil de con-
trolar,  assim, os volumes de aditivos eram muito grandes,  tinha muitos contratos,
muitas empresas, então era muito difícil controlar esse tipo de coisa.”
(trecho do depoimento de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 354)

Ressalte-se, nessa senda, que o ex-Diretor de Serviços da PETROBRAS,
RENATO DUQUE, confirmou, por ocasião de seu interrogatório, a ocorrência da ofer-
ta do pagamento de vantagens indevidas por parte dos membros do Consórcio Novo
CENPES e a sua aceitação por parte dos funcionários da Estatal, representados por
PEDRO BARUSCO, a fim de que restassem zelados os interesses das empreiteiras pe-
rante a PETROBRAS.

“Juiz Federal:- O caso aqui específico diz respeito a uma licitação que foi ganha pelo
consórcio Novo Cenpes. O senhor se recorda desse caso específico, é um contrato de
2008?
Renato de Souza Duque:- Eu me recordo, eu li a documentação também.
Juiz Federal:- O senhor sabe me dizer se nesse contrato houve combinação de paga-
mento de vantagem indevida?
Renato de Souza Duque:- Sim, eu confirmo, houve pagamento de vantagem indevida
sim, senhor.
Juiz Federal:- O senhor participou da conversação com algum dos executivos dessas
empresas para esse contrato?
Renato de Souza Duque:- Para combinar o recebimento de propina, não. Eu sei que
houve o pagamento, houve o acerto. Eu já disse em outras oportunidades, essa com-
binação ou esse pagamento de propina era algo institucionalizado, então não havia
necessidade de eu participar de uma conversa desse tipo.
Juiz Federal:- E como é que o senhor sabe que nesse contrato específico houve, en-
tão?
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Renato de Souza Duque:- Eu sei porque o Barusco comunicava, e o Barusco, como se,
como é que eu posso dizer, ele prestava contas do que ele fazia.
(…)
Juiz Federal:- O senhor se recorda de ter tido alguma conversa com ele a respeito de
propinas desse contrato do Novo Cenpes?
Renato de Souza Duque:- Eu tive uma conversa com o Agenor depois que o Barusco
saiu. A propina já vinha sendo paga normalmente através do senhor Mário Góes, que
era amigo particular do Barusco, ele que recebia o dinheiro, e o senhor Agenor me
procurou perguntando se com a saída do Barusco continuaria o mesmo procedimen-
to de pagamento da propina, e eu, como participante do processo, disse que sim, que
continuaria o Mário Góes sendo responsável pelo recebimento.
(...)
Defesa de Renato Duque:- Luiz Gustavo, pelo próprio acusado. No início do seu de-
poimento o senhor disse que efetivamente não recebeu nenhum valor exclusivamen-
te do consórcio Novo Cenpes. Gostaria de indagar ao senhor novamente a esse res-
peito, se esses valores não foram recebidos ou o senhor nunca teve a posse desses va-
lores porque os valores ficavam com o Barusco?
Renato de Souza Duque:- Não, o Barusco fazia o recebimento e o controle do dinhei-
ro, e para evitar transferências de dinheiro ele manteve a posse dessa propina. Foi
em 2013, como eu disse, que sentamos para ver como é que a gente faria a divisão e
como eu receberia a parte que me cabia, e ficou então combinado que seria 12 mi-
lhões de dólares recebidos através do Zwi Skornicki e 50 milhões de reais através de
Júlio Camargo.
Defesa de Renato Duque:- Sendo objetivo, o senhor recebeu então do consórcio Novo
Cenpes através de Pedro Barusco?
Renato de Souza Duque:- Não, esses 12 milhões de dólares e 50 milhões de reais que
incluía o dinheiro do Novo Cenpes, eu não recebi.
Defesa de Renato Duque:- Perfeito, mas esse valor, esse crédito que o senhor tinha
para receber incluía o valor do Novo Cenpes?
Renato de Souza Duque:- Incluía o valor do Novo Cenpes.”
(trecho do interrogatório de RENATO DUQUE, reduzido a termo no evento 893)

Ademais, os pagamentos em favor dos funcionários corrompidos da PE-
TROBRAS, notadamente RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, foram detalhados pe-
los dirigentes da CARIOCA, empresa participante do consórcio, RICARDO PERNAM-
BUCO e RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR.

Juiz Federal:- O Ministério Público faz uma afirmação também no processo de acusa-
ção de que esse contrato do Novo Cenpes teria envolvido pagamentos de valores a
agentes da Petrobras, o senhor tem conhecimento a esse respeito?
Interrogado:-Tenho conhecimento.
Juiz Federal:- O senhor pode me relatar o que o senhor sabe, o que o senhor soube
na época?
Interrogado:- É, eu soube na época, após já termos, enfim, ganho a licitação, nós fo-
mos comunicados pela pessoa do Luiz Fernando, sempre esse contato era basica-
mente do Luiz Fernando e eventualmente do Roberto Moscou, que era o diretor geral,
então foi comunicado que haveria um compromisso de se pagar 1 por cento do fa-
turamento da obra para o senhor Mário Góes, que na verdade não era um fun-
cionário da Petrobras, mas, enfim, se apresentava como um operador da área
lá da gerência da Petrobras.
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Juiz Federal:- E foi só isso que ele falou, ele chegou a mencionar os nomes das pesso-
as que seriam beneficiadas?
Interrogado:-Não, a pessoa bene...  Quem falou isso aqui, que nós tivemos essa
informação, e ele, Mário Góes, depois inclusive, que o senhor vai ver que ao
longo do processo nós passamos a pagar diretamente ao Mário Góes e deixava
bastante claro que ele estava ali representando o senhor Pedro Barusco.
(...)
Juiz Federal:- Só a Carioca fazia esse pagamento ou as outras empresas também fa-
ziam?
Interrogado:- Não, as outras empresas deviam fazer, porque no começo, no começo
dessa obra esse pagamento era feito, enfim, pela própria, era feito na verdade pela li-
derança da obra, quer dizer, que solicitava os valores, davam e aí a liderança devia
entregar para o Mário Góes. Na verdade, o Luiz Fernando nos trouxe, então, ele co-
nhecia o Mário Góes já de outros, enfim, de bastante tempo, de outros trabalhos que
nada tinham a ver com a Petrobras, e trouxe, me trouxe a ideia se poderia procurar o
Mário Góes e passar a fazer esse pagamento diretamente, como uma forma inclusive
de se relacionar ali na Petrobras, essa era a nossa primeira obra, enfim, nessa nova
administração, assim, da Petrobras, então eu disse que tudo bem e a partir daí ele
passou a se entender, aí nós fazíamos nossos pagamentos diretos. Mas durante o iní-
cio da obra, talvez o primeiro terço da obra, esses pagamentos foram feitos pelo pró-
prio consórcio.
(trechos do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO, reduzido a termo no evento
611 – grifos nossos)

Ministério Público Federal:- Ok. Então o senhor disse que foram três fases, houve a
primeira fase do acerto, uma segunda fase de pagamentos, o que é segunda fase de
pagamentos?
Depoente:- Não, aí na verdade eu coloquei como terceiro ponto, já com o contrato
em andamento, houve o pagamento de vantagens indevidas.
Ministério Público Federal:- Pra quem?
Depoente:- Pagávamos a Mário Góes.
Ministério Público Federal:- A Mário Góes?
Depoente:- A Mário Góes.
Ministério Público Federal:- Mas quem era o destinatário desses valores?
Depoente:- Mário Góes nos dizia que ele representava Pedro Barusco.
Ministério Público Federal:- O senhor conversou com Pedro Barusco, mantinha conta-
to?
Depoente:- Não, estive uma vez só com Pedro Barusco numa conversa exclusivamen-
te de oportunidade futura, foi uma vez na minha vida.
Ministério Público Federal:- O que o Mário Góes dizia, então, pra...
Depoente:- Eu não tinha esse dia a dia também com o Mário Góes, era o Luiz Fer-
nando Santos Reis que conhecia o Mário Góes, até na obra do Cenpes, como eu já
disse antes, quer dizer, no início a OAS ficava responsável por agrupar, porque ela era
líder, para esses pagamentos, a Carioca começou a ter outras obras na Petrobras,
como esses terminais que eu falei para o senhor, e o Luiz Fernando já conhecia o Má-
rio Góes de muito tempo, de trabalhos passados, então o Luiz Fernando fez com que
a cota parte que coubesse à Carioca seria paga diretamente da Carioca ao Mário
Góes, e foi isso que aconteceu.
Ministério Público Federal:- Como que os senhores tinham essa certeza de que o Má-
rio Góes representava o Pedro Barusco realmente?
Depoente:- Porque ele falava, ele falava e a gente sabia no mercado, e ele falava, e
as coisas aconteciam.
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Ministério Público Federal:- Isso então era feito, esses pagamentos, à diretoria de ser-
viços, é isso?
Depoente:- Certo.
Ministério Público Federal:- Saberia dizer se esses pagamentos seriam para o Re-
nato Duque também?
Depoente:- Olha,  eu imaginava que se ia para Pedro Barusco encaminharia
para a chefia dele, mas eu não tenho essa informação.
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 361 – grifos nossos)

Em sentido  semelhante,  tem-se  os  relatos  dos  executivos  do  Grupo
OAS, AGENOR MEDEIROS e LÉO PINHEIRO, que detalharam o pagamento de vanta-
gens indevidas pelas empreiteiras componentes do Consórcio, zelando por seus inte-
resses, a PEDRO BARUSCO, na condição de representante da “Casa”, no equivalente a
1% do valor do negócio firmado com a PETROBRAS por cada uma das cinco empre-
sas. Na oportunidade, referiram, ainda, o expresso conhecimento de  RENATO DU-
QUE a respeito do pagamento de propina atinente ao contrato em comento, bem
como a aceitação pelo então Diretor de Serviços da Estatal dos valores espúrios:

“Juiz Federal:- Outra questão, houve pagamento de valores a agentes da Petrobras
por conta dessa obra do Novo Cenpes?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Aí é que tem a fase pré-contrato e a fase pós-
contrato. Na fase pré-contrato, antes da apresentação da proposta, o senhor Pedro
Barusco me procurou, a proposta foi apresentada em junho de 2006, ele me procurou
por volta de dias antes da apresentação da proposta, uma semana, por aí, me procu-
rou, eu estive com ele na sede, no escritório dele na Petrobras, eu o conhecia pouco
nessa oportunidade porque era a primeira obra praticamente que nós liderávamos,
aquelas obras que os outros lideraram, quem fazia os acertos com  Barusco e com os
agentes da Petrobras eram os líderes. No meu depoimento passado eu comentei isso
aqui, eu não tive nenhum contato com nenhum agente da Petrobras na obra da Re-
par e na obra da Rnest, não tive. Nesse caso específico era a primeira, o senhor Pedro
Barusco me procurou e me disse “Olha, é preciso, caso vocês sejam vencedores, pagar
à título de comissão o valor de 2 por cento”. Conversamos e negociamos que esse va-
lor de 2 seria 1,75 por cento para o senhor Pedro Barusco, ele disse que seria uma co-
missão para a Casa, comissão para a Casa. Associado a isso Leo me pediu para que
contingenciasse 1 por cento para o PT, então seria 1,75 por cento para a Casa através
do senhor Pedro Barusco e 1 por cento para o PT. Esse somatório daria 2,75 por cen-
to, nós contingenciamos esse valor no fechamento da proposta, todos os participan-
tes das empresas que fizeram parte do consórcio sabiam e participaram do fecha-
mento da proposta, e esse valor foi contingenciado. Não só esse valor, nós multiplica-
mos esse valor de 2,75 por 1.25, por quê? Seria o custo para operar essas notas nesse
caso específico desse contrato, no caso específico desse contrato, seria o custo para
operar notas frias para poder gerar recurso para poder pagar esses compromissos.
Então somando 2,75 por 1.25 dá exatamente 3,43 por cento, esse valor foi contingen-
ciado na proposta.
Juiz Federal:- O senhor sabe como foi operacionalizado o pagamento então para
Casa daí, para o senhor Pedro Barusco ou para outros agentes da Petrobras?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Eu sei. Bem, então nós falamos aí do pré-con-
trato, do Walter Torre, agora vamos falar do pós-contrato, pós-contrato. Após ga-
nharmos a obra, essa obra, nós assinamos esse contrato em janeiro de 2008, valor
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inicial de 849 milhões e com aditivos de dois IPTEJs, IPTEJ é instrumento particular
de transação extrajudicial.  Esses  dois  valores totalizaram, dos  IPTEJ,  228 milhões,
mais os aditivos, esse contrato atingiu o valor de 1 bilhão, 252 milhões, embora a de-
núncia fale em 1 bilhão e 50, mas foi 1 bilhão e 252. Após a assinatura do contrato o
senhor Pedro Barusco pediu o seguinte, “Olha, quem vai operacionalizar os valores
que eu tenho a receber é o senhor Mário Góes”. O senhor Mário Góes me procurou e
me disse “Olha, eu quero centralizar a informação, que eu não vou falar com 5, que-
ro centralizar em você que é o líder”. Eu procedi dessa forma, embora cada empresa
pagou os seus 20 por cento, a OAS não pagou por ninguém além dos seus 20 por
cento. Eu procedi dessa forma mas isso durou pouco pela incompatibilidade, tinha
empresas de São Paulo, Schahin, Construbase e Construcap de São Paulo, fizeram
seus primeiros pagamentos em São Paulo. Então eles me informavam, eu informava
a Mário Góes, Mário Góes vinha receber, saía do Rio para receber em São Paulo nos
endereços dados por essas empresas. Então, o que é que ocorre, a partir de um deter-
minado momento, Mário Góes falou, “Olha, está impossível, primeiro que tem um
custo para ir buscar esse dinheiro em São Paulo, terceiro eu não tenho quem faça
isso em São Paulo”. A partir daí eu também falei com ele “Eu não quero, está difícil
pra mim fazer interlocução, não vou fazer interlocução com 5 empresas, vou me res-
ponsabilizar pelo recurso da OAS”. A partir daí ficou a Carioca, porque ele tinha rela-
ções antigas, o senhor Luiz Fernando dos Santos Reis e outros executivos da Carioca
tinham relações antigas com o senhor Mário Góes e Barusco certamente, o senhor
Edson Schahin tinha relações muito próximas com o senhor Mário Góes e com Pedro
Barusco, jogavam golfe lá no clube de golfe, então as duas cariocas estão aqui... A
Construcap tinha relação com o Barusco, eu nunca soube como eles se acertavam, ti-
nha relação com o Barusco, eu nunca soube. A OAS passou a fazer essa interlocução
apenas pela Construbase porque eles não queriam fazer essa relação com a Constru-
base. Com a Construbase a OAS intermediou parte desses pagamentos, recebia no
Rio de Janeiro, pagava em São Paulo, no endereço indicado pelo senhor Mário Góes,
na Rua do Carmo, ele sempre dava esse endereço, Rua do Carmo, e a área que cui-
dava disso na OAS tinha a demanda e pagava lá nesse local.
Juiz Federal:- Pagava em espécie, então?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Pagava em espécie, eu soube até depois que
teve contratos com a Rio Marine de Mário Góes também para proceder alguns paga-
mentos também, não sei exatamente quanto, nem sei, mas acho que a maior parte
foi em espécie.
(…)
Juiz Federal:- Então nessa ação penal 5037800, continuidade do depoimento do se-
nhor Agenor Franklin Magalhães Medeiros. Senhor Agenor, mas o consórcio já paga-
va o Pedro Barusco, aí não podia usar o Pedro Barusco para agilizar esse aditivo?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Não, o Pedro Barusco continuou recebendo
pelo valor total do contrato, inclusive esse valor. Então além desses 3 por cento foi
pago 1,75 por cento. Esses 3 por cento incidiu apenas nesse IPTEJ de 226 milhões.
Juiz Federal:- E não podia ter usado o Pedro Barusco para agilizar esse aditivo?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Ele já tinha saído. Aí que entra a sequência, o
senhor Pedro Barusco saiu por volta de abril de 2011, isso ocorreu em 30/12/2011,
ele já tinha saído. Aí quem entrou no lugar dele? O senhor Roberto Gonçalves. O se-
nhor Roberto Gonçalves era muito ligado ao senhor Mário Góes,  eu tinha pouco
acesso ao senhor Roberto Gonçalves. Mário Góes simplesmente me dizia o seguinte,
“Olha, o senhor Roberto Gonçalves, vai substituí-lo, vai continuar ajudando”, eu falei
“Mas eu preciso ter algum acesso a ele”, ele, “Qualquer coisa que você precisar, fale
comigo”. O fato é que o senhor Roberto Gonçalves mudou a equipe da obra do Novo
Cenpes antes da aprovação desse IPTEJ, ele mudou a equipe, e as coisas fluíram mais
termos de morosidade, em termo de morosidade. Então, incomodado com aquilo, eu
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procurei o senhor Renato Duque e falei, “Doutor Duque, nós procedemos um acerto
que nós tivemos com o Barusco, pagar 1,75 por cento no valor desse contrato, eu
quero saber o seguinte, esse procedimento está correto, continuamos assim?”. O se-
nhor Renato Duque afirmou, respondeu afirmativamente, “Pode continuar dessa for-
ma”, e assim continuou.
Juiz Federal:- E ele continuou utilizando o Mário Góes, então?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- O Mário Góes, continuamos utilizando o Má-
rio Góes até o final do contrato. No caso específico desse valor de 226 milhões do IP-
TEJ, aí foi utilizado outro caminho, o senhor Antônio Goulart juntamente com o se-
nhor Fernando Barros.”
(trechos do interrogatório de AGENOR MEDEIROS, reduzido a termo no evento 893)

“Juiz Federal:- O senhor tem conhecimento se esse contrato do Novo Cenpes com a
Petrobras gerou pagamentos de vantagens a agentes da Petrobras?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Tenho sim.
Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer o que que o senhor teve conhecimento a
esse respeito?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Eu orientei ao diretor superintendente, o Agenor, na
época, que fizesse uma provisão nesse contrato de 1 por cento para, que era um co-
nhecido no mercado dos pagamentos que seriam feitos ao Partido dos Trabalhado-
res, então eu disse, “Olha Agenor, era bom no orçamento já provisionar isso, eu não
fui procurado por ninguém, mas pelo o que se sabe do mercado isso vai acontecer”. E
o Agenor foi procurado por um agente da Petrobras que comunicou a ele que teria
um percentual para o que chamava de Casa, um agente da Petrobras, e isso pelo o
que eu tenho conhecimento ocorreu e foram feitos esses pagamentos através de em-
presas que o Ministério Público e o senhor já têm conhecimento.
Juiz Federal:- Esse, quem lhe relatou isso foi o senhor Agenor?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Sobre o...
Juiz Federal:- A pessoa a procurar o Agenor.
José Adelmário Pinheiro Filho:- O Agenor foi procurado pelo o senhor Pedro Barusco.
Juiz Federal:- Tá, mas o senhor ficou sabendo isso pelo Agenor?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Pelo Agenor Medeiros.
Juiz Federal:- O senhor presenciou o senhor Pedro Barusco, o senhor foi procurado
pelo senhor Pedro Barusco?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Não, não, nunca tive contato com ele sobre isso.
(…)
Juiz Federal:- E o senhor está falando que a sua empresa pagou então essa vantagem
aos agentes da Petrobras e ao partido político, nesse caso do Novo Cenpes o senhor
sabe qual que foi o percentual, o senhor mencionou a provisão de 1 por cento?
José Adelmário Pinheiro Filho:- 1 por cento.
Juiz Federal:- Mas essa provisão de 1 por cento abrangia a contribuição a ambas, ao
partido e aos agentes da Petrobras?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Não, pelo meu conhecimento somente para o parti-
do.
Juiz Federal:- E para os agentes da Petrobras?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Eu não sei lhe dizer se era 1 ou pouco mais de 1 por
cento, eu não posso lhe afirmar isso, não fui eu que tratei.
Juiz Federal:- Mas o senhor mencionou que o senhor sabe que ele foi procurado...
José Adelmário Pinheiro Filho:- Que eu tinha conhecimento.
Juiz Federal:- O senhor Agenor.
José Adelmário Pinheiro Filho:- Foi procurado pelo Pedro Barusco, o Agenor me disse
que tinha tido um encontro com Pedro Barusco, ele tinha informado que deveria ser
feito um pagamento sobre cada recebimento em função de uma regra que existia de
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pagamento das empresas, é o que eles chamavam da Casa, eu não sei exatamente o
que era isso.
Juiz Federal:- E o senhor autorizou esse pagamento?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Autorizei.”
(trechos do interrogatório de JOSÉ ADELMÁRIO, reduzido a termo no evento 893)

Observe-se  que embora  RICARDO PERNAMBUCO e  RICARDO PER-
NAMBUCO JÚNIOR tenham indicado PEDRO BARUSCO como o beneficiário dos valo-
res indevidos repassados ao operador financeiro MARIO GOES, é inconteste que RE-
NATO DUQUE também foi beneficiado. Conforme acima demonstrado, PEDRO BA-
RUSCO confessou  que o  acerto  do pagamento  de  propinas  com as  empreiteiras
membro do Consórcio NOVO CENPES foi realizado em favor tanto dele, quanto de
RENATO DUQUE. Ademais, admitiu que os valores indevidos recebidos por meio do
operador MARIO GOES foram destinados a si e a RENATO DUQUE.

As declarações de PEDRO BARUSCO são corroboradas não apenas pelos
depoimentos de AGENOR MEDEIROS, mas, sobretudo, pelo quanto declarado pelo
operador financeiro MARIO GOES:

Ministério Público Federal:- No decorrer desse projeto do CENPES, o senhor se recor-
da qual foi o montante aproximado que o senhor operacionalizou?
Depoente:- Olha, eu me recordo que foram valores bastante substanciais, o exato nú-
mero eu não tenho, mas mais de 10 milhões eu posso ter quase certeza.
Ministério Público Federal:- Perfeito. O senhor disse que esses valores eram repassa-
dos ao senhor Pedro, Pedro Barusco.
Depoente:- Sim, senhor.
Ministério Público Federal:- O senhor tem ciência se parte desses valores foi direcio-
nado também ao senhor Renato Duque, ainda que por intermédio do senhor Pedro
Barusco?
Depoente:- É, ele dizia que ele recebia em nome da casa e que tinha uma divisão lá,
inclusive, teria o senhor Renato Duque, mas eu nunca tive nenhum contato com o
Renato Duque.
Ministério Público Federal:- Parte desses valores então recebidos pelo senhor Pedro
Barusco foram direcionados ao senhor Renato Duque, pelo que o senhor sabe?
Depoente:- De acordo com o que o Pedro Barusco falava.
(trecho do depoimento de MARIO GOES, reduzido a termo no evento 354)

O conhecimento e participação de RENATO DUQUE no esquema ilícito
de pagamento de propinas na PETROBRAS foi confirmado, ademais, pelo executivo
RICARDO PESSOA:

Ministério Público Federal:- E com relação aos funcionários da Petrobras, o senhor se
recorda de ter pago propina para os funcionários da Petrobras?
Depoente:- Sim, recordo.
Ministério Público Federal:- Pra quem?
Depoente:- Bom, quando a obra era do Abastecimento... é bom explicar uma coisa
antes, a Diretoria de Serviços, em tese, prestava serviços para as unidades de negó-
cios, no caso Abastecimento, ou Exploração e Produção, ou Gás e Energia. No caso do
Abastecimento, a Diretoria de Abastecimento através, primeiro, do José Janene, ele
cobrava um percentual de maneira bastante enfática. E a área de Serviços cobrava
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também. No caso o Janene, o diretor Paulo Roberto Costa, e no caso dos Serviços era
o diretor Renato Duque e Pedro Barusco, na grande maioria das vezes.
Ministério Público Federal:- Certo. Pedro Barusco e Renato Duque na Diretoria de
Serviços?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- O senhor sempre encaminhou, no âmbito da Diretoria de
Serviços, propina para Pedro Barusco e Renato Duque apenas?
Depoente:- Sim.
(trecho do depoimento de RICARDO RIBEIRO PESSOA, reduzido a termo no evento
354)

Ao fim, o próprio ex-Diretor de Serviços da PETROBRAS, RENATO DU-
QUE, confirmou seu envolvimento no esquema ilícito que vitimou a Estatal:

“Juiz Federal:- O senhor foi indagado sobre isso em outros processos, mas esse é um
específico, havia alguma prática de solicitação, recebimento de vantagem indevida
por agentes da Petrobras, em cima de contratos da Petrobras nesse período?
Renato de Souza Duque:- Sim, meritíssimo, havia.
Juiz Federal:- O senhor era um dos beneficiários?
Renato de Souza Duque:- Sim, eu era um dos beneficiários.
Juiz Federal:- O senhor Pedro Barusco igualmente?
Renato de Souza Duque:- O senhor Pedro Barusco, sem nenhuma intenção de me
eximir de responsabilidade, ele era o braço operacional, então ele se encarregava de
fazer as negociações junto às empresas, recolher o dinheiro, controlar a propina e
efetuar o pagamento da parcela que me cabia.
Juiz Federal:- Havia um, vamos dizer assim, uma taxa, um valor, um percentual em
cima, que era calculada essa vantagem indevida?
Renato de Souza Duque:- Existia um referencial,  nem sempre esse referencial era
acordado.
Juiz Federal:- Qual que era esse referencial?
Renato de Souza Duque:- Esse referencial ficava em torno de 1 por cento do valor do
contrato, sendo metade para o Partido dos Trabalhadores, no caso dos contratos ge-
renciados pela área de serviços, e metade para Barusco e para mim.
Juiz Federal:- O caso aqui específico diz respeito a uma licitação que foi ganha pelo
consórcio Novo Cenpes. O senhor se recorda desse caso específico, é um contrato de
2008?
Renato de Souza Duque:- Eu me recordo, eu li a documentação também.
Juiz Federal:- O senhor sabe me dizer se nesse contrato houve combinação de paga-
mento de vantagem indevida?
Renato de Souza Duque:- Sim, eu confirmo, houve pagamento de vantagem indevida
sim, senhor.
Juiz Federal:- O senhor participou da conversação com algum dos executivos dessas
empresas para esse contrato?
Renato de Souza Duque:- Para combinar o recebimento de propina, não. Eu sei que
houve o pagamento, houve o acerto. Eu já disse em outras oportunidades, essa com-
binação ou esse pagamento de propina era algo institucionalizado, então não havia
necessidade de eu participar de uma conversa desse tipo.
Juiz Federal:- E como é que o senhor sabe que nesse contrato específico houve, en-
tão?
Renato de Souza Duque:- Eu sei porque o Barusco comunicava, e o Barusco, como se,
como é que eu posso dizer, ele prestava contas do que ele fazia.
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(…)
Juiz Federal:- Certo. Nesse caso em particular, o senhor se recorda de ter conversado,
por exemplo... o senhor conheceu o senhor Agenor Medeiros?
Renato de Souza Duque:- Conheci sim, senhor, da OAS, diretor da OAS.
Juiz Federal:- O senhor se recorda de ter tido alguma conversa com ele a respeito de
propinas desse contrato do Novo Cenpes?
Renato de Souza Duque:- Eu tive uma conversa com o Agenor depois que o Barusco
saiu. A propina já vinha sendo paga normalmente através do senhor Mário Góes, que
era amigo particular do Barusco, ele que recebia o dinheiro, e o senhor Agenor me
procurou perguntando se com a saída do Barusco continuaria o mesmo procedimen-
to de pagamento da propina, e eu, como participante do processo, disse que sim, que
continuaria o Mário Góes sendo responsável pelo recebimento.”
(trechos do interrogatório de RENATO DUQUE, reduzido a termo no evento 893)

Como observado nos depoimentos prestados pelos réus indicados aci-
ma,  no que toca  ao oferecimento das vantagens ilícitas  relativas  ao contrato das
obras do CENPES, MARIO GOES era o operador responsável por intermediar as nego-
ciações e pagamentos entre os representantes das empresas integrantes do Consór-
cio NOVO CENPES e o então Gerente de Engenharia PEDRO BARUSCO, o qual agia
em nome próprio e em favor do Diretor de Serviços RENATO DUQUE.

Tal fato foi declinado por PEDRO BARUSCO e RICARDO PERNAMBUCO
JUNIOR quando de suas oitivas perante o Juízo, assim como pelos acusados RICAR-
DO PERNAMBUCO, AGENOR MEDEIROS e RENATO DUQUE em seus interrogató-
rios judiciais. 

“Ministério Público Federal:- O senhor disse também que uma parte do valor foi des-
tinada ao senhor, o senhor Renato Duque e também ao senhor Mário Goes, o senhor
disse,  como operador.  Como funcionava isso? O senhor indicava ao senhor Mário
Goes quem procurar, quem indicava ao senhor Mário Goes quem ele deveria procu-
rar?
Depoente:- Olha, uma vez estabelecido o percentual da Casa, bom, nesse caso, por-
que esse contrato teve uma particularidade, no início a OAS era líder do consórcio, a
OAS também ficou assim como single point, como o ponto de contato, então o se-
nhor Mário Goes conversava com o senhor Agenor Medeiros, então os pagamentos
eram providenciados entre eles, o senhor Agenor Medeiros e o senhor Mário Goes.
Ministério Público Federal:- Quem falou para o senhor Mário Goes procurar o senhor
Agenor?
Depoente:- Acredito que tenha sido eu, eu não me lembro exatamente, mas acredito
que tenha sido eu.
Ministério Público Federal:- Certo. E o senhor Agenor realizou pagamento no interes-
se de todas as empresas que formavam o consórcio?
Depoente:- No começo sim, por isso que eu digo que esse contrato teve uma particu-
laridade. Em determinado momento, o senhor Agenor falou que cada empresa pas-
saria a pagar o seu percentual do consórcio e que a OAS ficaria só responsável pela
parte dela, e aí algumas continuaram pagando, mas a maioria parou de pagar. Quer
dizer, é como eu conheço a história, como eu vivi esse contrato.
(trecho do depoimento de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 354).
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“Ministério Público Federal:- Ok. Então o senhor disse que foram três fases, houve a
primeira fase do acerto, uma segunda fase de pagamentos, o que é segunda fase de
pagamentos?
Depoente:- Não, aí na verdade eu coloquei como terceiro ponto, já com o contrato
em andamento, houve o pagamento de vantagens indevidas.
Ministério Público Federal:- Pra quem?
Depoente:- Pagávamos a Mário Góes.
Ministério Público Federal:- A Mário Góes?
Depoente:- A Mário Góes.
Ministério Público Federal:- Mas quem era o destinatário desses valores?
Depoente:- Mário Góes nos dizia que ele representava Pedro Barusco.
Ministério Público Federal:- O senhor conversou com Pedro Barusco, mantinha conta-
to?
Depoente:- Não, estive uma vez só com Pedro Barusco numa conversa exclusivamen-
te de oportunidade futura, foi uma vez na minha vida.
Ministério Público Federal:- O que o Mário Góes dizia, então, pra...
Depoente:- Eu não tinha esse dia a dia também com o Mário Góes, era o Luiz Fer-
nando Santos Reis que conhecia o Mário Góes, até na obra do Cenpes, como eu já
disse antes, quer dizer, no início a OAS ficava responsável por agrupar, porque ela era
líder, para esses pagamentos, a Carioca começou a ter outras obras na Petrobras,
como esses terminais que eu falei para o senhor, e o Luiz Fernando já conhecia o Má-
rio Góes de muito tempo, de trabalhos passados, então o Luiz Fernando fez com que
a cota parte que coubesse à Carioca seria paga diretamente da Carioca ao Mário
Góes, e foi isso que aconteceu.
Ministério Público Federal:- Como que os senhores tinham essa certeza de que o Má-
rio Góes representava o Pedro Barusco realmente?
Depoente:- Porque ele falava, ele falava e a gente sabia no mercado, e ele falava, e
as coisas aconteciam.
Ministério Público Federal:- Isso então era feito, esses pagamentos, à diretoria de ser-
viços, é isso?
Depoente:- Certo.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 361).

Juiz Federal:- O Ministério Público faz uma afirmação também no processo de acusa-
ção de que esse contrato do Novo Cenpes teria envolvido pagamentos de valores a
agentes da Petrobras, o senhor tem conhecimento a esse respeito?
Interrogado:-Tenho conhecimento.
Juiz Federal:- O senhor pode me relatar o que o senhor sabe, o que o senhor soube
na época?
Interrogado:- É, eu soube na época, após já termos, enfim, ganho a licitação, nós fo-
mos comunicados pela pessoa do Luiz Fernando, sempre esse contato era basica-
mente do Luiz Fernando e eventualmente do Roberto Moscou, que era o diretor geral,
então foi comunicado que haveria um compromisso de se pagar 1 por cento do fatu-
ramento da obra para o senhor Mário Góes, que na verdade não era um funcionário
da Petrobras, mas, enfim, se apresentava como um operador da área lá da gerência
da Petrobras.
Juiz Federal:- E foi só isso que ele falou, ele chegou a mencionar os nomes das pesso-
as que seriam beneficiadas?
Interrogado:-Não, a pessoa bene... Quem falou isso aqui, que nós tivemos essa infor-
mação, e ele, Mário Góes, depois inclusive, que o senhor vai ver que ao longo do pro-
cesso nós passamos a pagar diretamente ao Mário Góes e deixava bastante claro que
ele estava ali representando o senhor Pedro Barusco.
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(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO, reduzido a termo no evento
611)

“Juiz Federal:- O senhor sabe como foi operacionalizado o pagamento então para
Casa daí, para o senhor Pedro Barusco ou para outros agentes da Petrobras?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Eu sei. Bem, então nós falamos aí do pré-con-
trato, do Walter Torre, agora vamos falar do pós-contrato, pós-contrato. Após ga-
nharmos a obra, essa obra, nós assinamos esse contrato em janeiro de 2008, valor
inicial de 849 milhões e com aditivos de dois IPTEJs, IPTEJ é instrumento particular
de transação extrajudicial.  Esses  dois  valores totalizaram, dos  IPTEJ,  228 milhões,
mais os aditivos, esse contrato atingiu o valor de 1 bilhão, 252 milhões, embora a de-
núncia fale em 1 bilhão e 50, mas foi 1 bilhão e 252. Após a assinatura do contrato o
senhor Pedro Barusco pediu o seguinte, “Olha, quem vai operacionalizar os valores
que eu tenho a receber é o senhor Mário Góes”. O senhor Mário Góes me procurou e
me disse “Olha, eu quero centralizar a informação, que eu não vou falar com 5, que-
ro centralizar em você que é o líder”. Eu procedi dessa forma, embora cada empresa
pagou os seus 20 por cento, a OAS não pagou por ninguém além dos seus 20 por
cento. Eu procedi dessa forma mas isso durou pouco pela incompatibilidade, tinha
empresas de São Paulo, Schahin, Construbase e Construcap de São Paulo, fizeram
seus primeiros pagamentos em São Paulo. Então eles me informavam, eu informava
a Mário Góes, Mário Góes vinha receber, saía do Rio para receber em São Paulo nos
endereços dados por essas empresas. Então, o que é que ocorre, a partir de um deter-
minado momento, Mário Góes falou, “Olha, está impossível, primeiro que tem um
custo para ir buscar esse dinheiro em São Paulo, terceiro eu não tenho quem faça
isso em São Paulo”. A partir daí eu também falei com ele “Eu não quero, está difícil
pra mim fazer interlocução, não vou fazer interlocução com 5 empresas, vou me res-
ponsabilizar pelo recurso da OAS”. A partir daí ficou a Carioca, porque ele tinha rela-
ções antigas, o senhor Luiz Fernando dos Santos Reis e outros executivos da Carioca
tinham relações antigas com o senhor Mário Góes e Barusco certamente, o senhor
Edson Schahin tinha relações muito próximas com o senhor Mário Góes e com Pedro
Barusco, jogavam golfe lá no clube de golfe, então as duas cariocas estão aqui... A
Construcap tinha relação com o Barusco, eu nunca soube como eles se acertavam, ti-
nha relação com o Barusco, eu nunca soube. A OAS passou a fazer essa interlocução
apenas pela Construbase porque eles não queriam fazer essa relação com a Constru-
base. Com a Construbase a OAS intermediou parte desses pagamentos, recebia no
Rio de Janeiro, pagava em São Paulo, no endereço indicado pelo senhor Mário Góes,
na Rua do Carmo, ele sempre dava esse endereço, Rua do Carmo, e a área que cui-
dava disso na OAS tinha a demanda e pagava lá nesse local.
Juiz Federal:- Pagava em espécie, então?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Pagava em espécie, eu soube até depois que
teve contratos com a Rio Marine de Mário Góes também para proceder alguns paga-
mentos também, não sei exatamente quanto, nem sei, mas acho que a maior parte
foi em espécie.”
(trecho do interrogatório de AGENOR MEDEIROS, reduzido a termo no evento 893)

“Juiz Federal:- O senhor se recorda de ter tido alguma conversa com ele a respeito de
propinas desse contrato do Novo Cenpes?
Renato de Souza Duque:- Eu tive uma conversa com o Agenor depois que o Barusco
saiu. A propina já vinha sendo paga normalmente através do senhor Mário Góes, que
era amigo particular do Barusco, ele que recebia o dinheiro, e o senhor Agenor me
procurou perguntando se com a saída do Barusco continuaria o mesmo procedimen-
to de pagamento da propina, e eu, como participante do processo, disse que sim, que
continuaria o Mário Góes sendo responsável pelo recebimento.”
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(trecho do interrogatório de RENATO DUQUE, reduzido a termo no evento 893)

Além disso, o próprio MARIO GOES, ao prestar depoimento perante o
Juízo, assumiu sua participação como operador e interlocutor entre os agentes públi-
cos e políticos e os representantes das empresas cartelizadas.

“Ministério Público Federal:- Perfeito.  A presente ação ela se relaciona com paga-
mentos indevidos feito a funcionários da Petrobras relacionados à obra do NOVO
CENPES. Eu pergunto se o senhor teve alguma relação com esses pagamentos feitos,
relacionados a essa obra?
Depoente:- É, nesse caso específico, não através da Rio Marine. Eu, como pessoa, ope-
racionalizando recebimento desses recursos para o senhor Pedro Barusco.
Ministério Público Federal:- Vamos tentar detalhar então como foi isso. O senhor foi
procurado por quem e quando?
Depoente:- Eu fui procurado pelo Pedro Barusco quando houve esse contrato entre
um consórcio que incluía a OAS pra procurar o senhor Agenor Medeiros para viabili-
zar e operacionalizar o recebimento dos recursos.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda mais ou menos quando foi isso, em
que ano?
Depoente:- Olha, eu até vendo o contrato agora, eu vi o contrato, é de 2008. A partir
de 2008.
Ministério Público Federal:- O senhor disse que era um consórcio do qual a OAS par-
ticipava, o senhor se recorda quais eram as outras empresas?
Depoente:- Era a OAS, a Carioca, a Schahin, a CONSTRUBASE e a CONSTRUCAP.
Ministério Público Federal:- Certo. O senhor disse que foi procurado pelo senhor Pe-
dro Barusco.
Depoente:- Sim, senhor.
Ministério Público Federal:- E ele disse para o senhor procurar o senhor Agenor?
Depoente:- Sim, senhor.
Ministério Público Federal:- Certo. E o senhor foi procurar o senhor Agenor, e encon-
trou com ele?
Depoente:- Eu encontrei ele várias vezes, encontrei com ele várias vezes.
Ministério Público Federal:- Certo, e como foi tratado esse assunto? Quando o senhor
o procurou o senhor Agenor já sabia da operacionalização, da necessidade de paga-
mento?
Depoente:- Sim, ele já sabia, porque exatamente eu fui procurar porque já tinha sido
acertado as bases, como seria, entre Pedro Barusco e o senhor Agenor.
Ministério Público Federal:- Essas bases era um percentual do contrato da obra do
NOVO CENPES?
Depoente:- Era, era um percentual e... eu não tenho certeza, mas acho que era 1%.
Mas eu acho que era um percentual.”
(trecho do depoimento de MARIO GOES, reduzido a termo no evento 354)

Neste sentido, a partir dos depoimentos prestados no âmbito dos au-
tos, é possível observar que as tratativas com o operador dos funcionários corrompi-
dos da PETROBRAS se deram em dois momentos distintos:  1) primeiramente, por
considerar a questão delicada, MARIO GOES tratava dos assuntos referentes ao paga-
mento das propinas pelo Consórcio NOVO CENPES tão somente com AGENOR ME-
DEIROS,  da  OAS,  na  qualidade de  representante do Consórcio  NOVO CENPES,  a
quem já conhecia, e 2) em um segundo momento, além da OAS, cada empresa pas-
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sou a providenciar o pagamento da vantagem indevida que era de sua responsabili-
dade, destacando-se que a empresa CARIOCA passou a negociar diretamente os pa-
gamentos de sua cota parte com MARIO GOES.

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS, executivo da CARIOCA, ao ser ou-
vido como testemunha perante o Juízo deixou bem claro este cenário.

“Ministério Público Federal:- E a Carioca providenciou esses valores a serem entre-
gues para o senhor Mário Góes?
Depoente:- A Carioca no primeiro instante pagava ao consórcio, o consórcio é que
pagava ao Mário Góes,  a Carioca no começo não pagava diretamente  ao Mário
Góes, ela pagava através do consórcio, e quem acertava com o Mário Góes era o
Agenor Medeiros.
(...)
Ministério Público Federal:- Certo. Em algum momento a Carioca passou a pagar di-
retamente a Mário Góes?
Depoente:- Perfeitamente. A partir, eu acredito, de um terço de ocorrido ... do valor
do período da obra, a Carioca passou a pagar diretamente. Por quê? Porque no ins-
tante que nós começamos a conscientizar que era pagamento a Mário Góes, ... eu co-
nheço Mário Góes de vida inteira, o Mário Góes é engenheiro naval, ele trabalhou
inicialmente ligado ao estaleiro Emaq, no qual meu pai era acionista, e eu fui o en-
genheiro que fez a construção do estaleiro Emaq na Ilha do Governador. Então eu co-
nhecia o Mário Góes de longa data. Posteriormente nós nos encontramos em alguns
congressos, ele na área naval e eu na área portuária, e nós tínhamos não uma ami-
zade intensa, mas nós nos conhecíamos profundamente bem. E aí eu fui à Carioca e
disse “Se tem que pagar a ele, por que pagar através de terceiros e não pagarmos di-
retamente, se eu tenho acesso? Eu posso procurá-lo pra ver se ele aceita isso e em se-
guida, ele aceitando, conversarmos com o Agenor, da OAS, pra saber se ele concorda
que a gente pague diretamente”, porque nós iríamos ter uma (incompreensível)  mais
perto de quem estaria recebendo.”
(trecho do depoimento de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS, reduzido a termo no
evento 352)

No  entanto,  muito  embora  as  tratativas  relacionadas  ao  Consórcio
NOVO CENPES se dessem, inicialmente, entre MARIO GOES e AGENOR MEDEIROS,
desde este momento inicial as negociações e pagamentos se davam com ciência, de-
terminação e domínio dos executivos vinculados às empresas consorciadas, mais es-
pecificamente, além de AGENOR MEDEIROS e LÉO PINHEIRO pela OAS, RICARDO
PERNAMBUCO, pela CARIOCA, EDISON COUTINHO, pelo grupo SCHAHIN, ROBER-
TO  CAPOBIANCO,  pela  CONSTRUCAP,  e  GENÉSIO  SCHIAVINATO  JÚNIOR, pela
CONSTRUBASE.

Nesse sentido, MARIO GOES foi enfático ao asseverar que AGENOR não
apenas representava a OAS em nome do consórcio como, em verdade, intermediava
os pagamentos que eram realizados pelas outras empresas consorciadas. Ou seja, em
que pese a interface fosse realizada por AGENOR, as demais empresas, por meio de
seus representantes, faziam pagamentos diretos de suas cotas partes.

“Ministério Público Federal:- Especificamente em relação a esses pagamentos relacio-
nados à obra no CENPES, o senhor disse que encontrou com o senhor Agenor. Foi
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mais de uma vez que o senhor encontrou com ele?
Depoente:- Várias vezes.
Ministério Público Federal:- Onde aconteciam esses encontros?
Depoente:- Nos escritórios da OAS.
Ministério Público Federal:- Esses encontros eram marcados como, por telefone?
Depoente:- Normalmente por telefone, ele tinha um sistema muito bem organizado
desses recebimentos, porque ele inclusive representava, desde o início, todos os mem-
bros do consórcio e eu conversava só com ele.
Ministério Público Federal:- O senhor disse que ele tinha uma forma muito organiza-
da...
Depoente:- Ele tinha umas tabelas, me informava que tinha valores a serem repassa-
dos e eu tinha que informar a ele como seriam repassados, quando, aonde ele teria
que passar esses valores.
Ministério Público Federal:- Perfeito. E como que foi operacionalizado isso?
Depoente:- Todo esse processo foi todo em espécie, normalmente eu dava o endereço
da Advalor, que é o endereço de uma companhia, como eu já mencionei antes que ti-
nha um relacionamento, e ele mandava entregar lá. E teve algumas vezes, como ti-
nha gente em São Paulo também, que foi o pessoal do Miguel Júlio, da Advalor, iam
lá receber em São Paulo também.
Ministério Público Federal:- Iam receber lá em São Paulo onde? Na OAS?
Depoente:- Não, não era na OAS, era em alguns endereços que eram dados pra eles
lá, não sei se era de algum corretor, de alguém que era, mas eu não sei de onde era o
endereço. Sei que eram dados os dados aonde seriam entregues e o Miguel ia lá bus-
car, eu não sei onde que era.
Ministério Público Federal:- O senhor disse que sabia que a OAS fazia os pagamentos
em nome de todo o consórcio, de todas as empresas que pagavam o consórcio. Como
é que o senhor sabia disso?
Depoente:- Porque, não, ele mesmo falava que eram os membros do consórcio, e ele
até entrava em contato. Teve um momento inclusive que a Carioca, como me conhe-
cia e tinha algumas coisas já também fazendo comigo, me pediu para que passasse
direito, o Agenor concordou, falou que também já tinham falado com ele, e a Carioca
passou a fazer logo no início, não me lembro que época, mas passou a fazer separa-
damente. A Carioca fazia diretamente e o Agenor representava os outros membros
do consórcio, a OAS e os outros membros.
Ministério Público Federal:- Quem da Carioca pediu para o senhor fazer assim?
Depoente:- O Luiz Fernando Santos Reis.”
(trecho do depoimento de MARIO GOES, reduzido a termo no evento 354)

No mesmo sentido,  LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS  e  AGENOR
MEDEIROS afirmaram expressamente que a OAS informava os valores de vantagem
indevida que cabiam a cada empresa integrante do Consórcio, as quais, então, se res-
ponsabilizavam pela respectiva disponibilização.

“Ministério Público Federal:- E a Carioca providenciou esses valores a serem entre-
gues para o senhor Mário Góes?
Depoente:- A Carioca no primeiro instante pagava ao consórcio, o consórcio é que
pagava ao Mário Góes,  a Carioca no começo não pagava diretamente  ao Mário
Góes, ela pagava através do consórcio, e quem acertava com o Mário Góes era o
Agenor Medeiros.
Ministério Público Federal:- Como é que a Carioca pagava nesse primeiro momento
ao consórcio?
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Depoente:- Esse assunto eu não sei diretamente, o valor era comunicado pela área
operacional, que recebia uma planilha da OAS, entregue à doutora Tânia Fontenele,
que fazia geração para pagar ... para depositar no consórcio e efetuar esse pagamen-
to.
(trecho do depoimento de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS, reduzido a termo no
evento 352)

“Juiz Federal:- O senhor sabe como foi operacionalizado o pagamento então para
Casa daí, para o senhor Pedro Barusco ou para outros agentes da Petrobras?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Eu sei. Bem, então nós falamos aí do pré-con-
trato, do Walter Torre, agora vamos falar do pós-contrato, pós-contrato. Após ga-
nharmos a obra, essa obra, nós assinamos esse contrato em janeiro de 2008, valor
inicial de 849 milhões e com aditivos de dois IPTEJs, IPTEJ é instrumento particular
de transação extrajudicial.  Esses  dois  valores totalizaram, dos  IPTEJ,  228 milhões,
mais os aditivos, esse contrato atingiu o valor de 1 bilhão, 252 milhões, embora a de-
núncia fale em 1 bilhão e 50, mas foi 1 bilhão e 252. Após a assinatura do contrato o
senhor Pedro Barusco pediu o seguinte, “Olha, quem vai operacionalizar os valores
que eu tenho a receber é o senhor Mário Góes”. O senhor Mário Góes me procurou e
me disse “Olha, eu quero centralizar a informação, que eu não vou falar com 5, que-
ro centralizar em você que é o líder”. Eu procedi dessa forma, embora cada empresa
pagou os seus 20 por cento, a OAS não pagou por ninguém além dos seus 20 por
cento. Eu procedi dessa forma mas isso durou pouco pela incompatibilidade, tinha
empresas de São Paulo, Schahin, Construbase e Construcap de São Paulo, fizeram
seus primeiros pagamentos em São Paulo. Então eles me informavam, eu informava
a Mário Góes, Mário Góes vinha receber, saía do Rio para receber em São Paulo nos
endereços dados por essas empresas. Então, o que é que ocorre, a partir de um deter-
minado momento, Mário Góes falou, “Olha, está impossível, primeiro que tem um
custo para ir buscar esse dinheiro em São Paulo, terceiro eu não tenho quem faça
isso em São Paulo”. A partir daí eu também falei com ele “Eu não quero, está difícil
pra mim fazer interlocução, não vou fazer interlocução com 5 empresas, vou me res-
ponsabilizar pelo recurso da OAS”. A partir daí ficou a Carioca, porque ele tinha rela-
ções antigas, o senhor Luiz Fernando dos Santos Reis e outros executivos da Carioca
tinham relações antigas com o senhor Mário Góes e Barusco certamente, o senhor
Edson Schahin tinha relações muito próximas com o senhor Mário Góes e com Pedro
Barusco, jogavam golfe lá no clube de golfe, então as duas cariocas estão aqui... A
Construcap tinha relação com o Barusco, eu nunca soube como eles se acertavam, ti-
nha relação com o Barusco, eu nunca soube. A OAS passou a fazer essa interlocução
apenas pela Construbase porque eles não queriam fazer essa relação com a Constru-
base. Com a Construbase a OAS intermediou parte desses pagamentos, recebia no
Rio de Janeiro, pagava em São Paulo, no endereço indicado pelo senhor Mário Góes,
na Rua do Carmo, ele sempre dava esse endereço, Rua do Carmo, e a área que cui-
dava disso na OAS tinha a demanda e pagava lá nesse local.
Juiz Federal:- Pagava em espécie, então?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Pagava em espécie, eu soube até depois que
teve contratos com a Rio Marine de Mário Góes também para proceder alguns paga-
mentos também, não sei exatamente quanto, nem sei, mas acho que a maior parte
foi em espécie.
(…)
Juiz Federal:- Certo. E o senhor tem conhecimento como as outras empresas do con-
sórcio operacionalizaram esses pagamentos?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Olha, a informação que eu tenho é que algu-
mas delas, a maioria pagou em espécie, e nos autos me parece que está aí a Andrade
Gutierrez pagou através de uma empresa chamada Maranelle, Maranelle, no interior,
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então eu não tenho detalhes, excelência, eu tenho detalhes do nosso valor e que nós
intermediamos o da Construbase.”
(trechos do interrogatório de AGENOR MEDEIROS, reduzido a termo no evento 893)

Dessa forma, eram operacionalizados repasses tanto dos valores direci-
onados a PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE, quanto do montante da propina que
ao final caberia ao núcleo político do Partido dos Trabalhadores, por meio de PAULO
FERREIRA.

Desde logo, o pagamento de valores espúrios a agentes políticos, nota-
damente ao Partido dos Trabalhadores,  em decorrência  do contrato firmado para
obras do Novo CENPES, no equivalente a 1% do valor do negócio celebrado, restou
reconhecido pelos executivos  LÉO PINHEIRO e  AGENOR MEDEIROS perante esse
Juízo:

“Juiz Federal:- O senhor tem conhecimento se esse contrato do Novo Cenpes com a
Petrobras gerou pagamentos de vantagens a agentes da Petrobras?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Tenho sim.
Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer o que que o senhor teve conhecimento a
esse respeito?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Eu orientei ao diretor superintendente, o Agenor, na
época, que fizesse uma provisão nesse contrato de 1 por cento para, que era um co-
nhecido no mercado dos pagamentos que seriam feitos ao Partido dos Trabalhado-
res, então eu disse, “Olha Agenor, era bom no orçamento já provisionar isso, eu não
fui procurado por ninguém, mas pelo o que se sabe do mercado isso vai acontecer”. E
o Agenor foi procurado por um agente da Petrobras que comunicou a ele que teria
um percentual para o que chamava de Casa, um agente da Petrobras, e isso pelo o
que eu tenho conhecimento ocorreu e foram feitos esses pagamentos através de em-
presas que o Ministério Público e o senhor já têm conhecimento.”
(trecho do interrogatório de JOSÉ ADELMÁRIO, reduzido a termo no evento 893)

“Juiz Federal:- Além do pagamento aos agentes da Petrobras, o senhor tem conheci-
mento sobre pagamento também para algum partido político ou para algum agente
político?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- No caso, o PT. Como aconteceu com o PT? O
caso do PT foi contingenciado 1 por cento, cada uma das empresas tinha seus canais
com o PT, eu não me envolvia com valores das outras empresas, o nosso valor sim.
Num contrato de 1 bi e 250, 20 por cento para cada empresa dá 250 milhões, então
a parte da OAS... na época o tesoureiro era o senhor Paulo Ferreira, logo em seguida
veio o senhor João Vaccari. Eu pessoalmente, por ter um grupo de 5 empresas, entre-
guei algumas vezes na sede do PT, ao senhor Paulo Ferreira, a relação dos valores re-
cebidos mensalmente, para que ele procedesse e procurasse cada empresa para po-
der fazer, porque nós não íamos nos envolver pela nossa empresa. No nosso caso,
isso entrava no caixa, caixa único que nós tínhamos, que a OAS tinha do PT, e esse
caixa único era, como tinhas outras obras do PT conforme já no meu último depoi-
mento foi dito aqui, esses pagamentos eram feitos pela OAS através de fornecedores,
doação oficial, caixa 2, procedimentos que não eram da minha competência.
(…)
Juiz Federal:- Alguns esclarecimentos do Juízo, talvez o senhor tenha respondido já,
mas acontece que eu não me recordo. Esse 1 por cento da parte política, cada em-
presa componente do consórcio cuidou do seu 1 por cento?
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Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Tinha seus caminhos políticos com cada...
Juiz Federal:- Então a OAS só pagou 1 por cento da parte dela?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Da parte dela, que deu 250 milhões aproxi-
madamente. Quer dizer, pagou 2 milhões e meio, que entrou no caixa geral que aí eu
não sei exatamente a cronologia dos pagamentos e nem a forma como foi paga.”
(trechos do interrogatório de AGENOR MEDEIROS, reduzido a termo no evento 893)

Nessa  linha,  em  seu  interrogatório  judicial,  o  denunciado  GENÉSIO
SCHIAVINATO  JUNIOR revelou  que  AGENOR solicitou  que  o  representante  da
CONSTRUBASE promovesse o pagamento de valores ao Partido dos Trabalhadores,
em virtude do contrato celebrado pelo Consórcio NOVO CENPES. Para tanto, GENÉ-
SIO efetuou tratativas com  PAULO FERREIRA,  que inicialmente pediu pagamentos
mediante doação ao Partido dos Trabalhadores e, posteriormente, acordou que os
adimplementos se dessem por intermédio do operador ALEXANDRE ROMANO. 

Juiz Federal:- Então 4 milhões de débito com a OAS?
Interrogado:- 4 milhões de débito com a OAS.
Juiz Federal:- E aí, o que aconteceu?
Interrogado:- Aí o que aconteceu foi o seguinte, por conta do assunto da Walter Torre
a proposta que foi entregue em julho de 2007 levou a assinatura do contrato para ja-
neiro de 2008, no meio de 2008 o Agenor começou a me cobrar, mas a nossa inexpe-
riência e desconhecimento da Petrobras nos colocou numa situação muito difícil a
Construbase, porque obra grande, difícil, nós começamos o contrato com 4.500 dese-
nhos, projetos, e terminamos com 17...
Juiz Federal:- Não precisamos entrar nesse detalhamento.
Interrogado:- Ok, pois não. Enfim, nós não estávamos recebendo e ele me cobrou, eu
falei “Eu não posso te pagar, me dá um prazo” e tal, ele falou “Não, eu preciso que
você me pague”, eu falei “Ok, então eu vou te pagar, você emite uma nota contra
mim” e tal, ele falou “Não, de jeito nenhum, eu tive despesa em 2006, 2007, nós es-
tamos no meio de 2008, eu não posso fazer isso na minha empresa, é contra as nos-
sas normas, eu não vou emitir uma fatura pra você”, eu falei “Bom, então eu não vou
te pagar”, ele falou “Não, então eu vou repassar alguma despesa que a gente tenha
pra você pagar”, eu falei “Ok, eu devo insistir”, ele disse que de jeito nenhum poderia
fazer isso dentro da empresa e ficou de me passar então algum fornecedor dele, al-
guém que tivesse um crédito com ele para eu pagar, então eu devo 100 pra ele, pago
pra ele ou pago para o outro, pra mim era a mesma coisa.
Juiz Federal:- Certo. E o que ele repassou?
Interrogado:- Bom, aí ele me chamou e me pediu que eu fizesse uma doação ao par-
tido dos trabalhadores, eu disse pra ele “Olha, de jeito nenhum, jamais”, “Pô, mas
porque você me deve”, “Eu devo pra você, vou pagar pra você, vou emitir a fatura e
vou pagar pra você”, “Não, você paga aqui”, “Eu não vou pagar por dois motivos, pri-
meiro porque eu sou comercial da empresa, e comercial é assim, eu busco no merca-
do uma oportunidade, eu vou fazer o orçamento e vou apresentar a proposta ou não,
dependendo se o resultado for bom, eu não mexo com política, eu faço política, eu
faço minha política empresarial, aquilo que interessa pra minha empresa eu faço,
isso é doação, não é dívida, eu não vou dar doação, eu não doou, a Construbase não
doa, eu não vou dar doação, não vou fazer doação, vou pagar a dívida”, ele ficou
meio assim e falou “Tá bom, eu vou...”...
Juiz Federal:- Que falou com o senhor foi o senhor Agenor?
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Interrogado:- O Agenor. “Então eu vou dar um outro jeito, eu vou te ligar, eu vou ver
como é que eu vou fazer, eu vou ver e vou passar para alguém, então”, aí me ligou
num determinado momento o senhor Paulo Ferreira dizendo que tinha falado com o
Agenor, que eu tinha um encontro de contas pra fazer, se eu podia me encontrar com
ele no escritório dele, eu falei “Pois não”, marcou, eu fui, para minha surpresa era o
diretório do partido dos trabalhadores no centro da cidade, um lugar que eu não fre-
quento, lá atrás do fórum e tal, enfim, para minha surpresa ele se apresentou, colo-
cou o assunto que o Agenor tinha pedido para eu fazer uma doação, eu disse pra ele
que não, que eu já tinha explicado isso ao Agenor, que eu não faria a doação, que eu
não poderia fazer, nada contra o PT, nada contra ele, mas não faria. Ok, ele insistiu,
eu educadamente dei um jeito, encerrei a reunião e...
Juiz Federal:- Mas o que ele dava de explicação da relação dele com a OAS ou com o
senhor Agenor?
Interrogado:- Nenhuma explicação e muito menos eu pedi, excelência, porque quan-
do eu me vi naquela situação eu não fiquei confortável, tá certo, eu descobri ali que
ele era o tesoureiro do partido...
Juiz Federal:- Seria para fazer uma doação no valor de 4 milhões?
Interrogado:- Não, não, seria, o que nós estávamos falando naquela época, o Agenor
estava me pedindo para resolver uma questão de 2 milhões de reais.
Juiz Federal:- 2 milhões?
Interrogado:- De 2 milhões de reais.
Juiz Federal:- Então seria uma doação no valor equivalente à dívida que a sua em-
presa tinha com a OAS?
Interrogado:- Dívida da empresa que tinha com a OAS relativa aos estudos da obra
do Cenpes, e eu devia mais 2 milhões dos estudos da proposta que nós apresentamos
para a central de informática.
Juiz Federal:- O que ocorreu depois desse encontro?
Interrogado:- Depois desse encontro eu voltei ao Agenor e disse pra ele “Poxa, eu ti-
nha dito pra você que não e você me colocou lá numa situação muito difícil”, “Não,
tudo bem, eu vou dar outro jeito”. Para minha surpresa, passou um tempo, o senhor
Paulo Ferreira me ligou novamente e disse “Olha, falei com o Agenor e existe uma
despesa com advogados, o senhor pagaria?”, eu falei “Olha, eu pago porque é advo-
gado, é despesa”, “Então tá bom, vamos lá”, “Eu preciso apenas saber quem é o advo-
gado, que despesa é essa” e tal, “Não, tudo bem, não tem problema, ok” e...
Juiz Federal:- Quem falou isso para o senhor?
Interrogado:- Paulo Ferreira.
Juiz Federal:- Paulo Ferreira?
Interrogado:- Isso.
Juiz Federal:- Isso foi por telefone ou foi numa reunião?
Interrogado:- Não, foi por telefone, foi por telefone.
Juiz Federal:- Então não foi o Agenor que indicou o advogado, foi o Paulo Ferreira?
Interrogado:- Não, ele falou que conversou com o Agenor e que o Agenor então esta-
ria indicando o advogado para receber o crédito que o Agenor tinha comigo, em fun-
ção de um débito que ele tinha com o advogado.
Juiz Federal:- E como é que evoluiu a partir daí?
Interrogado:- Evoluiu que, a partir daí, marcamos uma, o Paulo marcou uma reunião
no escritório do Alexandre Romano, nessa reunião eu conheci o escritório, analisei,
me parecia um escritório de tributarista porque ele me apresentou dois advogados
tributaristas ali, mais um outro, um escritório normal, bem montado, histórico, com
50 anos, foi do pai dele, o pai dele falecido, tinha lá um sócio, antigo, o escritório era
tocado por ele, por um sócio que não estava lá e pela irmã, eu achei tudo normal,
conversamos cinco minutos ali, dez minutos, conheci o escritório, e achei que estava
correto, entendeu?
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Juiz Federal:- Aham.
Interrogado:- Então assumimos com ele um débito por serviços que ele estaria pres-
tando, já teria prestado alguma coisa, estaria prestando para a OAS.
(trecho do depoimento de  GENÉSIO SCHIAVINATO JUNIOR,  reduzido a termo no
evento 619)

ALEXANDRE ROMANO, por sua vez, revelou que GENÉSIO se referia a
AGENOR quando solicitava a emissão de notas fiscais superfaturadas ou simuladas
com o intuito de repassar valores ilícitos destinados a PAULO FERREIRA.

“Interrogado:- O Genésio definia, falava “Olha, eu tenho aqui uma conta que eu devo
pagar, que é minha conta”, e aí no decorrer da relação e dos faturamentos e do, que
eu emiti várias notas para a Construbase, não é, então no decorrer ele foi falando
“Olha, tenho que pagar isso daqui que está na minha contabilidade”...
Juiz Federal:- Mas ele usava essa expressão “Eu tenho que pagar”?
Interrogado:- “Eu tenho que pagar, está na minha conta que o...”, ele dava uma ex-
pressão de “O velho, o Agenor”, eu não conheço ele, né...
Juiz Federal:- Ele fazia uma referência ao Agenor?
Interrogado:- Referência ao Agenor, só que eu não sabia quem era, “Isso daqui é uma
conta que eu tenho que pagar que faz parte do acordo que eu tenho com o Agenor”.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

Assim, ainda que a  AGENOR coubesse um papel de organização dos
pagamentos de propina e mesmo de intermediação com os agentes corrompidos, as
negociações se  davam em nome de todas as empresas integrantes do Consórcio
NOVO CENPES, com plena ciência dos respectivos dirigentes ora denunciados, que
atuavam diretamente na execução dos adimplementos. Neste ponto, insta salientar
que quanto aos contratos ideologicamente falsos celebrados pelo Consórcio NOVO
CENPES como ferramenta de branqueamento de capitais, estes foram assinados pe-
los representantes de todas as empresas consorciadas, conforme será detalhado a
frente.

Esse aspecto restou sublinhado por  AGENOR MEDEIROS quando de
seu interrogatório, consignando, por diversas vezes, que executivos de todas as em-
presas componentes do Consórcio possuíam conhecimento e anuíram com as práti-
cas criminosas perpetradas em seu interesse:

“Juiz Federal:- Todas as empresas componentes desse grupo sabiam desse ajuste?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Todas elas, cem por cento. Depois uma outra
empresa…
(…)
Juiz Federal:- Não? Bem, por que pagavam aos agentes da Petrobras e por que paga-
vam a parte política?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Excelência, por que pagavam? Não pagar... As
empresas tinham medo de não pagar também porque não pagar poderia ser uma
ameaça para quem não pagasse. Os aditivos, eles eram aprovados de forma muito
lenta, não sei se propositadamente, muitos dos aditivos eram legítimos, não estou di-
zendo que não tenha tido irregularidade, então essas dificuldades... Se a outra em-
presa paga, se a outra paga e a outra paga, o conceito era esse, então todas paga-
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vam porque, era uma coisa errada, hoje nós sabemos que é errado, naquela época já
sabíamos que não era correto, é crime, mas a corrupção…
(…)
Juiz Federal:- Outra questão, houve pagamento de valores a agentes da Petrobras
por conta dessa obra do Novo Cenpes?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Aí é que tem a fase pré-contrato e a fase pós-
contrato. Na fase pré-contrato, antes da apresentação da proposta, o senhor Pedro
Barusco me procurou, a proposta foi apresentada em junho de 2006, ele me procurou
por volta de dias antes da apresentação da proposta, uma semana, por aí, me procu-
rou, eu estive com ele na sede, no escritório dele na Petrobras, eu o conhecia pouco
nessa oportunidade porque era a primeira obra praticamente que nós liderávamos,
aquelas obras que os outros lideraram, quem fazia os acertos com  Barusco e com os
agentes da Petrobras eram os líderes. No meu depoimento passado eu comentei isso
aqui, eu não tive nenhum contato com nenhum agente da Petrobras na obra da Re-
par e na obra da Rnest, não tive. Nesse caso específico era a primeira, o senhor Pedro
Barusco me procurou e me disse “Olha, é preciso, caso vocês sejam vencedores, pagar
à título de comissão o valor de 2 por cento”. Conversamos e negociamos que esse va-
lor de 2 seria 1,75 por cento para o senhor Pedro Barusco, ele disse que seria uma co-
missão para a Casa, comissão para a Casa. Associado a isso Leo me pediu para que
contingenciasse 1 por cento para o PT, então seria 1,75 por cento para a Casa através
do senhor Pedro Barusco e 1 por cento para o PT. Esse somatório daria 2,75 por cen-
to, nós contingenciamos esse valor no fechamento da proposta, todos os participan-
tes das empresas que fizeram parte do consórcio sabiam e participaram do fecha-
mento da proposta, e esse valor foi contingenciado. Não só esse valor, nós multiplica-
mos esse valor de 2,75 por 1.25, por quê? Seria o custo para operar essas notas nesse
caso específico desse contrato, no caso específico desse contrato, seria o custo para
operar notas frias para poder gerar recurso para poder pagar esses compromissos.
Então somando 2,75 por 1.25 dá exatamente 3,43 por cento, esse valor foi contingen-
ciado na proposta.
Juiz Federal:- O senhor sabe como foi operacionalizado o pagamento então para
Casa daí, para o senhor Pedro Barusco ou para outros agentes da Petrobras?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Eu sei. Bem, então nós falamos aí do pré-con-
trato, do Walter Torre, agora vamos falar do pós-contrato, pós-contrato. Após ga-
nharmos a obra, essa obra, nós assinamos esse contrato em janeiro de 2008, valor
inicial de 849 milhões e com aditivos de dois IPTEJs, IPTEJ é instrumento particular
de transação extrajudicial.  Esses  dois  valores totalizaram, dos  IPTEJ,  228 milhões,
mais os aditivos, esse contrato atingiu o valor de 1 bilhão, 252 milhões, embora a de-
núncia fale em 1 bilhão e 50, mas foi 1 bilhão e 252. Após a assinatura do contrato o
senhor Pedro Barusco pediu o seguinte, “Olha, quem vai operacionalizar os valores
que eu tenho a receber é o senhor Mário Góes”. O senhor Mário Góes me procurou e
me disse “Olha, eu quero centralizar a informação, que eu não vou falar com 5, que-
ro centralizar em você que é o líder”. Eu procedi dessa forma, embora cada empresa
pagou os seus 20 por cento, a OAS não pagou por ninguém além dos seus 20 por
cento. Eu procedi dessa forma mas isso durou pouco pela incompatibilidade, tinha
empresas de São Paulo, Schahin, Construbase e Construcap de São Paulo, fizeram
seus primeiros pagamentos em São Paulo. Então eles me informavam, eu informava
a Mário Góes, Mário Góes vinha receber, saía do Rio para receber em São Paulo nos
endereços dados por essas empresas. Então, o que é que ocorre, a partir de um deter-
minado momento, Mário Góes falou, “Olha, está impossível, primeiro que tem um
custo para ir buscar esse dinheiro em São Paulo, terceiro eu não tenho quem faça
isso em São Paulo”. A partir daí eu também falei com ele “Eu não quero, está difícil
pra mim fazer interlocução, não vou fazer interlocução com 5 empresas, vou me res-
ponsabilizar pelo recurso da OAS”. A partir daí ficou a Carioca, porque ele tinha rela-
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ções antigas, o senhor Luiz Fernando dos Santos Reis e outros executivos da Carioca
tinham relações antigas com o senhor Mário Góes e Barusco certamente, o senhor
Edson Schahin tinha relações muito próximas com o senhor Mário Góes e com Pedro
Barusco, jogavam golfe lá no clube de golfe, então as duas cariocas estão aqui... A
Construcap tinha relação com o Barusco, eu nunca soube como eles se acertavam, ti-
nha relação com o Barusco, eu nunca soube. A OAS passou a fazer essa interlocução
apenas pela Construbase porque eles não queriam fazer essa relação com a Constru-
base. Com a Construbase a OAS intermediou parte desses pagamentos, recebia no
Rio de Janeiro, pagava em São Paulo, no endereço indicado pelo senhor Mário Góes,
na Rua do Carmo, ele sempre dava esse endereço, Rua do Carmo, e a área que cui-
dava disso na OAS tinha a demanda e pagava lá nesse local.
(trechos do interrogatório de AGENOR MEDEIROS, reduzido a termo no evento 893)

Tomando isso em conta, quanto aos demais elementos de provas de
participação dos representantes de cada empresa integrante do Consórcio NOVO
CENPES nos atos de corrupção, vale destacar o seguinte, para além do que já foi dito.

Adentrando nos pormenores das negociações espúrias mantidas, AGE-
NOR MEDEIROS apontou, como responsáveis por representar as respectivas empre-
sas nas reuniões desse cartel, pela CARIOCA, RICARDO PERNAMBUCO e LUIZ FER-
NANDO SANTOS REIS, pela CONSTRUCAP, ROBERTO CAPOBIANCO, pela CONSTRU-
BASE,  GENÉSIO  SCHIAVINATO  JÚNIOR,  e,  pela  SCHAHIN,  EDISON COUTINHO,
além de, pela OAS, AGENOR MEDEIROS:

“Juiz Federal:- Ou seja, definir as preferências e as outras empresas respeitavam?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Respeitavam e houve, as empresas se cobri-
ram mutuamente para que isso ocorresse.
Juiz Federal:- Todas as empresas componentes desse grupo sabiam desse ajuste?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Todas elas, cem por cento. Depois uma outra
empresa...
Juiz Federal:- Por exemplo a Construbase, a...
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Desde o primeiro momento, desde o primeiro
momento sabiam.
Juiz Federal:- Porque, o senhor mencionou, elas entraram depois, não é?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Entraram um pouquinho depois, eu estou tra-
tando do primeiro  semestre  de  2006.  Essa concorrência ocorreu em setembro de
2006, setembro de 2006. Então em setembro de 2006 essas novas empresas já esta-
vam incorporadas.
Juiz Federal:- E houve, nessas reuniões de ajuste o senhor sempre esteve presente?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Eu estive presente, excelência, eu diria que na
maioria delas, eu não sei se participei de todas. A maioria...
Juiz Federal:- Quem se fazia presente pela Carioca?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Pela Carioca se fazia presente o senhor Ricar-
do Pernambuco. No primeiro momento foi coordenado pelo senhor Luiz Fernando
Santos Reis.
Juiz Federal:- Quem se fazia presente pela Construcap?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Pela Construcap, o senhor Roberto Capobian-
co.
Juiz Federal:- Pela Construbase?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Construbase, o senhor Genésio Schiavinatto.
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Juiz Federal:- E pela Schahin?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Pela Schahin, o senhor Edson Coutinho.
Juiz Federal:- Essas pessoas que o senhor mencionou, o senhor pode afirmar com cer-
teza que eles tinham conhecimento desses ajustes?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Absoluta, tanto é que a primeira concorrência
da sede de Vitória, as empresas que deram cobertura, a Carioca formou um consór-
cio com a OAS, deu proposta de cobertura. A Racional, a Construbase e a Andrade
Gutierrez também deram proposta de cobertura, isso em setembro de 2006, que an-
tecedia a proposta do Novo Cenpes, que surgiu depois.
Juiz Federal:- O senhor Leo Pinheiro...
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- A Schahin também deu proposta de cobertura
nessa área.
Juiz Federal:- O senhor Leo Pinheiro tinha conhecimento disso?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Ele tinha conhecimento.
Juiz Federal:- Quem que era o executivo que representava a Schahin nesses ajustes?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Edson Coutinho.”
(trecho do interrogatório de AGENOR MEDEIROS, reduzido a termo no evento 893)

EDISON COUTINHO, executivo representante da SCHAHIN no âmbito
do Consórcio NOVO CENPES, assumiu sua participação nas atividades ilícitas pratica-
das pelo Consórcio.

“Juiz Federal:- Em relação a esse, essa licitação desse consórcio Novo Cenpes,  que
acabou no final ganhando essa obra, o senhor participou especificamente dessa lici-
tação?
Edison Freire Coutinho:- Sim, senhor, posso explicar para o senhor como eu participei.
Juiz Federal:- Certo.
Edison Freire Coutinho:- A princípio, eu coloco assim em três fases esse processo com
relação à minha pessoa. Primeiramente eu fiz a parte de proposta e organização,
trabalhei junto em algumas reuniões na organização do mercado. Posteriormente, o
que eu posso dizer em segunda tese seria quando entrou o Walter Torre, e terceiro foi
após a assinatura do contrato, após a assinatura...
Juiz Federal:- O que o senhor quer dizer com “organização do mercado”?
Edison Freire Coutinho:- O que eu quero dizer com organização do mercado é o se-
guinte, nós conversamos para gente poder participar dessas licitações, que eram pro-
jetos de obras especiais e que teriam quatro obras, e a gente conversava no sentido
de colocar as empresas dividindo essas obras.
Juiz Federal:- A gente quem, nós quem?
Edison Freire Coutinho:- Era a Carioca Engenharia, Andrade Gutierrez, Camargo Cor-
rêa, a Construcap, a Construbase, a Schahin, Carioca, Odebrecht.
Juiz Federal:- Que obras eram essas?
Edison Freire Coutinho:- A princípio o seguinte, era o centro administrativo de Vitó-
ria, no Espírito Santo, a segunda obra era o Novo Cenpes, a terceira obra era o CIPD,
e mais distante tinha o centro administrativo de Santos.”
(trecho do depoimento de EDISON FREIRE COUTINHO, reduzido a termo no evento
781)

Não obstante,  corroborando o quanto relatado,  EDISON COUTINHO
teve sua atuação reconhecida por ANTÔNIO PEDRO CAMPELO DE SOUZA DIAS,  RI-
CARDO PERNAMBUCO JÚNIOR e LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS, quando de
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suas oitivas, como representante da SCHAHIN nas reuniões realizadas para a divisão
das obras que implicaram a escolha do Consórcio NOVO CENPES para vencer a licita-
ção em tela.

“Ministério Público  Federal:- Certo.  E quem eram os representantes das  empresas
OAS, Construbase , Schahin e Construcap, o senhor pode nos esclarecer? 
(...)
Depoente:- Da Construcap era  o  Roberto  Capobianco,  pela Schahin  era  o  Edison
Coutinho.”
(trecho de depoimento de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS, reduzido a termo no
evento 352)

“Ministério Público Federal:- E pela Schahin?
Depoente:- Sempre o Edson Coutinho.”
(trecho do depoimento de ANTÔNIO PEDRO CAMPELO DE SOUZA DIAS, reduzido a
termo no evento 361)

“Ministério Público Federal:- A Schahin, o senhor saberia dizer quem que participava
desses encontros?
Depoente:- A Schahin, eu conheci muito pouco o Edson Coutinho, mas sabia que ele
era a pessoa que lidava com óleo e gás.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

As mesmas testemunhas identificaram ainda os denunciados AGENOR,
ROBERTO  CAPOBIANCO e  GENÉSIO como  representantes,  respectivamente,  da
OAS, da CONSTRUCAP e da CONSTRUBASE nessas mesmas reuniões.

“Ministério Público  Federal:- Certo.  E quem eram os representantes das  empresas
OAS, Construbase , Schahin e Construcap, o senhor pode nos esclarecer?
Depoente:- Da OAS o representante titular, quer dizer, quem mais estava presente
para as definições era o Agenor Medeiros. Em alguns casos ia um outro senhor, que
eu não me lembro o primeiro nome, (incompreensível) Grandini, no caso da Constru-
base era o... acho que Avino ... G ... posso pegar, se o senhor permitir, o papel, eu me
lembro, acho que Gené ... acho que Avino qualquer coisa.
Ministério Público Federal:- Genésio?
Depoente:- Genésio, Genésio. Genésio.
Ministério Público Federal:- Genésio Schiavinato Júnior?
Depoente:- Schiavinato.
Ministério Público Federal:- Certo.
Depoente:- Da Construcap era  o  Roberto  Capobianco,  pela Schahin  era  o  Edison
Coutinho.”
(trecho de depoimento de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS, reduzido a termo no
evento 352)

“Ministério Público Federal:- Ótimo. O senhor não saberia dizer quais as pessoas das
outras empresas que participavam dessa conversa?
Depoente:- Olha, com certeza o Luiz Fernando vai poder dizer com mais precisão,
mas, assim, tinham algumas pessoas que a gente já conhecia de mercado, então o
Agenor Medeiros da OAS era uma pessoa que a gente sabia, o próprio Antônio Pedro
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era uma pessoa que eu já tinha tido contato por causa do Coari-Manaus, das outras
empresas a...
(...)
Ministério Público Federal:- Pela Construbase o senhor sabe dizer quem participava?
Depoente:- A Construbase,  eu conheço desde que cheguei  em São Paulo,  que eu
moro em São Paulo, o Genésio, ele era o diretor comercial da Construbase, então até
nas reuniões do consórcio Cenpes ele participava.
Ministério Público Federal:- O senhor sabe dizer se o senhor Genésio, Genésio Schia-
vinato, é isso?
Depoente:- Isso, é ele mesmo.
Ministério Público Federal:- E pela Construcap?
Depoente:- Pela Construcap, eu acredito, eu acho que o Roberto Capobianco, que a
Construcap é também uma empresa familiar como nós, e o Roberto de vez em quan-
do participava dessas reuniões, era o que me era relatado.”
(trecho de depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

“Ministério Público Federal:- O senhor se recorda quem participou pela OAS?
Depoente:- Agenor.
(...)
Ministério Público Federal:- Construbase?
Depoente:- Construbase, eu até quando dei meu depoimento eu não me lembrava o
nome, acho que era uma pessoa que tinha sobrenome italiano, depois eu vi que era o
Genésio.
Ministério Público Federal:- Genésio?
Depoente:- É.
Ministério Público Federal:- E Construcap?
Depoente:- Construcap, eu não me recordo exatamente que era a pessoa, me lembro
de ter participado de uma reunião com uma pessoa chamada Bráulio, me lembro de
uma reunião que teve já no final, em São Paulo, já com a coisa já na reta final, com
a participação do Roberto Capobianco.”
(trecho de depoimento de ANTÔNIO PEDRO CAMPELO DE SOUZA DIAS, reduzido a
termo no evento 361)

Nesse sentido, de relevo os depoimentos prestados pelos diretores da
CARIOCA,  RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR e  RICARDO PERNAMBUCO,  demons-
trando que o último tinha plena ciência e domínio dos fatos negociados e praticados
pelos seus funcionários, em especial LUIZ FERNANDO REIS, frequentemente reconhe-
cido como representante da CARIOCA nas reuniões do cartel.

“Ministério Público Federal:- O senhor tem conhecimento de ajustes entre empresas
que participavam de licitações da Petrobras pra vencer obras?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- A Carioca participava desses ajustes?
Depoente:- A Carioca eventualmente participava porque ela não era uma empresa
que tinha cadastro para participar em todas as obras.
Ministério Público Federal:- Então em todas as obras em que a Carioca tinha cadas-
tro, ou seja, poderia ser convidada, ela entrava em contato, como funcionava isso?
Depoente:- Em algumas obras que a Carioca era convidada, principalmente obras
prediais, como é o caso do Novo Cenpes, também terminais marítimos, a Carioca
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conseguia algum contato com as empresas que tinham maior participação na Petro-
bras.
Ministério Público Federal:- Como é que era feito esse contato, senhor Ricardo?
Depoente:- Nós tínhamos um diretor da parte de óleo e gás, que era o senhor Luiz
Fernando dos Santos Reis, depois quem veio a sucedê-lo foi o senhor Alberto Vilaça,
que eram os diretores de óleo e gás, eles é que mantinham a grande maioria desses
contatos, obviamente sempre com a minha ciência e a ciência da diretoria da empre-
sa.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

“Juiz Federal:- Qual a sua posição na Carioca Engenharia?
Interrogado:- Eu sou controlador, não sou mais acionista, hoje eu tenho usufruto das
ações, a Carioca é uma empresa familiar, da minha família, tem 70 anos a empresa,
de forma que eu sou o controlador e usufrutuário dos direitos políticos. inclusive. da
empresa.
Juiz Federal:- E o senhor, além de controlador, o senhor de fato dirigia a empresa?
Interrogado:- Sim, eu participava, eu tomava conhecimento de praticamente tudo na
empresa, dentro da minha esfera.
Juiz Federal:- Decisões relativas a esse Novo Cenpes, o senhor participou?
Interrogado:- Eu  tomei  conhecimento,  participei  de  algumas,  tomei  conhecimento
delas.
(...)
Juiz Federal:- E o senhor participou das reuniões relativas a esses ajustes?
Interrogado:- Não,  não  participei  de  nenhuma das  reuniões,  tomava ciência  pelo
meu diretor geral, normalmente, o Roberto Moscou, quem participava mais direta-
mente das reuniões todas era o Luiz Fernando.
Juiz Federal:- O senhor chegou a ter contato com os acionistas ou executivos das ou-
tras empresas que participaram desse consórcio, acerca desses ajustes?
Interrogado:- Não, nunca tive.
Juiz Federal:- O senhor Luiz Fernando Reis relatou ao senhor se todas essas empresas
que participaram do consórcio participaram também desses ajustes?
Interrogado:- Participaram dos ajustes, todas as empresas que formaram os três con-
sórcios.
(...)
Juiz Federal:- O seu conhecimento desses fatos advém exclusivamente do senhor Luiz
Fernando?
Interrogado:- Do Luiz Fernando e do Roberto Moscou.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO, reduzido a termo no evento
611)

Este núcleo restou reconhecido, ainda, por ROBERTO CAPOBIANCO na
ocasião específica em que os representantes das empresas integrantes do Consórcio
NOVO CENPES se reuniram com o fim de resolver a questão relativa ao fato de que a
empresa  WTORRE  havia  apresentado a  melhor  proposta  na  licitação  da  obra  do
NOVO CENPES.

“Juiz Federal:- E teve alguma iniciativa por parte do consórcio Novo Cenpes para que
a W. Torre, vamos dizer assim, deixasse essa licitação?
Interrogado:- O que eu sei, Vossa Excelência, é que quando o consórcio perdeu a con-
corrência, houve uma reunião ...  onde todos os sócios do consórcio compareceram a
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essa reunião, porque a única forma de tentar salvar o contrato seria dar um desconto
e tentar uma negociação com a Petrobras, para dar um desconto muito grande, por-
que a diferença era, se não me falha a memória, de 40 milhões na época. E o que foi
combinado então naquela época foi de juntar as equipes técnicas das sócias, fazer
um estudo profundo, ligar para fornecedores, negociar com os subcontratados, para
tentar atingir um desconto que superasse o preço da Walter Torre. E naquela mesma
época, eu me lembro bem nessa reunião, que o Ricardo Pernambuco Júnior falou que
tinha muita relação com o Walter Torre, que tinham negócios em comum, e que ele
ia procurar o Walter Torre para fazer algum tipo de combinação com ele em outro
negócio, não sei exatamente no que, mas que para ele desistir da concorrência. O
objetivo do Ricardo quando ele colocou essa proposta é que ele desistisse do em-
preendimento, foi isso que foi colocado. E no meu entender, isso não aconteceu, por-
que o Walter Torre deu desconto e o preço que nós tivemos que fazer na época foi
um preço muito apertado para conseguir levar o empreendimento.
Juiz Federal:- No seu depoimento no inquérito, o senhor declarou que Agenor Medei-
ros da OAS e Ricardo Pernambuco da Carioca falaram numa reunião em 2008, pro-
vavelmente em São Paulo, que a W. Torre ganhou a concorrência e que eles iriam
conversar com a W. Torre para ela desistir do certame, é isso?
Interrogado:- Exatamente. Mas eu só queria corrigir uma coisa, Excelência, do que eu
me lembro nitidamente é da relação que o Ricardo Junior tinha com a Walter Torre,
ele que falava que tinha relações comerciais, tinha negócios com a Walter Torre.
Juiz Federal:- Aqui o senhor mencionou também Agenor Medeiros. Também foi dele
a iniciativa de tentar...
Interrogado:- Eu me lembro muito ...  vou ser muito honesto com o senhor, eu me
lembro muito do Ricardo falar sobre isso, o Ricardo é que trouxe essa possibilidade
de conversar com ele e talvez fazer alguma compensação em outro negócio, não sei
exatamente no que eles estavam ... que ele estava propondo, mas ele ficou de con-
versar e depois de informar, e isso nunca aconteceu.”
(trecho do depoimento de ROBERTO CAPOBIANCO, reduzido a termo no evento 610)

No que se refere a este episódio específico, corroborando o quanto de-
clinado por ROBERTO CAPOBIANCO, EDISON COUTINHO, da SCHAHIN, quando de
seu interrogatório judicial, detalhou os acontecimentos e desdobramentos da reunião
realizada com o intuito de dissuadir a WTORRE de participar do certame referente à
obra do NOVO CENPES, visto que, contrariando os interesses das empresas carteliza-
das, teve sua proposta qualificada em primeiro lugar.

“Juiz Federal:- Pois bem, consta aqui que quando foi feita daí a licitação houve a pro-
posta, a melhor proposta foi da W. Torre, o que foi que que aconteceu daí?
Edison Freire Coutinho:- O que que aconteceu?
Juiz Federal:- Isso.
Edison Freire Coutinho:- Eles apresentaram uma proposta e ganharam a licitação.
Juiz Federal:- A W. Torre?
Edison Freire Coutinho:- A W. Torre.
Juiz Federal:- A W. Torre não estava nos ajustes, então?
Edison Freire Coutinho:- Não.
Juiz Federal:- Tá. Mas depois a W. Torre não melhorou a proposta dela, houve alguma
coisa?
Edison Freire Coutinho:- Sim, houve, assim, eu achei que a obra estava perdida, “Vou
trabalhar em outras coisas porque essa obra está perdida”, a W. Torre concorreu, ia
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assinar contrato, tudo bem. A surpresa é que eu fui chamado para uma reunião em
São Paulo...
Juiz Federal:- Quem chamou o senhor para essa reunião?
Edison Freire Coutinho:- O Agenor me chamou e participaram todos que eram do
consórcio nessa reunião lá em São Paulo, e o comentário lá era que a Walter Torre
talvez não tivesse condições de fazer essa obra, é isso.
Juiz Federal:- E houve alguma proposta financeira para a W. Torre deixar de melho-
rar a proposta dela?
Edison Freire Coutinho:- Houve.
Juiz Federal:- O senhor precisa me relatar essa história.
Edison Freire Coutinho:- Eu posso lhe contar.
Juiz Federal:- Eu tenho seu depoimento aqui mas essa é uma audiência pública, eu
preciso que o senhor me relate.
Edison Freire Coutinho:- Pois não. Então, o que na realidade aconteceu nessas reuni-
ões, onde estávamos as cinco empresas junto com os seus representantes, que eu já
mencionei, essas pessoas... Apareceu uma notícia lá na reunião, uma informação que
eu não tinha, de que o senhor Ricardo Pessoa, que era o presidente da ABM, queria
conversar comigo e com o senhor Leo Pinheiro, que eu não conheço, não conheço,
não conheci e não conheço, sabia quem era, mas não conheço. O senhor Leo Pinhei-
ro me parece que é o presidente da OAS, eu não conhecia, e falei isso para o Agenor,
o Agenor disse que ele, o senhor Leo Pinheiro não iria conversar com o Ricardo Pes-
soa, então a gente, eu e o Agenor fomos no escritório, liguei para o, que eu conhecia
o Ricardo Pessoa, o doutor Ricardo Pessoa, fui no escritório dele na Rua Bela Cintra,
conversamos com o senhor Ricardo Pessoa e ele disse o seguinte “Olha, nós estamos
com um problema com essa obra do novo Cenpes e que a gente precisa resolver, isso
está incomodando muito a Petrobras e a gente precisa resolver esse assunto, e eu te-
nho um caminho para resolver isso, o caminho para você resolver isso seria conversar
com o representante da W. Torre", eu não conhecia ninguém da W. Torre, não conhe-
cia absolutamente ninguém, nunca tive contato nenhum com a W. Torre, então liga-
mos lá no escritório do senhor Ricardo Pessoa para o senhor Dadado, que é o senhor
Veiga...
Juiz Federal:- Dadado, é isso?
Edison Freire Coutinho:- Dadado. Ligamos para ele lá, ele me apresentou porque eu
também não conhecia o senhor Veiga, e combinei no dia seguinte de me encontrar
com ele, eu estava em São Paulo, combinei com ele, e eu moro no Rio... Eu estava em
São Paulo, de no dia seguinte me encontrar com ele no escritório dele, então isso foi
feito, combinamos, que a pessoa que foi designada para conversar com o Dadado fui
eu. Eu peguei uma avião no outro dia de manhã, eu fui no Rio de Janeiro, no escritó -
rio do senhor Dadado, me encontrei com ele, expliquei para ele a situação, ele disse
pra mim “Olha, eu não tenho autonomia para resolver isso porque eu sou parte inte-
ressada nesse assunto porque eu sou representante da Walter Torre perante a Petro-
bras, nós temos que ir lá em São Paulo para resolver isso”. Peguei um avião de volta
para São Paulo no mesmo dia e viemos no escritório da W. Torre. Me foi apresentado
o senhor Paulo Remy e nesta conversa, primeiro fui apresentado, o senhor Dadado
saiu da sala e eu fiquei durante quatro horas conversando, quatro horas, cinco horas,
conversando sobre os valores que ele estava interessado de poder sair dessa licitação,
tá. Então o que foi feito, foi feita uma negociação com o senhor Paulo Remy...
Juiz Federal:- Esse Paulo Remy, qual era a posição dele dentro da W. Torre?
Edison Freire Coutinho:- Ele falou que era sócio e que era diretor da empresa, eu não
conhecia também, eu só estive com ele uma vez, só uma vez, essa negociação.
Juiz Federal:- E o que que foi conversado então?
Edison Freire Coutinho:- O que foi conversado foi que eles... A gente começou a con-
versar sobre valores... Como eu já tinha feito uma reunião com o grupo anteriormen-
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te, nós nos reuníamos, assim, “Olha, o Walter Torre vai querer uma vantagem finan-
ceira para poder sair do negócio", então, o seguinte, olha, o nosso limite, foi sugerido
pelo Roberto Capobianco um limite de 20 milhões, foi sugerido por ele, olha, nós
conversamos vários números, mas um dos números que foi sugerido foi 20 milhões e
esse que ficou cravado na minha mente para gente ir lá e negociar com o, a empresa
Walter Torre, com a empresa Walter Torre, e a pessoa que representava a empresa
Walter Torre era o senhor Paulo Remy; conversamos com ele, começamos com o va-
lor de 8 milhões e fomos dando continuidade, e chegamos a um valor de 16 e aí aca-
bamos em 18 milhões, então é assim que foi a negociação.
Juiz Federal:- Quem estava nessa negociação era o senhor e o Paulo Remy, ou mais
alguém?
Edison Freire Coutinho:- Só, só.
Juiz Federal:- E esse dinheiro daí foi pago, como foi pago?
Edison Freire Coutinho:- Isso daí que eu estou dizendo para o senhor, que eu comen-
tei com o senhor o seguinte, foi feita a negociação por mim, mas eu não sei como é
que foi pago, porque quando foi feito o contrato com a Petrobras eu saí de cena, de-
pois que assinou o contrato eu não participei do conselho do consórcio, eu não parti-
cipei de mais nenhuma negociação do consórcio.
Juiz Federal:- E quem ia pagar esses 18 milhões, ia ser o consórcio, iam ser as empre-
sas separadamente ou iam ser também aquelas empresas que participaram dos ajus-
tes dos quatro contratos?
Edison Freire Coutinho:- Não sei.
Juiz Federal:- O senhor transmitiu esses 18 milhões ao...
Edison Freire Coutinho:- Após sair lá da empresa Walter Torre eu fui na sede da OAS,
onde estavam todos reunidos, e coloquei pra eles, “Olha, a negociação foi feita assim,
assim, e o preço que o Walter Torre exigiu é 18 milhões, mas ele não vai entrar na
próxima obra, o CIPD”, foi essa informação que eu dei.
Juiz Federal:- Tá. E todos que estavam na OAS seriam quem?
Edison Freire Coutinho:- Construbase, Construcap, Carioca, eu, da Schahin, e mais o
Agenor, da OAS.
Juiz Federal:- Construcap, Construbase e Carioca, aqueles mesmos representantes ou
outras pessoas?
Edison Freire Coutinho:- Exatamente, os mesmos representantes.”
(trecho do depoimento de EDISON FREIRE COUTINHO, reduzido a termo no evento
781)

Em sentido semelhante, tem-se, ainda, o quanto declinado pelos execu-
tivos do Grupo OAS perante esse Juízo, oportunidade na qual apresentaram os por-
menores do negócio espúrio mantido com a WTORRE, mormente no que concerne
ao pagamento do montante de R$ 18 milhões para que a empresa não atrapalhasse
os intentos das empresas consorciadas, acordado entre todas as interessadas:

“Juiz Federal:- Edson Coutinho. Certo, e depois houve a licitação desse Novo Cenpes,
mas a W. Torre apresentou uma proposta melhor, o senhor pode me esclarecer o que
aconteceu?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Exatamente, a proposta do Novo Cenpes foi
posterior a essa proposta, ela ocorreu em junho de 2007, junho de 2007. Anterior a
essa proposta, quer dizer, na fase preliminar, nós contratamos, o consórcio formado
pelas 5 empresas, OAS como líder, Carioca, Schahin, Construbase e Construcap, nós
contratamos em janeiro de 2007 uma empresa chamada Trend, do senhor João Au-
gusto Henriques Rezende. Essa empresa foi contratada para fazer um lobby para nós.
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O João Augusto era um ex-funcionário da Petrobras e em função disso tinha algu-
mas informações e tinha uma relação forte com um dos coordenadores dessa licita-
ção, que é o senhor José Carlos Amigo, da Petrobras. Então ele fez esse trabalho para
nós de nos dar algumas informações importantes e fazer a nossa, a ligação entre nós
e o pessoal da equipe da Petrobras que comandava esse processo licitatório.
Juiz Federal:- Certo, mas lhe passou alguma informação privilegiada ou coisa assim?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Ele passou algumas, por exemplo, a Walter
Torre não havia sido convidada, ela foi a última a ser convidada, então ele nos ante-
cipou... Então se tinham 12 empresas, a Walter Torre passou a ser a décima terceira
empresa, ele nos antecipou que a Walter Torre seria convidada, e assim foi feito. Isso
de uma certa forma, a bem da verdade, é bom que se diga, foi uma forma que difi-
cultou o trabalho do grupo, não sei se propositadamente a Petrobras fez isso, eu sei
que essa última empresa, a Walter Torre, ela entrou e complicou a situação dessas
outras 12 empresas que tinham feito esse...
Juiz Federal:- Mas aí ela apresentou uma proposta com preço menor, não é, a W. Tor-
re, como é que isso foi resolvido?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Ela apresentou a proposta com preço menor,
muito menor do que o nosso. O que que ocorre? Ela foi desclassificada no primeiro
momento por questões  de  documentação,  depois  ela  recorreu,  o recurso  dela foi
atendido pela Petrobras, ela voltou a figurar no primeiro lugar, nós estávamos em se-
gundo, então a partir do momento em que ela passou a figurar em primeiro lugar a
licitação estava perdida para nós, estava liquidada. Foi aí que surgiu uma notícia que
algumas pessoas do consórcio, do nosso, que era um grupo de 12 empresas... Nessa
última, na nossa proposta, as 8 empresas que faziam parte do consórcio do Novo
Cenpes, que eram essas 5 que eu citei, e a do CIPD, que viria logo a seguir, a do Cen-
tro Integrado de Processamento de Dados, que era formado pela Andrade Gutierrez,
Queiroz Galvão e Mendes Júnior, essas 8 empresas se uniram para que essas duas
concorrências dessem certo. Foi aí que o senhor Antônio Pedro, que tinha algum co-
nhecimento, alguma ligação com a Walter Torre, e o senhor Edson Coutinho tenta-
ram um contato com ele no sentido que ele desistisse da proposta dele. Como isso se-
ria feito? Outra informação importante que o senhor João Augusto Rezende nos deu,
ele nos informou o seguinte, “Procure lá o José Carlos Amigo e apresente um descon-
to”, nós estávamos em segundo lugar. E assim foi feito, um gerente nosso procurou,
tem ata de reunião que confirma isso, procurou o senhor José Carlos Amigo para
apresentar um desconto. Aí o senhor José Carlos Amigo deu a seguinte informação,
“Primeiro nós vamos ter uma reunião com a Walter Torre para ver se ela dá um des-
conto, ela não dando um desconto aí vocês viriam em seguida e dariam um desconto
que fosse possível”. Nesse intervalo nós procuramos, porque a ação do senhor Antô-
nio Pedro, da Andrade Gutierrez, que era o líder do outro consórcio, (incompreensí-
vel),  foi mal sucedida, eles não tiveram sucesso. Foi aí que eu fui convidado para um
café da manhã com Leo Pinheiro e o senhor Walter Torre no Hotel Blue Tree, na Ave-
nida Faria Lima, em São Paulo. Nesse café da manhã o senhor Walter Torre estava
acompanhado do senhor Paulo Remy, que era o CEO da Walter Torre na época, e
nesse café da manhã ficou definido e acordado que a Walter Torre daria... que ela
não daria o desconto e, em função disso, nós teríamos o compromisso e acordamos
naquela data de pagar 18 milhões à Walter Torre.
Juiz Federal:- Como é que chegou nesse valor de 18 milhões?
Agenor  Franklin  Magalhães  Medeiros:-  Esses  18  milhões,  excelência,  foi  feito  um
exercício, qual seria esse exercício? É como se a Walter Torre fosse uma sexta empre-
sa, considerando uma obra da ordem de 850, que foi o contrato assinado, 849 mas
que com aditivos chegaria a 1 bi... O lucro simulado, vamos supor, o resultado simu-
lado de 10 por cento, então 10 por cento de 1 bilhão seria 100 milhões, dividido por
6 daria qualquer coisa na ordem de 18 milhões, 17 ou 18 milhões, então o número
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partiu daí. E ela aceitou.
Juiz Federal:- E valeu a pena fazer esse pagamento?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Não valeu a pena, esse foi um dos erros estra-
tégicos nosso, de primeiro constituir, de primeiro trabalhar nesse cenário, isso foi um
erro, um erro que temos que pagar por isso, estamos pagando por isso...
Juiz Federal:- Como que foi passado os 18 milhões para a W. Torre?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Os 18 milhões, logo depois da assinatura do
contrato, eu pessoalmente fui com Mateus Coutinho na sede da Walter Torre, que
fica no Morumbi, ao lado da sede do Carrefour, apresentei Mateus Coutinho ao se-
nhor Paulo Remy para que esse pagamento desses 18 milhões fosse operacionaliza-
do. A partir daí eu soube depois que isso foi feito através de uma empresa chamada
Zeter Terraplanagem do grupo Walter Torre, que foi feito um contrato na obra do ro-
doanel do estado de São Paulo, onde a OAS era líder associada à Carioca de Enge-
nharia e à Mendes Júnior. Então esse contrato, eu soube que foi, esse pagamento dos
18 milhões foi feito dessa forma.
Juiz Federal:- Esse custo dos 18 milhões foi arcado por todas as empresas desse gru-
po dessas duas licitações?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Foi arcado pelo grupo de 8 empresas, que fi-
cou combinado com o senhor Antônio Pedro, que era do outro consórcio e do nosso
consórcio também. Todos sabiam previamente desse encontro, que nós teríamos esse
café da manhã, e aprovaram que o valor poderia atingir no máximo até 20 milhões,
e foi acertado 18. Como foi feito esse pagamento pelas 8 empresas, como foi feito?
Em primeiro lugar, das 8 empresas, no consórcio do rodoanel já tinham 3, então já
haveriam uma compensação natural ali. Uma das empresas, que é a Mendes Júnior,
fazia parte do consórcio do CIPD, que representava a Andrade Gutierrez e a Queiroz
Galvão, então ela ficou também de se acertar lá no consórcio dela. Então já temos aí
5 empresas que estariam, teriam uma compensação natural. Como foi a compensa-
ção das outras 3 empresas do nosso consórcio do Novo Cenpes, que seriam a Cario-
ca... A Carioca não, que a Carioca já estava lá não é? Seria a Schahin, seria a Cons-
trubase e Construcap. Essa compensação foi feita no consórcio Novo Cenpes porque
nesse consórcio, embora cada empresa tivesse 20 por cento, as empresas aportam re-
cursos, isso é todo consórcio acontece isso, de formas diferenciadas, de acordo com as
suas disponibilidades de mão de obra, de equipamentos, de recursos. Então as em-
presas aportam e fazem compensações dentro do próprio consórcio,  se eu aporto
mais recursos internamente se faz a compensação, eu coloquei mais recursos do que
os meus 20 por cento, então o consórcio nos reembolsa, reembolsa cada empresa por
aquilo. Então isso foi feito pela equipe da obra, eu tive conhecimento depois, e isso
pode ser anexado ao processo, e o fato é que ninguém reclamou, esses 18 milhões
cada empresa arcou com 2 milhões e 250 mil, vezes 8 então dá os 18 milhões.
(…)
Defesa de Agenor Medeiros:- Pela defesa de Agenor Medeiros. Senhor Agenor, sobre a
Trend, eu gostaria de saber esse, qual era o valor desse contrato com a Trend?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- 6 milhões e meio. Foram 2 contratos, um pré-
obra, pré-assinatura do contrato do Cenpes em janeiro de 2007, e depois de assinado
o contrato, em janeiro de 2008, aí teve o contrato feito pelo próprio consórcio que foi
pago pelo consórcio, aí eu não tive conhecimento porque eu não fazia, eu já não fa-
zia parte mais da, da... Eu não faço parte mais da gestão, da equipe de gestão da
obra.
Defesa de Agenor Medeiros:- A Trend era, pertencia ao senhor João Augusto Rezen-
de?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- João Augusto Rezende.
Defesa de Agenor Medeiros:- O senhor João Augusto Rezende era ex-funcionário da
Petrobras?
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Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Ex-funcionário da Petrobras.
Defesa de Agenor Medeiros:- Ele tinha acesso a uma pessoa chamada José Carlos
Amigo?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- José Carlos Amigo.
Defesa de Agenor Medeiros:- Quem era José Carlos Amigo?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- José Carlos Amigo era um coordenador que
participou da concorrência do Novo Cenpes. Logo depois ele foi transferido, depois de
assinado o contrato. O senhor José Carlos Amigo teve uma reunião, está registrada,
tem comprovação dessa reunião, com um gerente nosso que o abordou por orienta-
ção do senhor João Augusto Rezende no sentido de nós fazermos uma redução da
proposta, e a partir dessa reunião ficou registrado que somente poderíamos fazer
qualquer redução de proposta, já que estávamos em segundo lugar, depois que a
Walter Torre fosse ouvida. A Walter Torre foi convocada, não apareceu nessa reunião,
e logo em seguida houve uma reunião com a redução de preço, o José Carlos Amigo,
ele participou dessas tratativas.
Defesa de Agenor Medeiros:- Ok. Bom, sobre a W. Torre, eu gostaria de saber, todos
os outros participantes do consórcio Novo Cenpes concordaram, correto?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Lógico.
Defesa de Agenor Medeiros:- Mas 3 empresas...
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- A decisão é tomada colegiadamente e todas
assinaram esse contrato.
Defesa de Agenor Medeiros:- Ok, mas 3 empresas concordaram, que não faziam par-
te do consórcio Novo Cenpes, quais sejam, a Andrade Gutierrez, a Queiroz Galvão e a
Schahin. Por que essas empresas entraram para pagar a saída da W. Torre do consór-
cio, da licitação do Novo Cenpes, se elas não participavam dessa licitação do Novo
Cenpes?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- O consórcio do CIPD, ele ocorreu, a licitação
ocorreu depois do consórcio Novo Cenpes.  Se houvesse insucesso no consórcio do
Novo Cenpes, essas 5 empresas que fizeram parte do consórcio Novo Cenpes seriam
uma ameaça depois para a Andrade Gutierrez para esse outro consórcio, porque já
que não foi viabilizado aquele, por que viabilizar o outro? Então essas 8 empresas se
uniram no sentido de viabilizar a saída da Walter Torre. A Walter Torre apresentou
proposta no CIPD também de cobertura, ela honrou com o compromisso dela.
Defesa de Agenor Medeiros:- Então dentro desses 18 milhões também havia uma
proposta de cobertura na concorrência para o CIPD, da qual participavam Andrade,
Schahin e Queiroz?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Foi isso, além dos 18 milhões, a proposta de
cobertura, e que assim procedeu.
Defesa de Agenor Medeiros:- Perfeito. Esse dinheiro saiu do caixa do consórcio Novo
Cenpes?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- O consórcio todo, exatamente... Não, esses 18
milhões primeiro saiu do contrato da Zeter Terraplenagem no rodoanel, onde tinham
3 empresas....”
(trechos do interrogatório de AGENOR MEDEIROS, reduzido a termo no evento 893)

“Juiz Federal:- E consta aqui também na acusação que foi feita a licitação, mas a W.
Torre apresentou uma proposta de preço melhor do que a do consórcio Novo Cenpes,
que era composto pela OAS, o senhor teve conhecimento disso na época?
José Adelmário Pinheiro Filho:- É, exatamente, talvez tenha sido o único episódio em
que eu tive uma participação direta. Eu fui comunicado que nós teríamos sido, que
nós teríamos, perdemos a concorrência e que a empresa W. Torre teria ganhado.
Houve recursos interpostos entre as empresas, se não me falha a memória também
parece que a W. Torre recorreu de uma desclassificação e a comissão de licitação deu
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ganho do certame para ela. Eu recebi uma ligação do Ricardo Backheuser Júnior, da
Carioca Engenharia, me dizendo que tinha um entendimento, tinha um relaciona-
mento com o Walter Torre de outros negócios da Carioca com eles, que eu não sei
exatamente quais são, e que ele estaria disposto a abrir mão da posição dele em tro-
ca de um pagamento à W. Torre, mas que ele queria uma conversa que eu estivesse
presente, por ser a OAS a maior empresa do consórcio, por eu ser acionista da em-
presa, ele queria que tivesse um respaldo maior nessa combinação que teria sido fei-
ta com o Backheuser. E o Backheuser marcou um encontro, eu estive presente junto
com o Agenor Medeiros, o nosso diretor, eu me lembro que o Ricardo não pôde ir, de
última hora não pôde ir. Nós tivemos esse encontro, estavam presentes o Walter Tor-
re e uma outra pessoa que era o presidente, o executivo principal. E ele me disse
“Olha, o Ricardo me conversou isso, a OAS está de acordo com isso?” eu disse “Não, a
OAS está de acordo”, “Então você assume a responsabilidade sobre isso?”, eu digo, “A
OAS, como líder do consórcio, você indique alguém da sua empresa, o Agenor senta-
rá com os outros consorciados e se todo mundo estiver de acordo pode ter certeza
que isso será feito”. Houve isso, houve essa combinação, ficou combinado um paga-
mento de 18 milhões, esse pagamento foi feito, nós inclusive encaminhamos para o
senhor, os nossos advogados encaminharam para o senhor todos os comprovantes
desses contratos e desse pagamento.
Juiz Federal:- 18 milhões?
José Adelmário Pinheiro Filho:- 18 milhões.
Juiz Federal:- E com isso o que aconteceria, a W. Torre sairia do certame?
José Adelmário Pinheiro Filho:- A Petrobras tem um sistema de rebid, de chamar as
empresas e renegociar. A W. Torre foi chamada para uma renegociação de preço, ela
não aceitou, e nós reduzimos nosso preço para um preço menor do que o que ela ti -
nha ofertado, com isso o consórcio se tornou vencedor.
Juiz Federal:- Mas e, valia a pena, por que 18 milhões é um valor um tanto quanto
substancial, não é?
José Adelmário Pinheiro Filho:- O valor do... Realmente o senhor tem razão, mas era
um valor de 850 milhões aproximadamente o valor do contrato, era um risco.
Juiz Federal:- Ainda assim valeria a pena?
José  Adelmário Pinheiro Filho:-  Ainda assim valeria  naquele momento,  depois  se
mostrou que não era bem assim.
Juiz Federal:- E esses 18 milhões, como é que eles foram pagos para W. Torre, o se-
nhor se recorda?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Eu tomei conhecimento de, peguei as informações,
porque aí eu já estava na parte operacional, eu já não me envolvia mais, mas foi fei -
to um contrato com uma das empresas do grupo W. Torre em uma obra que nós es-
távamos em consórcio com a Carioca e a Mendes Júnior, a obra do rodoanel sul em
São Paulo. Esse contrato foi feito, contrato de locação e aluguel de equipamentos, e
foram pagos em, não sei se em 8 ou 10 parcelas, e esses pagamentos são todos com-
provados com notas fiscais e os pagamentos feitos.
Juiz Federal:- Quem que arcou com esse custo dos 18 milhões, a OAS?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Não, a informação, eu não tenho essa informação
precisa, mas na época o que me foi chegado ao conhecimento é que isso seria ratea-
do pelas 8 empresas, 5 que faziam parte do Novo Cenpes e 3 empresas que faziam
parte da obra do Centro Integrado de Processamento de Dados, se não me falha a
memória, então essa informação eu não tenho muita segurança, doutor.
Juiz Federal:- Sim, sim.
José Adelmário Pinheiro Filho:- Mas era o que foi me comunicado naquele momento.
Juiz Federal:- E o senhor sabe como isso foi operacionalizado, a compensação?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Sei, foi feito um contrato nessa obra do rodoanel sul,
um contrato fictício porque não houve realização de serviço.”
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(trecho do interrogatório de JOSÉ ADELMÁRIO, reduzido a termo no evento 893)

Sobre esse fato, de relevo, ainda, observar o depoimento prestado pelo
próprio PAULO REMY GILLET NETO, com quem a negociação com EDISON COUTI-
NHO se deu. Ao ser ouvido pelo Juízo na condição de testemunha, o executivo da
WTORRE confirmou que a reunião referida pelos denunciados, de fato, ocorreu, reco-
nhecendo, ainda, que WALTER TORRE possuía conhecimento acerca da atuação do
cartel na Diretoria de Serviços da PETROBRAS:

Defesa:- Não ficou muito claro para mim. O senhor confirma que participou de uma
reunião com o senhor Edson...
Paulo Remy Gillet Neto:- Confirmo.
(…)
Ministério Público Federal:- Só pra ficar claro, o senhor disse que nessa reunião que o
senhor teve com o senhor Edson, foi tratado, o assunto foram obras da Petrobras, es-
pecificamente essas duas obras, do CIPD e para o Novo Cenpes?
Paulo Remy Gillet Neto:- Bom, a reunião foi uma reunião de amenidades primeiro,
depois houve o introito de falar do que nós estávamos participando do mercado. O
mercado sabia naquele momento que nós estávamos participando, nós tínhamos ga-
nho a concorrência, estávamos participando da licitação da Petrobras, então falou-se
muito sobre essas obras, como a gente estava vendo, era estratégico para nós, nós
éramos um novo entrante nesse segmento, mas não se falou especificamente, até por
eu não ser engenheiro e não ter um conhecimento muito extenso desse processo, não
me recordo de ter entrado com muita riqueza de detalhes, doutor.
Ministério Público Federal:- Certo, mas o senhor disse que o senhor Edson chegou a
dizer questões acerca da competência técnica que a W. Torre teria para executar as
obras, ele estava se referindo a quais obras?
Paulo Remy Gillet Neto:- À obra do Novo Cenpes e a uma segunda obra do CN... Eu
me esqueço a sigla...
Ministério Público Federal:- CIPD. Certo.
Paulo  Remy Gillet  Neto:- CIPD.  Essas  obras  eram obras  de  alta  tecnologia,  eram
obras de construção civil da qual nós entendíamos que tínhamos as maiores compe-
tências para tal, até porque fizemos vários prédios a partir disso para a iniciativa pri-
vada no Brasil, complexo JK, arena do Palmeiras, uma série de outras grandes obras
de cunho de construção civil, então aquilo para nós era estratégico.
Ministério Público Federal:- Certo. Nesse contexto o senhor disse que se recordou de
uma frase ameaçadora. Essa frase ameaçadora o senhor entendeu no sentido de que
a W. Torre deveria sair dessas licitações das obras da Petrobras?
Paulo Remy Gillet Neto:- Doutor, eu confesso que eu não teria, assim... Há dez anos,
mas diria que nós não éramos bem vindos nesse tipo de concorrência, essa foi a mi-
nha interpretação.
(...)
Ministério Público Federal:- Consta na denúncia desse processo que o senhor Walter
Torre, ao ser ouvido perante autoridade policial, destacou que no decorrer do proce-
dimento licitatório do Novo Cenpes, percebeu que havia um grupo de empresas ajus-
tadas com o fim de minar a competitividade e boicotar os concorrentes. Ele disse ain-
da que percebeu um descontentamento no mercado com relação a tal possibilidade e
que Ricardo Pernambuco Júnior lhe informou que a obra do Cenpes era do grupo. O
senhor tem conhecimento sobre esses fatos?
Paulo Remy Gillet Neto:- Veja bem, eu tenho conhecimento sobre essa narrativa do
Walter, que o senhor acabou de descrever, eu tenho conhecimento que naquele mo-
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mento os nossos fornecedores, não são fornecedores só de materiais, são fornecedo-
res de partes da obra e o processo, haviam sido procurados também pelos nossos
concorrentes querendo saber o que eles tinham feito para nós, num tom de pressão.
Mais uma vez, eu era o CEO do grupo, eu não entrava no detalhe de cada obra com
toda a riqueza de detalhe, o que estava acontecendo com os fornecedores.
Ministério Público Federal:- Certo, mas o senhor teve conhecimento à época dos fa-
tos, o senhor Walter Torre lhe narrou isso?
Paulo Remy Gillet Neto:- Ele não fez uma narrativa, a gente tinha as nossas reuniões
de diretoria, ele comentou que nós estávamos sofrendo pressão por ter entrado nessa
obra.”
(trecho do depoimento de PAULO REMY GILLET NETO, reduzido a termo no evento
785)

Este episódio específico revela que, em relação à OAS, em que pese fos-
se representada diretamente por AGENOR MEDEIROS, não há dúvidas de que LÉO
PINHEIRO mantinha plena ciência e domínio sobre os fatos. Como relatado por EDI-
SON COUTINHO, houve interesse de RICARDO PESSOA em falar com EDISON e LÉO
PINHEIRO.  No entanto, uma vez comunicado este fato a  AGENOR,  este informou
que LÉO PINHEIRO não conversaria com RICARDO PESSOA, de modo que a conver-
sa se deu entre AGENOR, RICARDO PESSOA e EDISON COUTINHO.

RICARDO PESSOA, neste sentido, ao ser ouvido nos presentes autos na
condição de testemunha, afirmou que, embora LÉO PINHEIRO não participasse das
reuniões entre as empresas cartelizadas, possuía pleno conhecimento destas.

“Ministério Público Federal:- Perfeito. O senhor se recorda da participação do senhor 
Adelmário, o Léo Pinheiro?
Depoente:- Não, o Léo, dessas reuniões, ele nunca participou, não.
Ministério Público Federal:- Ele tinha conhecimento dessas reuniões, pelo que o se-
nhor sabe?
Depoente:- Tinha.”
(trecho de depoimento de RICARDO PESSOA, reduzido a termo no evento 354)

Sob esse prisma, um primeiro ponto que merece ser destacado é que,
conforme já demonstrado em processo criminal conexo com sentença condenatória
proferida por esse Juízo39, LÉO PINHEIRO possuía participação na organização crimi-
nosa instaurada no seio da PETROBRAS, atuando ele ativamente no cartel de emprei-
teiras lá estruturado e mantendo contato direto com o diretor corrompido PAULO
ROBERTO COSTA,  conforme  comprovado  inclusive  documentalmente  por  planilha
apreendida em poder do ex-diretor40.

Especificamente no que se refere ao esquema de corrupção relacionado
à Diretoria de Serviços da Petrobras, a atuação de LÉO PINHEIRO é referida por PE-
DRO BARUSCO quando afirma que, muito embora MARIO GOES tivesse contato dire-
to com  AGENOR MEDEIROS,  acreditava que era diretamente com  LÉO PINHEIRO
que agentes políticos negociavam a parcela da propina destinada ao Partido dos Tra-
balhadores. 

39 Evento 554, SENT12
40 Evento 01, OUT133
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“Ministério Público Federal:- Perfeito. O senhor mencionou, no contato com a OAS, a
pessoa do senhor Agenor Medeiros. O senhor teve contato também com o senhor Léo
Pinheiro?
Depoente:- O Léo Pinheiro eu tinha contato, assim, conhecia ele, mas nunca conver-
sei com o Léo Pinheiro a respeito desse assunto, de pagamento de propina.
Ministério Público Federal:- O senhor tem conhecimento de que ele tratava desses
acertos de propina com o João Vaccari Neto?
Depoente:- Mais à frente, sim.
Ministério Público Federal:- Esses pagamentos que eram direcionados ao Partido dos
Trabalhadores era atrelado ao apoio ou à indicação do Renato Duque para o cargo
de diretor?
Depoente:- Olha, isso eu não sei responder, eu sei que, quer dizer, eu interpretava
que, por ter vários contratos da OAS, não só esse do CENPES, e ter se acertado parti -
cipação, umas participações desses contratos para a área política, eu interpretava
que, entre outras coisas, que, sei lá, que não cabiam a mim, entre outras coisas o se-
nhor João Vaccari conversava com o Léo Pinheiro sobre esses assuntos, essas propi-
nas que estavam, vamos dizer, acordadas para serem encaminhadas ao PT.”
(trecho do depoimento de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 354)

A participação de  LÉO PINHEIRO também foi relatada por AUGUSTO
MENDONÇA, ex-dirigente da TOYO SETAL, empresa participante do cartel de emprei-
teiras, quando de sua oitiva perante o Juízo, relatando que teve contanto tanto com
AGENOR MEDEIROS quanto com LÉO PINHEIRO nas reuniões do cartel de emprei-
teiras.

“Ministério Público Federal:- Na segunda fase. O senhor se recorda quem eram as
pessoas da OAS que participavam dessas reuniões, com quem o senhor tinha conta-
to, outras pessoas tinham contato?
Depoente:- As pessoas que eu tinha contato era o Léo Pinheiro e o Agenor Medeiros.
Ministério Público Federal:- O senhor teve contato com essas pessoas no âmbito des-
sas reuniões?
Depoente:- Sim, senhor.”
(trecho do depoimento de AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA NETO, reduzido a termo
no evento 324)

Neste sentido, em que pese fosse  AGENOR normalmente o represen-
tante da OAS nas negociações para a respectiva fraude à licitação, no momento em
que o acerto entre as cartelizadas foi dificultado pela oferta de proposta menor da
WTORRE no procedimento licitatório, foi  LÉO PINHEIRO quem assumiu a dianteira
das negociações ilícitas com os representantes daquela empresa, conforme relatou
RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR ao ser ouvido perante o Juízo como testemunha.

“Ministério Público Federal:- O senhor sabe dizer o que ele...
Depoente:- Na verdade, a formação do consórcio Novo Cenpes através da nossa líder,
a OAS, pedindo à Petrobras uma oportunidade para reestudar melhor e dar uma
nova proposta competitiva ao projeto Novo Cenpes; a Petrobras diz que só faria isso,
até onde eu me lembro do documento, só faria isso se a W. Torre não, quando as ne-
gociações com a W. Torre fossem encerradas e não chegassem ao preço almejado
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pela Petrobras, isso aconteceu, e posteriormente nós demos o preço, demos o descon-
to lá de 50 milhões de reais.
Ministério Público Federal:- Nesse momento dessa reunião que resultou nessa ata, a
W. Torre já estava acertada com o consórcio ou não, o senhor sabe dizer?
Depoente:- Eu acredito que sim, porque essa reunião, se eu não me engano, ela se
deu muito próximo do final da licitação, eu acho que ela foi alguma coisa em 14 de
setembro ou 16 de setembro, e o nosso preço, e o encerramento foi dia 19 de setem-
bro, alguma coisa por aí.
Ministério Público Federal:- O senhor não estava pessoalmente presente na reunião?
Depoente:- Não, não, era uma reunião que a líder, como éramos um consórcio de
muitas empresas a líder normalmente já tem, principalmente num consórcio desses,
a líder é que tem esse protagonismo.
Ministério Público Federal:- A líder seria a OAS?
Depoente:- A OAS.
Ministério Público Federal:- O senhor sabe dizer se o José Aldemário Pinheiro teve
envolvimento direto nessa negociação com a W. Torre?
Depoente:- Olha, eu até informei na minha colaboração que eu recebi um SMS do
Léo num domingo, dizendo “Vocês me fizeram trabalhar num domingo, deu tudo
certo”, então eu não sei, eu não posso dizer se o Léo esteve pessoalmente com o Wal-
ter ou se o Agenor o informou e ele ficou monitorando com o Agenor essa questão.
Ministério Público Federal:- Mas esse SMS dizia respeito a esse acerto?
Depoente:- Nesse caso dizia respeito desse...
Ministério Público Federal:- Ao acerto com a W. Torre?
Depoente:- Esse negócio, exatamente.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

A atuação de AGENOR MEDEIROS na tutela dos interesses espúrios do
Grupo OAS, com o conhecimento e a anuência de LÉO PINHEIRO, restou reconheci-
da pelo próprio Presidente da empreiteira:

“Juiz Federal:- Essa ação em particular aqui diz respeito a uma obra do Novo Cenpes
que teria sido ganha em licitação pela OAS juntamente com uma série de outras em-
presas. O senhor acompanhou essa licitação e esse contrato?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Não acompanhei diretamente, pelas minhas atribui-
ções na organização, mas eu tinha conhecimento dos fatos que ocorreram durante o
período licitatório e alguma coisa durante o andamento das obras.
Juiz Federal:- Quem era o executivo da OAS mais próximo encarregado desses...
José Adelmário Pinheiro Filho:- O diretor superintendente da área de óleo e gás era o
Agenor Franklin de Magalhães Medeiros.
(…)
Juiz Federal:- E como é que o senhor teve conhecimento desses fatos?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Eu fui comunicado pelo Agenor Medeiros de que es-
tava em curso esses empreendimentos e que possivelmente, se todos estivessem de
acordo, nós poderíamos ser ganhadores do prédio do Novo Cenpes junto com mais
quatro empresas.
(…)
Juiz Federal:- O senhor tem conhecimento se esse contrato do Novo Cenpes com a
Petrobras gerou pagamentos de vantagens a agentes da Petrobras?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Tenho sim.
Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer o que que o senhor teve conhecimento a
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esse respeito?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Eu orientei ao diretor superintendente, o Agenor, na
época, que fizesse uma provisão nesse contrato de 1 por cento para, que era um co-
nhecido no mercado dos pagamentos que seriam feitos ao Partido dos Trabalhado-
res, então eu disse, “Olha Agenor, era bom no orçamento já provisionar isso, eu não
fui procurado por ninguém, mas pelo o que se sabe do mercado isso vai acontecer”. E
o Agenor foi procurado por um agente da Petrobras que comunicou a ele que teria
um percentual para o que chamava de Casa, um agente da Petrobras, e isso pelo o
que eu tenho conhecimento ocorreu e foram feitos esses pagamentos através de em-
presas que o Ministério Público e o senhor já têm conhecimento.”
(trechos do interrogatório de JOSÉ ADELMÁRIO, reduzido a termo no evento 893)

Portanto, há evidência de que LÉO PINHEIRO, como presidente da OAS,
mantinha pleno domínio dos fatos criminosos relacionados ao CONSÓRCIO NOVO
CENPES, desde a participação no cartel, passando pela fraude à licitação e corrupção,
incluindo os pagamentos precedidos ou realizados por meio de operações de lava-
gem de ativos.

O mesmo pode também ser dito em relação a ROBERTO CAPOBIAN-
CO, que, na condição de diretor da CONSTRUCAP, possuía pleno domínio dos atos
ilícitos praticados em favor da empresa, incluindo a oferta e pagamento de vantagens
indevidas aos funcionários corrompidos da Diretoria de Serviços da Petrobras e ao re-
presentante da agremiação política que lhes dava sustentação. 

O representante da CONSTRUCAP possuía atuação direta nas atividades
relativas ao cartel, participando diretamente das reuniões nas quais fraudada a con-
corrência do procedimento licitatório específico relacionado à obra do CENPES, inclu-
indo acertos com a WTORRE para que desistisse do certame, conforme revelado aci-
ma.

A participação de ROBERTO CAPOBIANCO restou reconhecida em Juí-
zo pelos executivos da CARIOCA LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS, ANTÔNIO PE-
DRO CAMPELO DE SOUZA DIAS e RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, os quais repre-
sentavam essa empresa e agiam com a anuência de RICARDO PERNAMBUCO.

“Ministério Público  Federal:- Certo.  E quem eram os representantes das  empresas
OAS, Construbase , Schahin e Construcap, o senhor pode nos esclarecer?
(...)
Depoente:- Da Construcap era  o  Roberto  Capobianco,  pela Schahin  era  o  Edison
Coutinho.”
(trecho de depoimento de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS, reduzido a termo no
evento 352)

“Ministério Público Federal:- E Construcap?
Depoente:- Construcap, eu não me recordo exatamente que era a pessoa, me lembro
de ter participado de uma reunião com uma pessoa chamada Bráulio, me lembro de
uma reunião que teve já no final, em São Paulo, já com a coisa já na reta final, com
a participação do Roberto Capobianco.”
(trecho de depoimento de ANTÔNIO PEDRO CAMPELO DE SOUZA DIAS, reduzido a
termo no evento 361)
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“Depoente:- Pela Construcap, eu acredito, eu acho que o Roberto Capobianco, que a
Construcap é também uma empresa familiar como nós, e o Roberto de vez em quan-
do participava dessas reuniões, era o que me era relatado.”
(trecho de depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

Não  obstante,  ROBERTO  CAPOBIANCO foi  apontado  por  EDISON
FREIREI COUTINHO, executivo da SCHAHIN como representante da CONSTRUCAP
nas reuniões do cartel de empreiteiras, incluindo as reuniões relativas ao acerto com
a WTORRE, ocasião, aliás, em que foi o responsável por sugerir o limite financeiro da
negociação que ocorreria entre EDISON e PAULO REMY GILLET NETO.

“Juiz Federal:- A Construcap?
Edison Freire Coutinho:- Construcap, foi o Roberto Capobianco.
Juiz Federal:- Ele participou dessas reuniões?
Edison Freire Coutinho:- Participou dessas reuniões.
(…)
Juiz Federal:- E o que que foi conversado então?
Edison Freire Coutinho:- O que foi conversado foi que eles... A gente começou a con-
versar sobre valores... Como eu já tinha feito uma reunião com o grupo anteriormen-
te, nós nos reuníamos, assim, “Olha, o Walter Torre vai querer uma vantagem finan-
ceira para poder sair do negócio", então, o seguinte, olha, o nosso limite, foi sugerido
pelo Roberto Capobianco um limite de 20 milhões, foi sugerido por ele, olha, nós
conversamos vários números, mas um dos números que foi sugerido foi 20 milhões e
esse que ficou cravado na minha mente para gente ir lá e negociar com o, a empresa
Walter Torre, com a empresa Walter Torre, e a pessoa que representava a empresa
Walter Torre era o senhor Paulo Remy; conversamos com ele, começamos com o va-
lor de 8 milhões e fomos dando continuidade, e chegamos a um valor de 16 e aí aca-
bamos em 18 milhões, então é assim que foi a negociação.
(…)
Edison Freire Coutinho:- Após sair lá da empresa Walter Torre eu fui na sede da OAS,
onde estavam todos reunidos, e coloquei pra eles, “Olha, a negociação foi feita assim,
assim, e o preço que o Walter Torre exigiu é 18 milhões, mas ele não vai entrar na
próxima obra, o CIPD”, foi essa informação que eu dei.
Juiz Federal:- Tá. E todos que estavam na OAS seriam quem?
Edison Freire Coutinho:- Construbase, Construcap, Carioca, eu, da Schahin, e mais o
Agenor, da OAS.
Juiz Federal:- Construcap, Construbase e Carioca, aqueles mesmos representantes ou
outras pessoas?
Edison Freire Coutinho:- Exatamente, os mesmos representantes.”
(trecho do depoimento de EDISON FREIRE COUTINHO, reduzido a termo no evento
781)

Destaca-se,  ainda,  que,  ao ser  ouvido perante o Juízo,  o denunciado
ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR revelou que procurou o escritório de ALEXANDRE
ROMANO por determinação de ROBERTO CAPOBIANCO, o qual, por sua vez, era o
responsável pela aprovação dos contratos, de modo que as negociações dos negó-
cios jurídicos simulados e superfaturados se davam com anuência e sob orientação
de ROBERTO CAPOBIANCO.
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“Juiz Federal:- Senhor Alexandre Romano, o senhor conheceu?
Interrogado:- Sim, conheci.
Juiz  Federal:- Essa denúncia  aqui  diz  respeito  especificamente,  envolve  especifica-
mente esses pagamentos que teriam sido feitos pela Construcap, desculpe, pela Fer-
reira Guedes ao Oliveira Romano, o senhor pode me esclarecer como o senhor co-
nheceu o senhor Alexandre Romano, como se deram essas negociações, esses contra-
tos?
Interrogado:- Perfeito, excelência. Nós estávamos estudando o TAV, porque a Ferreira
Guedes é uma empresa de infraestrutura, notadamente ferroviária e rodoviária, e foi
determinado então que a Ferreira Guedes acompanhasse a evolução do TAV, do pro-
jeto do TAV que era o trem de alta velocidade, o maior projeto que o Brasil na época
estava estudando.
Juiz Federal:- Determinado por quem?
Interrogado:- Pelo doutor Roberto, que era a parte operacional. Então nós estávamos
acompanhando esses estudos, nós tínhamos reuniões periódicas de avaliação, e tinha
algumas dúvidas, muitas dúvidas. Um dia o doutor Roberto me indicou “Olha, me in-
dicaram aqui, pediram que eu procurasse o doutor, o escritório, tem aqui um escritó-
rio de uma pessoa, tem um escritório que poderia suprir essas dúvidas, dirimir essas
dúvidas” e me indicou um telefone, eu marquei uma reunião no escritório do Alexan-
dre Romano, uma primeira reunião, uma reunião amistosa, uma hora e pouco, duas
horas, ele apresentou o escritório, conversou, falou da sua qualificação, que era de
família, o pai era advogado, inclusive tem um busto lá do pai dele na sala de reuni-
ão, enfim, e conversamos sobre o problema, os problemas do TAV, a nossa preocupa-
ção, a nossa necessidade, e ele desenvolveu bem a conversa, e foi assim a indicação.
(…)
Juiz Federal:- E aí foi então firmado contrato, o senhor que decidiu?
Interrogado:- Foi negociado. Não, não, depois dessa reunião eu voltei ao escritório,
reportei ao Roberto a reunião, uns dois dias depois ele mandou uma minuta do con-
trato com uma proposição de trabalho diferente, um valor mais alto, em torno de
400 mil reais, e dois pagamentos.
Juiz Federal:- Quem mandou?
Interrogado:- O Alexandre Romano mandou a proposta.
Juiz Federal:- Mandou para o senhor?
Interrogado:- Mandou pra mim pelo motoboy.
Juiz Federal:- Quanto o senhor tinha combinado antes?
Interrogado:- Não, não tinha combinado, eu falei pra ele mandar a proposta, foi uma
reunião de apresentação, ele ficou de mandar uma proposta, ele mandou a proposta
em torno de uns 400 e poucos mil, apresentei essa proposta ao Roberto, então o Ro-
berto falou “Vai negociar, está um pouco caro”, voltei ao Alexandre, ao escritório dele,
e ele deu um desconto em torno de 15 a 16% da proposta inicial, e mudamos a con-
dição de pagamento, porque ele tinha pedido 50 % na assinatura e 50 % na conclu-
são do trabalho, nós mudamos para 25 % na assinatura, 25 % na entrega do relató-
rio preliminar e 50 % na conclusão do trabalho, e ele até estimou que ele poderia fa-
zer em menos tempo, 30-40 dias o relatório estaria pronto e, a bem da verdade, de-
morou 7 a 8 meses para a gente concluir...
(…)
Juiz Federal:- Esses novos contratos foi sua a iniciativa, então, foi sua decisão?
Interrogado:- Foi uma necessidade, não, também foi discutido com o doutor Roberto
e aprovado, explicada a necessidade, eu não tinha autonomia para decidir esse tipo
de contrato.”
(trecho do depoimento de ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 619)
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Tais contratos tinham como finalidade promover repasse de valores a
PAULO FERREIRA, evidenciando, assim, a consciência, atuação e poder de ROBERTO
CAPOBIANCO sobre a prática e circunstâncias da operacionalização do pagamento
de propina ao agente político. Em sede de seu interrogatório judicial, ERASTO revelou
que ROBERTO CAPOBIANCO teve a palavra final sobre pedido de doação feito por
PAULO FERREIRA mediante intermediação de ALEXANDRE ROMANO.

“Juiz Federal:- E houve uma solicitação de doação eleitoral pelo senhor Paulo Ferreira
ao senhor ou à Ferreira Guedes?
Interrogado:- Houve, houve nesta reunião que o doutor Alexandre me apresentou aí
o doutor Paulo Ferreira, ele pediu uma doação “Olha, poxa, vê se pode ajudar aí ao
partido”, enfim, eu disse a ele que não tinha essa autonomia, que isso não era comi-
go, mas que eu iria levar esse assunto adiante, como de fato fiz.
Juiz Federal:- E o senhor levou esse assunto a...
Interrogado:- Levei esse assunto ao doutor Roberto Capobianco.
Juiz Federal:- E o que foi decidido?
Interrogado:- O Roberto na hora falou “Olha, deixa aí que eu vou ver”, depois ele me
informou que fez uma doação, e eu até encaminhei o comprovante do depósito ao
próprio Alexandre.”
(trecho do depoimento de ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 619)

No mesmo sentido, ao reconhecer que, como representante da CONS-
TRUCAP, assinou contratos e aditivos celebrados com as empresas de MRTR GESTÃO
EMPRESARIAL e MORALES E DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS, o funcionário
CELSO VERRI VILAS BOAS afirmou em depoimento perante a autoridade policial que
acredita ter subscrito os atos por determinação superior de ROBERTO CAPOBIAN-
CO41.

No entanto, muito embora esta afirmação não tenha sido confirmada
em Juízo, o fato de que ROBERTO CAPOBIANCO exercia função no sentido de ins-
truir agentes é corroborado pelo quanto relatado no interrogatório judicial de ERAS-
TO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, ocasião em que afirmou que respondia a ROBERTO
CAPOBIANCO dentro da CONSTRUCAP, assim como, conforme demonstrado acima,
as decisões acerca da relação entre a CONSTRUCAP e ALEXANDRE ROMANO eram
também tomadas por ROBERTO CAPOBIANCO.

“Juiz Federal:- O senhor respondia a quem dentro da empresa?
Interrogado:- De 2008  adiante ao doutor Roberto Capobianco na parte operacional,
até 2011, final de 2011.
Juiz Federal:- Mas o senhor Roberto Capobianco era da Construcap?
Interrogado:- Era da Construcap, ele era acionista da Construcap.
Juiz Federal:- Mas ele não tinha uma posição formal dentro da Ferreira Guedes?
Interrogado:- Estatutariamente não, estatutariamente não.
Juiz Federal:- E não estatutariamente?

41 Termo de declarações constante do evento 78, DECL9 dos autos 5026980-37.2016.404.7000 (Anexo
68).
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Interrogado:-Sim, não estatutariamente sim. O comando era seguido, era determina-
do pela mesma estrutura de comando.
(trecho do depoimento de ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 619)

Nesse  aspecto,  considerando  os  elementos  supra-analisados,  não  se
sustentam as conclusões exaradas pela Corregedoria-Geral da União no sentido de
que não há elementos a comprovar o pagamento de propina por parte da CONSTRU-
CAP no âmbito do contrato firmado para obras do Novo CENPES (evento 894, OUT4).

Desde logo, convém referir que, ainda que não tivessem se concretizado
os pagamentos – o que se admite apenas de maneira argumentativa –, os tipos pe-
nais de corrupção passiva (art. 317 do CP) e de corrupção ativa (art. 333 do CP) não
delineiam a necessidade de que haja o efetivo pagamento dos valores à sua configu-
ração, restando esculpidos com o recebimento e a oferta ou promessa de vantagens
indevidas.

De todo modo, as provas coligidas aos autos demonstram que, in casu,
agentes da CONSTRUCAP não apenas procederam à oferta do repasse de propina a
agentes públicos e políticos, mas, outrossim, ao efetivo pagamento desses valores,
encontrando-se a empresa representada, nessa atividade ilícita, por ROBERTO CAPO-
BIANCO, em grande parte das ocasiões, ou a agentes a ele subordinados, possuindo
pleno conhecimento do caráter criminoso das práticas por ele perpetradas.

Destaque-se, nesse sentido, por oportuno, os elementos de prova pro-
duzidos após a conclusão dos trabalhos pela CGU e perante esse Juízo, notadamente
os depoimentos de MÁRIO GOES, PEDRO BARUSCO, LUIZ FERNANDO DOS REIS, RI-
CARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, ANTONIO CAMPELO, CELSO VERRI VILAS BOAS, EDI-
SON FREIRE, ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR e AGENOR MEDEIROS, ou seja,
representantes da própria CONSTRUCAP, das demais empresas consorciadas e mem-
bros de outros núcleos do esquema criminoso, que ressaltaram a participação de RO-
BERTO CAPOBIANCO, enquanto representante da CONSTRUCAP, nos atos ilícitos re-
ferentes ao ajuste entre diversas empreiteiras para a adjudicação do contrato em co-
mento e no pagamento de vantagens indevidas, de maneira branqueada, a agentes
corrompidos.

Destarte, acerta o relatório no que tange à configuração de atos de cor-
rupção no que respeita ao Consórcio NOVO CENPES e à adjudicação do contrato em
comento, pecando, entretanto, ao ignorar diversos elementos que demonstram, de
maneira inequívoca, a anuência e a atuação de executivos de todas as empresas con-
sorciadas nas práticas delituosas perpetradas em seu favor.

Por sua vez, no que se refere à atuação dos denunciados vinculados à
empresa CARIOCA, este cenário é ainda mais claro, tendo em vista que, como revela-
do pelos colaboradores envolvidos, em um segundo momento das negociações das
propinas direcionadas a  RENATO DUQUE e  PEDRO BARUSCO, o operador  MARIO
GOES passou a tratar diretamente com os representantes dessa consorciada. Tal fato
é relatado tanto por MARIO GOES, quanto pelos executivos da CARIOCA LUIZ FER-
NANDO DOS SANTOS REIS, RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR e RICARDO PERNAM-
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BUCO quando de suas oitivas perante o Juízo.

“Ministério Público Federal:- O senhor disse que sabia que a OAS fazia os pagamen-
tos em nome de todo o consórcio, de todas as empresas que pagavam o consórcio.
Como é que o senhor sabia disso?
Depoente:- Porque, não, ele mesmo falava que eram os membros do consórcio, e ele
até entrava em contato. Teve um momento inclusive que a Carioca, como me conhe-
cia e tinha algumas coisas já também fazendo comigo, me pediu para que passasse
direito, o Agenor concordou, falou que também já tinham falado com ele, e a Carioca
passou a fazer logo no início, não me lembro que época, mas passou a fazer separa-
damente. A Carioca fazia diretamente e o Agenor representava os outros membros
do consórcio, a OAS e os outros membros.
Ministério Público Federal:- Quem da Carioca pediu para o senhor fazer assim?
Depoente:- O Luiz Fernando Santos Reis.”
(…)
Juiz Federal:- Então, deixa eu ver se eu entendi, o senhor me corrija se eu estiver erra-
do, inicialmente a OAS pagava ela a propina pelas demais empresas?
Depoente:- Sim, senhor. E aí depois separou só a Carioca.
(trecho do depoimento de MARIO GOES, reduzido a termo no evento 354)

“Ministério Público Federal:- E por que o senhor Mário Góes deveria receber valores,
se ele não tinha prestado serviço nenhum para o consórcio?
Depoente:- A decisão foi da liderança do consórcio, que informou o consórcio, que o
senhor Mário Góes era o interlocutor com quem deveria ser acertado. E no começo
da negociação, quem acertou todos os pagamentos, foram feitos através do consór-
cio, da OAS. A Carioca não atuou diretamente no início da negociação com o Mário
Góes.”
(...)
Ministério Público Federal:- Certo. Em algum momento a Carioca passou a pagar di-
retamente a Mário Góes?
Depoente:- Perfeitamente. A partir, eu acredito, de um terço de ocorrido ... do valor
do período da obra, a Carioca passou a pagar diretamente. Por quê? Porque no ins-
tante que nós começamos a conscientizar que era pagamento a Mário Góes, ... eu co-
nheço Mário Góes de vida inteira, o Mário Góes é engenheiro naval, ele trabalhou
inicialmente ligado ao estaleiro Emaq, no qual meu pai era acionista, e eu fui o en-
genheiro que fez a construção do estaleiro Emaq na Ilha do Governador. Então eu co-
nhecia o Mário Góes de longa data. Posteriormente nós nos encontramos em alguns
congressos, ele na área naval e eu na área portuária, e nós tínhamos não uma ami-
zade intensa, mas nós nos conhecíamos profundamente bem. E aí eu fui à Carioca e
disse “Se tem que pagar a ele, por que pagar através de terceiros e não pagarmos di-
retamente, se eu tenho acesso? Eu posso procurá-lo pra ver se ele aceita isso e em se-
guida, ele aceitando, conversarmos com o Agenor, da OAS, pra saber se ele concorda
que a gente pague diretamente”, porque nós iríamos ter uma (incompreensível) mais
perto de quem estaria recebendo.
(...)
Ministério Público Federal:- E o senhor sabia que o Mário Góes tinha ligação com
agentes públicos da Petrobras, sabia que ele era uma pessoa próxima, por exemplo,
ao Pedro Barusco?
Depoente:- Eu sabia que ele era uma pessoa próxima, ele nunca disse diretamente a
quem era, ele deu a entender quem era que iria ser o beneficiário, mas ele nunca ex-
pressou o nome de Pedro Barusco ou de ninguém. Ele deu várias dicas de quem po-
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deria ser, até pra dizer que “Olha, o beneficiário final pode ter força, tem posição”,
tem não sei o que. Mas nunca nominou a pessoa.
Ministério Público Federal:- Mas dava a entender que era alguém da área de serviços,
qual era?
Depoente:- Ele dava a entender que era o gerente geral de serviços, doutor Pedro Ba-
rusco.”
(trecho do depoimento de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS, reduzido a termo no
evento 352)

“Ministério Público Federal:- Ok. Então o senhor disse que foram três fases, houve a
primeira fase do acerto, uma segunda fase de pagamentos, o que é segunda fase de
pagamentos?
Depoente:- Não, aí na verdade eu coloquei como terceiro ponto, já com o contrato
em andamento, houve o pagamento de vantagens indevidas.
Ministério Público Federal:- Pra quem?
Depoente:- Pagávamos a Mário Góes.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

“Juiz Federal:- Só a Carioca fazia esse pagamento ou as outras empresas também fa-
ziam?
Interrogado:- Não, as outras empresas deviam fazer, porque no começo, no começo
dessa obra esse pagamento era feito, enfim, pela própria, era feito na verdade pela li-
derança da obra, quer dizer, que solicitava os valores, davam e aí a liderança devia
entregar para o Mário Góes. Na verdade, o Luiz Fernando nos trouxe, então, ele co-
nhecia o Mário Góes já de outros, enfim, de bastante tempo, de outros trabalhos que
nada tinham a ver com a Petrobras, e trouxe, me trouxe a ideia se poderia procurar o
Mário Góes e passar a fazer esse pagamento diretamente, como uma forma inclusive
de se relacionar ali na Petrobras, essa era a nossa primeira obra, enfim, nessa nova
administração, assim, da Petrobras, então eu disse que tudo bem e a partir daí ele
passou a se entender, aí nós fazíamos nossos pagamentos diretos. Mas durante o iní-
cio da obra, talvez o primeiro terço da obra, esses pagamentos foram feitos pelo pró-
prio consórcio.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO, reduzido a termo no evento
611)

Como asseverado por  MARIO GOES, LUIZ  FERNANDO DOS SANTOS
REIS e RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR, muito embora inicialmente o operador tra-
tasse a respeito dos oferecimentos e pagamentos de vantagens indevidas tão somen-
te com AGENOR, como porta-voz de todas as consorciadas e com a ciência de LÉO
PINHEIRO, em determinado momento aceitou negociar diretamente com a CARIOCA
a respectiva cota parte,  eis que conhecia um de seus dirigentes,  LUIZ FERNANDO
DOS SANTOS REIS.

Em que pese LUIZ FERNANDO tenha atuado como principal contato da
CARIOCA com MARIO GOES, é fato que RICARDO PERNAMBUCO, na condição de
diretor da empreiteira, assim como RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR mantinham ple-
no domínio das ofertas de propina e respectivos mecanismos de pagamento, sendo
que tanto LUIZ FERNANDO quanto ROBERTO MOSCOU a eles se reportavam nesse
assunto.
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“Ministério Público Federal:- O senhor pessoalmente participou de alguma reunião
com outras empresas para tratar desse tema?
Depoente:- Olha, até onde eu me lembro não, porque o nosso diretor, o Luiz Fernan-
do dos Santos Reis, é que era a pessoa indicada, eu me lembro que eu participei de
uma reunião, mas não tinha nada do Novo Cenpes, já para o Comperj, que eu fui em
São Paulo, na UTC, junto até com o Roberto Moscou da nossa empresa, me lembro
dessa reunião, estavam presentes o Dalton Avancini, o Ricardo Pessoa, da Queiroz
Galvão eu não me lembro, mas acho que era o Oton, foi só essa reunião, não tinha
um dia a dia de participação na Petrobras.
Ministério Público Federal:- Mas ainda que sem participar das reuniões, por exemplo,
do caso Cenpes, o senhor acompanhou tudo que aconteceu?
Depoente:- Acompanhamos porque o Luiz Fernando retratava isso a mim, que era o
diretor comercial da empresa e acionista também, ao Roberto Moscou, então sempre
a gente estava a par.
Ministério Público Federal:- E o senhor sabe dizer se foi feito um acerto então nessa
obra?
Depoente:- Foi, foi feito um acerto.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

“Juiz Federal:- O seu conhecimento desses  fatos advém exclusivamente  do senhor
Luiz Fernando?
Interrogado:- Do Luiz Fernando e do Roberto Moscou.
Juiz Federal:- Só a Carioca fazia esse pagamento ou as outras empresas também fa-
ziam?
Interrogado:- Não, as outras empresas deviam fazer, porque no começo, no começo
dessa obra esse pagamento era feito, enfim, pela própria, era feito na verdade pela li-
derança da obra, quer dizer, que solicitava os valores, davam e aí a liderança devia
entregar para o Mário Góes. Na verdade, o Luiz Fernando nos trouxe, então, ele co-
nhecia o Mário Góes já de outros, enfim, de bastante tempo, de outros trabalhos que
nada tinham a ver com a Petrobras, e trouxe, me trouxe a ideia se poderia procurar o
Mário Góes e passar a fazer esse pagamento diretamente, como uma forma inclusive
de se relacionar ali na Petrobras, essa era a nossa primeira obra, enfim, nessa nova
administração, assim, da Petrobras, então eu disse que tudo bem e a partir daí ele
passou a se entender, aí nós fazíamos nossos pagamentos diretos. Mas durante o iní-
cio da obra, talvez o primeiro terço da obra, esses pagamentos foram feitos pelo pró-
prio consórcio.
Juiz Federal:- Houve alguma reunião entre os membros desse consórcio pra decidir se
seria feito ou não seria feito esse pagamento de propina, quem tomou a decisão?
Interrogado:- A decisão nos foi comunicada pela liderança da obra, foi comunicada
pela liderança da obra, que era a OAS, de que teria que haver esse compromisso,
como eu expliquei ao senhor, quer dizer, eu não participei diretamente de nenhuma
dessas reuniões, isso foi participado ao Luiz Fernando e ao Roberto Moscou também.
Juiz Federal:- E o Luiz Fernando e o Roberto Moscou, eles concordaram em pagar a
propina ou eles consultaram o senhor, ou mais alguém, pra saber se podiam pagar?
Interrogado:- Não, me consultaram, quando eles trouxeram esse, enfim, essa notícia,
e eu acordei, concordei em pagar.
Juiz Federal:- A palavra final então dentro da Carioca foi do senhor?
Interrogado:- Foi minha.
(…)
Juiz Federal:- O senhor tem conhecimento ou teve conhecimento na época como isso
foi pago pela Carioca Engenharia, as vantagens indevidas?
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Interrogado:- Tenho, tenho perfeito conhecimento. Esse pagamento foi feito em di-
nheiro muitas vezes,  quando se conseguia gerar esse dinheiro,  e em determinado
momento, como essa geração era também muito difícil, houve uma série de paga-
mentos que foram feitos no exterior de uma conta particular minha.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO, reduzido a termo no evento
611)

Neste sentido, o próprio LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS afirmou
ter atuado, sempre, mediante aprovação e autorização ou de RICARDO PERNAMBU-
CO, ou de seu filho RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR. 

Ministério Público Federal:- E sobre essa sistemática dos pagamentos de vantagem
indevida dentro da Carioca, o senhor Ricardo Pernambuco tinha uma liderança sobre
esses assuntos?
Depoente:- O Ricardo ... o Ricardo Pernambuco tinha ciência dos valores, dos percen-
tuais que eram acertados. Do fluxo de pagamento ele não tinha conhecimento, não
era do dia-a- dia dele. Mas nenhum valor de vantagens ou de propinas, nenhum per-
centual era acertado sem que fosse por ele aprovado. No meu caso específico, toda
vez que houvesse qualquer apronte que exigisse uma negociação de um valor desses,
eu procurava, na época, o diretor geral da Carioca, que era o Roberto Gonçalves, que
nós conhecíamos e tratávamos como Moscou, eu procurava o Roberto Moscou, e o
Moscou levava o assunto ao Ricardo Pernambuco para discutir com ele e dar conti-
nuidade ou não, ou aceitar aquele percentual ou passar a negociar o percentual, ou
dizer “não” ao negócio.
Ministério Público Federal:- E o Ricardo Pernambuco Júnior também tinha que auto-
rizar junto com o Ricardo Pernambuco?
Depoente:- Não. O Ricardo Pernambuco Júnior não precisava autorizar junto com o
Ricardo Pernambuco. Muitas vezes o Ricardo Pernambuco Júnior autorizava e depois
acertava internamente. O Ricardo Pernambuco Júnior era a pessoa da família mais
ligada à área comercial.
(trecho do depoimento de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS, reduzido a termo no
evento 352)

Vale observar ainda que, apesar de não terem referido pagamento de
propinas a representantes do Partido dos Trabalhadores no caso específico do con-
trato vencido pelo Consórcio NOVO CENPES, RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, com
conhecimento e aprovação de seu pai, RICARDO PERNAMBUCO, tinha especial con-
tato com a agremiação política.  Neste sentido, ao ser ouvindo perante o Juízo na
condição de testemunha, relatou que, no ano de 2011, realizou, a pedido de JOÃO
VACCARI, o qual lhe foi apresentado por PAULO FERREIRA, pagamentos em espécie
em favor do Partido dos Trabalhadores no total de R$ 1 milhão, com o interesse de
possibilitar a “inclusão da empresa na lista de convidadas de obras da Petrobras” e
obter a “intercessão de VACCARI em favor da empresa em obras da PETROBRAS”, ci-
ente de que a Diretoria de Serviços da estatal era, à época, ocupada por  RENATO
DUQUE, por cuja indicação o Partido dos Trabalhadores foi responsável.

“Ministério Público Federal:- O senhor tem conhecimento de o João Vaccari ter sido
apresentado ao senhor e ao seu pai por Paulo Ferreira?
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Depoente:- Olha, o João Vaccari não foi apresentado ao meu pai, foi apresentado a
mim provavelmente na transição de Paulo Ferreira para João Vaccari, que Paulo Fer-
reira foi inclusive candidato, se eu não me engano, a deputado federal em 2010, e a
Carioca inclusive fez doações para a campanha de Paulo Ferreira, e aí seria uma
questão natural a apresentação de João Vaccari.
Ministério Público Federal:- Houve uma intercessão ou um pagamento relacionado à
inclusão da Carioca na lista de convidados da Petrobras?
Depoente:- Esse foi um outro pagamento que nós relatamos no nosso termo de cola-
boração, foi um pagamento de 1 milhão de reais que o João Vaccari uma vez me pe-
diu, eu pedi autorização ao meu pai, foi feito esse pagamento, se eu não me engano
em quatro prestações de 250 mil reais, foi uma pessoa de nome Albuíno que traba-
lhava comigo em São Paulo, ao qual eu pedi a ele para entregar e ele, inclusive tem
o depoimento dele na colaboração, desses pagamentos.
Ministério Público Federal:- Mas isso foi um acerto com o Vaccari?
Depoente:- Foi, foi um acerto, foi um pedido, foi um pedido que ele nos fez, eu enten-
di que não poderia deixar de atendê-lo por esse pedido, eu conversei com o meu pai,
ele autorizou, porque existia uma série de obras na Petrobras acontecendo e a gente,
como eu falei, estávamos ficando de fora das obras maiores.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

No  que  se  refere  a  PAULO  FERREIRA,  este  exerceu  a  função  de
Secretário  de  Finanças  do  Partido  dos  Trabalhadores  no  período  imediatamente
anterior  à  gestão  de  JOÃO  VACCARI,  mais  especificamente  entre  22/10/2005  e
18/02/2010.

PAULO FERREIRA era responsável por intermediar os recursos ilícitos
oriundos  das  empresas  cartelizadas  e  destinados  ao  PT.  Como  contrapartida  à
propina  destinada  ao  núcleo  político  da  organização  criminosa,  no  qual  PAULO
FERREIRA se insere no caso em tela, agentes do núcleo político comprometiam-se a
dar  a  sustentação  necessária  à  manutenção  dos  empregados  corrompidos  da
PETROBRAS em seus cargos,  assegurando,  ainda,  que,  em virtude disso,  atuariam
internamente em favor do grupo cartelizado.

Tal como declarado por PAULO ROBERTO COSTA, ex-Diretor de Abaste-
cimento da PETROBRAS, a propina paga pelas empreiteiras era dividida entre os em-
pregados corrompidos da PETROBRAS e o partido político responsável pela diretoria.

Ministério Público Federal:- Essas empresas do cartel, o senhor sabe dizer se elas pa-
gavam propina então para empregados da Petrobras?
Depoente:- Pagavam, essas do cartel, como os principais aí que eu já citei,  que é
Odebrecht, Camargo, Andrade, UTC, Engevix, todas elas pagavam.
Ministério Público Federal:- Na sua área era pago um valor para o senhor?
Depoente:- É, na minha... as referências de pagamentos era um teto de 3 por cento,
dependia muito do valor do orçamento da Petrobras, então quando o orçamento es-
tava apertado às vezes era 0,5 por cento, às vezes até menos do que 0,5 por cento, e
quando o orçamento estava mais folgado normalmente eram 3 por cento, e o que
eu, a informação sempre que eu tive, que me foi passado pelas empresas é que era 2
por cento para o PT e 1 por cento para o PP.
Ministério Público Federal:- Por que que eram o PT e o PP, qual que era a razão des-
ses pagamentos?
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Depoente:- O PP foi quem me apoiou pra chegar na diretoria da companhia, que ne-
nhum empregado da Petrobras, na época lá, chegava à diretoria se não tivesse apoio
político. E o PT, fora a diretoria de abastecimento, todas as outras diretorias da Petro-
bras eram indicadas pelo PT. Então, por exemplo, a diretoria de serviços que fazia
obras para a diretoria de abastecimento, para a diretoria de gás e energia, para a di-
retoria internacional, era do PT, então essa diretoria fazia serviços para todas as ou-
tras diretorias da Petrobras.
(trecho do depoimento de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento 324)

Seguindo esta  sistemática,  PAULO FERREIRA  foi  referido  por  outras
empresas participantes do cartel de empreiteiras no âmbito de outras licitações de
obras da PETROBRAS como representante do Partido dos Trabalhadores.

GERSON DE MELLO ALMADA,  executivo da ENGEVIX,  referiu que,  na
atividade de “intermediação” de contratos com a Diretoria de Serviços da Petrobras, o
operador MILTON PASCOWITCH lhe transmitia pedidos para doações ao Partido dos
Trabalhadores,  os quais eram tratados também com JOÃO VACCARI e,  antes dele,
com PAULO FERREIRA42.

De  maneira  mais  específica,  executivos  da  empresa  ANDRADE
GUTIERREZ  asseveraram  expressamente  a  participação  de  PAULO  FERREIRA em
pedido de valores indevidos direcionados ao Partido dos Trabalhadores por conta de
obras obtidas pela empresa em concorrências federais, dentre as quais se incluem as
licitações vencidas em esquema de cartel no âmbito da Petrobras43.

42“Ministério Público Federal: - Nesse âmbito dessa intermediação, operacionalização ou ‘lobby’, como
o senhor prefere, o Milton, em algum momento, pediu ao senhor que efetuasse doações a parti -
dos? Interrogado:- Sim. Ministério Público Federal: - O senhor poderia detalhar, por gentileza? In-
terrogado:-  Como ele tinha relacionamento com o PT na diretoria de serviços, também ele trazia
pedidos não vinculados a obras, mas vinculados a doações para o partido nas épocas das eleições
ou em dificuldades de caixa do partido. Então nós fizemos... teve um ano que eu doei, que não era
um ano eleitoral, foram feitas duas doações para o PT. Ministério Público Federal: - O senhor sabe-
ria dizer o valor aproximadamente? Interrogado:- Não, não quero arriscar números. O senhor me
desculpe, faz algum tempo. Então... mas posso trazer ao Juízo. Ministério Público Federal: - E essa
doação era ajustada com alguém especificamente ou só com o Milton Pascowitch? No âmbito do
partido, o senhor ajustava essas doações com alguém? Interrogado:- Sim. Ministério Público Fede-
ral: - Com quem? Interrogado:- João Vaccari. E antes com o Paulo Pereira. Ministério Público Fede-
ral: - Como se davam esses ajustes? Interrogado:- Não, era pedido. “Olha estamos aí em campanha,
gostamos muito da sua empresa, espero que a sua empresa goste muito da gente. Então, estamos
precisando aí de doações”.” 
Trecho  do  depoimento  de  GERSON  DE  MELLO  ALMADA  prestado  nos  autos  5083351-
89.2014.404.7000, reduzido a termo no evento 473 (Evento 01, OUT87).
Em que pese a equivocada referência a PAULO PEREIRA (como já referido pela Procuradoria-Geral
da República em manifestação na Petição 5878/DF – autos 50120752720164047000, evento 5, PET1,
fls. 9), é possível concluir com segurança que se trata de PAULO FERREIRA, até pela referência ao
fato de que era a pessoa de contato antes de VACCARI, sendo que, como já referido, PAULO FER-
REIRA era o tesoureiro da agremiação antes de VACCARI..

43“Interrogado:- Com certeza. Na verdade, o João Vaccari não era o tesoureiro do Partido dos Traba-
lhadores àquela época, o tesoureiro, se não estou enganado, era o Paulo Ferreira, e, mas eu fui
apresentado ao João Vaccari, que era um assessor direto ali do presidente do Partido dos Trabalha-
dores, o Berzoini, Ricardo Berzoini, quando então o João Vaccari me solicitou que eu conseguisse
agendar uma reunião com o presidente Otávio Azevedo, com a presença do presidente Ricardo
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No caso específico do contrato da obra do Novo CENPES, PAULO FER-
REIRA,  na qualidade de Tesoureiro e representante do Partido dos Trabalhadores,
procurou LÉO PINHEIRO a fim de solicitar os valores espúrios em comento, ao que
foi encaminhado pelo Presidente do Grupo OAS a negociar com AGENOR MEDEI-
ROS, que, por sua vez, realizava a interlocução com os demais membros do Consór-
cio. 

Nesse sentido, destacam-se os depoimentos prestados pelos executivos
da empresa líder do Consórcio Novo CENPES: 

“Juiz Federal:- O senhor tem conhecimento se esse contrato do Novo Cenpes com a
Petrobras gerou pagamentos de vantagens a agentes da Petrobras?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Tenho sim.
Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer o que que o senhor teve conhecimento a
esse respeito?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Eu orientei ao diretor superintendente, o Agenor, na
época, que fizesse uma provisão nesse contrato de 1 por cento para, que era um co-
nhecido no mercado dos pagamentos que seriam feitos ao Partido dos Trabalhado-
res, então eu disse, “Olha Agenor, era bom no orçamento já provisionar isso, eu não
fui procurado por ninguém, mas pelo o que se sabe do mercado isso vai acontecer”. E
o Agenor foi procurado por um agente da Petrobras que comunicou a ele que teria
um percentual para o que chamava de Casa, um agente da Petrobras, e isso pelo o
que eu tenho conhecimento ocorreu e foram feitos esses pagamentos através de em-
presas que o Ministério Público e o senhor já têm conhecimento.
(...)
Juiz Federal:- Certo. E o senhor sabe se... O senhor mencionou que fez essa provisão
para atender ao Partido dos Trabalhadores, o senhor tem conhecimento se teve pa-
gamento também da parte política nesse...
José Adelmário Pinheiro Filho:- Teve sim.
Juiz Federal:- Por que o senhor tem conhecimento disso?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Eu tenho conhecimento porque eu fui apresentado ao
senhor Paulo Ferreira, na época, isso deve ter sido 2007. Ele substituiu, ele ia substi-
tuir ou já estava substituindo o Delúbio Soares na tesouraria do PT, então aí foi infor-
mado que era para continuar, era para ter o pagamento de 1 por cento conforme,
era uma regra do PT nos projetos da Petrobras, e isso, pelo o que eu tenho conheci-
mento, esses pagamentos foram executados. Eu não sei lhe precisar exatamente a
operacionalização deles, mas tenho ciência...
Juiz Federal:- Certo. Mas o senhor falou diretamente com o senhor Paulo Ferreira, ele
lhe procurou com essa informação?

Berzoini. Essa reunião, eu não sei precisar exatamente a data, ocorreu em 2008 em nosso escritório
que era a sede da Andrade, na época, em São Paulo. Dessa reunião participou, pela Andrade, Otá -
vio e eu, pelo Partido dos Trabalhadores o presidente Berzoini, o João Vaccari e o Paulo Ferreira.
Nesta reunião o presidente do PT à época, Ricardo Berzoini, fez essa colocação que gostaria que
todo e qualquer contrato da Andrade Gutierrez junto ao governo federal tivesse o pagamento de
vantagens indevidas no valor de 1 por cento. Isso foi uma conversa entre eles, nós outros três fica-
mos praticamente calados, foi uma conversa muito desagradável,  senti claramente a reação do
Otávio Azevedo, ele inclusive se resguardou para que desse uma posição final mais à frente, outra
reunião, alguma coisa nesse sentido, que ele tinha que internalizar essa colocação. Mas isso, essa
reunião realmente ocorreu, eu estava presente.“
Trecho do depoimento de FLÁVIO GOMES MACHADO FILHO prestado nos autos  nº  5036518-
76.2015.404.7000, reduzido a termo no evento 1055. (Evento 01, OUT90).
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José Adelmário Pinheiro Filho:- Ele me procurou informando que teria esses paga-
mentos e eu apresentei ele ao Agenor Medeiros.
Juiz Federal:- E quando ele procurou, a referência dele o que era, era o contrato da
Petrobras, esse contrato da Novo Cenpes ou contratos em geral, pode me esclarecer?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Não, ele me falou do contrato do Novo Cenpes, que
teria isso. Eu que sabia que na Petrobras existiam esses pagamentos em outros con-
tratos. Naquela época nós não estávamos ainda participando do clube, mas quería-
mos participar, coisa que veio a ocorrer posteriormente, e já sabíamos disso.
Juiz Federal:- O senhor sabe como foi operacionalizado esses repasses ao Partido dos
Trabalhadores?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Eu não sei lhe precisar, excelência, mas que foram fei-
tos, foram, eu não sei a maneira. O Agenor pode esclarecer ao senhor mais detalha-
damente.
Juiz Federal:- A OAS, nesse caso, ela pagou a parte relativa a todo o consórcio ou
cada empresa pagou sua parte?
José Adelmário Pinheiro Filho:- O comum era cada empresa pagar sua parte, eu não
sei lhe dizer se nós fizemos o pagamento pelas outras empresas, acredito que não,
pode ser por uma ou outra, mas o normal é cada empresa efetuar o seu pagamento.
(…)
Juiz Federal:- Quantas vezes o senhor teve contato com o senhor Paulo Adalberto
Ferreira sobre assuntos relativos a pagamentos, vamos dizer, de vantagem para o
Partido dos Trabalhadores?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Que eu me recordo, muito poucas vezes,  uma ou
duas vezes no que diz respeito ao Cenpes. Posso ter tido outros contatos com ele,
mas nada em referência porque nessa época nós não tínhamos, quando começamos
a Renest e Repar os pagamentos acho que já eram feitos ao João Vacari, não era
para ele.
(...)
Juiz Federal:- Mas havia essa referencialidade específica a contratos da Petrobras?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Sim.
Juiz Federal:- Era um percentual em cima do contrato?
José Adelmário Pinheiro Filho:- 1 por cento.
Juiz Federal:- E isso era colocado de forma clara na conversa?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Muito clara, muito clara, eu não tinha dúvida, e eu ti-
nha conhecimento disso porque o mercado todo já comentava sobre isso.
Juiz Federal:- E o senhor está falando que a sua empresa pagou então essa vantagem
aos agentes da Petrobras e ao partido político, nesse caso do Novo Cenpes o senhor
sabe qual que foi o percentual, o senhor mencionou a provisão de 1 por cento?
José Adelmário Pinheiro Filho:- 1 por cento.
Juiz Federal:- Mas essa provisão de 1 por cento abrangia a contribuição a ambas, ao
partido e aos agentes da Petrobras?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Não, pelo meu conhecimento somente para o parti-
do.
(…)
Juiz Federal:- Mas o senhor mencionou agora há pouco da questão do pagamento
não é, em cima do contrato do Cenpes? Ou eu entendi errado? Respondendo a mi-
nha pergunta?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Pagamentos... Tinha o pagamento de 1 por cento, o
Paulo Ferreira falou comigo sobre isso.
Juiz Federal:- Sobre o Cenpes?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Sobre o Cenpes.
Juiz Federal:- Sobre esse pagamento?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Sobre esse pagamento.
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Juiz Federal:- Então quando o senhor diz que não falou de assuntos é sobre assuntos
da construção, do contrato, é isso?
José Adelmário Pinheiro Filho:- É, exatamente, sobre o andamento não é, porque eu
não acompanhava o dia a dia, eram cento e tantas obras, não tem a menor condição
de operacionalizar...
Juiz Federal:- Era só para esclarecer, desculpe, doutor.
José Adelmário Pinheiro Filho:- Mas, deixando bem claro, que foi procurado por Pau-
lo Ferreira quando ele me foi apresentado, informado do pagamento de 1 por cento
para o Partido dos Trabalhadores, e eu autorizei e apresentei o Agenor Medeiros que
fez a operacionalização disso, que eu não sei explicar exatamente de que forma, mas
seguramente de caixa 2 e doações eleitorais ou pagamentos das empresas determi-
nadas por ele.”
(trechos do interrogatório de JOSÉ ADELMÁRIO, reduzido a termo no evento 893)

“Juiz Federal:- Além do pagamento aos agentes da Petrobras, o senhor tem conheci-
mento sobre pagamento também para algum partido político ou para algum agente
político?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- No caso, o PT. Como aconteceu com o PT? O
caso do PT foi contingenciado 1 por cento, cada uma das empresas tinha seus canais
com o PT, eu não me envolvia com valores das outras empresas, o nosso valor sim.
Num contrato de 1 bi e 250, 20 por cento para cada empresa dá 250 milhões, então
a parte da OAS... na época o tesoureiro era o senhor Paulo Ferreira, logo em seguida
veio o senhor João Vaccari. Eu pessoalmente, por ter um grupo de 5 empresas, entre-
guei algumas vezes na sede do PT, ao senhor Paulo Ferreira, a relação dos valores re-
cebidos mensalmente, para que ele procedesse e procurasse cada empresa para po-
der fazer, porque nós não íamos nos envolver pela nossa empresa. No nosso caso,
isso entrava no caixa, caixa único que nós tínhamos, que a OAS tinha do PT, e esse
caixa único era, como tinhas outras obras do PT conforme já no meu último depoi-
mento foi dito aqui, esses pagamentos eram feitos pela OAS através de fornecedores,
doação oficial, caixa 2, procedimentos que não eram da minha competência.
Juiz Federal:- O senhor falou diretamente com o senhor Paulo Ferreira sobre paga-
mentos em cima do contrato do Novo Cenpes?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Lógico, falei, falei, tanto é que eu apresentava
para ele os recebimentos e ele procedia assim com as outras empresas, eu falei.
Juiz Federal:- Era esse valor de 1 por cento que o senhor mencionou?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- 1 por cento para cada empresa.
Juiz Federal:- Esses valores eram para o partido ou eram pra ele pessoalmente, o se-
nhor tem conhecimento?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Olha, excelência, eu acho que houve uma cer-
ta... Nesse caso específico do Cenpes, o senhor Paulo Ferreira, em 2009, ele era candi-
dato a deputado federal. Então eu acredito que tenha havido uma mistura aí, porque
ele como candidato, eu apresentei ele a Mateus Coutinho da OAS e Mateus me disse
que ele apresentou alguns fornecedores para poder, parte desse valor, se pagar. Então
certamente ele, alguns fornecedores de campanha dele foram pagos, parte desse va-
lor foi pago através do senhor Paulo Ferreira, valores que ele indicava. Não sei exata-
mente quais foram essas empresas e nem... Agora, outra coisa que eu quero registrar,
excelência, essas 5 empresas, Morales e de Paula, TKK, eu não conheço nenhuma de-
las, nunca tive conhecimento de operações com essas empresas, tive depois que já os
fatos já haviam ocorrido
(…)
Juiz Federal:- Quantas vezes o senhor conversou com o senhor Paulo Ferreira sobre
essas contribuições?

  101/268



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Inúmeras, porque esse contrato durou 4 anos
e meio, começou em janeiro de 2008 e foi até meados de 2012.
Juiz Federal:- E ficava claro na conversa que não estavam tratando, vamos dizer, que
estavam tratando de valores em cima do contrato do Novo Cenpes, dos contratos da
Petrobras?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Claríssimo, claríssimo, embora tivesse outros
contratos da OAS, quer dizer, não tinha um controle específico de um contrato, era
um, entrava num consolidado, que nós tínhamos um planejamento estratégico, onde
no nosso planejamento estratégico da OAS, nós temos um rubrica lá para esse fim,
até para que a área que cuide disso saiba exatamente quanto é que vai, qual é a de-
manda que vai ter anualmente. Então isso entrava num consolidado da empresa de
que a forma que a área responsável tentasse fazer, viabilizar, saber o tamanho do
problema que ela tinha..
(…)
Juiz Federal:- Alguns esclarecimentos do Juízo, talvez o senhor tenha respondido já,
mas acontece que eu não me recordo. Esse 1 por cento da parte política, cada em-
presa componente do consórcio cuidou do seu 1 por cento?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Tinha seus caminhos políticos com cada...
Juiz Federal:- Então a OAS só pagou 1 por cento da parte dela?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Da parte dela, que deu 250 milhões aproxi-
madamente. Quer dizer, pagou 2 milhões e meio, que entrou no caixa geral que aí eu
não sei exatamente a cronologia dos pagamentos e nem a forma como foi paga.”
(trechos do interrogatório de AGENOR MEDEIROS, reduzido a termo no evento 893)

De maneira semelhante, o funcionário do alto escalão da PETROBRAS
indicado pelo Partido dos Trabalhadores ao cargo, a fim de que zelasse por seus inte-
resses no âmbito da Estatal, RENATO DUQUE, reconheceu o pagamento de valores,
in casu, a PAULO FERREIRA:

“Juiz Federal:- Nesse caso do consórcio Novo Cenpes, o senhor tem conhecimento se
houve essa contribuição política?
Renato de Souza Duque:- Eu tenho conhecimento que sim, através do então tesourei-
ro Paulo Ferreira.
Juiz Federal:- Mas ele contou ao senhor ou como é que o senhor tem conhecimento
disso?
Renato de Souza Duque:- Eu tenho conhecimento porque as próprias empresas já
chegaram a comentar e posteriormente o Vaccari comentou comigo.
Juiz Federal:- As próprias empresas comentaram ao senhor que...
Renato de Souza Duque:- Que ajudavam o partido...
Juiz Federal:- Mas nesse caso do Novo Cenpes em particular?
Renato de Souza Duque:- Sim.
Juiz Federal:- O senhor se recorda quem teria lhe dito isso?
Renato de Souza Duque:- Acredito que o próprio Agenor falava em participação do
partido.
Juiz Federal:- O senhor conheceu o senhor Paulo Ferreira?
Renato de Souza Duque:- Conheci, eu tive pouco relacionamento com o Paulo Ferrei -
ra, mas conheci.
Juiz Federal:- O senhor conversou com ele, ou ele conversou com o senhor sobre con-
tratos da Petrobras?
Renato de Souza Duque:- Conversou algumas poucas vezes sobre determinados con-
tratos, de licitações que estavam em andamento, opinião sobre possíveis ganhadores,
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mas independente de quem ganhasse, seria procurado por ele, isso aí era automáti-
co.”
(trecho do interrogatório de RENATO DUQUE, reduzido a termo no evento 893)

Por sua vez, em seu interrogatório judicial, GENÉSIO SCHIAVINATO re-
velou que AGENOR solicitou que o representante da CONSTRUBASE promovesse o
pagamento de valores ao Partido dos Trabalhadores, em virtude do contrato celebra-
do pelo Consórcio NOVO CENPES. Para tanto, GENÉSIO efetuou tratativas com PAU-
LO FERREIRA,  que inicialmente solicitou pagamentos mediante doação ao Partido
dos Trabalhadores e, posteriormente, acordou que os adimplementos se dessem por
intermédio do operador ALEXANDRE ROMANO:

Juiz Federal:- Então 4 milhões de débito com a OAS?
Interrogado:- 4 milhões de débito com a OAS.
Juiz Federal:- E aí, o que aconteceu?
Interrogado:- Aí o que aconteceu foi o seguinte, por conta do assunto da Walter Torre
a proposta que foi entregue em julho de 2007 levou a assinatura do contrato para ja-
neiro de 2008, no meio de 2008 o Agenor começou a me cobrar, mas a nossa inexpe-
riência e desconhecimento da Petrobras nos colocou numa situação muito difícil a
Construbase, porque obra grande, difícil, nós começamos o contrato com 4.500 dese-
nhos, projetos, e terminamos com 17...
Juiz Federal:- Não precisamos entrar nesse detalhamento.
Interrogado:- Ok, pois não. Enfim, nós não estávamos recebendo e ele me cobrou, eu
falei “Eu não posso te pagar, me dá um prazo” e tal, ele falou “Não, eu preciso que
você me pague”, eu falei “Ok, então eu vou te pagar, você emite uma nota contra
mim” e tal, ele falou “Não, de jeito nenhum, eu tive despesa em 2006, 2007, nós es-
tamos no meio de 2008, eu não posso fazer isso na minha empresa, é contra as nos-
sas normas, eu não vou emitir uma fatura pra você”, eu falei “Bom, então eu não vou
te pagar”, ele falou “Não, então eu vou repassar alguma despesa que a gente tenha
pra você pagar”, eu falei “Ok, eu devo insistir”, ele disse que de jeito nenhum poderia
fazer isso dentro da empresa e ficou de me passar então algum fornecedor dele, al-
guém que tivesse um crédito com ele para eu pagar, então eu devo 100 pra ele, pago
pra ele ou pago para o outro, pra mim era a mesma coisa.
Juiz Federal:- Certo. E o que ele repassou?
Interrogado:- Bom, aí ele me chamou e me pediu que eu fizesse uma doação ao par-
tido dos trabalhadores, eu disse pra ele “Olha, de jeito nenhum, jamais”, “Pô, mas
porque você me deve”, “Eu devo pra você, vou pagar pra você, vou emitir a fatura e
vou pagar pra você”, “Não, você paga aqui”, “Eu não vou pagar por dois motivos, pri-
meiro porque eu sou comercial da empresa, e comercial é assim, eu busco no merca-
do uma oportunidade, eu vou fazer o orçamento e vou apresentar a proposta ou não,
dependendo se o resultado for bom, eu não mexo com política, eu faço política, eu
faço minha política empresarial, aquilo que interessa pra minha empresa eu faço,
isso é doação, não é dívida, eu não vou dar doação, eu não doou, a Construbase não
doa, eu não vou dar doação, não vou fazer doação, vou pagar a dívida”, ele ficou
meio assim e falou “Tá bom, eu vou...”...
Juiz Federal:- Que falou com o senhor foi o senhor Agenor?
Interrogado:- O Agenor. “Então eu vou dar um outro jeito, eu vou te ligar, eu vou ver
como é que eu vou fazer, eu vou ver e vou passar para alguém, então”, aí me ligou
num determinado momento o senhor Paulo Ferreira dizendo que tinha falado com o
Agenor, que eu tinha um encontro de contas pra fazer, se eu podia me encontrar com
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ele no escritório dele, eu falei “Pois não”, marcou, eu fui, para minha surpresa era o
diretório do partido dos trabalhadores no centro da cidade, um lugar que eu não fre-
quento, lá atrás do fórum e tal, enfim, para minha surpresa ele se apresentou, colo-
cou o assunto que o Agenor tinha pedido para eu fazer uma doação, eu disse pra ele
que não, que eu já tinha explicado isso ao Agenor, que eu não faria a doação, que eu
não poderia fazer, nada contra o PT, nada contra ele, mas não faria. Ok, ele insistiu,
eu educadamente dei um jeito, encerrei a reunião e...
Juiz Federal:- Mas o que ele dava de explicação da relação dele com a OAS ou com o
senhor Agenor?
Interrogado:- Nenhuma explicação e muito menos eu pedi, excelência, porque quan-
do eu me vi naquela situação eu não fiquei confortável, tá certo, eu descobri ali que
ele era o tesoureiro do partido...
Juiz Federal:- Seria para fazer uma doação no valor de 4 milhões?
Interrogado:- Não, não, seria, o que nós estávamos falando naquela época, o Agenor
estava me pedindo para resolver uma questão de 2 milhões de reais.
Juiz Federal:- 2 milhões?
Interrogado:- De 2 milhões de reais.
Juiz Federal:- Então seria uma doação no valor equivalente à dívida que a sua em-
presa tinha com a OAS?
Interrogado:- Dívida da empresa que tinha com a OAS relativa aos estudos da obra
do Cenpes, e eu devia mais 2 milhões dos estudos da proposta que nós apresentamos
para a central de informática.
Juiz Federal:- O que ocorreu depois desse encontro?
Interrogado:- Depois desse encontro eu voltei ao Agenor e disse pra ele “Poxa, eu ti-
nha dito pra você que não e você me colocou lá numa situação muito difícil”, “Não,
tudo bem, eu vou dar outro jeito”. Para minha surpresa, passou um tempo, o senhor
Paulo Ferreira me ligou novamente e disse “Olha, falei com o Agenor e existe uma
despesa com advogados, o senhor pagaria?”, eu falei “Olha, eu pago porque é advo-
gado, é despesa”, “Então tá bom, vamos lá”, “Eu preciso apenas saber quem é o advo-
gado, que despesa é essa” e tal, “Não, tudo bem, não tem problema, ok” e...
Juiz Federal:- Quem falou isso para o senhor?
Interrogado:- Paulo Ferreira.
Juiz Federal:- Paulo Ferreira?
Interrogado:- Isso.
Juiz Federal:- Isso foi por telefone ou foi numa reunião?
Interrogado:- Não, foi por telefone, foi por telefone.
Juiz Federal:- Então não foi o Agenor que indicou o advogado, foi o Paulo Ferreira?
Interrogado:- Não, ele falou que conversou com o Agenor e que o Agenor então esta-
ria indicando o advogado para receber o crédito que o Agenor tinha comigo, em fun-
ção de um débito que ele tinha com o advogado.
Juiz Federal:- E como é que evoluiu a partir daí?
Interrogado:- Evoluiu que, a partir daí, marcamos uma, o Paulo marcou uma reunião
no escritório do Alexandre Romano, nessa reunião eu conheci o escritório, analisei,
me parecia um escritório de tributarista porque ele me apresentou dois advogados
tributaristas ali, mais um outro, um escritório normal, bem montado, histórico, com
50 anos, foi do pai dele, o pai dele falecido, tinha lá um sócio, antigo, o escritório era
tocado por ele, por um sócio que não estava lá e pela irmã, eu achei tudo normal,
conversamos cinco minutos ali, dez minutos, conheci o escritório, e achei que estava
correto, entendeu?
Juiz Federal:- Aham.
Interrogado:- Então assumimos com ele um débito por serviços que ele estaria pres-
tando, já teria prestado alguma coisa, estaria prestando para a OAS.
(trecho do depoimento de  GENÉSIO SCHIAVINATO JUNIOR,  reduzido a termo no
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evento 619)

Neste sentido, o próprio  PAULO FERREIRA assumiu ter recebido, por
intermédio  de  ALEXANDRE  ROMANO,  valores  recebidos  a  título  de  contribuição
política não registrados, assumindo, inclusive, o caráter ilegal das “doações”.

“Juiz  Federal:- O senhor  pode  me relatar  a  sua  relação com o senhor  Alexandre
Correa de Oliveira Romano?
Interrogado:- Posso. Eu conheci o Alexandre no ano de 2006, quando eu já era secre-
tário de finanças, ele compareceu até a sede do diretório nacional em São Paulo, se
apresentou como ex-vereador do PT da cidade de Americana, que estava à época
vindo trabalhar em São Paulo na estruturação de um escritório de advocacia que
fora herdado do seu pai, algumas causas, e ele veio se apresentar, disse que tinha
sido vereador, isso foi no ano de 2006, aí nós lá, a partir desse ano, nós desenvolve-
mos uma relação que foi até os episódios sabidos de todos, chegando a uma relação
de intimidade familiar bem acentuada. Eu e minha esposa fomos padrinhos de casa-
mento no Largo de São Francisco, em São Paulo, do Alexandre Romano e Nataly,
junto com outros dez casais.
Juiz Federal:- O senhor chegou a manter relações comerciais com ele?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:- Vender algum bem, comprar algum bem dele?
Interrogado:- Nada, nunca tive nenhum bem relacionado com Alexandre Romano.
Juiz Federal:- O senhor recebeu valores dele?
Interrogado:- Eu recebi alguns valores a título de contribuição de campanha nas elei-
ções de 2010.
Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer, ele fez doações ao senhor?
Interrogado:- Ele pagou contas a destinatários que eu indiquei.
Juiz Federal:- Isso foram doações registradas?
Interrogado:- Não.”
(...)
Juiz Federal:- E esse dinheiro, qual era a procedência desse dinheiro?
Interrogado:- Esse dinheiro eu não tenho, vossa excelência, como identificar esses va-
lores. Ele pagou os valores a título de colaborador da minha campanha, foi isso que
aconteceu, verdadeiramente foi isso que aconteceu.
Juiz Federal:- Não se tratava de um empréstimo ...
Interrogado:- Não. A título de contribuição dele nas situações que eu acabei de apre-
sentar.
(…)
Juiz Federal:- Então o senhor não ... esses recursos do senhor Alexandre então não fo-
ram objeto de declaração?
Interrogado:- Não estão contabilizados.
Juiz Federal:- Isso não contrariava, vamos dizer assim, as diretivas do partido dos tra-
balhadores?
Interrogado:- À luz dos atuais episódios, eu não tenho dúvida que foram doações in-
formais de caráter ilegal.
(trecho do depoimento de PAULO FERREIRA, reduzido a termo no evento 610)

Em relação aos pagamentos intermediados por  ALEXANDRE ROMANO
efetuados pela CONSTRUCAP, CONSTRUBASE e SCHAHIN em favor de PAULO FER-
REIRA, JOSÉ ANTÔNIO SCHWARZ detalhou que os pagamentos foram realizados em
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virtude de solicitação de PAULO FERREIRA, inclusive no sentido de que fossem efe-
tuados através da OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, a qual, embora
tenha recebido pagamentos da SCHAHIN e emitido as respectivas notas fiscais, como
afirmado por JOSÉ SCHWARZ, nunca prestou nenhum serviço para a empreiteira.

“Juiz Federal:- Certo. E em relação... o Ministério Público também afirma a respeito
de pagamentos a agentes políticos feitos pela Schahin Engenharia, o que que o se-
nhor tem conhecimento a esse respeito?
José  Antônio  Marsílio  Schwarz:- Excelência,  eu  fui  informado  pelo  senhor  Milton
Schahin que a empresa havia celebrado um acordo com o Partido dos Trabalhadores,
no sentido de destinar um percentual de algumas obras que a empresa tinha com o
governo federal, para poder ter um bom relacionamento com o partido que estava
no poder. E eu fui até apresentado pelo senhor João Vaccari por volta de 2009 e to-
mei ciência que havia esse acordo estabelecido entre o senhor Milton Schahin e o se-
nhor João Vaccari, e que sabia que eram algumas obras em execução e tinham per-
centuais, que eu não tinha essas informações, e que durante esse período eu fui apre-
sentado pelo senhor João Vaccari porque eu cuidava de obras habitacionais na épo-
ca, e nós queríamos fazer algum tipo de serviço habitacional para cooperativas onde
o senhor João Vaccari era o presidente, no Bancoop, dos bancários. E aí tive algumas
conversas com ele nesse sentido, mas não prosperou, não deu sequência. Eventual-
mente, o relacionamento da empresa com o senhor João Vaccari era do senhor Mil-
ton Schahin, mas eventualmente eu era acionado para conversar alguma coisa sobre,
“Olha, me agenda lá, preciso falar com o Milton”, etc., etc., e nesse caso específico do
Cenpes houve uma colaboração de campanha, foi mais ou menos assim: o senhor
Paulo Ferreira,  ele era o tesoureiro nacional do Partido dos Trabalhadores, parece
que foi até fevereiro. Em março ele foi na empresa, conversou com o senhor Milton
Schahin, solicitou uma ajuda para a campanha dele, que ele ia ser candidato a depu-
tado federal pelo Rio Grande do Sul.
Juiz Federal:- Isso em 2010?
José Antônio Marsílio Schwarz:- Foi 2010, foi março de 2010. E aí, o senhor Milton
Schahin disse para ele que iria decidir, ia conversar internamente na empresa e iria
decidir se ia fazer essa doação, e que ele deixasse um telefone que ele ou alguma ou-
tra pessoa entraria em contato para dizer qual que era o resultado desse pedido. Al-
guns dias depois, o doutor Milton me chamou e falou “Olha, a empresa decidiu fazer
uma colaboração para a campanha desse deputado federal do Rio Grande do Sul,
Paulo Ferreira”, eu já conhecia de nome, mas não conhecia a pessoa, “Liga para ele
então e comunica que nós vamos fazer uma doação de 200 mil reais, e vê com ele
como é que ele quer fazer, que forma que será pago, parcela numas três vezes aí”. A
eleição era em outubro, novembro, então isso era em março. Aí eu entrei em contato,
eu liguei para ele, ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Ele não estava em São Paulo,
ele falou, “Eu vou, eu passo em São Paulo uma vez por semana em média e quando
eu for para São Paulo eu te ligo, e a gente faz um encontro”. Aí ele me ligou posteri-
ormente, não sei, sete ou dez dias, ou cinco dias depois, falou “Estou indo para São
Paulo amanhã, você pode conversar?”, eu falei “Posso, passa aqui na sede da empre-
sa que nós conversamos”. Aí, no dia marcado ele apareceu na sede da empresa, na
Rua Vergueiro, 2009, em São Paulo, e eu recebi o senhor Paulo Ferreira. Tivemos aí
alguns momentos iniciais de conversas gerais sobre política e depois eu entrei no de-
talhe do assunto desta colaboração de 200 mil reais que a empresa faria para ele e
perguntei como é que ele queria fazer, que a empresa precisaria fazer parcelado. Ele
falou “Olha, eu quero que você pague para este escritório aqui, do senhor Alexandre
Romano, o escritório, o telefone dele está aqui, por favor liga para ele, que ele que
cuida desses assuntos”, alguma coisa assim. Aí ok, passando essa conversa eu liguei
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ou no mesmo dia ou no dia seguinte para esse Alexandre Romano e a reunião foi de
imediato, tipo, um dia depois ele já me recebeu no escritório dele, na Vila Olímpia, lá
em São Paulo, estive só essa vez no escritório dele, e tivemos também uma conversa
inicial, o que ele fazia, ele falou que ele era vereador em Americana e tal, e aí eu fa-
lei que eu estava lá porque a empresa iria fazer uma colaboração de 200 mil para o
senhor Paulo Ferreira, “Não, tudo bem, vamos fazer aqui mesmo, aqui estão os da-
dos do meu escritório, emito três faturas, vamos dividir esse valor por três, você me
paga aqui que depois eu repasso para ele”, alguma coisa nesse sentido. Aí ele falou,
“Você quer que eu preste um serviço para poder justificar o, de recuperação de crédi-
tos tributários?”, Não, não dei prosseguimento na história, não falei nem sim nem
não e enfim, não foi feito nenhum serviço, não foi feito contrato, e foram emitidas
cinco notas de 74 mil e algumas coisas, porque depois corta os impostos, então ele
recebeu livre mais ou menos 210 mil reais. E a empresa pagou o primeiro mês, de-
pois estava com problema de fluxo de caixa não pagou o segundo, não pagou o ter-
ceiro, depois pagou o outro, não pagou o outro, e pagou o outro, enfim, foram cinco
notas fiscais, que ele cancelou duas e foram pagas três notas fiscais. E aí, excelência,
uma vez realizados esses pagamentos, o senhor Milton Schahin pediu, como eu tinha
ciência desse acordo que ele tinha estabelecido com o Partido dos Trabalhadores, de
colaborações periódicas, pediu para que eu conversasse com o senhor João Vaccari e
que descontasse esse valor das contribuições periódicas que eram feitas pela empresa
ao partido, então…
Juiz Federal:- E o senhor entrou em contato?
José Antônio Marsílio Schwarz:- Entrei em contato, liguei para o partido, na sede do
partido, ele me recebeu, eu fui lá e expliquei que havia sido feita uma colaboração
para um candidato a deputado federal do partido, ele conhecia, óbvio, que os dois
trabalhavam na mesma função, e ele concordou com esse desconto.
(...)
Juiz Federal:- O senhor, nessa conversa que o senhor teve com o senhor Paulo Ferrei-
ra, foi só uma vez ou teve mais de uma vez?
José Antônio Marsílio Schwarz:- Não, eu estive mais algumas vezes com ele, ele este-
ve mais, fora essa vez, mais uma ou duas vezes na empresa. Eu me encontrei com ele
uma vez no Rio Grande do Sul porque uma das conversas iniciais que nós tivemos,
eu estava desenvolvendo um projeto protótipo para construção de casas populares
no Rio Grande do Sul. Eu havia escolhido o Rio Grande do Sul porque tinha uma con-
figuração de terrenos baratos e tecnologia para construção de uma habitação modu-
lar industrializada, que o preço do “Minha Casa”, a gente pretendia fazer “Minha
Casa, Minha Vida” e o preço era muito… A Caixa coloca um valor limite.
Juiz Federal:- Mas para tratar desses repasses, quantas vezes o senhor teve contato
com ele?
José Antônio Marsílio Schwarz:- Com o Paulo Ferreira?
Juiz Federal:- Isso.
José Antônio Marsílio Schwarz:- Foi a vez inicial, durante esse processo em que ele
esteve em São Paulo, que a empresa não estava pagando, ele passou lá para saber se
a empresa ia pagar, se não ia pagar, alguma coisa nesse sentido, e acho que eu en-
contrei com ele mais uma vez lá na empresa, depois que já tinha concluído essa… Ele
foi para perguntar se tinha saído alguma casa lá no Rio Grande do Sul, etc.
Juiz Federal:- Em alguma dessas oportunidades que o senhor falou com o senhor
Paulo Ferreira foi feita a referência que esses valores estariam dentro daquele acordo
entre o senhor Milton e o senhor João Vaccari?
José Antônio Marsílio Schwarz:- Não, senhor.
Juiz Federal:- Então, o senhor Alexandre Romano não prestou nenhum serviço para a
Schahin Engenharia?
José Antônio Marsílio Schwarz:- Não, senhor.
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Observa-se, assim, que  PAULO FERREIRA recebeu, assim como solici-
tou, valores indevidos de integrantes do Consórcio NOVO CENPES em virtude do res-
pectivo contrato firmado pela Diretoria de Serviços da PETROBRAS e o Consórcio.

3. LAVAGEM DE ATIVOS

3.1. Dos Crimes Antecedentes

3.1.1.  Pressuposto  teórico  quanto  à  demonstração  de  crimes
antecedentes

Pertinente, no ponto, a observação de Patrícia Maria Núñez Weber e Lu-
ciana Furtado de Moraes44, ao discorrerem sobre os requisitos da prova do crime an-
tecedente necessários para a formação do Juízo da prática do crime de lavagem, des-
tacando a admissibilidade, aqui também, das evidências indiciárias para isso:

(...).
Em percuciente artigo sobre a autonomia do crime de lavagem e prova indiciária,
Moro oferece uma precisa resposta à questão. Como bem pondera o autor, o disposi-
tivo do § 1º do art. 2º da Lei 9.613/98 encerra, em verdade, apenas uma armadilha
interpretativa. E explica:
"Afinal, qualquer crime pode ser provado exclusivamente por meio de prova indireta.
Vale, no Direito brasileiro, o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz,
conforme o art. 157 do CPP, o que afasta qualquer sistema prévio de tarifação do va-
lor probatório das provas. O conjunto probatório, quer formado por provas diretas ou
indiretas, ou exclusivamente por uma delas deve ser robusto o suficiente para alcan-
çar o 'standard' de prova própria do processo penal, de que a responsabilidade crimi-
nal do acusado deve ser provada, na feliz fórmula anglo-saxã, 'acima de qualquer
dúvida razoável'. 
Nestas condições, é certo que o termo 'indícios' foi empregado no referido dispositivo
legal não no sentido técnico, ou seja, como equivalente a prova indireta (art. 239 do
CPP), mas sim no sentido de uma carga probatória que não precisa ser categórica ou
plena, à semelhança do emprego do mesmo termo em dispositivos como o art. 12 e o
art. 212 do CPP.
Portanto, para o recebimento da denúncia, basta 'prova indiciária', ou seja, ainda
não categórica, do crime antecedente e, a bem da verdade, do próprio crime de lava-
gem, como é a regra geral para o recebimento da denúncia em qualquer processo
criminal. Já para a condenação, será necessária prova categórica do crime de lava-
gem, o que inclui prova convincente de que o objeto desse delito é produto de crime
antecedente. Tal prova categórica pode, porém, ser constituída apenas de prova
indireta." (grifo nosso)
Ou seja, diferentemente do momento do recebimento da denúncia, para fins de con-
denação,  serão necessários elementos probatórios mais precisos,  mesmo que
circunstanciais ou indiciários, desde que convincentes, de que o objeto da la-

44 In: CARLI, Carla Veríssimo. (Org.). Lavagem de Dinheiro – Prevenção e Controle Penal. Verbo Jurídico,
2013, p. 371/373.
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vagem tenha origem em infração penal antecedente." O importante, tal como le-
ciona Callegari, é que haja um fato minimamente circunstanciado, e que o juiz res-
ponsável pelo julgamento do crime de lavagem saiba com precisão qual é o fato cri -
minoso que originou os bens.
Na jurisprudência brasileira, como bem pondera Moro, não se encontram ainda sig-
nificativas decisões sobre esta questão. Ao analisar a matéria, o autor cita que nos
Estados Unidos a jurisprudência vem admitindo que a prova de que os bens, direitos
e valores na lavagem provêm de um delito antecedente seja satisfeita por elementos
circunstanciais. Neste sentido, já se decidiu que a prova de que o cliente do acusado
por crime de lavagem era um traficante, cujos negócios legítimos eram financiados
por proventos do tráfico, era suficiente para concluir-se que as transações do acusado
com seu cliente  envolviam bens  contaminados.  Em outro  caso,  entendeu-se  que,
quando o acusado por crime de lavagem de dinheiro faz declarações de que o adqui-
rente de um avião é traficante e quando o avião é modificado para acomodar entor-
pecentes, pode ser concluído que o dinheiro utilizado para a aquisição era provenien-
te do tráfico de entorpecentes. Essa, segundo o autor, parece ser a melhor solução in-
terpretativa.
Noutro giro, não é demais ressaltar que  é absolutamente dispensável que haja
sentença condenatória sobre o crime antecedente para que se possa funda-
mentar o decreto condenatório de lavagem. Com efeito, o próprio artigo 2º, inciso
II, é claro neste sentido quando dispõe que o processo e julgamento sobre o crime de
lavagem independe do processo e julgamento sobre a infração penal antecedente.
Não obstante, há que se registrar que algumas sentenças acerca do crime anteceden-
te poderão ter reflexos na prova do processo sobre o crime de lavagem. E o que ocor-
re na hipótese de sentença que negue a ocorrência do delito, ou que reconheça a
existência de quaisquer causas de exclusão da tipicidade ou da ilicitude da conduta.
Não há como negar,  portanto, que sentenças como tais,  uma vez que afastam a
ocorrência do crime antecedente, poderão redundar na descaracterização do crime
de lavagem.
Enfim, dada a complexidade do crime de lavagem de dinheiro e sua frequente trans-
nacionalidade, a tarefa de comprovar a infração prévia não é simples. E foi com base
nesta premissa e com o escopo de se dar maior efetividade à persecução dos delitos
de lavagem que o legislador brasileiro previu a autonomia material e processual, as-
sim como consagrou a relação de acessoriedade limitada entre o delito e seu antece-
dente. Logo, devem ser admitidas provas indiretas e circunstanciais sobre o cri-
me antecedente com vistas a fundamentar um decreto condenatório da práti-
ca de lavagem de ativos, sendo toda a atividade jurisdicional pautada pelo
princípio do livre convencimento motivado do juiz.
Um alicerce deve ser claro: há que se demonstrar claramente a origem ilícita dos
bens ocultados ou dissimulados, objeto da lavagem de ativos. Os demais con-
tornos da infração precedente são menos relevantes na apreciação judicial
vinculada à análise da perfectibilização ou não do crime de branqueamento. -
destaques adicionados

Nessa mesma linha, demonstrando que, do princípio da autonomia da
lavagem, decorre a diferença entre o ônus probatório para o ato da lavagem e o ônus
probatório em relação ao delito antecedente, observem-se os argumentos lançados
na sentença nos autos nº 2005.70.00.03400800, j. 17/7/2009:

(...). 96. É ainda oportuno destacar que o art. 2 °, II, da Lei 9.613/1998 estabelece o
principio da autonomia do processo e julgamento do crime de lavagem:
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"Art. 2 ° O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:
(...)
II - independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos no ar-
tigo anterior, ainda que praticados em outro pais;
97. Na mesma linha, o § 1.° dispõe que "a denúncia será instruída com indícios sufi-
cientes da existência do crime antecedente, sendo puníveis os fatos previstos nesta
Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor daquele crime". Como qual-
quer crime pode ser provado através de prova direta ou indireta, inclusive exclusiva-
mente através de prova indireta, é certo que "indícios" foi empregado no referido dis-
positivo legal não no sentido técnico, como prova indireta (artigo 239 do CPP), mas
sim no sentido de uma carga probatória que não precisa ser categórica ou plena, à
semelhança do emprego da mesma expressão em dispositivos como o artigo 126 e
artigo 312 do CPP
98. A autonomia do crime de lavagem significa que pode haver inclusive condenação
por crime de lavagem independentemente de condenação ou mesmo da existência
de processo pelo crime antecedente.
99. De forma semelhante, não tendo o processo por crime de lavagem por ob-
jeto o crime antecedente, não se faz necessário provar a materialidade deste,
com  todos  os  seus  elementos  e  circunstâncias,  no  processo  por  crime  de
lavagem. Certamente, faz-se necessário provar que o objeto da lavagem é pro-
duto ou provento de crime antecedente, o que exige produção probatória con-
vincente relativamente ao crime antecedente, mas não ao ponto de transfor-
mar o crime antecedente no objeto do processo por crime de lavagem, com
toda a carga probatória decorrente.
(…). - grifos adicionados

O mesmo Magistrado já teve a oportunidade de reiterar,  de maneira
ainda  mais  completa,  os  fundamentos  desse  entendimento  ao  julgar  outros
processos relacionados a esta Operação Lava Jato.  Nesse sentido,  por exemplo,  a
sentença proferida nos autos 5025687-03.2014.404.7000 (evento 447), na qual, além
de análise de direito comparado, o Juízo demonstrou que a jurisprudência pátria, em
que pese escassa, corrobora esses pressupostos:

(...) 225. No Brasil, a jurisprudência dos Tribunais de Apelação ainda não é suficiente-
mente significativa a respeito desta questão. Não obstante, é possível encontrar al-
guns julgados adotando o mesmo entendimento, de que a prova indiciária do crime
antecedente  seria  suficiente.  Por  exemplo,  no  julgamento  da  ACR
2000.71.00.041264-1 - 8.ª Turma - Rel. Des. Luiz Fernando Penteado - por maioria -
j. 25/07/2007, DE de 02/08/2007, e da ACR 2000.71.00.037905-4 - 8.ª Turma - Rel.
Des. Luiz Fernando Penteado - un. - j. 05/04/2006, dede 03/05/2006, o TRF da 4.ª
Região, em casos envolvendo lavagem de dinheiro tendo por antecedentes crimes de
contrabando, descaminho e contra o sistema financeiro,  decidiu-se expressamente
que 'não é exigida prova cabal dos delitos antecedentes, bastando apenas indícios da
prática das figuras mencionadas nos incisos I a VII para que se complete a tipicidade'.
Também  merece  referência  o  precedente  na  ACR  2006.7000026752-5/PR  e
2006.7000020042-0, 8.ª Turma do TRF4, Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum, un., j.
19/11/2008, no qual foi reconhecido o papel relevante da prova indiciária no crime
de lavagem de dinheiro.
226. Também merece referência o seguinte precedente da 5.ª Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça quanto à configuração do crime de lavagem, quando do julgamento
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de recurso especial interposto contra acórdão condenatório por crime de lavagem do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região:
'Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, não é necessária a prova ca-
bal do crime antecedente, mas a demonstração de 'indícios suficientes da existência
do crime antecedente', conforme o teor do §1.º do art. 2.º da Lei n.º 9.613/98. (Prece -
dentes do STF e desta Corte)' (RESP 1.133.944/PR - Rel. Min. Felix Fischer - 5.ª Turma
do STJ - j. 27/04/2010)

Diante disso, há que se ter em mente que o standard de prova a respei-
to dos delitos antecedentes é menos rigoroso do que aquele que se deve formar para
o Juízo acerca do de lavagem de dinheiro.

No caso dos autos, imputou-se aos réus a prática de delitos de lavagem
de dinheiro oriundo dos antecedentes de fraude à licitação, corrupção ativa e passiva
praticados por uma grande organização criminosa que se erigiu no seio e em desfa-
vor da PETROBRAS. Parte desses, contudo, não representou, por ora, objeto de impu-
tação específica, pelo que, analisados tão somente como crimes antecedentes à lava-
gem, contentam-se com a demonstração de “indícios suficientes” de sua existência,
dispensando prova cabal ou categórica.

3.1.2. Dos suficientes indícios quanto aos crimes antecedentes de
fraude à licitação e corrupção

Conforme narra a denúncia, demonstrou-se nos presentes autos que, no
período compreendido entre 2006 e, ao menos 2014, os denunciados AGENOR ME-
DEIROS, JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO, RICARDO PERNAMBUCO, GENÉSIO
SCHIAVINATO JÚNIOR, EDISON COUTINHO e ROBERTO CAPOBIANCO, junto com
RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO FERREIRA, de modo consciente e vo-
luntário, nos moldes descritos acima, associaram-se entre si e com terceiros para pra-
ticar delitos no seio e em desfavor da Petrobras, notadamente crimes de fraude a lici-
tação, corrupção e de lavagem de capitais.

Desde  logo,  conforme minuciosamente  analisado  e  amplamente  de-
monstrado no tópico anterior, restou comprovada a prática dos delitos de corrupção
ativa por parte de  AGENOR MEDEIROS, JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO, RI-
CARDO PERNAMBUCO, GENÉSIO SCHIAVINATO JÚNIOR, EDISON COUTINHO  e
ROBERTO CAPOBIANCO,  consistente na oferta,  na promessa e no pagamento de
vantagens indevidas por executivos das empresas OAS,  CARIOCA,  CONSTRUBASE,
SCHAHIN e CONSTRUCAP, integrantes do Consócio NOVO CENPES, e o seu recebi-
mento por funcionário da PETROBRAS e a agentes políticos por ele indicados, em de-
corrência de contrato adjudicado pela empresa e de posteriores demandas realizadas
a partir da intervenção dos denunciados.

Sem prejuízo a esses atos, a instrução processual corroborou de forma
clara,  outrossim,  a  prática  do delito de fraude a  licitação em favor  do Consórcio
NOVO CENPES, o qual, embora não seja objeto de imputação específica nos presen-
tes autos, igualmente constitui crime antecedente dos ilícitos de lavagem de capitais
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narrados e imputados na exordial acusatória, devendo, então, ser analisado em seus
indícios e considerado antecedente desses.

Consoante  referido,  grandes  empreiteiras  brasileiras  se  reuniram  em
cartel com a finalidade de frustrar o caráter competitivo de procedimentos licitatórios
da PETROBRAS e, assim, promover reserva de mercado e sobrelevar os preços das
respectivas contratações. 

Para assegurar tal intento, os representantes de cada empresa reuniram-
se em verdadeira organização criminosa, que incluía, em seus outros núcleos, funcio-
nários da PETROBRAS e operadores do mercado negro financeiro, assim como políti-
cos.

Os representantes da empresa vencedora de cada procedimento licita-
tório, previamente definida pelo cartel, prometiam e ofereciam vantagens ilícitas, que
variavam entre 1% a 5% do valor dos contratos e aditivos, aos Diretores da respectiva
área de negócios da PETROBRAS e seus intermediários, no caso da Diretoria de Servi-
ços, mais especificamente, PEDRO BARUSCO e  RENATO DUQUE,  e o operador do
mercado negro  MARIO GOES, que as aceitavam, caracterizando assim os crimes de
corrupção ativa e passiva.

No caso dos autos,  foram imputados atos de corrupção referentes à
atuação de agentes e gestores da OAS, CARIOCA ENGENHARIA, CONSTRUBASE EN-
GENHARIA, CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA e SCHAHIN ENGENHARIA enquanto
participantes do Consórcio NOVO CENPES, nos contratos e aditivos celebrados pelo
consórcio no interesse das obras para ampliação do CENPES, fixando-se o valor total
da propina no limite mínimo que era reconhecidamente acordado com o então Dire-
tor de Serviços RENATO DUQUE, qual seja, 2% do valor de cada contrato e aditivo.
Além disso, foi oferecida vantagem indevida à empresa WTORRE, que havia apresen-
tado a melhor proposta na licitação, para que se afastasse do certame, o que propici-
ou a atribuição do contrato ao Consórcio NOVO CENPES.

Além disso, a indicação e manutenção de RENATO DUQUE na Diretoria
de Serviços da Petrobras se deu pelo Partido dos Trabalhadores, que, em troca e por
intermédio de representantes como os ex-tesoureiros JOÃO VACCARI NETO e PAULO
FERREIRA, recebia porcentagem dos contratos celebrados pelas empresas carteliza-
das com referida diretoria da estatal.

No contexto geral de empresas cartelizadas, participantes do denomi-
nado “Clube”, houve um ajuste entre as empreiteiras de modo a promover uma divi-
são de determinadas obras da PETROBRAS com objeto similar, tendo como objetivo
atender aos anseios de cada empresa e assegurar a respectiva vitória em cada um
dos processos licitatórios por elas escolhido. As obras que fizeram parte deste ajuste
específico de mercado foram: NOVO CENPES, Sede Administrativa de Vitória e Centro
Integrado de Processamento de Dados (CIPD).

RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR, executivo da CARIOCA,  quando de
sua oitiva perante o Juízo, relatou esta situação.

Ministério Público Federal:- E o senhor sabe dizer se foi feito um acerto então nessa
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obra?
Depoente:- Foi, foi feito um acerto.
Ministério Público Federal:- Que acerto era esse?
Depoente:- Então, a obra do Novo Cenpes, a gente poderia dividir ela em três etapas,
que foi o primeiro contato com as empresas, depois a arrumação do consórcio e, por
último, o pagamento de vantagens indevidas. Com relação à arrumação de mercado,
isso começou então nessa reunião, nessa conversa do Luiz Fernando com a Andrade
Gutierrez e que depois foi ampliada para uma conversa com as empresas maiores do
Brasil, que a gente sabia que não deixariam de ser convidadas para esse certame; a
partir daí houve uma definição de prioridades, quem gostaria de estar em qual posi-
ção, a Carioca, até pela obra do Cenpes ser no Rio de Janeiro onde ela tem grande
parte da sua operação, majoritariamente a sua operação, se colocou pra ficar no
Cenpes, a Odebrecht, a Camargo Correia e a Hochtief ficaram na obra da sede de Vi-
tória. A Carioca junto com a OAS, Construbase, Schahin e Construcap ficaram no
Novo Cenpes, e no CIPD ou CPDI ficou a Andrade Gutierrez com a Queiroz Galvão,
se não me falha a memória a Mendes Júnior também. Haveria uma quarta obra em
Santos, que é a sede da Petrobras em Santos, mas, até onde eu sei, essa obra foi pa-
rada e foi feita muito tempo depois.
Ministério Público Federal:- Ótimo. O senhor não saberia dizer quais as pessoas das
outras empresas que participavam dessa conversa?
Depoente:- Olha, com certeza o Luiz Fernando vai poder dizer com mais precisão,
mas, assim, tinham algumas pessoas que a gente já conhecia de mercado, então o
Agenor Medeiros da OAS era uma pessoa que a gente sabia, o próprio Antônio Pedro
era uma pessoa que eu já tinha tido contato por causa do Coari-Manaus, das outras
empresas a...
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

Como asseverado por RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR, LUIZ FERNAN-
DO DOS SANTOS REIS era diretor comercial da CARIOCA e o representante da em-
presa nas reuniões do cartel. Em seu depoimento judicial, narrou como ocorreu este
ajuste.

“Ministério Público Federal:- O senhor tem conhecimento de tratativas relacionadas à
obra Novo Cenpes?
Depoente:- Tenho sim, senhor.
Ministério Público Federal:- Em relação a essa obra, houve ajuste de empresas pra
fraudar a licitação?
Depoente:- Houve sim.
Ministério Público Federal:- O senhor pode explicar de forma bem sucinta qual foi o
contexto desses ajustes?
Depoente:- Então, por volta aí de 2006, início de 2007, surgiram alguns projetos da
Petrobras que tinham mais ou menos os mesmos objetos, que eram construir sedes
ou filiais, eu não sei exatamente o nome, da Petrobras, uma no Espírito Santo, tinha
um laboratório do Cenpes aqui no Rio de Janeiro, tinha o CPDI ou CIPD, depende
dos apelidos, e ainda acho que tinha um prédio em Santos que acabou não saindo.
Em função disso, as pessoas que foram convidadas - a Petrobras faz tudo por convite
- e as pessoas que foram convidadas para essas obras, as empresas, eram mais ou
menos as mesmas. Então daí se promoveu, os agentes comerciais dessas empresas
estão sempre em contato, ou sempre se falando, no mercado, e aí eles conseguiram
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fazer algumas reuniões pra delinear, pra começar a buscar esse acerto entre as em-
presas.
Ministério Público Federal:- Quais eram as empresas que participaram desse ajuste?
Depoente:- O Cenpes ficou a OAS como líder,  a Carioca Engenharia, a Schahin, a
Construbase e a Construcap. Na sede da Petrobras em Vitória, ficou a Norberto Ode-
brecht, a Camargo Correia e a Hochtief, e no CIPD ficaram a Queiroz Galvão e a An-
drade Gutierrez que era líder e a Mendes Júnior.”
(trecho do depoimento de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS, reduzido a termo no
evento 352)

Somam-se tais declarações ao depoimento de ANTÔNIO PEDRO CAM-
PELO DE SOUZA DIAS, ex-executivo da ANDRADE GUTIERREZ, o qual assumiu que
sua empresa foi responsável por apresentar proposta de cobertura no âmbito da lici-
tação do NOVO CENPES, a qual integrava parte do ajuste realizado entre as emprei-
teiras e neste caso atuou de modo a assegurar a vitória do Consórcio NOVO CENPES.

Ministério Público Federal:- Agora, o que foi decidido exatamente nessa reunião so-
bre o Novo Cenpes, quem ia ganhar?
Depoente:- O Novo Cenpes se polarizou entre... Tinham empresas que já estavam, já
tinham sido agraciadas com a obra de Vitória e tinha no horizonte a obra do Novo
Cenpes, a obra do centro de tecnologia e uma obra de uma futura sede da Petrobras
em Caraguatatuba ou Santos, isso estava em decisão ainda nesse processo. Então as
empresas fizeram opção, se organizaram pelo tamanho, pelo porte das obras, Andra-
de decidiu pela participação no centro integrado de tecnologia junto com a Queiroz
Galvão e a Mendes Júnior, na época tentou-se conversar com a Racional, a Racional
não quis participar, e o Novo Cenpes ficou com 6 empresas.
(…)
Ministério Público Federal:- E a participação da Andrade então foi apresentar uma
proposta de cobertura?
Depoente:- Pra essa concorrência sim.
(...)
Juiz Federal:- Alguns esclarecimentos do Juízo aqui  muito rapidamente.  O senhor
mencionou, e me corrija se eu estiver errado, que então essa obra do centro CIPD e
esse do Cenpes, e da Vitória, foram definidos os vencedores das licitações entre as
empresas?
Depoente:- Sim.
Juiz Federal:- E isso foi parte de um pacote só, assim, você fica com essa obra, você
fica com outra?
Depoente:- É, foi se decidido prioridades, assim, “Não, eu quero ir primeiro”, “Me inte-
ressa mais essa agora”, “Não, eu posso esperar”, nessa linha.
(trecho do depoimento de ANTÔNIO PEDRO CAMPELO DE SOUZA DIAS, reduzido a
termo no evento 361)

No mesmo sentido, o depoimento de AGENOR MEDEIROS:

“Juiz Federal:- Certo. Essa acusação específica diz respeito a um contrato, contrato do
Novo Cenpes, que a OAS teria ganho essa licitação juntamente com uma, outras em-
presas, como a Carioca, Construbase, o senhor participou desses fatos?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Participei, excelência, eu gostaria de fazer um
relato na cronologia dos fatos. Tem a fase pré-contrato e a fase pós-contrato. Na fase
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pré-contrato, primeira reunião que eu participei para tratar desse tema foi no pri-
meiro semestre de 2006, na sede do Sinduscon – Sindicato da Indústria de Constru-
ção Pesada, no centro do Rio de Janeiro, que era presidido nessa época pelo senhor
Luiz Fernando Santos Reis, da Carioca de Engenharia. O senhor Luiz Fernando dos
Santos Reis comandou essa reunião. Nessa primeira reunião participaram 8 empre-
sas. As empresas convidadas para essa licitação não eram aquelas empresas que do-
minavam, aquelas 9 empresas que dominaram na época o mercado de refino, por
quê? Porque essas obras tinham características diferentes, não eram obras da área
industrial. E quais foram essas 8 empresas? Odebrecht, Andrade Gutierrez, Queiroz,
OAS, Camargo Corrêa, mais Carioca, Hochtief e Racional, 8 empresas, então esse foi
o primeiro contato que eu tive com esse tema. Naquela oportunidade se discutia 4
obras que seriam licitadas pela Petrobras, que estavam no seu plano de negócios. Se-
ria a sede de Vitória, o CIPD do Rio de Janeiro, Centro Integrado de Processamento
de Dados, o Novo Cenpes e a sede de Santos, então esses 4 pacotes. Naquela oportu-
nidade as empresas já se posicionaram com relação às suas preferências, a Odebre-
cht, a Camargo e a Hochtief deram preferência pela sede de Vitória que seria a pri-
meira a ser licitada. A Carioca e a OAS deram preferência pelo Cenpes, a Andrade
Gutierrez e Queiroz Galvão preferiram o CIPD, e a Racional, por ser uma empresa
paulista,  optou pela sede de Santos.  Então esse grupo de empresas se associou e
combinou, depois houve várias outras reuniões para tratar desse tema, novas empre-
sas se incorporaram, esse grupo de 8 empresas passou a ser um grupo de 12, foi in-
corporado pela Mendes Júnior, Schahin, Construcap e Construbase, então o grupo de
12 empresas se acertaram mutuamente para fraudar a licitação e assim se fez.
Juiz Federal:- Essas 4 licitações?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Exatamente.
Juiz Federal:- Ou seja, definir as preferências e as outras empresas respeitavam?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Respeitavam e houve, as empresas se cobri-
ram mutuamente para que isso ocorresse.
Juiz Federal:- Todas as empresas componentes desse grupo sabiam desse ajuste?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Todas elas, cem por cento. Depois uma outra
empresa...
Juiz Federal:- Por exemplo a Construbase, a...
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Desde o primeiro momento, desde o primeiro
momento sabiam.
Juiz Federal:- Porque, o senhor mencionou, elas entraram depois, não é?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Entraram um pouquinho depois, eu estou tra-
tando do primeiro  semestre  de  2006.  Essa concorrência ocorreu em setembro de
2006, setembro de 2006. Então em setembro de 2006 essas novas empresas já esta-
vam incorporadas.
Juiz Federal:- E houve, nessas reuniões de ajuste o senhor sempre esteve presente?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Eu estive presente, excelência, eu diria que na
maioria delas, eu não sei se participei de todas. A maioria…”
(trecho do interrogatório de AGENOR MEDEIROS, reduzido a termo no evento 893)

No entanto, muito embora tenha havido este ajuste entre o que se ima-
ginava ser a totalidade das empresas participantes do certame, em um primeiro mo-
mento o Consórcio NOVO CENPES não se sagrou vencedor,  visto que a empresa
WTORRE apresentou proposta inferior em cerca de R$ 40 milhões, tendo sido convo-
cada pela PETROBRAS na fase de negociações.

Como estabelece o Decreto nº 2.745, a fase de negociações deve ocor-
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rer após a classificação das propostas, mediante plano de negociação elaborado pela
Comissão de Licitação em que deve ser estipulada uma meta a ser atingida.

As negociações devem ser travadas, em um primeiro momento, com o
primeiro classificado – neste caso, a WTORRE –, de modo que caso seja alcançada a
meta estabelecida, a negociação deve ser encerrada e o contrato celebrado. Caso a
meta não seja atingida, a negociação deve prosseguir com o segundo colocado, e as-
sim sucessivamente, tendo com base, no entanto, a proposta apresentada pelo pri-
meiro colocado. Na hipótese de se chegar ao último classificado sem que a meta esti-
pulada seja alcançada, será declarado vencedor aquele que apresentou a melhor pro-
posta dentre as negociações realizadas com todos os participantes, não sendo possí-
vel, assim, a reabertura das negociações.

Inconformado  com  o  resultado  do  processo  licitatório,  o  Consórcio
NOVO CENPES atuou diretamente perante a WTORRE com o intuito de fazê-la não
participar, de fato, da fase de negociação do certame, possibilitando que a PETRO-
BRAS negociasse com o Consórcio NOVO CENPES, visto que este havia se sagrado
segundo colocado.

Esta atuação se deu por meio do oferecimento e pagamento de vanta-
gem indevida à WTORRE, sendo que esta, por sua vez, deixou de participar da fase de
negociação e abaixar seu preço para possibilitar ao Consórcio NOVO CENPES sagra-
se vencedor do certame, além de, posteriormente, apresentar proposta de cobertura
na licitação referente  às  obras  do  Centro  Integrado de  Processamento  de  Dados
(CIPD).

“Ministério Público Federal:- Então esse grupo de empresas que se associou tomou
alguma medida pra que ela desistisse dessa concorrência?
Depoente:- A Petrobras ia chamá-la para apresentar negociação e ela não compare-
ceu. Esse grupo tomou providências, houve um acerto econômico para ela deixar, não
comparecer e não negociar a redução do preço dela.
Ministério Público Federal:- E no que consistiu especificamente esse acerto econômi-
co?
Depoente:- Esse acerto econômico na época foi a oferta de um valor que me foi cita-
do de 18 milhões pra ela sair, não abaixar o preço dela, enquanto o consórcio, se
chamado, iria baixar o preço para atender a meta da Petrobras de teto daquele pre-
ço.”
(trecho do depoimento de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS, reduzido a termo no
evento 352)

“Ministério Público Federal:- Certo. E transcorreu tudo certo na licitação, esse ajuste
teve efetividade desde o início, teve algum problema, teve alguma outra empresa de
fora?
Depoente:- Houve sim. No caso do Cenpes houve uma empresa chamada WTorre
que não fazia parte do acerto e ela apresentou uma proposta que era mais baixa do
que a do consórcio Novo Cenpes, do qual nós fazíamos parte. E aí ela foi até inabili -
tada depois, algum tempo depois de ter apresentado esse preço, mas recorreu à pró-
pria Petrobras administrativamente e conseguiu voltar para a concorrência. Mas no
final das contas acabou não levando, porque ela não atingiu o preço final que a Pe-
trobras queria e houve uma negociação com ela, que deu uma vantagem indevida
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pra ela, para que ela não baixasse o preço, para que o consórcio Novo Cenpes pudes-
se dar um preço menor e assim ganhar a concorrência.”
(trecho do depoimento de ROBERTO JOSÉ TEIXEIRA GONÇALVES, reduzido a termo
no evento 352)

“Juiz Federal:- Consta no histórico aqui do caso que, inobstante esse ajuste, a empre-
sa W. Torre apresentou uma proposta de preço menor, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- É verdade, apesar desse ajuste a informação que eu tive, mais em cima
da hora, eu digo, mas enfim, pouco antes da concorrência souberam que a W. Torre
também havia sido convidada, parece que ela havia sido convidada, depois foi inabi-
litada, mas depois recorreu, enfim, foi convidada de novo, então no caso dessa obra
ela apresentou uma proposta num valor mais baixo do que a proposta que nós, o
consórcio Novo Cenpes, havíamos apresentado.
Juiz Federal:- E o que que foi feito a partir disso?
Interrogado:- Bem, a partir disso... Antes dessa licitação, um pouco antes dessa licita-
ção o senhor Walter Torre procurou inclusive meu filho na própria casa dele, assim,
foi uma coisa muito rápida, para saber sobre esse ajuste, ele tinha tido alguma infor-
mação sobre esse ajuste, meu filho explicou para ele que haveria esse ajuste, pedindo
para ele não entrar, mas ele entrou. A partir daí, na verdade as informações que eu
tenho são informações que me chegam pelos nossos diretores, a Petrobras tem um
processo de rebid, não é, apesar do preço ser mais baixo ela chamava para o rebid, e
a partir daí o que houve é que a W. Torre foi chamada para o rebid e não deu, ou
deu um valor, enfim, bem menor, insignificante perante o valor global da obra, e o
nosso consórcio deu um desconto bem maior e com isso a nossa proposta ficou mais,
enfim, foi a proposta vencedora.
Juiz Federal:- O senhor teve conhecimento na época se houve alguma espécie de
vantagem financeira para a W. Torre?
Interrogado:- Nós tivemos conhecimento, eu tive conhecimento via meu diretor de
que havia sido informado pela liderança do consórcio e também até pela liderança
da Andrade, da outra obra, que era da Andrade, que houve uma combinação de se
pagar 18 milhões de reais para a empresa lá, a W. Torre.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO, reduzido a termo no evento
611)

À frente das negociações e da intermediação com a WTORRE encon-
trava-se o Grupo OAS, cujos executivos desempenharam, então, papel de grande re-
levo para a consecução dos interesses do Consórcio:

“Juiz Federal:- Edson Coutinho. Certo, e depois houve a licitação desse Novo Cenpes,
mas a W. Torre apresentou uma proposta melhor, o senhor pode me esclarecer o que
aconteceu?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Exatamente, a proposta do Novo Cenpes foi
posterior a essa proposta, ela ocorreu em junho de 2007, junho de 2007. Anterior a
essa proposta, quer dizer, na fase preliminar, nós contratamos, o consórcio formado
pelas 5 empresas, OAS como líder, Carioca, Schahin, Construbase e Construcap, nós
contratamos em janeiro de 2007 uma empresa chamada Trend, do senhor João Au-
gusto Henriques Rezende. Essa empresa foi contratada para fazer um lobby para nós.
O João Augusto era um ex-funcionário da Petrobras e em função disso tinha algu-
mas informações e tinha uma relação forte com um dos coordenadores dessa licita-
ção, que é o senhor José Carlos Amigo, da Petrobras. Então ele fez esse trabalho para
nós de nos dar algumas informações importantes e fazer a nossa, a ligação entre nós
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e o pessoal da equipe da Petrobras que comandava esse processo licitatório.
Juiz Federal:- Certo, mas lhe passou alguma informação privilegiada ou coisa assim?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Ele passou algumas, por exemplo, a Walter
Torre não havia sido convidada, ela foi a última a ser convidada, então ele nos ante-
cipou... Então se tinham 12 empresas, a Walter Torre passou a ser a décima terceira
empresa, ele nos antecipou que a Walter Torre seria convidada, e assim foi feito. Isso
de uma certa forma, a bem da verdade, é bom que se diga, foi uma forma que difi-
cultou o trabalho do grupo, não sei se propositadamente a Petrobras fez isso, eu sei
que essa última empresa, a Walter Torre, ela entrou e complicou a situação dessas
outras 12 empresas que tinham feito esse...
Juiz Federal:- Mas aí ela apresentou uma proposta com preço menor, não é, a W. Tor-
re, como é que isso foi resolvido?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Ela apresentou a proposta com preço menor,
muito menor do que o nosso. O que que ocorre? Ela foi desclassificada no primeiro
momento por questões  de  documentação,  depois  ela  recorreu,  o recurso  dela foi
atendido pela Petrobras, ela voltou a figurar no primeiro lugar, nós estávamos em se-
gundo, então a partir do momento em que ela passou a figurar em primeiro lugar a
licitação estava perdida para nós, estava liquidada. Foi aí que surgiu uma notícia que
algumas pessoas do consórcio, do nosso, que era um grupo de 12 empresas... Nessa
última, na nossa proposta, as 8 empresas que faziam parte do consórcio do Novo
Cenpes, que eram essas 5 que eu citei, e a do CIPD, que viria logo a seguir, a do Cen-
tro Integrado de Processamento de Dados, que era formado pela Andrade Gutierrez,
Queiroz Galvão e Mendes Júnior, essas 8 empresas se uniram para que essas duas
concorrências dessem certo. Foi aí que o senhor Antônio Pedro, que tinha algum co-
nhecimento, alguma ligação com a Walter Torre, e o senhor Edson Coutinho tenta-
ram um contato com ele no sentido que ele desistisse da proposta dele. Como isso se-
ria feito? Outra informação importante que o senhor João Augusto Rezende nos deu,
ele nos informou o seguinte, “Procure lá o José Carlos Amigo e apresente um descon-
to”, nós estávamos em segundo lugar. E assim foi feito, um gerente nosso procurou,
tem ata de reunião que confirma isso, procurou o senhor José Carlos Amigo para
apresentar um desconto. Aí o senhor José Carlos Amigo deu a seguinte informação,
“Primeiro nós vamos ter uma reunião com a Walter Torre para ver se ela dá um des-
conto, ela não dando um desconto aí vocês viriam em seguida e dariam um desconto
que fosse possível”. Nesse intervalo nós procuramos, porque a ação do senhor Antô-
nio Pedro, da Andrade Gutierrez, que era o líder do outro consórcio, (incompreensí-
vel),  foi mal sucedida, eles não tiveram sucesso. Foi aí que eu fui convidado para um
café da manhã com Leo Pinheiro e o senhor Walter Torre no Hotel Blue Tree, na Ave-
nida Faria Lima, em São Paulo. Nesse café da manhã o senhor Walter Torre estava
acompanhado do senhor Paulo Remy, que era o CEO da Walter Torre na época, e
nesse café da manhã ficou definido e acordado que a Walter Torre daria... que ela
não daria o desconto e, em função disso, nós teríamos o compromisso e acordamos
naquela data de pagar 18 milhões à Walter Torre.
Juiz Federal:- Como é que chegou nesse valor de 18 milhões?
Agenor  Franklin  Magalhães  Medeiros:-  Esses  18  milhões,  excelência,  foi  feito  um
exercício, qual seria esse exercício? É como se a Walter Torre fosse uma sexta empre-
sa, considerando uma obra da ordem de 850, que foi o contrato assinado, 849 mas
que com aditivos chegaria a 1 bi... O lucro simulado, vamos supor, o resultado simu-
lado de 10 por cento, então 10 por cento de 1 bilhão seria 100 milhões, dividido por
6 daria qualquer coisa na ordem de 18 milhões, 17 ou 18 milhões, então o número
partiu daí. E ela aceitou.
Juiz Federal:- E valeu a pena fazer esse pagamento?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Não valeu a pena, esse foi um dos erros estra-
tégicos nosso, de primeiro constituir, de primeiro trabalhar nesse cenário, isso foi um
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erro, um erro que temos que pagar por isso, estamos pagando por isso...
Juiz Federal:- Como que foi passado os 18 milhões para a W. Torre?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Os 18 milhões, logo depois da assinatura do
contrato, eu pessoalmente fui com Mateus Coutinho na sede da Walter Torre, que
fica no Morumbi, ao lado da sede do Carrefour, apresentei Mateus Coutinho ao se-
nhor Paulo Remy para que esse pagamento desses 18 milhões fosse operacionaliza-
do. A partir daí eu soube depois que isso foi feito através de uma empresa chamada
Zeter Terraplanagem do grupo Walter Torre, que foi feito um contrato na obra do ro-
doanel do estado de São Paulo, onde a OAS era líder associada à Carioca de Enge-
nharia e à Mendes Júnior. Então esse contrato, eu soube que foi, esse pagamento dos
18 milhões foi feito dessa forma.
Juiz Federal:- Esse custo dos 18 milhões foi arcado por todas as empresas desse gru-
po dessas duas licitações?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Foi arcado pelo grupo de 8 empresas, que fi-
cou combinado com o senhor Antônio Pedro, que era do outro consórcio e do nosso
consórcio também. Todos sabiam previamente desse encontro, que nós teríamos esse
café da manhã, e aprovaram que o valor poderia atingir no máximo até 20 milhões,
e foi acertado 18. Como foi feito esse pagamento pelas 8 empresas, como foi feito?
Em primeiro lugar, das 8 empresas, no consórcio do rodoanel já tinham 3, então já
haveriam uma compensação natural ali. Uma das empresas, que é a Mendes Júnior,
fazia parte do consórcio do CIPD, que representava a Andrade Gutierrez e a Queiroz
Galvão, então ela ficou também de se acertar lá no consórcio dela. Então já temos aí
5 empresas que estariam, teriam uma compensação natural. Como foi a compensa-
ção das outras 3 empresas do nosso consórcio do Novo Cenpes, que seriam a Cario-
ca... A Carioca não, que a Carioca já estava lá não é? Seria a Schahin, seria a Cons-
trubase e Construcap. Essa compensação foi feita no consórcio Novo Cenpes porque
nesse consórcio, embora cada empresa tivesse 20 por cento, as empresas aportam re-
cursos, isso é todo consórcio acontece isso, de formas diferenciadas, de acordo com as
suas disponibilidades de mão de obra, de equipamentos, de recursos. Então as em-
presas aportam e fazem compensações dentro do próprio consórcio,  se eu aporto
mais recursos internamente se faz a compensação, eu coloquei mais recursos do que
os meus 20 por cento, então o consórcio nos reembolsa, reembolsa cada empresa por
aquilo. Então isso foi feito pela equipe da obra, eu tive conhecimento depois, e isso
pode ser anexado ao processo, e o fato é que ninguém reclamou, esses 18 milhões
cada empresa arcou com 2 milhões e 250 mil, vezes 8 então dá os 18 milhões.
(…)
Defesa de Agenor Medeiros:- Ok. Bom, sobre a W. Torre, eu gostaria de saber, todos
os outros participantes do consórcio Novo Cenpes concordaram, correto?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Lógico.
Defesa de Agenor Medeiros:- Mas 3 empresas...
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- A decisão é tomada colegiadamente e todas
assinaram esse contrato.
Defesa de Agenor Medeiros:- Ok, mas 3 empresas concordaram, que não faziam par-
te do consórcio Novo Cenpes, quais sejam, a Andrade Gutierrez, a Queiroz Galvão e a
Schahin. Por que essas empresas entraram para pagar a saída da W. Torre do consór-
cio, da licitação do Novo Cenpes, se elas não participavam dessa licitação do Novo
Cenpes?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- O consórcio do CIPD, ele ocorreu, a licitação
ocorreu depois do consórcio Novo Cenpes.  Se houvesse insucesso no consórcio do
Novo Cenpes, essas 5 empresas que fizeram parte do consórcio Novo Cenpes seriam
uma ameaça depois para a Andrade Gutierrez para esse outro consórcio, porque já
que não foi viabilizado aquele, por que viabilizar o outro? Então essas 8 empresas se
uniram no sentido de viabilizar a saída da Walter Torre. A Walter Torre apresentou
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proposta no CIPD também de cobertura, ela honrou com o compromisso dela.
Defesa de Agenor Medeiros:- Então dentro desses 18 milhões também havia uma
proposta de cobertura na concorrência para o CIPD, da qual participavam Andrade,
Schahin e Queiroz?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Foi isso, além dos 18 milhões, a proposta de
cobertura, e que assim procedeu.
Defesa de Agenor Medeiros:- Perfeito. Esse dinheiro saiu do caixa do consórcio Novo
Cenpes?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- O consórcio todo, exatamente... Não, esses 18
milhões primeiro saiu do contrato da Zeter Terraplenagem no rodoanel, onde tinham
3 empresas....”
(trechos do interrogatório de AGENOR MEDEIROS, reduzido a termo no evento 893)

“Juiz Federal:- E consta aqui também na acusação que foi feita a licitação, mas a W.
Torre apresentou uma proposta de preço melhor do que a do consórcio Novo Cenpes,
que era composto pela OAS, o senhor teve conhecimento disso na época?
José Adelmário Pinheiro Filho:- É, exatamente, talvez tenha sido o único episódio em
que eu tive uma participação direta. Eu fui comunicado que nós teríamos sido, que
nós teríamos, perdemos a concorrência e que a empresa W. Torre teria ganhado.
Houve recursos interpostos entre as empresas, se não me falha a memória também
parece que a W. Torre recorreu de uma desclassificação e a comissão de licitação deu
ganho do certame para ela. Eu recebi uma ligação do Ricardo Backheuser Júnior, da
Carioca Engenharia, me dizendo que tinha um entendimento, tinha um relaciona-
mento com o Walter Torre de outros negócios da Carioca com eles, que eu não sei
exatamente quais são, e que ele estaria disposto a abrir mão da posição dele em tro-
ca de um pagamento à W. Torre, mas que ele queria uma conversa que eu estivesse
presente, por ser a OAS a maior empresa do consórcio, por eu ser acionista da em-
presa, ele queria que tivesse um respaldo maior nessa combinação que teria sido fei-
ta com o Backheuser. E o Backheuser marcou um encontro, eu estive presente junto
com o Agenor Medeiros, o nosso diretor, eu me lembro que o Ricardo não pôde ir, de
última hora não pôde ir. Nós tivemos esse encontro, estavam presentes o Walter Tor-
re e uma outra pessoa que era o presidente, o executivo principal. E ele me disse
“Olha, o Ricardo me conversou isso, a OAS está de acordo com isso?” eu disse “Não, a
OAS está de acordo”, “Então você assume a responsabilidade sobre isso?”, eu digo, “A
OAS, como líder do consórcio, você indique alguém da sua empresa, o Agenor senta-
rá com os outros consorciados e se todo mundo estiver de acordo pode ter certeza
que isso será feito”. Houve isso, houve essa combinação, ficou combinado um paga-
mento de 18 milhões, esse pagamento foi feito, nós inclusive encaminhamos para o
senhor, os nossos advogados encaminharam para o senhor todos os comprovantes
desses contratos e desse pagamento.
Juiz Federal:- 18 milhões?
José Adelmário Pinheiro Filho:- 18 milhões.
Juiz Federal:- E com isso o que aconteceria, a W. Torre sairia do certame?
José Adelmário Pinheiro Filho:- A Petrobras tem um sistema de rebid, de chamar as
empresas e renegociar. A W. Torre foi chamada para uma renegociação de preço, ela
não aceitou, e nós reduzimos nosso preço para um preço menor do que o que ela ti -
nha ofertado, com isso o consórcio se tornou vencedor.
Juiz Federal:- Mas e, valia a pena, por que 18 milhões é um valor um tanto quanto
substancial, não é?
José Adelmário Pinheiro Filho:- O valor do... Realmente o senhor tem razão, mas era
um valor de 850 milhões aproximadamente o valor do contrato, era um risco.
Juiz Federal:- Ainda assim valeria a pena?
José  Adelmário Pinheiro Filho:-  Ainda assim valeria  naquele momento,  depois  se
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mostrou que não era bem assim.
Juiz Federal:- E esses 18 milhões, como é que eles foram pagos para W. Torre, o se-
nhor se recorda?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Eu tomei conhecimento de, peguei as informações,
porque aí eu já estava na parte operacional, eu já não me envolvia mais, mas foi fei -
to um contrato com uma das empresas do grupo W. Torre em uma obra que nós es-
távamos em consórcio com a Carioca e a Mendes Júnior, a obra do rodoanel sul em
São Paulo. Esse contrato foi feito, contrato de locação e aluguel de equipamentos, e
foram pagos em, não sei se em 8 ou 10 parcelas, e esses pagamentos são todos com-
provados com notas fiscais e os pagamentos feitos.
Juiz Federal:- Quem que arcou com esse custo dos 18 milhões, a OAS?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Não, a informação, eu não tenho essa informação
precisa, mas na época o que me foi chegado ao conhecimento é que isso seria ratea-
do pelas 8 empresas, 5 que faziam parte do Novo Cenpes e 3 empresas que faziam
parte da obra do Centro Integrado de Processamento de Dados, se não me falha a
memória, então essa informação eu não tenho muita segurança, doutor.
Juiz Federal:- Sim, sim.
José Adelmário Pinheiro Filho:- Mas era o que foi me comunicado naquele momento.
Juiz Federal:- E o senhor sabe como isso foi operacionalizado, a compensação?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Sei, foi feito um contrato nessa obra do rodoanel sul,
um contrato fictício porque não houve realização de serviço.”
(trecho do interrogatório de JOSÉ ADELMÁRIO, reduzido a termo no evento 893)

Nesta toada,  o quanto relatado por  EDISON COUTINHO quando de
seu interrogatório judicial corrobora a fraude:

“Juiz Federal:- Pois bem, consta aqui que quando foi feita daí a licitação houve a pro-
posta, a melhor proposta foi da W. Torre, o que foi que que aconteceu daí?
Edison Freire Coutinho:- O que que aconteceu?
Juiz Federal:- Isso.
Edison Freire Coutinho:- Eles apresentaram uma proposta e ganharam a licitação.
Juiz Federal:- A W. Torre?
Edison Freire Coutinho:- A W. Torre.
Juiz Federal:- A W. Torre não estava nos ajustes, então?
Edison Freire Coutinho:- Não.
Juiz Federal:- Tá. Mas depois a W. Torre não melhorou a proposta dela, houve alguma
coisa?
Edison Freire Coutinho:- Sim, houve, assim, eu achei que a obra estava perdida, “Vou
trabalhar em outras coisas porque essa obra está perdida”, a W. Torre concorreu, ia
assinar contrato, tudo bem. A surpresa é que eu fui chamado para uma reunião em
São Paulo...
Juiz Federal:- Quem chamou o senhor para essa reunião?
Edison Freire Coutinho:- O Agenor me chamou e participaram todos que eram do
consórcio nessa reunião lá em São Paulo, e o comentário lá era que a Walter Torre
talvez não tivesse condições de fazer essa obra, é isso.
Juiz Federal:- E houve alguma proposta financeira para a W. Torre deixar de melho-
rar a proposta dela?
Edison Freire Coutinho:- Houve.
Juiz Federal:- O senhor precisa me relatar essa história.
Edison Freire Coutinho:- Eu posso lhe contar.
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Juiz Federal:- Eu tenho seu depoimento aqui mas essa é uma audiência pública, eu
preciso que o senhor me relate.
Edison Freire Coutinho:- Pois não. Então, o que na realidade aconteceu nessas reuni-
ões, onde estávamos as cinco empresas junto com os seus representantes, que eu já
mencionei, essas pessoas... Apareceu uma notícia lá na reunião, uma informação que
eu não tinha, de que o senhor Ricardo Pessoa, que era o presidente da ABM, queria
conversar comigo e com o senhor Leo Pinheiro, que eu não conheço, não conheço,
não conheci e não conheço, sabia quem era, mas não conheço. O senhor Leo Pinhei-
ro me parece que é o presidente da OAS, eu não conhecia, e falei isso para o Agenor,
o Agenor disse que ele, o senhor Leo Pinheiro não iria conversar com o Ricardo Pes-
soa, então a gente, eu e o Agenor fomos no escritório, liguei para o, que eu conhecia
o Ricardo Pessoa, o doutor Ricardo Pessoa, fui no escritório dele na Rua Bela Cintra,
conversamos com o senhor Ricardo Pessoa e ele disse o seguinte “Olha, nós estamos
com um problema com essa obra do novo Cenpes e que a gente precisa resolver, isso
está incomodando muito a Petrobras e a gente precisa resolver esse assunto, e eu te-
nho um caminho para resolver isso, o caminho para você resolver isso seria conversar
com o representante da W. Torre", eu não conhecia ninguém da W. Torre, não conhe-
cia absolutamente ninguém, nunca tive contato nenhum com a W. Torre, então liga-
mos lá no escritório do senhor Ricardo Pessoa para o senhor Dadado, que é o senhor
Veiga...
Juiz Federal:- Dadado, é isso?
Edison Freire Coutinho:- Dadado. Ligamos para ele lá, ele me apresentou porque eu
também não conhecia o senhor Veiga, e combinei no dia seguinte de me encontrar
com ele, eu estava em São Paulo, combinei com ele, e eu moro no Rio... Eu estava em
São Paulo, de no dia seguinte me encontrar com ele no escritório dele, então isso foi
feito, combinamos, que a pessoa que foi designada para conversar com o Dadado fui
eu. Eu peguei uma avião no outro dia de manhã, eu fui no Rio de Janeiro, no escritó -
rio do senhor Dadado, me encontrei com ele, expliquei para ele a situação, ele disse
pra mim “Olha, eu não tenho autonomia para resolver isso porque eu sou parte inte-
ressada nesse assunto porque eu sou representante da Walter Torre perante a Petro-
bras, nós temos que ir lá em São Paulo para resolver isso”. Peguei um avião de volta
para São Paulo no mesmo dia e viemos no escritório da W. Torre. Me foi apresentado
o senhor Paulo Remy e nesta conversa, primeiro fui apresentado, o senhor Dadado
saiu da sala e eu fiquei durante quatro horas conversando, quatro horas, cinco horas,
conversando sobre os valores que ele estava interessado de poder sair dessa licitação,
tá. Então o que foi feito, foi feita uma negociação com o senhor Paulo Remy...
Juiz Federal:- Esse Paulo Remy, qual era a posição dele dentro da W. Torre?
Edison Freire Coutinho:- Ele falou que era sócio e que era diretor da empresa, eu não
conhecia também, eu só estive com ele uma vez, só uma vez, essa negociação.
Juiz Federal:- E o que que foi conversado então?
Edison Freire Coutinho:- O que foi conversado foi que eles... A gente começou a con-
versar sobre valores... Como eu já tinha feito uma reunião com o grupo anteriormen-
te, nós nos reuníamos, assim, “Olha, o Walter Torre vai querer uma vantagem finan-
ceira para poder sair do negócio", então, o seguinte, olha, o nosso limite, foi sugerido
pelo Roberto Capobianco um limite de 20 milhões, foi sugerido por ele, olha, nós
conversamos vários números, mas um dos números que foi sugerido foi 20 milhões e
esse que ficou cravado na minha mente para gente ir lá e negociar com o, a empresa
Walter Torre, com a empresa Walter Torre, e a pessoa que representava a empresa
Walter Torre era o senhor Paulo Remy; conversamos com ele, começamos com o va-
lor de 8 milhões e fomos dando continuidade, e chegamos a um valor de 16 e aí aca-
bamos em 18 milhões, então é assim que foi a negociação.
Juiz Federal:- Quem estava nessa negociação era o senhor e o Paulo Remy, ou mais
alguém?
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Edison Freire Coutinho:- Só, só.
Juiz Federal:- E esse dinheiro daí foi pago, como foi pago?
Edison Freire Coutinho:- Isso daí que eu estou dizendo para o senhor, que eu comen-
tei com o senhor o seguinte, foi feita a negociação por mim, mas eu não sei como é
que foi pago, porque quando foi feito o contrato com a Petrobras eu saí de cena, de-
pois que assinou o contrato eu não participei do conselho do consórcio, eu não parti-
cipei de mais nenhuma negociação do consórcio.
Juiz Federal:- E quem ia pagar esses 18 milhões, ia ser o consórcio, iam ser as empre-
sas separadamente ou iam ser também aquelas empresas que participaram dos ajus-
tes dos quatro contratos?
Edison Freire Coutinho:- Não sei.
Juiz Federal:- O senhor transmitiu esses 18 milhões ao...
Edison Freire Coutinho:- Após sair lá da empresa Walter Torre eu fui na sede da OAS,
onde estavam todos reunidos, e coloquei pra eles, “Olha, a negociação foi feita assim,
assim, e o preço que o Walter Torre exigiu é 18 milhões, mas ele não vai entrar na
próxima obra, o CIPD”, foi essa informação que eu dei.
Juiz Federal:- Tá. E todos que estavam na OAS seriam quem?
Edison Freire Coutinho:- Construbase, Construcap, Carioca, eu, da Schahin, e mais o
Agenor, da OAS.
Juiz Federal:- Construcap, Construbase e Carioca, aqueles mesmos representantes ou
outras pessoas?
Edison Freire Coutinho:- Exatamente, os mesmos representantes.”
(trecho do depoimento de EDISON FREIRE COUTINHO, reduzido a termo no evento
781)

Sobre esse fato, de relevo, ainda, observar o depoimento prestado pelo
próprio PAULO REMY GILLET NETO, com quem a negociação com EDISON COUTI-
NHO se deu. Ao ser ouvido pelo Juízo na condição de testemunha, o executivo da
WTORRE confirmou que a reunião referida por EDISON COUTINHO, de fato, ocorreu,
reconhecendo, ainda, que WALTER TORRE possuía conhecimento acerca da atuação
do cartel na Diretoria de Serviços da PETROBRAS.

Defesa:- Não ficou muito claro para mim. O senhor confirma que participou de uma
reunião com o senhor Edson...
Paulo Remy Gillet Neto:- Confirmo.
(…)
Ministério Público Federal:- Só pra ficar claro, o senhor disse que nessa reunião que o
senhor teve com o senhor Edson, foi tratado, o assunto foram obras da Petrobras, es-
pecificamente essas duas obras, do CIPD e para o Novo Cenpes?
Paulo Remy Gillet Neto:- Bom, a reunião foi uma reunião de amenidades primeiro,
depois houve o introito de falar do que nós estávamos participando do mercado. O
mercado sabia naquele momento que nós estávamos participando, nós tínhamos ga-
nho a concorrência, estávamos participando da licitação da Petrobras, então falou-se
muito sobre essas obras, como a gente estava vendo, era estratégico para nós, nós
éramos um novo entrante nesse segmento, mas não se falou especificamente, até por
eu não ser engenheiro e não ter um conhecimento muito extenso desse processo, não
me recordo de ter entrado com muita riqueza de detalhes, doutor.
Ministério Público Federal:- Certo, mas o senhor disse que o senhor Edson chegou a
dizer questões acerca da competência técnica que a W. Torre teria para executar as
obras, ele estava se referindo a quais obras?
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Paulo Remy Gillet Neto:- À obra do Novo Cenpes e a uma segunda obra do CN... Eu
me esqueço a sigla...
Ministério Público Federal:- CIPD. Certo.
Paulo  Remy Gillet  Neto:- CIPD.  Essas  obras  eram obras  de  alta  tecnologia,  eram
obras de construção civil da qual nós entendíamos que tínhamos as maiores compe-
tências para tal, até porque fizemos vários prédios a partir disso para a iniciativa pri-
vada no Brasil, complexo JK, arena do Palmeiras, uma série de outras grandes obras
de cunho de construção civil, então aquilo para nós era estratégico.
Ministério Público Federal:- Certo. Nesse contexto o senhor disse que se recordou de
uma frase ameaçadora. Essa frase ameaçadora o senhor entendeu no sentido de que
a W. Torre deveria sair dessas licitações das obras da Petrobras?
Paulo Remy Gillet Neto:- Doutor, eu confesso que eu não teria, assim... Há dez anos,
mas diria que nós não éramos bem vindos nesse tipo de concorrência, essa foi a mi-
nha interpretação.
(...)
Ministério Público Federal:- Consta na denúncia desse processo que o senhor Walter
Torre, ao ser ouvido perante autoridade policial, destacou que no decorrer do proce-
dimento licitatório do Novo Cenpes, percebeu que havia um grupo de empresas ajus-
tadas com o fim de minar a competitividade e boicotar os concorrentes. Ele disse ain-
da que percebeu um descontentamento no mercado com relação a tal possibilidade e
que Ricardo Pernambuco Júnior lhe informou que a obra do Cenpes era do grupo. O
senhor tem conhecimento sobre esses fatos?
Paulo Remy Gillet Neto:- Veja bem, eu tenho conhecimento sobre essa narrativa do
Walter, que o senhor acabou de descrever, eu tenho conhecimento que naquele mo-
mento os nossos fornecedores, não são fornecedores só de materiais, são fornecedo-
res de partes da obra e o processo, haviam sido procurados também pelos nossos
concorrentes querendo saber o que eles tinham feito para nós, num tom de pressão.
Mais uma vez, eu era o CEO do grupo, eu não entrava no detalhe de cada obra com
toda a riqueza de detalhe, o que estava acontecendo com os fornecedores.
Ministério Público Federal:- Certo, mas o senhor teve conhecimento à época dos fa-
tos, o senhor Walter Torre lhe narrou isso?
Paulo Remy Gillet Neto:- Ele não fez uma narrativa, a gente tinha as nossas reuniões
de diretoria, ele comentou que nós estávamos sofrendo pressão por ter entrado nessa
obra.”
(trecho do depoimento de PAULO REMY GILLET NETO, reduzido a termo no evento
785)

Resta evidente, neste sentido, que o caráter competitivo do certame re-
ferente às obras do NOVO CENPES foi mitigado em sua totalidade, de modo que o
único  resquício  de  competitividade,  observado  inicialmente  na  participação  da
WTORRE, restou eliminado no momento em que foram oferecidas vantagens indevi-
das a esta empresa para que desistisse do certame e garantisse que o Consórcio
NOVO CENPES fosse o vencedor do processo licitatório.

Além disso, não sendo suficiente o ajuste estabelecido entre as empre-
sas convidadas a participar do certame, a atuação das empresas cartelizadas envolvia
também o pagamento de propinas a diretores da PETROBRAS, assim como a agentes
políticos. 

Os agentes políticos, neste caso vinculados ao Partido dos Trabalhado-
res (notadamente JOÃO VACCARI e  PAULO FERREIRA),  comprometiam-se a dar a
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sustentação política necessária à manutenção dos empregados corrompidos da PE-
TROBRAS em seus cargos, assegurando ainda que, por conta disso, atuariam interna-
mente em favor do grupo cartelizado. 

Na  mesma  linha,  os  agentes  públicos  da  PETROBRAS  corrompidos,
como  RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA, assumiam o
compromisso de manterem-se inertes e anuírem quanto à existência e efetivo funcio-
namento do Cartel no seio e em desfavor da Estatal,  omitindo-se nos deveres que
decorriam de seus ofícios, sobretudo o dever de imediatamente informar irregulari-
dades e adotar as providências cabíveis nos seus âmbitos de atuação.

O próprio PAULO ROBERTO COSTA, ex-Diretor de Abastecimento da PE-
TROBRAS, quando de sua oitiva perante o Juízo, assumiu ter pleno conhecimento do
funcionamento de um cartel formado por empreiteiras atuantes em processos licita-
tórios e obras da PETROBRAS, assim como do pagamento de vantagens indevidas em
seu favor e dos demais funcionários da Estatal, e dos partidos políticos responsáveis
pela indicação e manutenção do agente público na PETROBRAS:

“Ministério Público Federal:- O senhor, enquanto foi diretor de abastecimento da Pe-
trobras, teve conhecimento de ajustes entre empreiteiras para definir vencedores de
obras da Petrobras, prestações?
Depoente:- Sim. Em relação à formação de cartel, eu tive conhecimento desse fato a
partir de 2006.
Ministério Público Federal:- De 2006 até quando?
Depoente:- Até quando eu saí da companhia, em 2012.
(…)
Ministério Público Federal:- Essas empresas do cartel, o senhor sabe dizer se elas pa-
gavam propina então para empregados da Petrobras?
Depoente:- Pagavam, essas do cartel, como os principais aí que eu já citei,  que é
Odebrecht, Camargo, Andrade, UTC, Engevix, todas elas pagavam.
Ministério Público Federal:- Na sua área era pago um valor para o senhor?
Depoente:- É, na minha... as referências de pagamentos era um teto de 3 por cento,
dependia muito do valor do orçamento da Petrobras, então quando o orçamento es-
tava apertado às vezes era 0,5 por cento, às vezes até menos do que 0,5 por cento, e
quando o orçamento estava mais folgado normalmente eram 3 por cento, e o que
eu, a informação sempre que eu tive, que me foi passado pelas empresas é que era 2
por cento para o PT e 1 por cento para o PP.
Ministério Público Federal:- Por que que eram o PT e o PP, qual que era a razão des-
ses pagamentos?
Depoente:- O PP foi quem me apoiou pra chegar na diretoria da companhia, que ne-
nhum empregado da Petrobras, na época lá, chegava à diretoria se não tivesse apoio
político. E o PT, fora a diretoria de abastecimento, todas as outras diretorias da Petro-
bras eram indicadas pelo PT. Então, por exemplo, a diretoria de serviços que fazia
obras para a diretoria de abastecimento, para a diretoria de gás e energia, para a di-
retoria internacional, era do PT, então essa diretoria fazia serviços para todas as ou-
tras diretorias da Petrobras.
Ministério Público Federal:- E o senhor então acredita que, perguntando, o senhor
acredita que houve pagamento de propina então também pra essas outras diretori-
as?
Depoente:- Sim.
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Ministério Público Federal:- O senhor tem conhecimento de pagamento de propina
para o senhor Renato Duque e Pedro Barusco?
Depoente:- Sim, tenho, tenho conhecimento. Isso me foi dito na época ainda pelo
José Janene, que ainda era vivo, depois me foi dito pelo pessoal da Odebrecht, me foi
dito pelo pessoal da UTC.
Ministério Público Federal:- Tanto o senhor quanto o Renato Duque, Pedro Barusco,
tinham conhecimento da existência desse cartel?
Depoente:- Sim.
(…)
Ministério Público Federal:- Sabia que havia um ajuste?
Depoente:- É, eu sabia que tinha o cartel, que as empresas se reuniam e aí, depen-
dendo da, vamos dizer, disponibilidade de cada empresa, aonde que ela teria mais
mão de obra disponível ou se estava com a carteira de trabalho baixa ou alta, etc.,
elas faziam acordo entre elas, mas eu não sabia a priori quem seria o ganhador, eu
nunca soube disso.
Ministério Público Federal:- O senhor ou algum outro diretor, senhor Renato Duque,
Pedro Barusco, tomaram alguma atitude dentro da empresa para, instauraram um
processo administrativo, apurar a atuação do cartel, apurar prejuízos da Petrobras?
Depoente:- Não, eu, teve uma época que eu decidi por minha conta de chamar vá-
rias outras empresas de porte menor pra fazer obras no Comperj e fui procurado de-
pois pelo pessoal da Odebrecht, e me falaram que eu ia quebrar a cara devido a essa
ação que eu estava tomando. E várias outras empresas de menor porte ganharam
contratos dentro do Comperj, algumas conseguiram concluir os contratos, outras não
conseguiram, porque às vezes a complexidade ou a capacidade financeira e técnica
não permitia, mas a ação que eu tomei foi nesse sentido, de colocar outras empresas
que não eram do cartel para participar.”
(trecho do depoimento de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento 324)

Destarte, assim agindo, como demonstrado anteriormente, os denunci-
ados violaram frontalmente a finalidade do procedimento licitatório, porquanto im-
pediram a Estatal de buscar o melhor preço para as obras do CENPES e obstaram a
igualdade de oportunidades de competição em relação aos demais habilitados para
contratar, principalmente no que se refere ao pagamento de valores à WTORRE (que
visaram a induzi-la a desistir do certame). Frustrado e fraudado o caráter competitivo
do certame, a atuação de RENATO DUQUE, funcionário da PETROBRAS, foi decisiva
para zelar pelos interesses das empresas cartelizadas.

Posteriormente,  os  valores,  auferidos  diretamente  mediante  a  prática
dos  crimes  de  fraude  à  licitação  e  corrupção,  eram,  então,  disponibilizados  aos
funcionários públicos corrompidos, aos agentes políticos e seus intermediários por
meio de diversas operações de lavagem de dinheiro, consoante se demonstrará a
seguir.

Finalmente, rememore-se, por oportuno, que as condutas delituosas ora
descritas foram praticadas por uma organização criminosa que se insere no contexto
do  grandioso  esquema  criminoso  que  se  erigiu  no  seio  e  em  desfavor  da
PETROBRAS, envolvendo a atuação de diversos agentes pertencentes a  diferentes
núcleos, causando-lhe prejuízos milionários, o que será melhor explorado no item 5.
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3.2. Pressuposto teórico: do dolo no crime de lavagem de dinheiro
– admissão do dolo eventual

É bastante comum em crimes praticados no seio de organização crimi-
nosa estratificada que a atividade de lavagem dos valores ilícitos seja terceirizada, de
forma que “contratantes” do mecanismo de branqueamento afirmem que não tinham
ciência da forma como recebido o dinheiro, enquanto os “contratados” alegam des-
conhecer a origem ilícita dos valores.45

No caso dos autos, contudo, todos os autores tinham plena ciência da
origem ilícita dos recursos, bem como do fato de que seu recebimento se dava por
intermédio de operações que visavam a dissimular a origem, disposição, movimenta-
ção e propriedade dos valores, de forma que presente o dolo direto.

Todavia, ainda que assim não fosse, tratar-se-ia de situação na qual os
agentes voluntariamente se recusam a saber a origem ou forma dos pagamentos,
deixando de realizar qualquer política do tipo KYC (know your customer) ou mesmo
de detectar sinais de aparência ilícita dos recursos. Mais ainda, na lavagem terceiriza-
da, os operadores recusam informações quanto à procedência do numerário para evi-
tar o risco de serem responsabilizados pelos delitos.

Nesse aspecto,  ganham relevo tanto a consideração da teoria da ce-
gueira deliberada quanto do dolo eventual, destacados em outro excerto do já referi-
do voto da ministra Rosa Weber na AP 470:

(...). Questão que se coloca é a da efetiva ciência dos beneficiários quanto  à proce-
dência criminosa dos valores recebidos e à possibilidade do dolo eventual.
O dolo eventual na lavagem significa, apenas, que o agente da lavagem, em-
bora sem a certeza da origem criminosa dos bens, valores ou direitos envolvi-
dos quando pratica os atos de ocultação e dissimulação, tem ciência da eleva-
da probabilidade dessa procedência criminosa.
Não se confundem o autor do crime antecedente e o autor do crime de lavagem, es-
pecialmente nos casos de terceirização da lavagem.
O profissional da lavagem, contratado para realizá-la, pelo autor do  crime
antecedente, adota, em geral, uma postura indiferente quanto à procedência
criminosa dos bens envolvidos e, não raramente, recusa-se a aprofundar o co-
nhecimento a respeito. Doutro lado, o autor do crime antecedente quer apenas o
serviço realizado e não tem motivos para revelar os seus segredos, inclusive a proce-
dência criminosa específica dos bens envolvidos, ao lavador profissional.
A regra no mercado profissional da lavagem é o silêncio.
Assim, parece-me que não admitir a realização do crime de lavagem   com dolo
eventual significa na prática excluir a possibilidade de punição das formas

45 A profissionalização da lavagem de ativos, ao lado da internacionalização e complexidade, são as
três principais características da lavagem moderna (BLANCO CORDERO, Isidoro. Criminalidad orga-
nizada y mercados ilegales, p. 222).  Segundo o GAFI,  “a especialização na lavagem de dinheiro
emerge do fato de que as operações de lavagem podem ser algo técnicas e assim requerer con-
hecimento especializado ou perícia que podem não estar disponíveis nas fileiras de uma organi-
zação criminosa tradicional” (FATF. Report on money laundering typologies 2001-2002 (FATF-XIII), p.
19.).
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mais graves de lavagem, em especial a terceirização profissional da lavagem.
(…).
A admissão do dolo eventual decorre da previsão genérica do art. 18,  I, do Código
Penal, jamais tendo sido exigida previsão específica ao lado de cada tipo penal espe-
cífico.
O Direito Comparado favorece o reconhecimento do dolo eventual, merecendo ser ci-
tada a doutrina da cegueira deliberada construída pelo Direito anglo-saxão (will-
ful blindness doctrine).
Para configuração da cegueira deliberada em crimes de lavagem de dinheiro, as Cor-
tes norte-americanas têm exigido, em regra, (i) a ciência do agente quanto à elevada
probabilidade de que os bens, direitos ou valores envolvidos provenham de crime, (ii)
o atuar de forma indiferente do agente a esse conhecimento, e (iii) a escolha delibe-
rada do agente em permanecer ignorante a respeito de todos os fatos, quando possí-
vel a alternativa.
Nesse sentido, há vários precedentes, como US vs. Campbell, de 1992, da Corte de
Apelação Federal do Quarto Circuito, US vs. Rivera Rodriguez, de 2003, da Corte de
Apelação Federal do Terceiro Circuito, US vs. Cunan, de 1998, da Corte de Apelação
Federal do Primeiro Circuito.
Embora se trate de construção da common law, o Supremo Tribunal Espanhol, corte
da tradição da civil law, acolheu a doutrina em questão na Sentencia 22/2005, em
caso de lavagem de dinheiro,  equiparando a cegueira deliberada ao dolo even-
tual, também presente no Direito brasileiro. (...) - destaques nossos.

No mesmo sentido, especificamente em relação ao crime de lavagem de
dinheiro, o Magistrado Sérgio Fernando Moro já demonstrou a possibilidade de ca-
racterização do delito por intermédio de dolo eventual:

“Tais construções em torno da cegueira deliberada assemelham-se, de certa forma,
ao dolo eventual da legislação e doutrina brasileira. Por isso e considerando a previ-
são genérica do art. 18, I, do CP, e a falta de disposição legal específica na lei de la-
vagem contra a admissão do dolo eventual, podem elas ser trazidas para a nossa
prática jurídica”.46

No caso dos autos,  como já  referido e se  demonstrará com mais
vagar  adiante,  todos  os  denunciados  atuaram  com  dolo  direto,  tendo  pleno
conhecimento de que os pagamentos de vantagens indevidas se deram com base em
documentos falseados e operações dissimuladas.

3.3. Dos atos de lavagem denunciados e sua autoria

Como narrado anteriormente, os administradores das maiores emprei-
teiras do Brasil, incluídas OAS, SCHAHIN, CONTRUBASE, CONSTRUCAP e CARIOCA,
organizaram-se entre  si,  com agentes políticos,  funcionários  corruptos da PETRO-
BRAS e operadores do mercado financeiro negro, formando organização criminosa
destinada à promoção da prática de diversos crimes no seio e em detrimento da Es-
tatal.

46 MORO, Sérgio Fernando. Crime de Lavagem de Dinheiro. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 69.
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Tais empresas de construção reuniram-se em cartel e fraudaram diver-
sos procedimentos licitatórios desenvolvidos no âmbito da PETROBRAS, impondo um
cenário artificial de "não concorrência" que lhes permitiu não apenas definir previa-
mente quais dentre elas seriam as vencedoras das concorrências como também ele-
var ao máximo o preço que receberiam em decorrência da execução das respectivas
obras, inclusive usando parte dos recursos para pagamento de propinas por vias dis-
simuladas.

Dentro deste estratagema e para que obtivessem a colaboração de em-
pregados e Diretores da PETROBRAS, a exemplo de PAULO ROBERTO COSTA, RENA-
TO DUQUE e PEDRO BARUSCO, tais empresas comprometiam-se a repassar para tais
funcionários,  para os agentes políticos que lhes davam sustentação e para outros
agentes públicos e privados, percentuais dos valores totais dos contratos que lhes
fossem adjudicados. Conforme já se expôs no capítulo 4, o percentual variava aproxi-
madamente entre 1% e 3%, a depender do porte e do estágio de construção da obra,
sendo que nos aditivos, segundo informado, o repasse era, geralmente, superior.

Via de regra, o proveito econômico de tais crimes era submetido a ope-
rações de lavagem para a promoção de sua destinação final. Assim, são diversos os
crimes antecedentes da lavagem de dinheiro: a) o crime de cartel, praticado pela as-
sociação das empreiteiras para lucrar ilicitamente em detrimento da Administração
Pública; b) fraude à licitação, feita por meio de ajustes que frustraram o caráter com-
petitivo de licitações, delito praticado, portanto, em detrimento da Administração Pú-
blica; c) inúmeros atos de corrupção ativa e passiva, boa parte dos quais são objeto
desta denúncia; d) crimes contra a ordem tributária, pois notas fiscais fraudulentas fo-
ram vinculadas a pagamentos sem causa, alterando a alíquota de imposto de renda
para patamares bem inferiores; e e) crimes contra o sistema financeiro nacional, espe-
cialmente a operação de instituição financeira sem autorização, a realização de con-
tratos de câmbio com informações falsas e a evasão de divisas. Insta destacar que to-
dos esses delitos foram praticados por quadrilhas e organizações criminosas, forma-
das por agentes públicos e políticos, bem como integrantes das diversas empreitei-
ras.

Os  atos  de  lavagem eram realizados  para  finalidades  diversas  e  por
meio de diferentes mecanismos também.

Inicialmente, era comum que as empreiteiras estruturassem mecanismos
internos de lavagem a fim de justificar a saída de recursos de seus caixas, de modo a
gerar dinheiro em espécie destinado ao pagamento de propina. Nessa atividade, con-
tavam, normalmente, com o apoio de operadores financeiros, como  ADIR ASSAD,
ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES, que, por meio de suas empresas, ce-
lebravam contratos simulados ou superfaturados com as empreiteiras, descontando a
remuneração de seus serviços e devolvendo o restante dos valores em espécie para
os representantes das construtoras.

Quanto aos atos de lavagem realizados para promover a entrega de va-
lores de propina, diversos mecanismos foram identificados. Por vezes, tanto as cons-
trutoras quanto os agentes corrompidos utilizavam empresas de fachada suas, no ex-
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terior, “offshores”, com o objetivo de promoverem a entrega e recebimento dos valo-
res de modo oculto e dissimulado. Em outras oportunidades, as empreiteiras paga-
vam empresas de consultoria que diretores da PETROBRAS e agentes políticos consti-
tuíram para receber propinas.

O mais comum, contudo, era que os integrantes do núcleo empresarial,
administrativo e político da organização criminosa recorressem a núcleos financeiros
comandados por operadores – lavadores de dinheiro profissionais –, como ADIR AS-
SAD,  MARIO GOES,  ROBERTO TROMBETA e  RODRIGO MORALES, e  ALEXANDRE
ROMANO, os quais, seguindo vários métodos, davam aparência de regularidade e le-
galidade ao dinheiro oriundo direta e indiretamente dos crimes mencionados.

A simples interposição dos operadores e suas empresas no pagamento
do dinheiro sujo já caracterizaria lavagem de ativos, mas eles fizeram mais do que
isso. Houve a interposição de diversas outras pessoas jurídicas de fachada, distanci-
ando o dinheiro sujo da origem criminosa (as empreiteiras) antes que chegasse aos
beneficiários (os agentes públicos e os próprios operadores). Os operadores financei-
ros empregaram, não raro, métodos de ocultação e dissimulação em duas etapas, isto
é, tanto na ida do dinheiro da empreiteira para a empresa de fachada, como também
na ida do dinheiro da empresa de fachada para os agentes públicos beneficiários.

No que toca à primeira etapa, os operadores disponibilizaram um “ser-
viço” ou “facilidade” para criar, em favor da empreiteira, uma justificativa econômica
para a saída do dinheiro dos cofres da empresa como se fosse um pagamento regu-
lar. O pagamento da propina, que era produto e proveito de crimes anteriores, en-
controu nesse contexto uma maneira de se disfarçar de operação legítima. Os opera-
dores proveram um “serviço” que permitia que as empreiteiras pagassem empresas
de fachada por meio de uma justificativa econômica falsa, um negócio jurídico simu-
lado ou superfaturado (contratos de  prestação de  serviços),  que só na aparência
eram legais. Isso ocultava a verdadeira razão do pagamento, que era o repasse de
produto e proveito de crimes praticados, e permitia o disfarce e maquiagem contábil
do pagamento no seio da empreiteira.

Além disso, em algumas oportunidades a entrega de valores dos em-
preiteiros aos operadores foi feita por intermédio de empresas offshores, constituídas
no exterior em favor de pagadores e operadores com a finalidade de dissimular ou
ocultar a origem, localização, disposição, movimentação e propriedade dos valores
ilícitos. Nessas situações, era comum que o representante de determinada construto-
ra, dispondo de recursos em conta offshore no exterior, a utilizasse para transferir va-
lores de propina para conta constituída no exterior pelo operador, promovendo ope-
rações internas de compensação no caixa da respectiva empresa ou grupo.

Numa segunda etapa, em seguida ao recebimento do dinheiro da em-
preiteira, os operadores e seus funcionários prosseguiam na prática de atos de lava-
gem para, nos moldes acordados com a construtora e com os agentes corrompidos,
providenciar a entrega “limpa” dos recursos que são produto e proveito de crimes
aos destinatários ou em seu favor. Isso era feito de diversos modos, como, por exem-
plo:
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a) pela quebra do rastro do dinheiro, por meio de saques feitos nas
contas das empresas de fachada, antes da entrega aos beneficiários;

b) pelo depósito de valores em contas de terceiros indicadas pelos
destinatários da propina;

c)  pela  celebração de  contratos  simulados  ou superfaturados  com
pessoas físicas ou jurídicas indicadas pelos destinatários da propina, e
consequente pagamento de valores atrelados a tais negócios jurídicos
fraudulentos;

d) pela transferência de valores de conta offshore mantida pelo opera-
dor para conta mantida, igualmente no exterior, pelo agente corrupto
destinatário da propina; etc.

Como comum em operações de lavagem de capitais, os métodos não
seguiram uma fórmula rígida e estanque, mesclando-se entre si e constantemente
servindo-se de novos mecanismos, pelo que a descrição se dá de modo exemplifica-
tivo.

As condutas e os métodos empregados, caso a caso, serão descritos e
imputados, abaixo, individualmente, da seguinte forma: i) inicialmente serão descritos
os atos de lavagem realizados para gerar dinheiro em espécie para o CONSÓRCIO
NOVO CENPES e a empresa CARIOCA, por meio, respectivamente, dos operadores
ROBERTO TROMBETA/RODRIGO MORALES e ADIR ASSAD; ii) a seguir será narra-
do ato de lavagem mediante a utilização de empresas offshore para entrega de valo-
res da CARIOCA para MARIO GOES; iii) em uma terceira etapa serão descritos os atos
de lavagem realizados para entrega de valores das empresas CONSTRUBASE, SCHA-
HIN e CONSTRUCAP (CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES) para o operador ALEXAN-
DRE ROMANO, em favor de PAULO FERREIRA; iv) para, ao final, descreverem-se os
atos de lavagem por meio dos quais o operador  ALEXANDRE ROMANO repassou
valores a pessoas indicadas por PAULO FERREIRA.

Em razão da própria natureza e objetivo da lavagem, que é esconder as
movimentações, nem todas as operações de lavagem já foram descobertas ou prova-
das, sendo objeto desta denúncia apenas as condutas que estão sobejamente com-
provadas.

3.3.1  Dos  atos  de  lavagem  realizados  para  gerar  dinheiro  em
espécie

Era  bastante  comum  que  os  pagamentos  de  propinas  atrelados  a
contratos da PETROBRAS fossem realizados em espécie, a fim de dificultar a prova do
crime. No caso em tela, conforme destacou o colaborador  MARIO GOES, boa parte
dos valores de propina destinados a ele,  PEDRO BARUSCO e  RENATO DUQUE em
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virtude da contratação do CONSÓRCIO NOVO CENPES pela PETROBRAS foram pagos
dessa forma.

“Ministério  Público  Federal:- Especificamente  em  relação  a  esses  pagamentos
relacionados à obra no CENPES, o senhor disse que encontrou com o senhor Agenor.
Foi mais de uma vez que o senhor encontrou com ele?
Depoente:- Várias vezes.
Ministério Público Federal:- Onde aconteciam esses encontros?
Depoente:- Nos escritórios da OAS.
Ministério Público Federal:- Esses encontros eram marcados como, por telefone?
Depoente:- Normalmente por telefone, ele tinha um sistema muito bem organizado
desses recebimentos, porque ele inclusive representava, desde o início, todos os mem-
bros do consórcio e eu conversava só com ele.
Ministério Público Federal:- O senhor disse que ele tinha uma forma muito organiza-
da...
Depoente:- Ele tinha umas tabelas, me informava que tinha valores a serem repassa-
dos e eu tinha que informar a ele como seriam repassados, quando, aonde ele teria
que passar esses valores.
Ministério Público Federal:- Perfeito. E como que foi operacionalizado isso?
Depoente:- Todo esse processo foi todo em espécie, normalmente eu dava o endereço
da Advalor, que é o endereço de uma companhia, como eu já mencionei antes que ti-
nha um relacionamento, e ele mandava entregar lá. E teve algumas vezes, como ti-
nha gente em São Paulo também, que foi o pessoal do Miguel Júlio, da Advalor, iam
lá receber em São Paulo também.”
(trecho do depoimento de MARIO GOES, reduzido a termo no evento 354)

Em sentido semelhante,  o  executivo  AGENOR MEDEIROS consignou
que grande parte dos pagamentos espúrios realizados pelas empresas componentes
do  Consórcio  Novo  CENPES  em  decorrência  do  contrato  adjudicado  com  a
PETROBRAS se deu mediante a entrega de valores em espécie:

“Juiz Federal:- O senhor sabe como foi operacionalizado o pagamento então para
Casa daí, para o senhor Pedro Barusco ou para outros agentes da Petrobras?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Eu sei. Bem, então nós falamos aí do pré-con-
trato, do Walter Torre, agora vamos falar do pós-contrato, pós-contrato. Após ga-
nharmos a obra, essa obra, nós assinamos esse contrato em janeiro de 2008, valor
inicial de 849 milhões e com aditivos de dois IPTEJs, IPTEJ é instrumento particular
de transação extrajudicial.  Esses  dois  valores totalizaram, dos  IPTEJ,  228 milhões,
mais os aditivos, esse contrato atingiu o valor de 1 bilhão, 252 milhões, embora a de-
núncia fale em 1 bilhão e 50, mas foi 1 bilhão e 252. Após a assinatura do contrato o
senhor Pedro Barusco pediu o seguinte, “Olha, quem vai operacionalizar os valores
que eu tenho a receber é o senhor Mário Góes”. O senhor Mário Góes me procurou e
me disse “Olha, eu quero centralizar a informação, que eu não vou falar com 5, que-
ro centralizar em você que é o líder”. Eu procedi dessa forma, embora cada empresa
pagou os seus 20 por cento, a OAS não pagou por ninguém além dos seus 20 por
cento. Eu procedi dessa forma mas isso durou pouco pela incompatibilidade, tinha
empresas de São Paulo, Schahin, Construbase e Construcap de São Paulo, fizeram
seus primeiros pagamentos em São Paulo. Então eles me informavam, eu informava
a Mário Góes, Mário Góes vinha receber, saía do Rio para receber em São Paulo nos
endereços dados por essas empresas. Então, o que é que ocorre, a partir de um deter-
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minado momento, Mário Góes falou, “Olha, está impossível, primeiro que tem um
custo para ir buscar esse dinheiro em São Paulo, terceiro eu não tenho quem faça
isso em São Paulo”. A partir daí eu também falei com ele “Eu não quero, está difícil
pra mim fazer interlocução, não vou fazer interlocução com 5 empresas, vou me res-
ponsabilizar pelo recurso da OAS”. A partir daí ficou a Carioca, porque ele tinha rela-
ções antigas, o senhor Luiz Fernando dos Santos Reis e outros executivos da Carioca
tinham relações antigas com o senhor Mário Góes e Barusco certamente, o senhor
Edson Schahin tinha relações muito próximas com o senhor Mário Góes e com Pedro
Barusco, jogavam golfe lá no clube de golfe, então as duas cariocas estão aqui... A
Construcap tinha relação com o Barusco, eu nunca soube como eles se acertavam, ti-
nha relação com o Barusco, eu nunca soube. A OAS passou a fazer essa interlocução
apenas pela Construbase porque eles não queriam fazer essa relação com a Constru-
base. Com a Construbase a OAS intermediou parte desses pagamentos, recebia no
Rio de Janeiro, pagava em São Paulo, no endereço indicado pelo senhor Mário Góes,
na Rua do Carmo, ele sempre dava esse endereço, Rua do Carmo, e a área que cui-
dava disso na OAS tinha a demanda e pagava lá nesse local.
Juiz Federal:- Pagava em espécie, então?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Pagava em espécie, eu soube até depois que
teve contratos com a Rio Marine de Mário Góes também para proceder alguns paga-
mentos também, não sei exatamente quanto, nem sei, mas acho que a maior parte
foi em espécie.
(…)
Juiz Federal:- Certo. E o senhor tem conhecimento como as outras empresas do con-
sórcio operacionalizaram esses pagamentos?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Olha, a informação que eu tenho é que algu-
mas delas, a maioria pagou em espécie, e nos autos me parece que está aí a Andrade
Gutierrez pagou através de uma empresa chamada Maranelle, Maranelle, no interior,
então eu não tenho detalhes, excelência, eu tenho detalhes do nosso valor e que nós
intermediamos o da Construbase.”
(trechos do interrogatório de AGENOR MEDEIROS, reduzido a termo no evento 893)

Era  necessário,  assim,  que  as  empresas  pagadoras  dispusessem  de
grandes quantias de dinheiro em espécie.  Para tanto, em geral,  os executivos das
construtoras  contratavam os  serviços  de  operadores  profissionais  de  lavagem de
ativos, como ROBERTO TROMBETA, RODRIGO MORALES e ADIR ASSAD, que, por
meio de suas empresas, celebravam contratos simulados ou superfaturados com as
empreiteiras e, após receber os respectivos valores e descontar a remuneração por
seus serviços, devolviam o restante, em espécie, às empreiteiras.

Tal qual referido anteriormente, estas operações eram realizadas sobre
os  valores  obtidos  pela  organização  pela  prática  de  crimes  anteriores,  pelo  que,
agindo dessa  forma,  os  representantes  das  empreiteiras  e  operadores  financeiros
ocultavam  e  dissimulavam  a  natureza,  origem,  disposição,  movimentação  e
propriedade  dos  valores  provenientes,  direta  e  indiretamente,  dos  delitos  de
organização criminosa,  formação de cartel,  fraude à licitação e outros,  violando o
disposto no art. 1º da Lei 9.613/98 e incorrendo na prática do crime de lavagem de
capitais.

Assim, foram imputados atos de lavagem realizados pelos integrantes
do  CONSÓRCIO NOVO  CENPES  e  pelos  dirigentes  da  empresa  CARIOCA  para  a
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obtenção de dinheiro em espécie destinado ao pagamento de propina a funcionários
corrompidos da PETROBRAS e aos agentes políticos que lhes davam sustentação, por
meio dos operadores  ROBERTO TROMBETA e  RODRIGO MORALES (CONSÓRCIO
NOVO CENPES) e ADIR ASSAD (CARIOCA).

3.3.1.1.  Contratos  entre  o  Consórcio  NOVO  CENPES  e  empresas
comandadas por ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES

Imputou-se aos denunciados AGENOR MEDEIROS,  JOSÉ ALDEMÁRIO
PINHEIRO  FILHO,  RICARDO  PERNAMBUCO, EDISON  COUTINHO,  ROBERTO
CAPOBIANCO, GENÉSIO  SCHIAVINATTO  JÚNIOR, ROBERTO  TROMBETA e
RODRIGO MORALES, a prática, por 4 (quatro) vezes, no período compreendido entre
08/04/2008 e 18/05/2012, na forma do art. 71 do Código Penal, do delito de lavagem
de capitais – tipificado pelo art.  1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação
anterior  à  Lei  12.683/2012) –,  por  terem  dissimulado  a  origem,  movimentação,
disposição e propriedade de  R$ 2.195.000,00,  provenientes dos crimes de cartel,
fraude à licitação, corrupção e associação criminosa praticados por executivos das
empresas integrantes do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da PETROBRAS,
através  da  celebração  de  contratos  simulados  de  prestação  de  serviços  entre  o
Consórcio NOVO CENPES e a empresa MRTR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. - ME, para
a posterior  emissão de 4 notas fiscais  ideologicamente falsas e a realização de 4
pagamentos, especificados por contrato.

Além disso, aos denunciados AGENOR MEDEIROS,  JOSÉ ALDEMÁRIO
PINHEIRO  FILHO,  RICARDO  PERNAMBUCO, EDISON  COUTINHO,  ROBERTO
CAPOBIANCO, GENÉSIO  SCHIAVINATTO  JÚNIOR, ROBERTO  TROMBETA e
RODRIGO  MORALES,  foi  imputada  a  prática,  por  2  (duas)  vezes,  no  período
compreendido entre 07/11/2011 e 02/04/2012, na forma do art. 71 do Código Penal,
do delito de lavagem de capitais – tipificado pelo art. 1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei
9613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012) –, por terem dissimulado a origem,
movimentação, disposição e propriedade de R$ 700.000,00, provenientes dos crimes
de  cartel,  fraude  à  licitação,  corrupção  e  associação  criminosa  praticados  por
executivos das empresas integrantes do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da
PETROBRAS, através da celebração de contratos simulados de prestação de serviços
entre o Consórcio NOVO CENPES e o escritório MORALES E DE PAULA ADVOGADOS
ASSOCIADOS, para a posterior emissão de 2 notas fiscais ideologicamente falsas e a
realização de 2 pagamentos, especificados por contrato.

A  materialidade  dos  delitos  restou  demonstrada  pelos  seguintes
elementos  probatórios:  i) cópias  dos  instrumentos  dos  negócios  jurídicos  e
respectivas notas fiscais47, fornecidos pelos réus ROBERTO TROMBETA e RODRIGO
MORALES;  ii) dados decorrentes do afastamento do sigilo bancário do Consórcio

47 Evento 01, OUT136 a 138
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NOVO  CENPES48,  através  dos  quais  foi  possível  identificar  e  consolidar49 os
pagamentos efetuados em favor das empresas MRTR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. -
ME e MORALES E DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS; iii) depoimentos prestados
por réus e testemunhas perante o Juízo; e  iv)  evidências de que os serviços objeto
dos  contratos  não  foram  executados,  servindo  como  artifício  para  dissimular  os
repasses dos valores ilícitos decorrentes dos crimes antecedentes.

Primeiramente,  como assumiram os  próprios  RODRIGO MORALES  e
ROBERTO TROMBETA  em sede de seus interrogatórios judiciais,  ambos atuavam,
frequentemente,  em  favor  de  empreiteiras  que  mantinham  contratos  com  a
PETROBRAS,  mais  notadamente  a  OAS.  O  exercício  da  atividade  dos  operadores
consistia  em forjar  contratos  e  emitir  notas  fiscais  ideologicamente  falsas,  com a
única finalidade de disponibilizar dinheiro em espécie a essas empresas. 

“Juiz Federal:- Qual era a relação do senhor com o senhor Roberto Trombeta?
Interrogado:- Roberto Trombeta é meu sócio, no primeiro momento eu fui funcioná-
rio dele, no início da década de 2000, depois nós nos tornamos sócios em 2004, 2005,
e somos sócios até hoje.
Juiz Federal:- E o senhor e ele prestavam esse serviço frequentemente para a OAS,
esse tipo de serviço?
Interrogado:- Prestávamos sim, excelência.
Juiz Federal:- Desde quando começaram a operar para a OAS?
Interrogado:- 2009, mas com mais certeza 2010 em diante, excelência.
Juiz Federal:- E até quando prevaleceu?
Interrogado:- Até começo de 2014, excelência.
Juiz Federal:- E o que era esse serviço, o senhor pode me descrever em linhas gerais?
Interrogado:- Na verdade, excelência, foram 13 contratos firmados com a OAS com o
simples intuito de gerar caixa 2 a eles, ou seja, de a gente transformar os recebimen-
tos em recursos para serem destinados a eles.
Juiz Federal:- Chegaram a prestar algum serviço real?
Interrogado:- Para esses 13 contratos não, excelência.”
(trecho do depoimento de RODRIGO MORALES, reduzido a termo no evento 611)

No  que  tange  especificamente  aos  contratos  referidos  na  exordial
acusatória,  os  acusados  ROBERTO  TROMBETA e  RODRIGO  MORALES foram
uníssonos  em afirmar  que,  por  meio  das  empresas  MRTR GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA – ME e MORALES E DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS, forjaram contratos e
emitiram notas fiscais ideologicamente falsas, com a única finalidade de disponibilizar
dinheiro em espécie à OAS, reconhecendo, inclusive, que ambos os contratos aos
quais  a  exordial  acusatória  faz  referência  não  tiveram  nenhum  tipo  de  serviço
prestado, corroborando o quanto narrado na denúncia. 

No que se refere ao contrato com a MRTR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
– ME, embora datado de 2008, ROBERTO TROMBETA revelou que o instrumento foi
formalizado em 2012, o que reforça a afirmação de que não houve contraprestação
aos pagamentos efetuados em relação a este contrato.

48 Evento 01, OUT141
49 Evento 01, OUT142 e 143
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“Juiz Federal:- Senhor Roberto, consta nesse processo especificamente, que é objeto
desse contrato, desse... desse processo, é um contrato que o senhor teria firmado com
o Novo Cenpes,  na verdade a empresa MRTR Gestão Empresarial e Morales e De
Paula  Advogados  Associados.  Esse  primeiro  contrato,  MRTR  Gestão  Empresarial,
08/04/2008, valor de cerca de 2 milhões, com o consórcio Novo Cenpes. Essa MRTR
Gestão Empresarial era uma empresa sob o seu controle?
Interrogado:- Minha e do Rodrigo Morales.
Juiz Federal:- O senhor pode me descrever as circunstâncias que levaram à celebra-
ção desse contrato?
Interrogado:- Excelência, eu vou tentar ser, assim, bem curto, se não for o senhor, por
favor, o senhor me pede mais, tá, eu falo.
Juiz Federal:- Perfeito.
Interrogado:- Esse contrato foi datado de 2008, mas ele não foi feito em 2008 e não
foi assinado em 2008. Esse contrato ele foi feito já era 2012, tá ok, os funcionários da
OAS que pediram para nós fazermos um contrato com esse consórcio Novo Cenpes,
do qual eu só vim a saber que envolvia a Petrobras esse consórcio quando teve a
operação lava-jato, tá ok, então pra nós era mais uma obra da própria OAS. E foi fei-
to. Então eles pediram pra fazer com data retroativa, tanto é que não teve pagamen-
to antes de 2012, se o senhor permitir eu posso até dar uma olhada aqui, eu tenho
algumas anotações.
Juiz Federal:- Não há necessidade.
Interrogado:- Tá, mas com certeza em 2012, então começou em 2012, esse contrato
foi assinado depois de 2008, foi em 2012.
Juiz Federal:- O senhor tratou especificamente sobre esse contrato?
Interrogado:- Foi, eu, Rodrigo, sempre nós tratávamos com, na época, eu não sei pre-
cisar se foi com o Mateus ou com o Ricardo e com o Roberto Cunha, mas sempre, pri-
meiro tivemos algumas conversas disso daí, era com o Mateus Coutinho, depois saiu,
ficou o Ricardo, o José Ricardo.
Juiz Federal:- O senhor pode falar um pouco mais devagar, porque é gravado e de-
pois tem que ser degravado.
Interrogado:- Desculpe.
Juiz Federal:- Com quem o senhor tratou?
Interrogado:- Tratei com o Mateus Coutinho, Roberto Cunha e José Ricardo Beglorio,
alguma coisa mais ou menos assim.
Juiz Federal:- Sobre esse contrato especificamente?
Interrogado:- Doutor, esse contrato, o Mateus eu não posso precisar porque faz tem-
po, tá,  mas o Roberto Cunha e o Ricardo, sim.
Juiz Federal:- Tá. E o que envolvia esse contrato, por que foi celebrado esse contrato,
foi prestado algum serviço pela MRTR?
Interrogado:- Não foi prestado, não foi prestado, foi para gerar caixa 2 para eles.
Juiz Federal:- Caixa 2 para quem?
Interrogado:- Para a OAS.
Juiz Federal:- E por que o Novo Cenpes então e não a OAS?
Interrogado:- Eles que, eles traziam o contrato já e falavam, “Vocês vão faturar para
essa empresa aqui, olha, e aí depois nós vamos pagar para vocês, vocês pegam o di-
nheiro e entregamos, entregam para gente”, então foi feito, quando eles deram essa...
Se, como tem com as outras empresas que constam no nosso acordo, eles vinham já
com... Ou com o objeto, nesse caso o contrato já vem pronto, tá, tem outros que eles
davam o objeto e nós que montávamos em cima do objeto.
Juiz Federal:- Então esse contrato da MRTR não teve nenhuma prestação de serviços?
Interrogado:- Não teve nenhuma.”
(trecho do depoimento de ROBERTO TROMBETA, reduzido a termo no evento 611)
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RODRIGO MORALES também referiu  que  a  celebração  do contrato
tinha como único objetivo a geração de dinheiro em espécie para o Consórcio NOVO
CENPES, liderado e representado pela OAS.

“Juiz  Federal:- Senhor  Rodrigo,  esse  caso  aqui  diz  respeito  a  dois  fatos  muito
específicos,  um contrato  da empresa MRTR Gestão Empresarial,  em 08 do 04 de
2008, com o consórcio Novo Cenpes, no valor de cerca de 2 milhões de reais.
Interrogado:- 2.195.
Juiz Federal:- Isso.
Interrogado:- Perfeito.
Juiz Federal:- O senhor pode me descrever as circunstâncias desse contrato?
Interrogado:- Esse contrato ele foi nos levado por algum executivo da OAS, antedata-
do, nós firmamos com o simples intuito de gerar caixa 2 a eles.
Juiz Federal:- O senhor tratou especificamente essa contratação?
Interrogado:- Não, não tratei, isso já veio diretamente para nós pronto, só para co-
lheita de assinatura e depois nós só emitimos a nota, recebemos os valores e trans-
formamos isso em dinheiro.
Juiz Federal:- Houve prestação de serviço?
Interrogado:- Não houve prestação de serviço, excelência.”
(trecho do depoimento de ROBERTO MORALES, reduzido a termo no evento 611)

Quanto  ao  contrato  celebrado  com  a  MORALES  E  DE  PAULA
ADVOGADOS ASSOCIADOS,  ROBERTO TROMBETA e  RODRIGO MORALES ambos
afirmaram que a formalização do negócio jurídico simulado se deu com o intuito de
gerar dinheiro em espécie para a OAS, a qual agia em nome de todo o Consórcio
NOVO CENPES.

Juiz Federal:- Um outro contrato aqui do próprio Novo Cenpes com Morales e De
Paula Advogados Associados, em 07 do 11 de 2011, no valor de 700 mil.
Interrogado:- Também, essa empresa Morales e De Paula é uma empresa de advoca-
cia, cuja é do meu sócio, como eu não sou advogado, embora falam que eu não sou,
a Mariana, que é funcionária nossa, que tinha lá não sei se 5 por cento, tá, e aí foi
feito o contrato com o Novo Cenpes, também não foi feito trabalho.
Juiz Federal:- Isso foi o contato com esse, para esse contrato foi também o pessoal da
OAS ou foram outras pessoas?
Interrogado:- Da OAS, tudo envolvendo isso é OAS.
Juiz Federal:- Quem eram os seus contatos na OAS, o senhor já mencionou?
Interrogado:- Sim, Roberto Cunha, José Ricardo Bergolio e o Mateus Coutinho.
Juiz Federal:- E esses recursos eram então caixa 2 da OAS?
Interrogado:- Caixa 2.
(trecho do depoimento de ROBERTO TROMBETA, reduzido a termo no evento 611)

“Juiz Federal:- Outro contrato, Morales e De Paula Advogados Associados, 07 do 11
de 2011, no valor de 700 mil reais.
Interrogado:- Os mesmos moldes, excelência, esse contrato também nos veio pronto,
só apenas para colheita de assinaturas, depois nós emitimos a nota, recebemos os
valores e transformamos isso em dinheiro para a OAS.
Juiz Federal:- Foi prestado algum serviço?
Interrogado:- Não foi prestado serviço, excelência.”
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(trecho do depoimento de RODRIGO MORALES, reduzido a termo no evento 611)

Os réus operadores financeiros afirmaram, ainda, que era cobrado 20%
do valor de cada transação para pagamento dos impostos das operações forjadas e
remuneração dos operadores, de modo que o valor remanescente era entregue em
espécie para funcionários da OAS.

“Juiz  Federal:- Tá,  e  o  senhor  e  o  seu  sócio  ficavam  com  algum  spread,  algum
percentual?
Interrogado:- Na verdade nós cobrávamos 20 por cento, tá ok, disso daí, 14 e 75 era
dos impostos federais, 2 por cento municipal, e aí a gente para conseguir dinheiro em
espécie se comprava dinheiro no mercado de dois a dois meses, a diferença era para
nós.
Juiz Federal:- O dinheiro era entregue a quem?
Interrogado:- Ao Ricardo... Eu tenho umas anotações aqui, é o Ricardo, tem também
o Cunha, o Roberto Cunha, o Mateus, e aí tem mais dois que, se o senhor permitir, eu
olho aqui que eu anotei, que eu não lembro o nome porque não era sempre, assim,
não era eu que entregava isso.”
(trecho do depoimento de ROBERTO TROMBETA, reduzido a termo no evento 611)

“Juiz Federal:- Cobravam, ficavam com algum percentual?
Interrogado:- Era cobrado 20 por cento, desses 20 por cento nós pagávamos mais ou
menos 16.53 de impostos federais e municipais, sobravam para nós aí uns 2, 3 por
cento.
Juiz Federal:- Esse dinheiro era repassado as suas empresas como?
Interrogado:- Eles eram repassados através de TEDs da OAS, no caso, nós recebíamos
e posteriormente ou sacávamos ou comprávamos dinheiro vivo.
Juiz Federal:- E esse dinheiro em espécie era devolvido à OAS ou entregue a tercei-
ros?
Interrogado:- Não, sempre foi devolvido e entregue à OAS em nosso escritório, exce-
lência.”
(trecho do depoimento de RODRIGO MORALES, reduzido a termo no evento 611)

Em  virtude  do  acordo  de  colaboração  premiada  celebrado  com  o
parquet federal, ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES forneceram planilha50

de  controle  de  entrada  do  Edifício  Fortaleza,  sede  de  seus  escritórios,  a  qual
corrobora  documentalmente  as  visitas  realizadas  pelos  funcionários  da  OAS
mencionados pelos acusados e encarregados do recebimento de valores obtidos por
meio  da  celebração  dos  contratos  fraudulentos.  No período compreendido  entre
13/02/2009 e 05/11/2013, JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI esteve no local
cerca  de  52  vezes,  enquanto,  no  período  compreendido  entre  13/01/2009  e
30/10/2012,  MATEUS  COUTINHO esteve  no  mesmo local  por  cerca  de  30  vezes.
ROBERTO CUNHA, por sua vez, esteve no edifício 44 vezes no período compreendido
entre 18/10/2010 e 19/12/2013.

Insta  salientar,  neste  sentido,  que,  além de ser  a  líder  do Consórcio
NOVO  CENPES,  a  OAS  agia  em  nome  do  Consórcio  também  nestes  atos

50 Referida planilha encontra-se acautelada na secretaria do Juízo, conforme demonstra a certidão
acostada ao evento 1, OUT9 dos autos 5032688-05.2015.4.04.7000.
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dissimulados.  Assim,  embora  as  tratativas  e  retiradas  de  dinheiro  em espécie  se
dessem por  representantes da OAS,  os  contratos forjados foram assinados por
todas as empresas consorciadas.  Há de se ressaltar,  ainda, que o fato de que o
contrato relativo à MRTR, embora datado de 2008, foi assinado em 2012, o que leva à
conclusão  de  que  os  representantes  das  empresas  consorciadas  possuíam  plena
ciência da ilicitude do ato.

Não  obstante  os  depoimentos  acima  destacados  e  os  elementos
probatórios já indicados, restou provado que a empresa MRTR GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA. - ME caracteriza-se como verdadeira “empresa de fachada”, de modo que era
utilizada  por  ROBERTO  TROMBETA e  RODRIGO  MORALES,  seus  únicos  sócios,
única e exclusivamente, para lavagem de ativos mediante a celebração de contratos
fraudulentos e emissão de notas fiscais sem lastro na efetiva prestação de serviços.

Através do Relatório de Análise nº 20/2015, elaborado pela Assessoria
de Pesquisa e Análise desta Força Tarefa51, foi possível constatar que, entre os anos de
2010  e  2013,  as  empreiteiras  UTC  PARTICIPAÇÕES,  CONSTRUTORA  OAS,  UTC
ENGENHARIA e CONSTRAN, todas envolvidas na denominada Operação Lava Jato,
declararam ter efetuado pagamentos à empresa MRTR GESTÃO EMPRESARIAL LTDA. -
ME, pela execução de serviços, em valores que, somados, atingiram a quantia de R$
67.634.518,84.

No  entanto,  muito  embora  esses  R$  67.634.518,84 tenham  sido
recebidos das construtoras a título de serviços supostamente prestados, segundo os
dados  obtidos  no  sistema do Ministério  da  Fazenda52,  a  empresa  MRTR GESTAO
EMPRESARIAL  LTDA  –  ME  está  registrada  com  CNAE  4789-0-99  –  Comércio
varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

Outrossim, em que pese os altíssimos valores pagos pelas empreiteiras
à MRTR GESTAO EMPRESARIAL LTDA – ME, esta não apresentou em seus quadros
funcionais, nos referidos anos, nenhum empregado registrado, conforme informações
obtidas  através  do  sistema  RAIS53,  corroborando  que  os  pagamentos  efetuados
tinham como referência instrumentos contratuais falsos e notas fiscais  “frias”,  sem
que houvesse a prestação de nenhum dos serviços estabelecidos contratualmente, de
modo  que  os  documentos  não  passavam  de  instrumento  de  dissimulação  da
verdadeira origem dos valores.

Tal  cenário é reforçado,  ainda,  pelo fato de que a MRTR não possui
sequer um  website,  o que seria de se esperar de uma prestadora de serviços que
recebeu R$ 67.634.518,84 de apenas 4 de seus clientes, no prazo de 5 anos.

Some-se  a  isso  o  fato  de  que  o  endereço  da  MRTR  constante  do
contrato firmado com o Consórcio NOVO CENPES (Av. Brasil, nº 402, sala 03, Jardim
São Luis, Santana do Parnaíba/SP) é endereço comercial bastante modesto, que se
mostra  no  mínimo  incompatível  com  o  de  uma  empresa  cujos  serviços  são

51 Anexo 149.
52 Evento 01, OUT139.
53 Relatório de análise nº 20/2015, elaborado pelo Setor de Pesquisa e Análise desta Força Tarefa

(Evento 01, OUT151).
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responsáveis por uma movimentação financeira tão expressiva, como se evidencia no
já citado Relatório de Informação nº 20/2015.

Por fim, os dados atualmente constantes nos sistemas do Ministério da
Fazenda54 indicam que a  MRTR GESTAO EMPRESARIAL  LTDA –  ME localiza-se  no
mesmo  endereço  de  outra  empresa  da  qual  RODRIGO  MORALES é  sócio,  a
MORALES E DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS, também utilizada como meio de
lavagem de ativos, embora ambas estejam em situação ativa.

No que se  refere  ao  escritório  MORALES E  DE  PAULA ADVOGADOS
ASSOCIADOS, o Relatório de Informação nº 161/2016 da Assessoria de Pesquisa e
Análise da Procuradoria da República no Paraná55 demonstra que, tendo iniciado suas
atividades no ano de 2005,  recebeu mais  de 5 milhões de reais  de empresas de
construção relacionadas ao cartel atuante no seio da PETROBRAS e que admitiram a
utilização  dos  serviços  de  ROBERTO  TROMBETA e  RODRIGO  MORALES para
lavagem de ativos e formação de caixa 2 (OAS,  UTC e COESA56,  além do próprio
Consórcio NOVO CENPES). 

Corroborando  o  quanto  afirmado  pelos  operadores,  ambos  os
documentos e pagamentos efetuados pelo Consórcio NOVO CENPES em favor das
empresas comandadas por  ROBERTO TROMBETA e  RODRIGO MORALES,  MRTR
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA e MORALES E DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS,
não foram lastreados em efetiva prestação de serviços, tendo a exclusiva finalidade
de gerar dinheiro em espécie para pagamento das propinas acordadas com RENATO
DUQUE,  PEDRO  BARUSCO e  PAULO  FERREIRA em  razão  da  contratação  do
Consórcio NOVO CENPES pela PETROBRAS.

Observa-se,  ainda,  que,  muito  embora  ROBERTO  TROMBETA e
RODRIGO  MORALES mantivessem  relação  mais  próxima  com  a  empresa  OAS,
empresa líder do Consórcio NOVO CENPES, e responsável, mediante a atuação dos
executivos JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI, MATEUS COUTINHO e ROBERTO
CUNHA, por angariar os valores em espécie nos escritórios de ROBERTO TROMBETA
e  RODRIGO  MORALES,  todas  as  empreiteiras  componentes  do  Consórcio,
representadas  por  AGENOR MEDEIROS,  e  JOSÉ  ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO,
pela  OAS,  RICARDO  PERNAMBUCO e  RICARDO  PERNAMBUCO  JÚNIOR,  pela
CARIOCA,  EDISON COUTINHO,  pelo grupo SCHAHIN e  ROBERTO CAPOBIANCO,
pela  CONSTRUCAP,  e  GENÉSIO  SCHIAVINATTO  JÚNIOR pela  CONSTRUBASE,
mantinham ciência e anuíram com esses atos.

Por oportuno, observe-se que JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI,
MATEUS COUTINHO e ROBERTO CUNHA eram funcionários da OAS subordinados a
AGENOR MEDEIROS, representante da OAS no Consórcio NOVO CENPES, e a JOSÉ
ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO,  presidente  da  construtora,  responsáveis  desde  a
divisão de mercado das obras entre as empreiteiras – a qual levou à contratação do

54 Evento 01, OUT139 e 149.
55 Evento 01, OUT152 e 153.
56 A COESA ENGENHARIA é subsidiária da CONSTRUTORA OAS, que tem 99,99% de participação em

seu capital social, conforme informação nº 130/2014 da SPEA/PGR (Evento 01, OUT154).
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Consórcio  NOVO CENPES  pela  PETROBRAS  –  até  pelo  oferecimento,  promessa  e
operacionalização de pagamento de vantagens indevidas a funcionários da estatal e
agentes políticos que lhes davam sustentação no cargo.

Destaque-se  que,  mesmo  nos  casos  em  que  AGENOR se
responsabilizava por realizar os contatos para pagamento dos valores ilícitos, o poder
para  decidir  sobre  a  sua  prática,  interrupção  e  circunstâncias  era  de  todos  os
representantes das empresas consorciadas, ou seja,  além de  AGENOR MEDEIROS,
detinham  poder  JOSÉ  ALDEMÁRIO  PINHEIRO  FILHO pela  OAS,  RICARDO
PERNAMBUCO e  RICARDO  PERNAMBUCO  JÚNIOR,  pela  CARIOCA,  EDISON
COUTINHO, pelo grupo SCHAHIN,  ROBERTO CAPOBIANCO, pela CONSTRUCAP, e
GENÉSIO SCHIAVINATTO JÚNIOR pela CONSTRUBASE.

Tal  situação  é  ainda  mais  clara  na  presente  situação  em  que  os
pagamentos  foram  realizados  no  interesse  e  com  recursos  do  Consórcio  NOVO
CENPES.  RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, executivo da empresa CARIOCA, ao ser
ouvido  perante  este  Juízo  na  condição  de  testemunha,  manifestou  integral
conhecimento e domínio sobre o fato de o Consórcio, como um todo, ter se utilizado
do  serviço  de  operadores  financeiros  para  promover  o  pagamento  das  propinas
devidas por todas as empresas.

“Ministério  Público  Federal:- Me  parece  que  há  alguns  contratos  assinados  pelo
consórcio,  pela  pessoa  jurídica  do  consórcio,  por  exemplo,  com  as  empresas  de
Roberto Trombeta e Rodrigo Morales, e esses contratos do consórcio foram assinados
não  apenas  pela  empresa  líder,  mas  por  funcionários  de  todas  as  empresas
consorciadas, das cinco.
Depoente:- Exato.
Ministério Público Federal:- Então essas cinco empresas, ao menos que assinaram es-
ses contratos, quando o senhor disse que eram feitos pagamentos pelo consórcio, sa-
biam que aquilo eram...
Depoente:- Sabiam, eu não sabia, eu só vim a saber de contratos com Roberto Trom-
beta e Rodrigo Morales quando aconteceu a operação lava-jato e os documentos do
Cenpes, até porque os documentos fiscais, todos os documentos, pela lei, ficam com a
empresa líder do consórcio, então como eu não tinha o dia a dia operacional da obra
do Cenpes eu não sabia, mas...
Ministério Público Federal:- Mas o senhor sabia que o consórcio estava pagando o
valor que era devido por todas as empresas?
Depoente:- Sabia, sabia.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

Comprova, ainda, o envolvimento dos dirigentes de todas as empresas
consorciadas  o  fato  de  que  tanto  os  contratos  quanto  os  aditivos  e  termos  de
encerramento celebrados com as empresas de  ROBERTO TROMBETA e  RODRIGO
MORALES, foram assinados por funcionários de todas as consorciadas.

Como se depreende da análise  dos instrumentos  assinados juntados
aos autos57,  foram eles subscritos,  em nome do CONSÓRCIO NOVO CENPES,  por

57  Evento 01, OUT136 a 138.
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ANTONIO CARLOS  PASSOS,  WILLIAM CÉSAR  MOREIRA  DE  SOUZA,  AILSON AGIB
PEREIRA, LUIZ DANIEL VIEIRA, SÉRGIO RODRIGUES OLIVEIRA FILHO, RODRIGO LIMA
MAGALHÃES, CELSO VERRI VILLAS BOAS e DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA. Consulta
aos bancos de dados disponíveis à Secretaria de Pesquisa e Análise deste Ministério
Público  Federal  vincula  os  3  primeiros  à  OAS,  LUIZ  à  SCHAHIN,  SÉRGIO  à
CONSTRUBASE, RODRIGO à CARIOCA e os dois últimos à CONSTRUCAP58.

No  entanto,  o  fato  de  que  não  foram  os  próprios  executivos  que
assinaram os instrumentos contratuais não afasta a responsabilidade deles, visto que
seus subordinados atuavam mediante ordens e orientações de superiores.

Neste  sentido,  no  que  se  refere  à  OAS,  líder  do  Consórcio  NOVO
CENPES,  nos  autos  nº  5025847-91.2015.4.04.700059 e  5083376-05.2014.4.04.7000,
foram imputados a AGENOR e LÉO PINHEIRO atos de lavagem realizados por meio
de contratos e notas fiscais ideologicamente falsos com as empresas dos operadores
financeiros  MARIO GOES e  ALBERTO YOUSSEF.  Em ambos os  casos,  os  contratos
simulados  foram  assinados  por  diferentes  funcionários  do  grupo  OAS,  ficando
evidente que, independentemente da responsabilidade penal dos subscritores, a ação
era coordenada, em última instância, por  LÉO PINHEIRO e  AGENOR, como restou
reconhecido  por  este  Juízo  na  sentença  proferida  nos  autos  5083376-
05.2014.4.04.700060.

É evidente que, quando verificada situação em que realizadas diferentes
operações de lavagem, por intermédio de vários funcionários e operadores e com a
mesma  finalidade,  qual  seja,  o  pagamento  de  propina  em  razão  da  atuação
cartelizada e corrupção no âmbito da PETROBRAS, há uma coordenação dos fatos
pelas esferas superiores da empresa, sobretudo quando demonstrado, como no caso
dos autos, que tais dirigentes atuaram diretamente nas atividades de cartel, fraudes à
licitação e corrupção praticadas em detrimento da Estatal.

A  ciência,  decisão  e  ordem  de  GENÉSIO em  relação  aos  atos  de
lavagem  é  ainda  mais  clara,  visto  que,  além de  ter  atuado  em todos  os  crimes
antecedentes, como já exposto, agiu diretamente nos atos de lavagem realizados pela
CONSTRUBASE  para  repasse  de  propina  a  PAULO  FERREIRA por  meio  de
ALEXANDRE ROMANO, como será detalhado adiante.

No que se refere às reuniões realizadas pelo Consórcio NOVO CENPES,
GENÉSIO foi identificado por outros participantes das reuniões como representante
da CONSTRUBASE. Além disso, o executivo da CONSTRUBASE foi um dos responsá-
veis pela corrupção do então secretário de finanças do Partido dos Trabalhadores,
PAULO FERREIRA.

58  Evento 01, OUT123 a 130.
59  A denúncia originalmente deu início ao processo autuado com o nº 5012331-04.2015.4.04.7000, já

sentenciado (Anexos 95 e 10). Todavia, a fim de resguardar o direito dos acusados presos à razoável
duração do processo, houve desmembramento do feito, pelo que os réus AGENOR e LÉO PINHEI-
RO atualmente respondem às acusações nos autos 5025847-91.2015.4.04.7000.

60  Evento 554, SENT12.
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Assim,  GENÉSIO  SCHIAVINATO,  na  condição  de  representante  da
CONSTRUBASE,  tendo  conhecimento  e  atuação  em  todas  as  atividades  e  crimes
antecedentes  aos  atos  de  lavagem  de  dinheiro,  possuía  plena  ciência  dos  atos
praticados por seus subordinados com intuito de dissimular a origem do recursos
oriundos da atividade criminosa do Consórcio NOVO CENPES.

No que se refere ao executivo da CONSTRUCAP, como já demonstrado
anteriormente  ROBERTO  CAPOBIANCO,  na  condição  de  diretor  da  empreiteira,
possuía atuação direta nas atividades relativas ao cartel, participando diretamente das
reuniões relacionadas à obra do CENPES e dos atos ilícitos praticados no âmbito do
Consórcio, tendo sido peça essencial no que se refere aos acertos estabelecidos com
a WTORRE para que desistisse do certame. Rememore-se que, além de participar das
reuniões das consorciadas,  ROBERTO CAPOBIANCO foi,  segundo narrou  EDISON
COUTINHO,  responsável  por  sugerir  o  limite  financeiro  do valor  que poderia  ser
pago à WTORRE a título de dissuasão quanto à licitação da obra do NOVO CENPES.

No mesmo sentido, ao reconhecer que, como representante da CONS-
TRUCAP, assinou contratos e aditivos celebrados com as empresas de MRTR GESTÃO
EMPRESARIAL e MORALES E DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS, o funcionário
CELSO VERRI VILAS BOAS afirmou em depoimento perante a autoridade policial que
acredita ter subscrito os atos por determinação superior de ROBERTO CAPOBIANCO.

O fato de que  ROBERTO CAPOBIANCO exercia função no sentido de
instruir  agentes é  corroborado pelo  quanto relatado no interrogatório  judicial  de
ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, ocasião em que afirmou que respondia a RO-
BERTO CAPOBIANCO dentro da CONSTRUCAP, assim como, conforme demonstrado
acima, as decisões acerca da relação entre a CONSTRUCAP e ALEXANDRE ROMANO
eram também feitas por ROBERTO CAPOBIANCO. Vejamos:

“Juiz Federal:- O senhor respondia a quem dentro da empresa?
Interrogado:- De 2008  adiante ao doutor Roberto Capobianco na parte operacional,
até 2011, final de 2011.
Juiz Federal:- Mas o senhor Roberto Capobianco era da Construcap?
Interrogado:- Era da Construcap, ele era acionista da Construcap.
Juiz Federal:- Mas ele não tinha uma posição formal dentro da Ferreira Guedes?
Interrogado:- Estatutariamente não, estatutariamente não.
Juiz Federal:- E não estatutariamente?
Interrogado:-Sim, não estatutariamente sim. O comando era seguido, era determina-
do pela mesma estrutura de comando.
(trecho do depoimento de ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 619)

Assim, tendo restado demonstrado que ROBERTO CAPOBIANCO tinha
pleno conhecimento e atuação no âmbito dos ilícitos perpetrados pelo Consórcio
NOVO CENPES, não há como se cogitar que não detinha ciência e, mais do que isso,
que  não  era  o  responsável  por  orientar  seus  subordinados  a  agirem  de  forma
dissimulada.

No que se refere à atuação de pessoas vinculadas à CARIOCA, todos os
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atos ocorriam com a anuência e sob a orientação RICARDO PERNAMBUCO, como a
negociação de propinas destinadas a empregados da PETROBRAS e a lavagem destes
valores. Embora tenha atuado diretamente nos atos de lavagem de dinheiro pratica-
dos em conjunto de  ADIR ASSAD e MARIO GOES, mantinha pleno conhecimento
dos demais ilícitos perpetrados por seus subordinados, visto que contava com o auxí-
lio de funcionários da CARIOCA, principalmente no que se refere à participação na
execução material dos atos (como assinatura dos contratos, por exemplo), os quais
agiam a seu mando e de RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR. 

Nesse  sentido,  por  exemplo,  ao  se  referirem,  em seus  depoimentos
prestados perante o Juízo, aos mecanismos utilizados para a obtenção de dinheiro
em espécie para pagamento de propina, RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR e RICAR-
DO PERNAMBUCO referiram a atuação da funcionária TÂNIA FONTENELLE, respon-
sável por produzir recursos por meio de empresas como as de ADIR ASSAD, sob or-
dens dos executivos:

“Ministério Público Federal:- Agora a geração desse dinheiro que o senhor vinha fa-
lando, sobre as notas fiscais, qual era a pessoa que os senhores contratavam pra fa-
zer esse...
Depoente:- Não, nós tínhamos uma pessoa da confiança da família, que é a Tânia
Fontenele, que também está aqui no processo, ela era a pessoa que era responsável
por fazer toda essa operação de caixa 2, com a nossa ciência, com a ciência de meu
pai, autorizado sempre, e ela então fazia contratos com as empresas que ela identifi-
cava que poderiam fazer esses contratos e depois distribuía esse dinheiro.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

“Juiz Federal:- E pagamentos em espécie, como foram feitos?
Interrogado:- Pagamentos em espécie eram feitos também, na nossa leniência isso
foi posto, havia uma funcionária bem antiga nossa, de muita confiança minha, parti-
cularmente, e que contatava determinadas empresas, algumas empresas que tinham,
que trabalhavam pra nós, então superfaturavam, algumas outras que nem superfa-
turavam, e essas empresas inclusive foram todas já entregues aí nessa nossa colabo-
ração, depois nas leniências, então aí esses recursos iam sendo gerados.
Juiz Federal:- Eu vou interromper um minutinho aqui só para interromper o tamanho
do áudio.
Juiz Federal:- Então nessa ação penal 5037800, continuidade do depoimento do se-
nhor Ricardo Backheuser Pernambuco, continuidade das questões do Juízo. O senhor
mencionou que tinha uma funcionária que cuidava disso, como é o nome dessa fun-
cionária?
Interrogado:- É Tânia, Tânia Fontenelle.
Juiz Federal:- Ela cuidava disso diretamente ou ela tinha autonomia, vamos dizer as-
sim, definir esses instrumentos, ou os instrumentos eram indicados a ela, “Faça as-
sim, procure fulano x, procure fulano y”?
Interrogado:- Não, ela tinha uma autonomia, ela tinha, enfim, na medida em que
existiam empresas que trabalhava conosco, empresas que eventualmente eram indi-
cadas, então ela tinha uma autonomia pra geração desses recursos, ela recebia infor-
mações do que que, qual era a demanda, o que era necessária, e ela ia vendo lá o
que conseguia gerar.”
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(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO, reduzido a termo no evento
611)

Assim,  RICARDO PERNAMBUCO mantinha plena ciência e poder de
decisão e mando sobre todos os atos ilícitos praticados em favor da CARIOCA, desde
os ajustes fraudatórios às licitações até a corrupção de funcionários públicos e agen-
tes políticos. Não é diferente no que se refere aos atos de lavagem de ativos, como
relatou TÂNIA MARIA SILVA FONTANELLE.

“Ministério Público Federal:- E a senhora recebia esses valores a mando de quem
dentro da Carioca?
Depoente:- Esses valores primeiro me eram autorizados pelo doutor Ricardo Pernam-
buco, que pedia pra eu entregar a diretores que me fizessem a solicitação dessa gera-
ção, eu nunca participei de nenhuma tratativa, enfim, eu apenas entregava para o
diretor, para os diretores que me solicitavam, e eu não sabia qual o destino, se era
pra alguma obra específica, enfim, ou para alguma doação de campanha eleitoral,
isso eu não tenho conhecimento, porque o que me passavam era apenas a ordem,
não cabia a mim saber a ordem da presidência da empresa, dos acionistas ou dos di-
retores, e eu repassava pra quem tinha me solicitado. Agora o destino eu não tenho
conhecimento.”
(trecho do depoimento de TÂNIA MARIA SILVA FONTANELLE, reduzido a termo no
evento 352)

Deste  modo,  é  evidente  que,  quanto  à  geração  de  recursos  para
pagamento  de  propina  e  os  correlatos  procedimentos  de  lavagem  de  ativos,
RICARDO PERNAMBUCO detinha plena ciência  de todos  os  atos  e  instruía  seus
funcionários a agirem conforme suas ordens.

EDISON COUTINHO,  por sua vez, era responsável pela representação
da SCHAHIN nas reuniões do Consórcio NOVO CENPES e questões a ele relativas, tal
como o acerto de vantagens indevidas a serem pagas em favor de agentes públicos e
políticos, assim como no que se refere ao episódio concernente à WTORRE.

A atuação de EDISON COUTINHO é reforçada quando se observa que
ele foi identificado por  diversas testemunhas como representante da SCHAHIN nas
reuniões realizadas para a divisão das obras que implicaram a escolha do Consórcio
NOVO CENPES para vencer a licitação em tela, assim como o próprio EDISON COU-
TINHO assumiu sua participação na organização criminosa enquanto representante
da SCHAHIN, conforme será demonstrado adiante.

Conforme demonstrado anteriormente,  EDISON COUTINHO também
foi peça-chave na execução de acordo entre o Consórcio NOVO CENPES e a WTORRE,
sendo o responsável por representar os interesses do Consórcio na negociação trava-
da com PAULO REMY GILLET NETO.

Além disso, nessa toada, ressalte-se documento intitulado “Programa de
Ação – 2008”,  apreendido na residência  de  EDISON COUTINHO,  e  que descreve,
como um de seus objetivos ou tarefas, a execução dos “serviços objeto do contrato
para prestação de serviços de construção predial para ampliação do centro de pesqui-
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sas e desenvolvimento (CENPES), na forma do consórcio entre: Oas, Construbase, Cari-
oca, Schahin e Construcap”, apresentando, em sua fls. 03, organograma da equipe, en-
cabeçado por “EDISON F. COUTINHO”61.

Tal documento reforça que EDISON COUTINHO controlava as ações da
SCHAHIN em todos os assuntos relacionados ao Consórcio NOVO CENPES, tanto em
práticas  lícitas  quanto  ilícitas,  sobretudo nas  reuniões  para  fraude  à  licitação  em
comento.

MARIO GOES, responsável pela intermediação entre os empregados da
PETROBRAS e as empreiteiras, referiu que JOSÉ ANTÔNIO SCHWARZ foi apresenta-
do a ele por EDISON COUTINHO como figura de dentro da SCHAHIN que teria ca-
pacidade para autorizar pagamentos ilícitos, o que revela a plena ciência de EDISON
COUTINHO no que se refere à atuação ilícita de sua empresa:

“Ministério Público Federal:- Certo. Acaso o senhor se recorda em dizer quem são as
pessoas que eu vou dizer o nome agora, conhece a pessoa de João Antônio Marsílio
Schwarz, da Schahin Construtora?
Depoente:- O João Antônio eu conheci porque dos recebimentos da Schahin, nós es-
távamos com uma série de dificuldades e o Edison, como eu acho que ele não tinha
força, ele me disse que não tinha capacidade, ele me apresentou a essa pessoa que
eu acho que era Diretor da Schahin, fui apresentado a ele, mas de qualquer maneira
não conseguiu se resolver os recebimentos que estavam devidos na época. Então eu
nunca recebi nada dele.
Ministério  Público  Federal:- Mas  o  Edison  apresentou  o  João  Antônio  Marsílio
Schwarz como alguém que teria capacidade para autorizar esses pagamentos?
Depoente:- Sim, senhor.”
(trecho do depoimento de MARIO GOES, reduzido a termo no evento 354)

Considerando  o  quanto  demonstrado,  a  única  direção  na  qual  os
elementos  probatórios  referidos  acima  apontam  é  no  sentido  de  que  AGENOR
FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS,  LÉO PINHEIRO,  RICARDO PERNAMBUCO,
EDISON  FREIRE  COUTINHO,  ROBERTO  RIBEIRO  CAPOBIANCO e  GENÉSIO
SCHIAVINATTO JÚNIOR,  além de responsáveis pelos atos de fraude à licitação e
corrupção  em  benefício  do  Consórcio  NOVO  CENPES  e  em  detrimento  da
PETROBRAS,  tinham  plena  ciência  dos  atos  praticados  por  seus  subordinados  e
autorizaram o pagamento de vantagens indevidas valendo-se dos atos de lavagem
realizados  por  intermédio  das  empresas  de  ROBERTO  TROMBETA e  RODRIGO
MORALES.

Dessa  forma,  comprovada  a  materialidade  e  autoria  do  delito  em
questão,  requer-se  a  condenação  de  AGENOR  MEDEIROS,  JOSÉ  ALDEMÁRIO
PINHEIRO  FILHO,  RICARDO  PERNAMBUCO,  EDISON  COUTINHO,  ROBERTO
CAPOBIANCO,  GENÉSIO  SCHIAVINATTO  JÚNIOR,  ROBERTO  TROMBETA  e
RODRIGO MORALES  pela prática, por 4 (quatro) vezes, no período compreendido
entre 08/04/2008 e 18/05/2015,  na forma do art. 71 do Código Penal, do delito de
lavagem de dinheiro, tipificado pelo  art. 1º, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, pela

61 Evento 01, OUT 191
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dissimulação  da  origem,  movimentação,  disposição  e  propriedade  de  R$
2.195.000,00, assim como pela prática, por 2 (duas) vezes, no período compreendido
entre 07/11/2011 e 02/04/2012,  na forma do art. 71 do Código Penal, do delito de
lavagem de dinheiro, tipificado pelo  art. 1º, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98, pela
dissimulação da origem, movimentação, disposição e propriedade de R$ 700.000,00.

3.3.1.2. Contratos entre a CARIOCA e as empresas de ADIR ASSAD

Imputou-se  aos  denunciados  RICARDO PERNAMBUCO e  ADIR AS-
SAD, a prática, no período compreendido entre 01/09/2008 e 16/12/2008, do delito
de lavagem de capitais – tipificado pelo art. 1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9613/98 (na
redação anterior à Lei 12.683/2012) –, por terem dissimulado a origem, movimenta-
ção, disposição e propriedade de pelo menos R$ 1.287.501,00, provenientes dos cri-
mes de carte, fraude à licitação, corrupção e associação criminosa, mediante a forma-
lização de contrato e a emissão de uma nota fiscal simulada de prestação de serviços
entre a CARIOCA CHRISTIANE-NIELSEN ENGENHARIA S/A e a empresa LEGEND EN-
GENHEIROS ASSOCIADOS LTDA., para a posterior realização do respectivo pagamen-
to.

Imputou-se, ainda, aos denunciados RICARDO PERNAMBUCO e ADIR
ASSAD, a prática, no período compreendido entre 11/02/2009 e 15/04/2009, do deli-
to de lavagem de capitais – tipificado pelo art. 1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9613/98
(na redação anterior à Lei 12.683/2012) –, por terem dissimulado a origem, movimen-
tação, disposição e propriedade de R$ 820.000,00, provenientes dos crimes de car-
tel, fraude à licitação, corrupção e associação criminosa, mediante a formalização de
contrato e a emissão de uma nota fiscal simulada de prestação de serviços entre a
CARIOCA CHRISTIANE-NIELSEN ENGENHARIA S/A e a empresa ROCK STAR MARKE-
TING LTDA., para a posterior realização do respectivo pagamento.

A  materialidade  dos  delitos  restou  demonstrada  pelos  seguintes
elementos  probatórios:  i) cópias  fornecidas  pelos  colaboradores  RICARDO
PERNAMBUCO e RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR, incluindo contrato, nota fiscal e
comprovante  bancário  das  transações  com  a  ROCK  STAR  e  nota  fiscal  e
demonstrativo bancário da operação realizada com a LEGEND62; ii) dados decorrentes
do  afastamento  do  sigilo  bancário  das  empresas  LEGEND  ENGENHEIROS
ASSOCIADOS e ROCK STAR MARKETING LTDA.63; iii) depoimentos prestados por réus
e  testemunhas  perante  o  Juízo;  e  iv)  evidências  de  que  os  serviços  objeto  dos

62 Os quais foram entregues a este Ministério Público Federal pelo colaborador RICARDO PERNAM-
BUCO  JUNIOR  quando  da  tomada  de  seu  depoimento,  e  juntados  aos  autos  5061501-
42.2015.404.7000, evento 20 (Evento 01, OUT156 a 158). Como consta do “rol dos elementos de
prova” apresentados por RICARDO PERNAMBUCO em seu termo de colaboração nº 5, não foi loca-
lizado o contrato firmado com a LEGEND, mas sim a respectiva nota fiscal, demonstrativo bancário
de pagamento e outros documentos internos à CARIOCA relacionados ao adimplemento (Evento
01, OUT35).

63Evento 01, OUT156 a 158
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contratos não foram executados, servindo como artifício para dissimular os repasses
dos valores ilícitos decorrentes dos crimes antecedentes.

Ao serem ouvidos perante o Juízo, RICARDO PERNAMBUCO e RICAR-
DO PERNAMBUCO JÚNIOR, executivos da CARIOCA, assumiram que os contratos e
notas fiscais formalizados com as empresas de ADIR ASSAD tinham como principal
objetivo servir como pretexto para gerar dinheiro em espécie em favor da construto-
ra, o qual era posteriormente utilizado para efetuar o pagamento de vantagens inde-
vidas a diretores da PETROBRAS:

“Juiz Federal:- O Ministério Público se reporta na denúncia a contratos entre a Cario-
ca e duas empresas chamadas Legend Engenheiros e a outra Rock Star Marketing. O
senhor tinha conhecimento na época que essas empresas teriam sido utilizadas de
maneira fraudulenta ou isso foi uma negociação normal?
Interrogado:- Não, essas empresas geraram, na verdade uma delas inclusive até fez
um patrocínio de stock car, mas houve um, enfim, superfaturamento, não sei qual é
essa relação, e a outra não houve nada, foi uma geração de recursos, então essas
empresas, como outras, foram gerando a caixa, não havia, assim uma, uma relação
direta, causa e efeito, gera aqui para pagar ali, não sei se…”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO, reduzido a termo no evento
611)

“Ministério Público Federal:- Então as empresas do senhor Adir Assad faziam contra-
tos, recebiam dinheiro e devolviam quando prestavam serviços, é isso?
Depoente:- Com a Carioca as empresas do senhor Adir Assad tiveram dois contratos
com a Carioca, uma foi a Rock Star que fazia patrocínio, se eu não me engano, de
corrida de stock-car, foi feito esse patrocínio, a Carioca patrocinou durante 1 ano um
carro de stock-car, mas esse contrato tinha um valor maior, então ele fazia a devolu-
ção desse valor, e também tinha a empresa Legend que também fez, essa não fez
serviço, fez só geração de caixa 2 pra nós.
Ministério Público Federal:- O senhor tem conhecimento também de como eram fei-
tas também os pagamentos às empresas do Mário Góes, eram feitos contratos falsos
também ou era feito entrega em dinheiro?
Depoente:- Não, as empresas... Nós não tivemos nenhum contrato com a empresa de
Mário Góes, ou com as empresas de Mário Góes, com o Mário Góes nós fizemos as
entregas de duas maneiras, ou em espécie ou em depósitos no exterior da conta de
meu pai para a conta que ele indicava.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

Em virtude do acordo de colaboração premiada celebrado,  RICARDO
PERNAMBUCO forneceu os instrumentos contratuais e notas fiscais superfaturados
ou simulados relativos às empresas de ADIR ASSAD, ocasião em que também decli-
nou que, a fim de obter dinheiro em espécie para pagamento de propina a  PEDRO
BARUSCO por meio de MARIO GOES em razão dos contratos celebrados com a PE-
TROBRAS (incluindo o obtido pelo Consórcio NOVO CENPES), valeu-se dos serviços
de ADIR ASSAD e outros operadores, com os quais a CARIOCA formalizava contratos
e notas fiscais superfaturados ou simulados.
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Tal cenário é corroborado pelo depoimento da ex-funcionária da CARI-
OCA, TÂNIA MARIA SILVA FONTANELLE, responsável pela área administrativo-finan-
ceira da construtora e pela operacionalização interna dos contratos e pagamentos.
Na ocasião, ao ser ouvida como testemunha, revelou que a relação entre a CARIOCA
e as empresas de ADIR ASSAD se dava com um intuito de gerar dinheiro em espécie,
e não a efetiva prestação dos serviços declarados nos contratos e notas fiscais:

“Ministério Público Federal:- A senhora conhecia a pessoa de Adir Assad?
Depoente:- Conhecia.
Ministério Público Federal:- Em que contexto a senhora conheceu o senhor Adir As-
sad?
Depoente:- Como eu fazia a parte de geração de recursos, me foi, enfim, indicado, eu
estive com ele, liguei pra ele e fui até o escritório dele em São Paulo, estive com ele,
onde nós combinamos então contratos através de duas empresas, a Legend e a Rock
Star, e o que isso aconteceu imediatamente. Em relação à Rock Star era de promoção
de corridas de stock-car, onde apareceu até a propaganda da empresa, mas isso sem
muito valor, e o da Legend que foi um contrato totalmente simulado, sem nenhuma
prestação de serviços. Após isso combinei também qual seria a comissão dele e tudo,
pagamento de imposto e a própria comissão dele, e ele então me devolvia os recur-
sos em reais através de um portador. Ele ainda esteve na empresa, na Carioca aqui
no Rio, por uma ou duas vezes, mas nada mais foi feito.
Ministério Público Federal:- Após ele entregar esses valores em espécie, que foram
entregues por ele, pode especificar mais ou menos a época?
Depoente:- Pois não. O da Legend foi em dezembro de 2007 e o da Rock Star por vol-
ta de março ou abril de 2008.
Ministério Público Federal:- E o montante mais ou menos, a senhora se lembra?
Depoente:- Lembro. A fatura ... eu lembro da fatura né, da Rock Star foi de 820 mil
reais e da Legend 1 milhão e 200 e qualquer coisa.
Ministério Público Federal:- Certo. E o que a senhora fez com esse dinheiro?
Depoente:- Agora daí era abatida a comissão e o restante é que ele me devolvia em
reais.
Ministério Público Federal:- Quanto era a comissão que ele cobrava?
Depoente:- Era em torno de 20 por cento, entre 20 e 25 por cento, eu não me recordo
exatamente o valor certinho, mas era por aí.
Ministério Público Federal:- E daí a senhora recebendo esses recursos em espécie, eles
chegavam acondicionados de que forma, em um mala, numa sacola?
Depoente:- Olha, eu não me recordo não, não me recordo a forma que era não, de-
via ser alguma coisa mesmo, um pacote ou numa mochila, alguma coisa assim, não
recordo exatamente a forma.
Ministério Público Federal:- E a senhora recebia esses valores a mando de quem den-
tro da Carioca?
Depoente:- Esses valores primeiro me eram autorizados pelo doutor Ricardo Pernam-
buco, que pedia pra eu entregar a diretores que me fizessem a solicitação dessa gera-
ção, eu nunca participei de nenhuma tratativa, enfim, eu apenas entregava para o
diretor, para os diretores que me solicitavam, e eu não sabia qual o destino, se era
pra alguma obra específica, enfim, ou para alguma doação de campanha eleitoral,
isso eu não tenho conhecimento, porque o que me passavam era apenas a ordem,
não cabia a mim saber a ordem da presidência da empresa, dos acionistas ou dos di-
retores, e eu repassava pra quem tinha me solicitado. Agora o destino eu não tenho
conhecimento.
(…)
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Defesa:- Tá ok. Apenas pra confirmar, a senhora disse que com relação à Rock Star os
serviços foram prestados?
Depoente:- Em relação à Rock Star foi feita uma propaganda da empresa nas corri-
das de stock-car, mas isso não era o importante, enfim, o importante era a geração
de caixa 2 realmente.”
(trecho do depoimento de TÂNIA MARIA SILVA FONTANELLE, reduzido a termo no
evento 352)

A utilização das empresas comandadas por ADIR ASSAD, para, a partir
do proveito econômico obtido com a prática de crimes contra a PETROBRAS, obter
dinheiro em espécie para pagamento de propina atrelado aos mesmos contratos por
meio da emissão de documentos ideologicamente falsos, foi referida também pelo
executivo da empresa SETAL, AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, quando de
sua oitiva na condição de testemunha:

“Ministério Público Federal:- O senhor Adir Assad tinha alguma participação nessa
sistemática de pagamentos?
Depoente:- Lá na hora da Repar nós utilizamos algumas empresas que, posterior-
mente, ficamos sabendo que pertenciam todas aí, no fundo, ao mesmo grupo do Adir
Assad. Ficamos sabendo disso pela imprensa algum tempo depois, que teve a ver
com o assunto da Delta Engenharia, e o assunto veio a público aí nós ficamos saben-
do que as empresas foram publicadas.
Ministério Público Federal:- Mas esse pagamento era feito para geração de dinheiro
em espécie ou pra eles repassarem para os...
Depoente:- Eles, esses pagamentos eram feitos às empresas e eles repassavam ou em
espécie ou em depósito no exterior.”
(trecho do depoimento de AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, reduzido a ter-
mo no evento 324)

Para além disso, há elementos materiais de origem autônoma que indi-
cam que as empresas LEGEND e ROCK STAR não tinham real capacidade operacional
para desempenhar as atividades contratadas, corroborando o tanto apurado e de-
nunciado no âmbito dos presentes autos.

Destaque-se,  nesse  sentido,  o  relatório  de  análise  nº  068/2015  da
SPEA/PGR64, o qual demonstra que, muito embora ambas as empresas tivessem mo-
vimentações milionárias, a LEGEND não teve funcionários registrados entre 2006 e
2012, enquanto a ROCK STAR teve média de apenas 7 funcionários no mesmo perío-
do, não tendo nenhum trabalhador registrado nos anos de 2006 e 2010, além de es-
tar com situação “Inapta” perante a Receita Federal desde 28/08/2013 pelo motivo de
localização desconhecida.

Em relação à LEGEND, há indícios contundentes de que, apesar de cons-
tituída formalmente, não existiu de fato, conforme apurado pela Receita Federal em
diversos termos fiscais de verificação.65

64  Evento 01, OUT159 e 160.
65 Evento 01, OUT161.
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Os indícios  verificados  pela  Receita  Federal  apontam que,  desde sua
data de constituição, a LEGEND nunca teve funcionários registrados, sendo que em-
presas que atuam no mesmo setor por ela declarado tiveram, entre os anos de 2009
e 2010, entre 124 e 400 funcionários e, mesmo assim, obtiveram receita bruta inferior
à da empresa comandada por ADIR ASSAD. Não obstante, muito embora a empresa
possua receita bruta milionária, seu capital social é ínfimo em comparação.

Outra inconsistência que aponta de forma cabal a ausência de prestação
de serviços por parte da LEGEND é o fato de que, apesar de ter como objeto social
obras de grande porte, as quais teoricamente demandariam a posse de máquinas e
equipamentos adequados, a empresa teve registrado em seu nome, desde sua cons-
tituição, apenas 5 veículos, sendo estes automóveis de luxo de uso particular, inúteis
para a prestação de serviços de engenharia e terraplanagem descritos como área de
atuação da empresa. Além disso, a partir da análise dos dados bancários da LEGEND,
não foram identificados quaisquer débitos relativos à manutenção de uma real em-
presa de engenharia ou terraplanagem, como aluguel de máquinas e equipamentos,
compra de combustível, pagamentos a prestadores de serviços, pagamentos de água,
luz, telefone, entre outros.

Por fim, a Receita Federal verificou, através de visitas aos locais indica-
dos como domicílio tributário da empresa nos seus sistemas e no cadastro da Junta
Comercial do Estado de São Paulo, que estes remetem a endereços residenciais abso-
lutamente incompatíveis com a sede de uma empresa atuante no ramo de locação de
equipamentos e serviços de engenharia e nos quais se verificou que a LEGEND não
estava efetivamente instalada.

Ainda quanto ao endereço, vale destacar que, apesar de emitidos em
um interregno de apenas 2 meses, o endereço constante do contrato firmado pela
CARIOCA com a ROCKSTAR é o mesmo constante da nota fiscal  emitida pela LE-
GEND: Avenida Iraí, 1292, Planalto Paulista, São Paulo/SP, sendo que, nas visitas que
realizou no local, a Receita Federal ouviu testemunhas que afirmaram nunca terem
visto movimentação de máquinas e equipamentos de construção civil no local.

Demonstra-se, assim, que os documentos e pagamentos efetuados pela
CARIOCA com ambas as empresas comandadas por  ADIR ASSAD,  LEGEND ENGE-
NHEIROS ASSOCIADOS LTDA. e ROCK STAR MARKETING LTDA., não foram lastreados
em efetiva prestação de serviços, tendo a exclusiva finalidade de dissimular a origem,
movimentação, disposição e propriedade de valores auferidos ilicitamente, conver-
tendo-os em espécie para pagamento de propinas a funcionários corrompidos da PE-
TROBRAS e pessoas a eles ligadas.

Independentemente das pessoas que tenham participado da execução
material dos atos (como assinatura de contratos, por exemplo), é bastante claro que a
autoria dos delitos recai  sobre os denunciados  RICARDO PERNAMBUCO e  ADIR
ASSAD.

Como restou demonstrado,  RICARDO PERNAMBUCO mantinha plena
ciência e poder de decisão e mando sobre todos os atos ilícitos praticados em favor
da CARIOCA, desde os ajustes fraudatórios às licitações até a corrupção de funcioná-
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rios públicos e agentes políticos. Não é diferente no que se refere aos atos de lava-
gem de ativos, como relatou TÂNIA MARIA SILVA FONTANELLE:

“Ministério Público Federal:- E a senhora recebia esses valores a mando de quem
dentro da Carioca?
Depoente:- Esses valores primeiro me eram autorizados pelo doutor Ricardo Pernam-
buco, que pedia pra eu entregar a diretores que me fizessem a solicitação dessa gera-
ção, eu nunca participei de nenhuma tratativa, enfim, eu apenas entregava para o
diretor, para os diretores que me solicitavam, e eu não sabia qual o destino, se era
pra alguma obra específica, enfim, ou para alguma doação de campanha eleitoral,
isso eu não tenho conhecimento, porque o que me passavam era apenas a ordem,
não cabia a mim saber a ordem da presidência da empresa, dos acionistas ou dos di-
retores, e eu repassava pra quem tinha me solicitado. Agora o destino eu não tenho
conhecimento.”
(trecho do depoimento de TÂNIA MARIA SILVA FONTANELLE, reduzido a termo no
evento 352)

Nesse sentido, um primeiro ponto a destacar é que, como já referido,
RICARDO PERNAMBUCO e  RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR relataram que uma
das formas utilizadas para obter dinheiro em espécie para pagamento de propinas
consistia na celebração de negócios simulados ou superfaturados com operadores
profissionais, destacando, em especial, as contratações da ROCK STAR e da LEGEND,
de ADIR ASSAD.

Muito embora nessa atividade contassem com o auxílio de funcionários
da CARIOCA, estes agiam a mando de  RICARDO PERNAMBUCO e RICARDO PER-
NAMBUCO JÚNIOR. Nesse sentido, ao se referirem, em seus depoimentos prestados
perante o Juízo, aos mecanismos utilizados para a obtenção de dinheiro em espécie
para  pagamento  de  propina,  RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR e  RICARDO PER-
NAMBUCO referiram que a funcionária TÂNIA FONTENELLE, responsável por produ-
zir recursos por meio de empresas como as de ADIR ASSAD, atuava sob suas ordens:

“Ministério Público Federal:- Agora a geração desse dinheiro que o senhor vinha fa-
lando, sobre as notas fiscais, qual era a pessoa que os senhores contratavam pra fa-
zer esse...
Depoente:- Não, nós tínhamos uma pessoa da confiança da família, que é a Tânia
Fontenele, que também está aqui no processo, ela era a pessoa que era responsável
por fazer toda essa operação de caixa 2, com a nossa ciência, com a ciência de meu
pai, autorizado sempre, e ela então fazia contratos com as empresas que ela identifi-
cava que poderiam fazer esses contratos e depois distribuía esse dinheiro.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

“Juiz Federal:- E pagamentos em espécie, como foram feitos?
Interrogado:- Pagamentos em espécie eram feitos também, na nossa leniência isso
foi posto, havia uma funcionária bem antiga nossa, de muita confiança minha, parti-
cularmente, e que contatava determinadas empresas, algumas empresas que tinham,
que trabalhavam pra nós, então superfaturavam, algumas outras que nem superfa-
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turavam, e essas empresas inclusive foram todas já entregues aí nessa nossa colabo-
ração, depois nas leniências, então aí esses recursos iam sendo gerados.
Juiz Federal:- Eu vou interromper um minutinho aqui só para interromper o tamanho
do áudio.
Juiz Federal:- Então nessa ação penal 5037800, continuidade do depoimento do se-
nhor Ricardo Backheuser Pernambuco, continuidade das questões do Juízo. O senhor
mencionou que tinha uma funcionária que cuidava disso, como é o nome dessa fun-
cionária?
Interrogado:- É Tânia, Tânia Fontenelle.
Juiz Federal:- Ela cuidava disso diretamente ou ela tinha autonomia, vamos dizer as-
sim, definir esses instrumentos, ou os instrumentos eram indicados a ela, “Faça as-
sim, procure fulano x, procure fulano y”?
Interrogado:- Não, ela tinha uma autonomia, ela tinha, enfim, na medida em que
existiam empresas que trabalhava conosco, empresas que eventualmente eram indi-
cadas, então ela tinha uma autonomia pra geração desses recursos, ela recebia infor-
mações do que que, qual era a demanda, o que era necessária, e ela ia vendo lá o
que conseguia gerar.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO, reduzido a termo no evento
611)

O mesmo pode ser dito em relação à  ADIR ASSAD quanto aos atos
praticados por meio das empresas LEGEND e ROCK STAR.

Como já reconhecido por este Juízo na sentença proferida nos autos
5012331-04. 2015.4.04.700066, ADIR ASSAD, com auxílio de SONIA BRANCO (que as-
sinou, pela ROCKSTAR, o contrato firmado com a CARIOCA67) e DARIO TEIXEIRA, co-
mandava o grupo criminoso que prestava serviços de lavagem de ativos por meio da
formalização  de  documentos  falsos  em  nome  de  diversas  empresas,  incluindo  a
ROCK STAR e a LEGEND.

Conforme demonstra o já citado Relatório de Análise nº 068/2015 da
SPEA/PGR68, na época dos pagamentos aqui referidos, ADIR ASSAD era sócio-admi-
nistrador  da  LEGEND,  condição  que  manteve  no  período  entre  18/01/2006  e
23/03/2009. O mesmo relatório documenta, ainda, que ADIR ASSAD foi sócio-admi-
nistrador da ROCK STAR entre 17/08/2005 e 29/08/2007.

No entanto, verifica-se que, mesmo após sua saída formal de ambas as
empresas, manteve controle sobre elas, sendo que sua retirada se deu como estraté-
gia de ocultação. Nesse sentido, conforme consignou o referido Relatório de Análise
nº 068/2015 com base nos dados obtidos a partir da quebra de sigilo bancário das
empresas,  no período entre  07/04/2009 e  26/04/2013,  ADIR ASSAD recebeu  R$
2.227.227,59 da LEGEND, e, no período entre 06/09/2007 e 12/03/2009 recebeu R$
145.000,00 da ROCK STAR69.

As informações levantadas em fiscalização pela Receita Federal levaram
à mesma conclusão, valendo destacar, dentre outros elementos, o fato de que em di-
ligência realizada no endereço das empresas LEGEND e ROCK STAR (localizado na

66 Evento 01, OUT11.
67 Evento 01, OUT156.
68 Evento 01, OUT159 e 160.
69 Evento 01, OUT163.

  153/268



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Avenida Irai, 1292, em São Paulo), na data de 02/04/14, testemunha referiu que, após
batida policial no ano de 2013, os proprietários, que ele conhece como MARCELO e
ADIR, fecharam a empresa70.

Dessa  forma,  comprovada  a  materialidade  e  autoria  do  delito  em
questão, requer-se a condenação de RICARDO PERNAMBUCO e ADIR ASSAD pela
prática,  no  período  compreendido  entre  01/09/2008  e  16/12/2008,  do delito  de
lavagem de dinheiro, tipificado pelo  art.  1º,  c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98  (na
redação anterior  à Lei  12.683/2012),  pela  dissimulação da origem,  movimentação,
disposição e propriedade de R$ 1.287.501,00, assim como pela prática, no período
compreendido entre 11/02/2009 e 15/04/2009, do delito de lavagem de dinheiro,
tipificado pelo  art. 1º, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98  (na redação anterior à Lei
12.683/2012), pela dissimulação da origem, movimentação, disposição e propriedade
de R$ 820.000,00.

3.3.2. Dos atos de lavagem realizados para a entrega de valores a
MARIO GOES no exterior

Imputou-se a  RICARDO PERNAMBUCO e  MARIO GOES, a prática, no
período compreendido entre 22/03/2012 e 23/03/2012, do delito de lavagem de ca-
pitais – tipificado pelo art. 1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9613/98 (na redação anterior
à Lei 12.683/2012) –, por terem dissimulado a origem, movimentação, disposição e
propriedade de  R$ 2.245.760,9971 (USD 711.000,00),  provenientes dos crimes de
cartel, fraude a licitação, corrupção e associação criminosa, conforme descrito nesta
peça, mediante a realização de operações de transferências de valores entre contas ti-
tularizadas pelas  offshores CLIVER GROUP LTD, KINDAI FINANCIAL LTD. e MAYANA
TRADING CORP na Suíça.

A  materialidade  dos  delitos  restou  demonstrada  pelos  seguintes
elementos  probatórios:  i) documentos  fornecidos  pelos  colaboradores  RICARDO
PERNAMBUCO,  RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR e MARIO GOES;  ii) depoimentos
prestados por réus e testemunhas perante o Juízo.

Um dos mecanismos utilizados para a entrega de propina mediante atos
de lavagem dos valores ilicitamente auferidos a partir dos crimes cometidos no seio e
em detrimento  da  PETROBRAS  consistia  na  utilização  de  transferências  bancárias
entre empresas offshore constituídas por pagador e recebedor no exterior.

Primeiramente,  no que toca aos pagamentos efetuados em favor  de
MARIO GOES,  RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR,  quando de  sua  oitiva  perante  o
Juízo, revelou que estes ocorreram mediante pagamentos em espécie ou por meio de
depósitos  no  exterior  em  contas  indicadas  pelo  operador  a  partir  de  conta

70 Evento 01, OUT161.
71 Correspondente aos USD 711.000,00 transacionados à época convertidos conforme a cotação do

dólar no dia de 06/08/2016.
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titularizada  em  nome  da  offshore CLIVER  GROUP  LTD,  da  qual  RICARDO
PERNAMBUCO era beneficiário72:

“Ministério Público Federal:- O senhor tem conhecimento também de como eram
feitas também os pagamentos às empresas do Mário Góes,  eram feitos  contratos
falsos também ou era feito entrega em dinheiro?
Depoente:- Não, as empresas... Nós não tivemos nenhum contrato com a empresa de
Mário Góes, ou com as empresas de Mário Góes, com o Mário Góes nós fizemos as
entregas de duas maneiras, ou em espécie ou em depósitos no exterior da conta de
meu pai para a conta que ele indicava.
Ministério Público Federal:- Conta do seu pai, se recorda o...
Depoente:- A Kliver.
Ministério Público Federal:- Kliver.
Depoente:- Kliver, isso.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

RICARDO PERNAMBUCO, por sua vez, quando de seu interrogatório,
disse que ele e seu filho RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR acordaram com MARIO
GOES o pagamento de parte das vantagens indevidas ajustadas com ex-Diretores da
PETROBRAS em razão da licitação vencida pelo Consórcio NOVO CENPES e de outras
obras das quais participou a CARIOCA na PETROBRAS. O pagamento se refere ao
valor  de  USD 711.000,00,  o  qual  se  deu  por  meio  da  realização  de  operações
financeiras através de contas mantidas na Suíça em nome de offshores:

“Juiz Federal:- O Ministério Público se reporta na denúncia a uma transferência no
exterior de cerca de 711 mil dólares, em 22/03/2012, de uma conta que seria do
senhor, segundo a denúncia, para uma conta do senhor Mário Góes, foi isso mesmo?
Interrogado:- Exato, essa foi a... Quando nós fizemos o acordo de colaboração, o que
nós conseguimos levantar foi isso. Depois nós verificamos porque era uma conta, en-
tão essa foi feita de uma conta Cliver, que era uma conta que estava em vigor e a
gente tinha o extrato; depois, se o senhor me permitir, quer dizer, nós verificamos,
nossos advogados inclusive tiveram na Suíça levantando contas em banco onde nós
já tínhamos encerrado a conta, então nós fizemos mais uma, uma... Essa que o se-
nhor se referiu foi feita em 2012 e nós fizemos várias que pegaram do período do fi-
nal de 2009 a final de 2010, são 7.
Juiz Federal:- São todas relacionadas a essa empresa Cliver?
Interrogado:- Não, são relacionadas no final às contas do Mário Góes. Essa primeira
que o senhor se referiu de 2012 é da conta Cliver, as demais de uma conta que era
minha que foi fechada, de uma offshore chamada Generoses, não era Cliver, era Ge-
neroses, e na verdade inclusive é que houve até uma dúvida, foi porque o provedor
de serviços financeiros nossos lá na Suíça ele na verdade recebeu uma ordem da
transferência, mas ele transferia para uma conta ônibus, que o próprio Ministério Pú-
blico depois denominou de conta ônibus, e dessa conta ônibus para a conta do Mário
Góes.
Juiz Federal:- O senhor pode me passar essas tabelas, por gentileza?
Interrogado:- Posso. Aqui, então essas contas Ônibus, uma se chamava Kindai que foi
a proveniente da Cliver e outra se chamava Koromo que foi proveniente da Genero-
ses.

72 Evento 01, OUT166.
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Juiz Federal:- Essa Cliver era uma offshore em que o senhor era beneficiário tam-
bém?
Interrogado:- Minha, eu sou o beneficiário, e a Generoses eu era o beneficiário, aca-
bou.
Juiz Federal:- E essas transferências então foram pagamento de propinas ao senhor
Mário Góes e ao senhor Pedro Barusco, é isso?
Interrogado:-Pagamentos de propina ao senhor Mário Góis, nunca fomos diretamen-
te ao senhor Pedro Barusco, mas o senhor Mário Góes representava...
Juiz Federal:- Mas o senhor sabia que a transferência era para o senhor Pedro Barus-
co?
Interrogado:-Não, eu sabia, Mário Góes dizia, vamos dizer, uma pessoa da confiança
do Pedro Barusco, mas acho que ele dizia que ele era o beneficiário final dessas con-
tas para as quais nós transferimos.
Juiz Federal:- O senhor ou os seus diretores chegaram a checar isso junto ao Pedro
Barusco para ver se ele era um real representante?
Interrogado:- Nenhum diretor nosso, o contato que tinha até com o Pedro Barusco
era... Eu nunca tive, nem conheço, mas era um contato bem, bem... Muito, enfim, es-
porádico, e muito mais assim em termos técnicos, alguma visita à obra, etc., nenhum
diretor me reportou que teria conversado com o senhor Pedro Barusco sobre esse as-
sunto.
Juiz Federal:- E como é que podia assegurar que o pagamento ao Mário Góes benefi-
ciava ao agente da Petrobras?
Interrogado:- Olha, era uma, como eu falei para o senhor, essa Cenpes foi a nossa
primeira obra num mercado desses, e era uma voz corrente no mercado que o Mário
Góes era uma pessoa muito ligada com o Pedro Barusco e efetivamente, enfim, ele
trazia informações de dentro da Petrobras, de concorrência que ia acontecer, etc., que
tudo indicava que era uma pessoa de confiança do Pedro Barusco.
Juiz Federal:- Esse pagamento da conta Cliver e depois esse pagamento da conta Ge-
nerous...
Interrogado:- Generoses. O Generoses foi antes até.
Juiz Federal:- Se referem a esse contrato do Novo Cenpes ou a outros contratos?
Interrogado:- Não, se referem, enfim, a todos os contratos, nós não tínhamos, assim,
uma, vamos dizer, uma contabilidade apurada, isso aqui é do Cenpes, isso aqui é da,
de uma obra, outra obra, que foi o terminal do TABR e finalmente uma obra que era
do GNL, na Bahia...
Juiz Federal:- É como se fosse uma conta corrente, então?
Interrogado:- Era como se fosse uma conta corrente porque tanto dependia de a gen-
te conseguir ter uma geração de caixa e fazer pagamento aqui no Brasil, tanto que
na verdade essas contas minhas foram utilizadas exatamente por isso, porque havia...
Nós não tínhamos como gerar aquilo, éramos bastante pressionados por pagamento,
então na medida a gente ia pagando…”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO, reduzido a termo no evento
611)

MARIO  GOES  também  foi  incisivo  ao  afirmar  que  recebeu  USD
711.000,00 em sua conta no exterior titularizada em nome da offshore MAYANA TRA-
DING CORP. Afirmou, no entanto, que o valor recebido se deu por meio da offshore
KINDAI:

“Ministério Público Federal:- Certo. Especificamente em relação àquela transação a
qual o senhor se referiu, que o Agenor permitiu que a Carioca...
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Depoente:- Não, mas isso já vem de antes, porque o Agenor permitiu não no fim, ele
permitiu... quando a Carioca pediu e ele concordou que a Carioca passasse a fazer
direto. A Carioca durante esse período também pagou em espécie, aí eu não sei se-
parar o que ela pagou, digamos, desses outros projetos ou do projeto do CENPES lá
fora e aqui. Aqui eles pagaram dos dois e também desse. Agora depois, já recente-
mente, eu fui informado, fui perguntado se teria um recebimento de uma conta cha-
mada Kindai, que eu tinha já declarado aqui ao Ministério Público que era dentro
das contas que eu não reconhecia de onde vinha. Quando fui perguntado se eu teria
recebido na conta da Mayana, que era outra conta que eu tinha, o valor de 711 mil,
eu reconheci, estava lá “Mayana recebeu 711 mil” dessa Kindai. Então eu confirmei:
“Olha, existe esse recebimento, se estão dizendo eu confirmo que é da Carioca.
Ministério Público Federal:- Certo, então o senhor reconhece que esse recebimento
vindo da Kindai pra conta da Mayana veio a partir da Carioca?
Depoente:- Veio da Carioca.”
(trecho do depoimento de MARIO GOES, reduzido a termo no evento 354)

Neste sentido, o que se tem é que, a fim de dissimular de maneira mais
eficaz a real propriedade e movimentação dos valores, os denunciados optaram por
inserir uma segunda camada de lavagem na movimentação entre as contas titulariza-
das pela CLIVER e pela MAYANA, servindo-se de uma “conta de passagem”.

Tal  fato  resta  bastante  claro  a  partir  da  análise  dos  documentos
fornecidos  por  RICARDO  PERNAMBUCO  JÚNIOR73 em  virtude  do  seu  acordo  de
colaboração premiada. A partir da análise dos referidos documentos, é possível traçar
um caminho percorrido pelos recursos até chegarem ao seu destinatário final.

Na  data  de  22/03/2012,  foi  realizada  uma  transferência  de  USD
711.050,00 da mencionada conta da CLIVER para conta mantida no Banco UBS, na
Suíça,  em favor de KINDAI FINANCIAL LTD. A seguir,  na data de 23/03/2012,  por
determinação  de  RICARDO  PERNAMBUCO e  RICARDO  PERNAMBUCO  JÚNIOR,
acordados com MARIO GOES, dessa conta mantida em favor da KINDAI, foi realizada
transferência de USD 711.000,00 para a conta 511617 00 00 333, mantida em nome
da MAYANA TRADING CORP no banco Lombard Odier, também na Suíça.

No que se refere à MAYANA TRADING CORP, MARIO GOES forneceu a
esta Força-Tarefa documentos74 que não apenas confirmam a transação denunciada
no âmbito dos presentes autos, mas também demonstram que a MAYANA é empresa
offshore constituída nas Ilhas Virgens Britânicas, sendo que a referida conta no banco
Lombard  Odier  tinha  o  próprio  MARIO GOES  como beneficiário  e  representante,
corroborando o quanto afirmado pelos colaboradores quando de seus depoimentos
judiciais, em que se reconheceu a titularidade das contas e que as mesmas foram
utilizadas para fazer circular valores ilícitos.

Dessa  forma,  comprovada  a  materialidade  e  autoria  do  delito  em
questão,  requer-se  a  condenação  de  RICARDO  PERNAMBUCO  pela  prática,  no
período compreendido  entre  22/03/2012 e  22/03/2012,  do delito  de  lavagem de
dinheiro, tipificado pelo art. 1º, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior

73 Evento 01, OUT164 e 165.
74 Evento 01, OUT167.
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à  Lei  12.683/2012),  pela  dissimulação  da  origem,  movimentação,  disposição  e
propriedade de R$ 2.245.760,99 (USD 711.000,00).

3.3.3. Dos atos de lavagem pela simulação de contratação das em-
presas de ALEXANDRE ROMANO

Tal como descrito anteriormente, era comum que tanto agentes do núc-
leo administrativo quanto do núcleo político recebessem valores de propina relativos
a contratos da PETROBRAS por intermédio de operadores que prestavam serviços
profissionais de lavagem de ativos.

No caso dos presentes autos, o denunciado PAULO FERREIRA utilizava,
para tal finalidade, os serviços de ALEXANDRE ROMANO.

Conforme revelou em seu interrogatório judicial,  ALEXANDRE ROMA-
NO conheceu PAULO FERREIRA em 2006, sendo que o relacionamento entre os acu-
sados tinha um caráter amigável, em que em um primeiro momento PAULO FERREI-
RA  indicava clientes a  ALEXANDRE ROMANO,  sendo que posteriormente  PAULO
FERREIRA passou a indicar empresas com o qual possuíam dívidas ou com o Partido
dos Trabalhadores para que ALEXANDRE ROMANO recebesse os valores por meio
de atos dissimulados:

“Juiz Federal:- Senhor Alexandre, o senhor foi aqui acusado basicamente nesse pro-
cesso pelo Ministério Público de ter recebido determinados valores de certas constru-
toras e repassado valores também ao senhor Paulo Adalberto Alves Ferreira. O se-
nhor pode me esclarecer inicialmente como começou o seu relacionamento com o
senhor Paulo Ferreira?
Interrogado:- Em 2006 eu fui até a sede do PT, eu atendia a uma empresa que tinha,
uma produtora de vídeo que tinha para receber um dinheiro, uma dívida com o PT, e
fui solicitar para ele uma forma de pagamento, uma prestação de contas, não é, de
quando seria esse recebimento, e aí estabeleci uma relação com ele, foi daí que eu o
conheci.
Juiz Federal:- Esse relacionamento com ele foi duradouro, foi longo, como foi?
Interrogado:- Foi duradouro e manteve até a minha prisão.
Juiz Federal:- E, basicamente, como se caracterizava esse relacionamento, o senhor
prestava serviços para ele?
Interrogado:- Relacionamento de amizade, no qual ele me indicava clientes, e tinha
uma relação pessoal também muito próxima, um bom amigo.
Juiz Federal:- O senhor repassava valores pra ele?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- Esses valores que o senhor repassava a ele eram repassados normal-
mente a que título, por que o senhor passava dinheiro para ele?
Interrogado:- Passava pra ele a título de... Eu recebia o dinheiro, não é, começou aí
no, nesse, nessa... Na realidade a minha relação de ajudá-lo efetivamente começou
aí, eu pessoalmente ajudava com 10, 15 mil para campanha, não é, e depois ele me
pediu para receber os valores dessas empresas que estão sendo imputadas.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

Em regra,  ALEXANDRE ROMANO utilizava empresas das quais tinha
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domínio de fato para formalizar contratos e/ou notas fiscais superfaturadas ou simu-
ladas  com  as  empresas  indicadas  por  integrantes  do  Partido  dos  Trabalhadores
(como PAULO FERREIRA), com base nas quais recebia os valores. Para tal atividade,
em regra, ALEXANDRE ROMANO utilizava o nome e conta de seu escritório de ad-
vocacia OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. No entanto, em algumas
oportunidades foram utilizadas outras empresas das quais foi sócio, como, por exem-
plo, a LINK CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI e a AVANT PARTICIPAÇÕES E ASSES-
SORIA LTDA – ME:

“Juiz Federal:- E, basicamente, como se caracterizava esse relacionamento, o senhor
prestava serviços para ele?
Interrogado:- Relacionamento de amizade, no qual ele me indicava clientes, e tinha
uma relação pessoal também muito próxima, um bom amigo.
Juiz Federal:- O senhor repassava valores pra ele?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- Esses valores que o senhor repassava a ele eram repassados normal-
mente a que título, por que o senhor passava dinheiro para ele?
Interrogado:- Passava pra ele a título de... Eu recebia o dinheiro, não é, começou aí
no, nesse, nessa... Na realidade a minha relação de ajudá-lo efetivamente começou
aí, eu pessoalmente ajudava com 10, 15 mil para campanha, não é, e depois ele me
pediu para receber os valores dessas empresas que estão sendo imputadas.
Juiz Federal:- O senhor tinha essa empresa Oliveira Romano Sociedade de Advoga-
dos?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- Tinha outras empresas também?
Interrogado:- Tinha.
Juiz Federal:- Quais seriam?
Interrogado:- A Link e a Avant.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

Dentre  os  valores  recebidos  por  ALEXANDRE  ROMANO,  estavam
aqueles  oriundos  das  empresas  CONSTRUBASE,  CONSTRUCAP e  SCHAHIN,  todas
integrantes do Consórcio NOVO CENPES, quer eram destinados ao pagamento de
vantagens  indevidas  a  PAULO  FERREIRA.  O  recebimento  se  dava  por  meio  de
contratos superfaturados ou simulados ou emissão de notas fiscais simuladas entre
as empresas de ALEXANDRE ROMANO e as referidas empreiteiras.

O  próprio  ALEXANDRE  ROMANO  assumiu  ter  recebido  valores  da
CONSTRUCAP, CONSTRUBASE e SCHAHIN, integrantes do Consórcio NOVO CENPES
e do núcleo empresarial da organização criminosa:

“Juiz Federal:- Construbase Engenharia Ltda., o senhor recebeu valores dessa empre-
sa?
Interrogado:- Sim, recebi.
Juiz Federal:- Por indicação do senhor Paulo?
Interrogado:- Sim.
(...)
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Juiz Federal:- E o senhor sabe me dizer, assim, o quanto desses pagamentos corres-
pondia a sua remuneração pelo serviço prestado e o quanto correspondia a repasses
para o senhor Paulo Ferreira?
Interrogado:- Não tinha uma lógica, mas, assim, eu executei um serviço de consulto-
ria tributária de uma incorporação que eles estavam trabalhando, então esse traba-
lho pra mim, esse parecer, esse estudo que fiz ficou por volta de 10, 15 mil reais, e eu
coloquei o imposto e mais o valor que tinha que, que o Ferreira tinha que receber. Aí
eu emitia a nota no valor total e recebia a parte que eu executava, recebia o imposto
e o líquido eu entregava para o Ferreira, na maioria das vezes em dinheiro.
(…)
Juiz Federal:- Todos esses contratos com a Construbase o repasse foi para o senhor
Paulo ou tinha outros beneficiários?
Interrogado:- Sempre ele indicava, ele falava, “Olha, Alexandre, eu preciso, na minha
campanha, eu tenho que pagar uma empresa de comunicação”, aí eu, “Tá bom, me
passe o nome da empresa, eu avalio”, e algumas empresas foram assim.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

“Juiz  Federal:- A  empresa  Schahin  Engenharia,  o  senhor  teve  contato  com  essa
empresa também?
Interrogado:- Foi apenas um contato, o Ferreira para eu atender uma pessoa chama-
da José Antônio Schwarz, e atendi, e ele me pediu, queria pagar o Ferreira, e eu emiti
a... o mesmo serviço que eu tinha feito e repassei todo o dinheiro praticamente para
o...
Juiz Federal:- Onde que foi esse encontro com o senhor?
Interrogado:- No meu escritório, em São Paulo.
Juiz Federal:- Aproximadamente quando foi isso?
Interrogado:- 2010, acho que foi.
Juiz Federal:- E consta aqui no processo notas fiscais de prestação de serviços jurídi-
cos de recuperação de crédito da Schahin.
Interrogado:- Que foi o mesmo serviço que eu fiz para a Construbase.
Juiz Federal:- O senhor chegou a prestar algum serviço efetivo nesse caso?
Interrogado:- Não, não.
Juiz Federal:- Ficou com parte do valor ou repassou todo?
Interrogado:- Repassei tudo.
Juiz Federal:- Ao senhor Paulo Ferreira?
Interrogado:- Ao senhor Paulo Ferreira.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

“Juiz Federal:- Consta ainda no seu, na denúncia aqui,  uma referência à empresa
Ferreira Guedes, contratos com a Oliveira Romano, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- Da mesma forma, o Paulo falou que a Ferreira Guedes queria fazer
uma doação, me deu o contato do diretor da Ferreira Guedes, senhor Erasto. Se não
me falha a memória eu acho que ele foi até o meu escritório, eu agendei, ele veio até
o meu escritório, e aí ele pediu uma apresentação do escritório, perguntou o que nós
poderíamos fazer, e basicamente isso, eu apresentei alguns trabalhos, inclusive al-
guns trabalhos que eu tinha feito já para a Construbase, e executei o serviço, entre-
guei o serviço e emiti a nota.
Juiz Federal:- Quantas vezes o senhor esteve com o senhor Erasto?
Interrogado:- Umas oito vezes pelo menos, dez vezes.
Juiz Federal:- Oito vezes, então não foi essa única vez?
Interrogado:- Não, não, eu fui ao escritório dele também algumas vezes, umas três
ou quatro vezes.

  160/268



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Juiz Federal:- Alguma, algum outro executivo da Ferreira Guedes o senhor teve con-
tato?
Interrogado:- Conheci o senhor Paulo Cintra,  que é um executivo lá que trabalha
com ele, mais especificamente sobre um trabalho de uma usina de um mandado de
segurança que nós entramos contra uma licitação em Barueri. Mas esse foi um servi-
ço que eu até apresentei, mas foi um serviço que foi feito pelo escritório que não tem
nada a ver com o Paulo Ferreira.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

Além disso,  PAULO FERREIRA também confessou ter  recebido esses
recursos de origem ilícita:

Juiz Federal:- O senhor recebeu valores dele?
Interrogado:- Eu recebi alguns valores a título de contribuição de campanha nas elei-
ções de 2010.
Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer, ele fez doações ao senhor?
Interrogado:- Ele pagou contas a destinatários que eu indiquei.
Juiz Federal:- Isso foram doações registradas?
Interrogado:- Não.”
(...)
Juiz Federal:- E esse dinheiro, qual era a procedência desse dinheiro?
Interrogado:- Esse dinheiro eu não tenho, vossa excelência, como identificar esses va-
lores. Ele pagou os valores a título de colaborador da minha campanha, foi isso que
aconteceu, verdadeiramente foi isso que aconteceu.
Juiz Federal:- Não se tratava de um empréstimo ...
Interrogado:- Não. A título de contribuição dele nas situações que eu acabei de apre-
sentar.
(…)
Juiz Federal:- Então o senhor não ... esses recursos do senhor Alexandre então não fo-
ram objeto de declaração?
Interrogado:- Não estão contabilizados.
Juiz Federal:- Isso não contrariava, vamos dizer assim, as diretivas do partido dos tra-
balhadores?
Interrogado:- À luz dos atuais episódios, eu não tenho dúvida que foram doações in-
formais de caráter ilegal.
(trecho do depoimento de PAULO FERREIRA, reduzido a termo no evento 610)

Estes valores constituíam uma espécie de “fundo”, sendo repassados a
PAULO FERREIRA por meio de pagamentos e da celebração de contratos simulados
ou superfaturados entre as empresas de ALEXANDRE ROMANO e pessoas físicas e
jurídicas indicadas pelo agente político:

“Defesa:- E o senhor declarou que, pelos seus controles financeiros, não daria para
identificar uma ligação direta entre empresa e os destinatários específicos de valores,
o senhor confirma isso?
Interrogado:- Eu emitia as notas para essas empresas, colocava numa planilha, apre-
sentava pra ele, e ele dava a destinação.
Defesa:- Mas não dava para dizer que aquela empresa destinou tanto para essa ou
aquela pessoa, isso o senhor disse na sua delação, que era impossível de especificar e
correlacionar, o senhor confirma isso?
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Interrogado:- Pode ser.
Defesa:- Ok. O senhor declarou também que fazia trabalhos ou parcerias lícitas. En-
tão, assim, nesse fundo que o senhor tinha, ou fundo da parceria, o crédito, vamos
chamar assim, não dá para identificar desse dinheiro o que era lícito e o que era ilíci -
to, era um fundo único do que era lícito e do que era ilícito, digamos assim?
Interrogado:- A planilha que eu tinha com ele era desses contratos citados, entre ou-
tros, o que era, vamos falar assim, que ele indicava lícito eram coisas de pequena
monta, que nem era possível registrar.
Defesa:- Mas era lícito e ilício, então ia para o mesmo fundo?
Interrogado:- Isso.
Defesa:- Ótimo. E era o Paulo que decidia a destinação de valores para terceiros, o
senhor confirma isso?
Interrogado:- Confirmo.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

Demonstrada  a  sistemática  dos  recebimentos  de  ALEXANDRE
ROMANO, e dos subsequentes repasses no interesse de PAULO FERREIRA, a seguir
serão  detalhados  os  pagamentos  efetuados  pela  CONSTRUBASE,  SCHAHIN  e
CONSTRUCAP em favor  da  OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE  ADVOGADOS,  os
quais foram realizados com a intenção de repassá-los a PAULO FERREIRA.

3.3.3.1. Atos de lavagem entre a OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE
DE ADVOGADOS e a CONSTRUBASE

Imputou-se  aos  denunciados  GENÉSIO  SCHIAVINATO  JUNIOR,
ALEXANDRE  CORREA  DE  OLIVEIRA  ROMANO  e PAULO  ADALBERTO  ALVES
FERREIRA: 

1. a  prática,  por  3  (três)  vezes,  no  período  compreendido  entre
18/12/2008 e 17/07/2009, na forma do art. 71 do Código Penal, do delito de lavagem
de capitais – tipificado pelo art.  1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9613/98 (na redação
anterior  à  Lei  12.683/2012) –,  por  terem  dissimulado  a  origem,  movimentação,
disposição  e  propriedade  de  R$  480.000,00,  provenientes  dos  crimes  de  cartel,
fraude à licitação, corrupção e associação criminosa praticados por executivos das
empresas integrantes do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da PETROBRAS,
através da celebração de negócio jurídico simulado de prestação de serviços entre a
CONSTRUBASE  ENGENHARIA  LTDA.  e  a  OLIVEIRA  ROMANO  ADVOGADOS
ASSOCIADOS, para a posterior realização de 3 pagamentos.

2. a prática, no período compreendido entre 17/07/2009 e 18/09/2009,
do delito de lavagem de capitais – tipificado pelo art. 1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei
9613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012) –, por terem dissimulado a origem,
movimentação, disposição e propriedade de R$ 167.282,54, provenientes dos crimes
de  cartel,  fraude  à  licitação,  corrupção  e  associação  criminosa  praticados  por
executivos das empresas integrantes do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da
PETROBRAS, através da celebração de negócio jurídico simulado de prestação de
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serviços  entre  a  CONSTRUBASE  ENGENHARIA  LTDA.  e  a  OLIVEIRA  ROMANO
ADVOGADOS ASSOCIADOS, para a posterior realização de pagamento.

3. a prática, no período compreendido entre 16/08/2010 e 20/12/2010,
do delito de lavagem de capitais – tipificado pelo art. 1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei
9613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012) –, por terem dissimulado a origem,
movimentação, disposição e propriedade de R$ 189.667,00, provenientes dos crimes
de  cartel,  fraude  à  licitação,  corrupção  e  associação  criminosa  praticados  por
executivos das empresas integrantes do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da
PETROBRAS, através da celebração de negócio jurídico simulado de prestação de
serviços  entre  a  CONSTRUBASE  ENGENHARIA  LTDA.  e  a  OLIVEIRA  ROMANO
ADVOGADOS ASSOCIADOS, para a posterior realização de pagamento.

4. a  prática,  por  2  (duas)  vezes,  no  período  compreendido  entre
19/03/2010 e 04/05/2012, na forma do art. 71 do Código Penal, do delito de lavagem
de capitais – tipificado pelo art.  1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9613/98 (na redação
anterior  à  Lei  12.683/2012) –,  por  terem  dissimulado  a  origem,  movimentação,
disposição  e  propriedade  de  R$  250.370,00,  provenientes  dos  crimes  de  cartel,
fraude à licitação, corrupção e associação criminosa praticados por executivos das
empresas integrantes do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da PETROBRAS,
através da celebração de negócio jurídico simulado de prestação de serviços entre a
CONSTRUBASE  ENGENHARIA  LTDA.  e  a  OLIVEIRA  ROMANO  ADVOGADOS
ASSOCIADOS, para a posterior realização de 2 pagamentos.

5. a prática, no período compreendido entre 08/02/2012 e 10/02/2012,
do delito de lavagem de capitais – tipificado pelo art. 1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei
9613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012) –, por terem dissimulado a origem,
movimentação, disposição e propriedade de R$ 174.186,99, provenientes dos crimes
de  cartel,  fraude  à  licitação,  corrupção  e  associação  criminosa  praticados  por
executivos das empresas integrantes do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da
PETROBRAS, através da emissão de nota fiscal ideologicamente falsa pela OLIVEIRA
ROMANO ADVOGADOS ASSOCIADOS e a CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA.

A  materialidade  dos  delitos  restou  demonstrada  pelos  seguintes
elementos probatórios:  i) cópias  dos instrumentos dos negócios jurídicos e notas
fiscais,  fornecidos  pelo  réu  colaborador  ALEXANDRE  ROMANO75;  ii) dados
decorrentes do afastamento do sigilo bancário da OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE
DE ADVOGADOS,  através dos quais  foi  possível  identificar  pagamentos efetuados
pela CONSTRUBASE em favor da OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS76;
iii) documento apreendido na sede da CONSTRUBASE contendo todos os referidos
pagamentos realizados à OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS77;  e  iv)
depoimentos prestados por réus e testemunhas perante o Juízo.

A partir dos dados obtidos por meio da quebra de sigilo bancário da
OLIVEIRA ROMANO ADVOGADOS ASSOCIADOS decretada nos autos nº 5017661-

75  Evento 01, OUT 103 e 104
76  Evento 01, OUT 184
77 Evento 01, OUT 185.
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45.2016.4.04.7000, foi possível observar todos os pagamentos feitos a partir da conta
506721, mantida pela CONSTRUBASE ENGENHARIA na agência 350 (São Paulo/SP)
do Banco Itaú (341), sendo os valores recebidos pela OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE
DE ADVOGADOS na conta 706073 da agência 285 (São Paulo/SP) do mesmo Banco
Itaú (341).

Estes  dados  corroboram  documento  apreendido  da  sede  da
CONSTRUBASE, o qual,  intitulado “Controle de Receitas e Despesas”,  contém, entre
outras  informações,  todos  os  pagamentos  realizados  à  OLIVEIRA  ROMANO
SOCIEDADE  DE  ADVOGADOS  referentes  aos  atos  de  lavagem  de  dinheiro
denunciados78.

Além  disso,  o  próprio  ALEXANDRE  ROMANO,  quando  de  seu
interrogatório judicial, fez menção a todos os contratos aqui mencionados e por ele
fornecidos  em virtude de  seu acordo de  colaboração,  afirmando que os  serviços
foram superfaturados para possibilitar o repasse de valores a PAULO FERREIRA:

“Juiz Federal:- Construbase Engenharia Ltda., o senhor recebeu valores dessa empre-
sa?
Interrogado:- Sim, recebi.
Juiz Federal:- Por indicação do senhor Paulo?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- Como é que foi, o senhor pode descrever um pouco mais detalhado
isso?
Interrogado:- Claro. O Ferreira me chamou para conversar e me apresentou uma de-
manda, “Olha, Alexandre, eu tenho uma empresa que vai fazer uma doação, quer
me ajudar, e me pediu uma nota fiscal, não é. Você como advogado, eles pediram
para ser um advogado, gostaria que você prestasse um serviço para eles e recebesse
esse valor a mais”,  eu falei “Se for para te ajudar,  tudo bem, o que precisa fazer,
quem que é?”, aí ele me deu o contato do senhor Genésio e eu fui até o escritório da
Construbase ali na, em Pinheiros, no Edifício Tomie Ohtake, dali eu estabeleci uma
relação com o senhor Genésio.
Juiz Federal:- Tá. O senhor esteve diretamente com o senhor Genésio?
Interrogado:- Diversas vezes.
Juiz Federal:- E foi lhe dito o que era esse dinheiro repassado da Construbase para o
senhor, para chegar até o Paulo Ferreira?
Interrogado:- Não, foi dito...
Juiz Federal:- Não foi falada a origem disso?
Interrogado:- Não, só fui saber 2 anos depois dessa minha relação, 1 ano e meio, 2
anos, se quiser eu posso detalhar.
Juiz Federal:- Foi saber como, o senhor pode detalhar?
Interrogado:- Claro. Depois de... O Genésio é uma pessoa também muito boa, muito
bacana, e foi me apresentando... Quer dizer, ele me pediu sugestões para prestar o
serviço para a empresa, foi aí que eu apresentei alguns trabalhos que eu poderia fa-
zer na área tributária, consultoria e na área de energia. Aí ele falou, “Nós vamos fa-
zer esses projetos aqui”. Aí eu comecei a apresentar para ele, a gente colocava, ele
colocava um valor a mais, eu apresentava, colocava no custo a nota fiscal e o meu
serviço e o que colocava a mais era o valor que eu entregava para o Paulo, não é,
para ajudar a ele na campanha de 2010.

78 Evento 01, OUT 185, p. 1.
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Juiz Federal:- Esse contato com a Construbase foi  aproximadamente quando,  esse
primeiro contato?
Interrogado:- Começo de 2009, por volta de março de 2009.
Juiz Federal:- Isso perdurou até quando aproximadamente?
Interrogado:- Até 2011, 12, talvez.
Juiz Federal:- E o senhor sabe me dizer, assim, o quanto desses pagamentos corres-
pondia a sua remuneração pelo serviço prestado e o quanto correspondia a repasses
para o senhor Paulo Ferreira?
Interrogado:- Não tinha uma lógica, mas, assim, eu executei um serviço de consulto-
ria tributária de uma incorporação que eles estavam trabalhando, então esse traba-
lho pra mim, esse parecer, esse estudo que fiz ficou por volta de 10, 15 mil reais, e eu
coloquei o imposto e mais o valor que tinha que, que o Ferreira tinha que receber. Aí
eu emitia a nota no valor total e recebia a parte que eu executava, recebia o imposto
e o líquido eu entregava para o Ferreira, na maioria das vezes em dinheiro.
(…)
Juiz Federal:- Todos esses contratos com a Construbase o repasse foi para o senhor
Paulo ou tinha outros beneficiários?
Interrogado:- Sempre ele indicava, ele falava, “Olha, Alexandre, eu preciso, na minha
campanha, eu tenho que pagar uma empresa de comunicação”, aí eu, “Tá bom, me
passe o nome da empresa, eu avalio”, e algumas empresas foram assim.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

No que se refere a cada contrato e nota fiscal específicos, ALEXANDRE
ROMANO confessou o caráter de dissimulação dos negócios jurídicos, conforme se
observa da seguinte relação elaborada para facilitar a compreensão:

Serviços de Levantamento de Crédito
Tributários

R$ 480.000,00

Juiz Federal:- Na denúncia, às folhas 76 e seguin-
tes, tem a relação de alguns contratos que a Oli-
veira Romano teria feito com a Construbase. En-
tão, por exemplo, tem lá, contrato de 18 do 12 de
2008, valor de 480 mil, serviços de levantamento
de créditos tributários, entre a Construbase e a Oli-
veira Romano...
Interrogado:- Isso.
Juiz Federal:- Esse é um desses contratos?
Interrogado:- Esse é um desses contratos.
Juiz Federal:- Mas, pelo que eu entendi aqui, a sua
remuneração foi cerca de 15 mil do contrato?
Interrogado:- Não, depende do contrato, tá? Nesse
caso eu acho que foi uns 40 mil reais especifica-
mente, mais o imposto, e o restante eu entregava
para o Paulo Ferreira, que daria uns 30 por cento,
não é, com o imposto.
Juiz Federal:- Como que era definido o valor desse
contrato com a Construbase?
Interrogado:- Como que era...?
Juiz Federal:- Como era definido o valor desse con-
trato, quem definia...
Interrogado:- O Genésio definia,  falava “Olha,  eu
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tenho aqui uma conta que eu devo pagar, que é
minha conta”, e aí no decorrer da relação e dos fa-
turamentos e do, que eu emiti várias notas para a
Construbase, não é, então no decorrer ele foi fa-
lando “Olha, tenho que pagar isso daqui que está
na minha contabilidade”...
Juiz Federal:- Mas ele usava essa expressão “Eu te-
nho que pagar”?
Interrogado:- “Eu tenho que pagar, está na minha
conta que o...”, ele dava uma expressão de “O ve-
lho, o Agenor”, eu não conheço ele, né...

Prestação de pareceres tributários
R$ 167.282,54

Juiz  Federal:- Depois  tem lá  na  continuidade  da
denúncia um outro contrato aqui de 17 do 07 de
2009 no valor de 167.282, também prestação de
pareceres tributários. O senhor sabe dizer o quanto
foi do seu serviço e o quanto foi repassado para
esse contrato?
Interrogado:- Em  torno  de  uns  vinte  por  cento...
Uns trinta por cento no total com impostos.
Juiz Federal:- 30 por cento do seu serviço?
Interrogado:- Com impostos, o imposto total, então
se foi faturamento de 300 em torno de 250 eu en-
tregava para o Ferreira, mais ou menos isso, 240, o
resto eu emitia nota, recebia o imposto, e a nota e
o meu serviço quem pagava era a Construbase.

TAV
R$ 189.667,00

Juiz Federal:- Depois tem um outro contrato aqui,
16/02/2010, emissão de parecer jurídico para ser-
vir de embasamento para a participação da Cons-
trubase na licitação do trem de alta velocidade –
TAV,  que ligará a cidade do Rio  de  Janeiro,  São
Paulo e Campinas, valor de 198 mil reais.
Interrogado:- Isso,  esse  foi  um  trabalho  que  nós
executamos  no  escritório,  a  pedido  inclusive  da
Construbase,  que  eles  tinham  uma  necessidade,
que  eles  queriam participar,  mas  também tinha
um sobrepreço que eu entreguei também para o
Paulo Ferreira.
Juiz Federal:- O senhor sabe me dizer mais ou me-
nos o sobrepreço nesse caso?
Interrogado:- Em torno de uns... Acho que foi uns
30 mil, 40 mil o serviço, e o restante... mais impos-
to, e o restante eu repassei ao Paulo.
Juiz Federal:- O maior valor então era sempre re-
passado?
Interrogado:- Sim.

Loteamento em Cotia/SP
R$ 250.370,00

Juiz Federal:- Depois tem ainda um contrato aqui
da Construbase com a Oliveira, elaboração de es-
tudos jurídicos de orientação e assessoria para ob-
tenção de alvarás e licenças para pavimentação de
loteamento em Cotia.
Interrogado:- Isso.
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Juiz Federal:- 19 do 03 de 2010, 250 mil.
Interrogado:- Esse foi um serviço que o Genésio me
trouxe, ele falou “Alexandre, eu tenho esse lotea-
mento, eu estou trabalhando nele”, mas eu, nesse
caso especificamente eu não executei nenhum tra-
balho.
Juiz Federal:- E foi recebido o valor mesmo assim?
Interrogado:- Recebi, só que eu não... eu só emiti a
nota, pagou o imposto, eu não fiquei com nada, eu
repassei para o, tudo para o Paulo.

Nota fiscal Golden Share
R$ 163.474,50

Juiz Federal:- Esse, depois tem aqui uma nota fiscal
apenas, prestação de serviços jurídicos em conces-
são de aeroportos, golden share.
Interrogado:- Isso  nós  executamos  também,  que
eles queriam participar do aeroporto de Viracopos,
fizemos o serviço, cobramos o meu preço, cobre o
preço  do  meu  escritório,  pelo  escritório,  emiti  a
nota, recolhi o imposto e repassei o dinheiro.
Juiz Federal:- Aqui é um valor de 163 mil reais, o
senhor  sabe  me  dizer  quanto  aproximadamente
era a remuneração do serviço e quanto era...
Interrogado:- Em torno de uns 15, 20 mil reais.

(trechos do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

Neste sentido, confirmando o quanto já demonstrado e afirmado por
ALEXANDRE ROMANO, o próprio  GENÉSIO  afirmou que procurou o escritório de
ALEXANDRE ROMANO por indicação de PAULO FERREIRA, em decorrência da ne-
cessidade de pagar dívida contraída com a OAS no âmbito e por parte do Consórcio
NOVO CENPES:

“Juiz Federal:- Alexandre Romano?
Interrogado:- Alexandre Romano. Então eu tinha um débito de estudo de preparação
de proposta com empresas da confiança, determinadas pela OAS, que então eu não
tinha equipe, eu não tinha equipe, isso pode ser verificado, eu não tinha equipe tra-
balhando dentro do consórcio na formulação da proposta, todo mundo tinha, então
eu ia pagar para a OAS esse custo, e nós estabelecemos que então em média eu de-
veria repor para a OAS 2 milhões pela proposta do Cenpes e 2 milhões pela proposta
do CIPD, havia ainda a possibilidade de participar na central de utilidades, mas nós
ficamos de fora, achamos melhor, no fim a proposta foi feita, mas eu nem me lem-
bro...
Juiz Federal:- Não precisa entrar nesse detalhe.
Interrogado:- Ok, pois não.
Juiz Federal:- Então 4 milhões de débito com a OAS?
Interrogado:- 4 milhões de débito com a OAS.
Juiz Federal:- E aí, o que aconteceu?
Interrogado:- Aí o que aconteceu foi o seguinte, por conta do assunto da Walter Torre
a proposta que foi entregue em julho de 2007 levou a assinatura do contrato para ja-
neiro de 2008, no meio de 2008 o Agenor começou a me cobrar, mas a nossa inexpe-
riência e desconhecimento da Petrobras nos colocou numa situação muito difícil a
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Construbase, porque obra grande, difícil, nós começamos o contrato com 4.500 dese-
nhos, projetos, e terminamos com 17...
Juiz Federal:- Não precisamos entrar nesse detalhamento.
Interrogado:- Ok, pois não. Enfim, nós não estávamos recebendo e ele me cobrou, eu
falei “Eu não posso te pagar, me dá um prazo” e tal, ele falou “Não, eu preciso que
você me pague”, eu falei “Ok, então eu vou te pagar, você emite uma nota contra
mim” e tal, ele falou “Não, de jeito nenhum, eu tive despesa em 2006, 2007, nós es-
tamos no meio de 2008, eu não posso fazer isso na minha empresa, é contra as nos-
sas normas, eu não vou emitir uma fatura pra você”, eu falei “Bom, então eu não vou
te pagar”, ele falou “Não, então eu vou repassar alguma despesa que a gente tenha
pra você pagar”, eu falei “Ok, eu devo insistir”, ele disse que de jeito nenhum poderia
fazer isso dentro da empresa e ficou de me passar então algum fornecedor dele, al-
guém que tivesse um crédito com ele para eu pagar, então eu devo 100 pra ele, pago
pra ele ou pago para o outro, pra mim era a mesma coisa.
Juiz Federal:- Certo. E o que ele repassou?
Interrogado:- Bom, aí ele me chamou e me pediu que eu fizesse uma doação ao par-
tido dos trabalhadores, eu disse pra ele “Olha, de jeito nenhum, jamais”, “Pô, mas
porque você me deve”, “Eu devo pra você, vou pagar pra você, vou emitir a fatura e
vou pagar pra você”, “Não, você paga aqui”, “Eu não vou pagar por dois motivos, pri-
meiro porque eu sou comercial da empresa, e comercial é assim, eu busco no merca-
do uma oportunidade, eu vou fazer o orçamento e vou apresentar a proposta ou não,
dependendo se o resultado for bom, eu não mexo com política, eu faço política, eu
faço minha política empresarial, aquilo que interessa pra minha empresa eu faço,
isso é doação, não é dívida, eu não vou dar doação, eu não doou, a Construbase não
doa, eu não vou dar doação, não vou fazer doação, vou pagar a dívida”, ele ficou
meio assim e falou “Tá bom, eu vou...”...
Juiz Federal:- Que falou com o senhor foi o senhor Agenor?
Interrogado:- O Agenor. “Então eu vou dar um outro jeito, eu vou te ligar, eu vou ver
como é que eu vou fazer, eu vou ver e vou passar para alguém, então”, aí me ligou
num determinado momento o senhor Paulo Ferreira dizendo que tinha falado com o
Agenor, que eu tinha um encontro de contas pra fazer, se eu podia me encontrar com
ele no escritório dele, eu falei “Pois não”, marcou, eu fui, para minha surpresa era o
diretório do partido dos trabalhadores no centro da cidade, um lugar que eu não fre-
quento, lá atrás do fórum e tal, enfim, para minha surpresa ele se apresentou, colo-
cou o assunto que o Agenor tinha pedido para eu fazer uma doação, eu disse pra ele
que não, que eu já tinha explicado isso ao Agenor, que eu não faria a doação, que eu
não poderia fazer, nada contra o PT, nada contra ele, mas não faria. Ok, ele insistiu,
eu educadamente dei um jeito, encerrei a reunião e...
Juiz Federal:- Mas o que ele dava de explicação da relação dele com a OAS ou com o
senhor Agenor?
Interrogado:- Nenhuma explicação e muito menos eu pedi, excelência, porque quan-
do eu me vi naquela situação eu não fiquei confortável, tá certo, eu descobri ali que
ele era o tesoureiro do partido...
Juiz Federal:- Seria para fazer uma doação no valor de 4 milhões?
Interrogado:- Não, não, seria, o que nós estávamos falando naquela época, o Agenor
estava me pedindo para resolver uma questão de 2 milhões de reais.
Juiz Federal:- 2 milhões?
Interrogado:- De 2 milhões de reais.
Juiz Federal:- Então seria uma doação no valor equivalente à dívida que a sua em-
presa tinha com a OAS?
Interrogado:- Dívida da empresa que tinha com a OAS relativa aos estudos da obra
do Cenpes, e eu devia mais 2 milhões dos estudos da proposta que nós apresentamos
para a central de informática.
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Juiz Federal:- O que ocorreu depois desse encontro?
Interrogado:- Depois desse encontro eu voltei ao Agenor e disse pra ele “Poxa, eu ti-
nha dito pra você que não e você me colocou lá numa situação muito difícil”, “Não,
tudo bem, eu vou dar outro jeito”. Para minha surpresa, passou um tempo, o senhor
Paulo Ferreira me ligou novamente e disse “Olha, falei com o Agenor e existe uma
despesa com advogados, o senhor pagaria?”, eu falei “Olha, eu pago porque é advo-
gado, é despesa”, “Então tá bom, vamos lá”, “Eu preciso apenas saber quem é o advo-
gado, que despesa é essa” e tal, “Não, tudo bem, não tem problema, ok” e...
Juiz Federal:- Quem falou isso para o senhor?
Interrogado:- Paulo Ferreira.
Juiz Federal:- Paulo Ferreira?
Interrogado:- Isso.
Juiz Federal:- Isso foi por telefone ou foi numa reunião?
Interrogado:- Não, foi por telefone, foi por telefone.
Juiz Federal:- Então não foi o Agenor que indicou o advogado, foi o Paulo Ferreira?
Interrogado:- Não, ele falou que conversou com o Agenor e que o Agenor então esta-
ria indicando o advogado para receber o crédito que o Agenor tinha comigo, em fun-
ção de um débito que ele tinha com o advogado.
Juiz Federal:- E como é que evoluiu a partir daí?
Interrogado:- Evoluiu que, a partir daí, marcamos uma, o Paulo marcou uma reunião
no escritório do Alexandre Romano, nessa reunião eu conheci o escritório, analisei,
me parecia um escritório de tributarista porque ele me apresentou dois advogados
tributaristas ali, mais um outro, um escritório normal, bem montado, histórico, com
50 anos, foi do pai dele, o pai dele falecido, tinha lá um sócio, antigo, o escritório era
tocado por ele, por um sócio que não estava lá e pela irmã, eu achei tudo normal,
conversamos cinco minutos ali, dez minutos, conheci o escritório, e achei que estava
correto, entendeu?
Juiz Federal:- Aham.
Interrogado:- Então assumimos com ele um débito por serviços que ele estaria pres-
tando, já teria prestado alguma coisa, estaria prestando para a OAS.
Juiz Federal:- E isso, esse débito, era de 2 milhões?
Interrogado:- Débito em torno de 2 milhões. Aí, o que acontece? Nunca mais eu vi
Paulo Ferreira, porque isso estabeleci com o Alexandre Romano depois numa outra
reunião um cronograma, ele queria receber 2 milhões à vista e eu não tinha condi-
ção de pagar, estabeleci com ele então um cronograma e foi feita então essa decisão
de pagar em parcelas à medida que eu pudesse atender a minha capacidade finan-
ceira e as necessidades dele.
Juiz Federal:- E foram feitos esses contratos, como é que foi feito isso?
Interrogado:- Então, excelência, o escritório é de advocacia e o doutor Alexandre Ro-
mano estabeleceu que ele precisava, por questões fiscais, tributárias, ele precisava de
notas fiscais, que então ele me apresentaria alguns contratos de prestação de servi-
ços, e nós fizemos nesse primeiro momento que teria pagamento lá em junho, a par-
tir de junho de 2009, isso era final de 2008, e estabelecemos, então ele me pediu e eu
aquiesci, foram feitos contratos, ele ainda foi além me pedindo que se eu poderia
ajuda-lo a estabelecer escopos de contrato, assuntos que fossem, assuntos jurídicos
que a minha empresa tivesse.”
(trecho do depoimento de GENÉSIO SCHIAVINATO, reduzido a termo no evento 619)

Ainda que GENÉSIO tenha procurado vincular o pagamento à dívida
junto à OAS pelos ”  estudos da obra do Cenpes  ”, é incontroverso que: (a) o paga-
mento foi vinculado às obras do CONSÓRCIO NOVO CENPES; (b) o pagamento
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foi feito a terceiros, por meio de contratos simulados de prestação de serviços;
(c) o executivo admitiu saber do acerto com a WTORRE relacionado à licitação
para obras no CENPES. Nesse sentido, a lavagem de capitais empreendida nesse
contexto não pode ser afastada da própria fraude à licitação e da corrupção,
como relatadas acima, que estiveram intimamente vinculadas à conquista do
contrato pelo CONSÓRCIO NOVO CENPES junto à PETROBRAS. 

No que toca a cada contrato e nota fiscal específicos, o quanto asseve-
rado por GENÉSIO corrobora as afirmações de ALEXANDRE ROMANO:

Serviços de Levantamento de Crédito
Tributários

R$ 480.000,00

Juiz  Federal:- Então  nessa  ação  penal  5037800,
continuidade  do  depoimento  do  senhor  Genésio
Schiavinato Júnior,  continuidade das questões do
Juízo. A denúncia se reporta a alguns contratos, o
senhor deve ter visto, a partir da folha 56, então
tem lá  contrato  de  serviços  de  levantamento  de
encargo tributário,  17/12/2009, cerca de 480 mil
reais, esse é um desses contratos?
Réu:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- É o primeiro?
Réu:- É o primeiro, e existe um erro formal aí, ou
material,  não sei  como é  que vocês  dizem,  essa
data de 17/12/2009 está errada, é 2008, o senhor
pode  verificar  isso  no  processo,  que  tem  cartas
dele, porque ele, não foi isso que nós combinamos,
nós combinamos outros valores,  ele mandou um
valor mais alto, eu mandei uma carta pra ele di-
zendo “Não...”, e dizendo que eu tinha que pagar à
vista, eu disse “Não, eu vou pagar isto daqui tanto
período de execução do serviço, em 3 parcelas”, e
ele mandou depois  uma carta,  uma semana de-
pois, em dezembro de 2008, e mandou uma tercei-
ra carta ainda em dezembro de 2008 me pedindo
informações da empresa, que eu nunca passei pra
ele documentos contábeis da minha empresa, eu
não passei.

Prestação de pareceres tributários
R$ 167.282,54

Juiz  Federal:- Depois  consta  também  um  outro
contrato aqui da Construbase e Oliveira Romano,
prestação de serviços,  prestação de pareceres tri-
butários, isso em 2009 também, isso é uma nota
fiscal aqui, nenhum contrato.
Réu:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- Esse também faz parte disso?
Réu:- Ele que... Escopo e objeto dele, sugerido por
ele, valor determinado por ele, em função, lógico,
dessa questão do cronograma de pagamento e va-
lores eu participei muito porque era por conta do
nosso desencaixe.

TAV
R$ 189.667,00

Juiz Federal:- Depois consta um contrato TAV, so-
bre o trem de alta velocidade, que é contrato de
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16/02/2010, 190 mil.
Réu:- Sim,  senhor.  Objeto  dele,  proposto  por  ele,
existia a intenção do governo federal  de fazer o
trem de alta velocidade, um projeto que a gente
sabia que era muito difícil porque fazer um trem
de alta velocidade em 400 quilômetros parando de
100 em 100 quilômetros não funciona, e a gente
também não estava naquele período em condições
de participar de nenhum empreendimento de con-
cessão ou parceria, se o senhor me permite um...
Juiz Federal:- Mas esses serviços nesses contratos,
três contratos, nada, então era uma simulação, na
verdade?
Réu:- Isso, era uma simulação que eu vejo depois,
mas aí era, segundo ele, ele me pediu, um escritó-
rio de advocacia “Olha, eu preciso fazer contratos,
eu vou propor”, então tudo isso são objetos que ele
propôs porque eu estava pagando para ele por um
serviço que ele estava fazendo para a OAS.
Juiz Federal:- Para a OAS.
Réu:- Uma parte dele já tinha...
Juiz Federal:- Para a sua empresa esse parecer do
TAV não tinha nenhum...
Réu:- Não,  nenhum  interesse,  mesmo  os  outros,
não  tinha nenhuma consolidação  física  pra  nós,
não tinha prestação de serviços pra nós, eu estava
pagando  por  serviços  que  ele  estava  prestando
para a OAS, inclusive em algum, não me lembro
qual contrato, excelência, me desculpe, mas ele até
apresentou,  em  alguns  contratos  ele  apresentou
nota fiscal de passagem de avião, de táxi, não sei
que, então eu tinha certeza que ele estava prestan-
do serviços para a OAS.

Loteamento em Cotia/SP
R$ 250.370,00

Juiz Federal:- Depois tem também um contrato de
loteamento em Cotia, em 19/03/2010.
Réu:- É, esse é assunto da Construbase, quando ele
me pediu “Me dê alguns assuntos”, eu dei três as-
suntos pra ele, um deles é esse.
Juiz Federal:- Mas também era pra pagar dívida da
OAS?
Réu:- Pagar dívida da OAS, ele não fez nada para
a Construbase.

Nota fiscal Golden Share
R$ 163.474,50

Juiz Federal:- E, por último, consta aqui uma nota
fiscal de prestação de serviços jurídicos, parecer ju-
rídico para concessão de aeroportos Golden Share.
Réu:- É,  também,  não  participamos,  não  estuda-
mos, tentamos algumas conversas, mas era coisa
muito pesada para a empresa, nada disso era do
nosso interesse, ele que determinou esses objetos
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(trecho do depoimento de GENÉSIO SCHIAVINATO JUNIOR, reduzido a termo no evento
619) 

Não  obstante,  a  relação  entre  ALEXANDRE  ROMANO  e  GENÉSIO
SCHIAVINATO,  assim  como  a  atuação  deste  nos  atos  de  lavagem  de  recursos
destinados  a  PAULO FERREIRA  é  confirmada  não  apenas  pelo  cartão  de  visitas
apresentado por  ALEXANDRE ROMANO79, mas, sobretudo, pelo fato de que foi o
destinatário  e  subscritor  de  diversas  das  correspondências  e  contratos  aqui
referidos80.

Dessa  forma,  comprovada  a  materialidade  e  autoria  dos  delitos  em
questão,  requer-se  a  condenação  de  ALEXANDRE  ROMANO,  GENÉSIO
SCHIAVINATO JÚNIOR e PAULO FERREIRA:

1. pela  prática,  por  3  (três)  vezes,  no  período  compreendido  entre
18/12/2008 e 17/07/2009, na forma do art. 71 do Código Penal, do delito de lavagem
de capitais – tipificado pelo art.  1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9613/98 (na redação
anterior  à  Lei  12.683/2012) –,  por  terem  dissimulado  a  origem,  movimentação,
disposição  e  propriedade  de  R$  480.000,00,  provenientes  dos  crimes  de  cartel,
fraude à licitação, corrupção e associação criminosa praticados por executivos das
empresas integrantes do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da PETROBRAS,
através da celebração de negócio jurídico simulado de prestação de serviços entre a
CONSTRUBASE  ENGENHARIA  LTDA.  e  a  OLIVEIRA  ROMANO  ADVOGADOS
ASSOCIADOS, para a posterior realização de 3 pagamentos.

2. pela  prática,  no  período  compreendido  entre  17/07/2009  e
18/09/2009, na forma do art. 71 do Código Penal, do delito de lavagem de capitais –
tipificado pelo art.  1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9613/98 (na redação anterior à Lei
12.683/2012) –,  por  terem  dissimulado  a  origem,  movimentação,  disposição  e
propriedade de R$ 167.282,54, provenientes dos crimes de cartel, fraude à licitação,
corrupção e associação criminosa praticados por executivos das empresas integrantes
do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da PETROBRAS, através da celebração
de  negócio  jurídico  simulado  de  prestação  de  serviços  entre  a  CONSTRUBASE
ENGENHARIA  LTDA.  e  a  OLIVEIRA  ROMANO  ADVOGADOS  ASSOCIADOS,  para  a
posterior realização de pagamento.

3. pela  prática,  no  período  compreendido  entre  16/08/2010  e
20/12/2010, na forma do art. 71 do Código Penal, do delito de lavagem de capitais –
tipificado pelo art.  1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9613/98 (na redação anterior à Lei
12.683/2012) –,  por  terem  dissimulado  a  origem,  movimentação,  disposição  e
propriedade de R$ 189.667,00, provenientes dos crimes de cartel, fraude à licitação,
corrupção e associação criminosa praticados por executivos das empresas integrantes
do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da PETROBRAS, através da celebração
de  negócio  jurídico  simulado  de  prestação  de  serviços  entre  a  CONSTRUBASE

79  Evento 01, OUT 181, fls. 09.
80  Nesse sentido: fls. 03, 09, 10, 12, 13, 19 e 21 do Anexo 176; fls. 08 e 22 do Anexo 177 e fls. 07 do

Evento 01, OUT 180
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ENGENHARIA  LTDA.  e  a  OLIVEIRA  ROMANO  ADVOGADOS  ASSOCIADOS,  para  a
posterior realização de pagamento.

4. pela  prática,  por  2  (duas)  vezes,  no  período  compreendido  entre
19/03/2010 e 04/05/2012, na forma do art. 71 do Código Penal, do delito de lavagem
de capitais – tipificado pelo art.  1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9613/98 (na redação
anterior  à  Lei  12.683/2012) –,  por  terem  dissimulado  a  origem,  movimentação,
disposição  e  propriedade  de  R$  250.370,00,  provenientes  dos  crimes  de  cartel,
fraude à licitação, corrupção e associação criminosa praticados por executivos das
empresas integrantes do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da PETROBRAS,
através da celebração de negócio jurídico simulado de prestação de serviços entre a
CONSTRUBASE  ENGENHARIA  LTDA.  e  a  OLIVEIRA  ROMANO  ADVOGADOS
ASSOCIADOS, para a posterior realização de 2 pagamentos.

5. pela  prática,  no  período  compreendido  entre  08/02/2012  e
10/02/2012, na forma do art. 71 do Código Penal, do delito de lavagem de capitais –
tipificado pelo art.  1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9613/98 (na redação anterior à Lei
12.683/2012) –,  por  terem  dissimulado  a  origem,  movimentação,  disposição  e
propriedade de R$ 174.186,99, provenientes dos crimes de cartel, fraude à licitação,
corrupção e associação criminosa praticados por executivos das empresas integrantes
do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da PETROBRAS, através da emissão de
nota  fiscal  ideologicamente  falsa  pela  OLIVEIRA  ROMANO  ADVOGADOS
ASSOCIADOS e a CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA.

3.3.3.2. Atos de lavagem entre a OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE
DE ADVOGADOS e a SCHAHIN

Imputou-se aos denunciados  JOSÉ ANTONIO MARSILIO SCHWARZ,
EDISON FREIRE COUTINHO, ALEXANDRE ROMANO e PAULO FERREIRA, a prática,
por  3  (três)  vezes,  no período compreendido entre  01/04/2010 e 30/08/2010,  na
forma do art. 71 do Código Penal, do delito de lavagem de capitais – tipificado pelo
art. 1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012) –,
por terem dissimulado a origem,  movimentação,  disposição e  propriedade de  R$
224.094,66,  provenientes  dos  crimes  de  cartel,  fraude  à  licitação,  corrupção  e
associação  criminosa  praticados  por  executivos  das  empresas  integrantes  do
Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da PETROBRAS, através da emissão de 3
notas  fiscais  ideologicamente  falsas  pela  OLIVEIRA  ROMANO  ADVOGADOS
ASSOCIADOS para a SCHAHIN ENGENHARIA S/A, para a posterior realização de 3
pagamentos.

A  materialidade  dos  delitos  restou  demonstrada  pelos  seguintes
elementos probatórios:  i) cópias dos documentos e das notas fiscais fraudulentas,
fornecidos  pelo  réu  colaborador  ALEXANDRE  ROMANO81;  ii)  cópias  de
comprovantes  de pagamento e  das  notas  ficais  fraudulentas,  fornecidos  pelo  réu

81  Evento 01, OUT 189, fls. 07/09
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colaborador JOSÉ SCHWARZ82; iii) extratos de conta bancária da OLIVEIRA ROMANO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS fornecidos pelo colaborador83 e dados decorrentes do
afastamento do sigilo bancário da OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
através dos quais foi possível identificar pagamentos efetuados pela SCHAHIN em
favor  da  OLIVEIRA  ROMANO  SOCIEDADE  DE  ADVOGADOS84;  e  iv) depoimentos
prestados por réus e testemunhas perante o Juízo.

Em  razão  de  sua  condição  de  colaborador,  ALEXANDRE  ROMANO
forneceu  extratos  bancários  da  conta  mantida  em  nome  de  seu  escritório  de
advocacia, dos quais constavam os pagamentos efetuados pela SCHAHIN em favor
da sociedade de advogados. 

As  informações  prestadas  pelo  colaborador  restaram  plenamente
corroboradas a partir dos dados obtidos por meio da quebra de sigilo bancário da
OLIVEIRA ROMANO ADVOGADOS ASSOCIADOS decretada nos autos nº 5017661-
45.2016.4.04.7000, através da qual foi possível observar que  todos os pagamentos
foram recebidos  pela  OLIVEIRA ROMANO na conta  706073 da  agência  285 (São
Paulo/SP) do Banco Itaú (341), sendo os dois primeiros pagamentos feitos a partir da
conta 4540638008, mantida pela SCHAHIN na agência 454 (São Paulo/SP) do HSBC
(399), e o pagamento de 30/08/10 realizado por meio da conta 41415, mantida pela
mesma empresa na agência 912 do Banco Itaú (341).

Não obstante, tanto ALEXANDRE ROMANO85 quanto JOSÉ ANTÔNIO
SCHWARZ86, em razão de seus acordos de colaboração, forneceram cópias das notas
fiscais  fraudulentas,  sendo  que  este  apresentou,  inclusive,  os  comprovantes  dos
respectivos  pagamentos,  corroborados  pela  quebra  de  sigilo  bancário
supramencionada. 

Embora  em  um  primeiro  momento  as  operações  tenham  aparência
lícita, o próprio ALEXANDRE ROMANO relatou que tais notas fiscais e pagamentos
ocorreram sem lastro em efetiva prestação de serviços, tendo como única finalidade
o repasse de valores ilícitos a PAULO FERREIRA:

“Juiz  Federal:- A  empresa  Schahin  Engenharia,  o  senhor  teve  contato  com  essa
empresa também?
Interrogado:- Foi apenas um contato, o Ferreira para eu atender uma pessoa chama-
da José Antônio Schwarz, e atendi, e ele me pediu, queria pagar o Ferreira, e eu emiti
a... o mesmo serviço que eu tinha feito e repassei todo o dinheiro praticamente para
o...
Juiz Federal:- Onde que foi esse encontro com o senhor?
Interrogado:- No meu escritório, em São Paulo.
Juiz Federal:- Aproximadamente quando foi isso?
Interrogado:- 2010, acho que foi.
Juiz Federal:- E consta aqui no processo notas fiscais de prestação de serviços jurídi-
cos de recuperação de crédito da Schahin.

82 Evento 679, OUT 8 e 9
83 Evento 01, OUT 189, fls. 04/06
84 Evento 01, OUT 187
85 Evento 01, OUT 189
86 Evento 679, OUT 8 e 9
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Interrogado:- Que foi o mesmo serviço que eu fiz para a Construbase.
Juiz Federal:- O senhor chegou a prestar algum serviço efetivo nesse caso?
Interrogado:- Não, não.
Juiz Federal:- Ficou com parte do valor ou repassou todo?
Interrogado:- Repassei tudo.
Juiz Federal:- Ao senhor Paulo Ferreira?
Interrogado:- Ao senhor Paulo Ferreira.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE CORREA, reduzido a termo no evento 611)

Corroborando  o  quanto  afirmado  por  ALEXANDRE  ROMANO,  o
próprio  JOSÉ ANTÔNIO SCHARZ, representante da SCHAHIN, afirmou que PAULO
FERREIRA indicou à empresa o escritório de  ALEXANDRE ROMANO para fossem
efetuados pagamentos em favor do Partido dos Trabalhadores, confirmando, ainda,
que  em  que  pese  tenham  sido  realizados  pagamentos  em  favor  da  OLIVEIRA
ROMANO  ADVOGADOS  ASSOCIADOS,  esta  nunca  prestou  nenhum  serviço  à
SCHAHIN.  O  depoimento  de  JOSÉ  ANTÔNIO  SCHWARZ  corrobora,  ainda,  a
quantidade  de  três  pagamentos  que  foram apurados  por  meio  dos  documentos
apresentados por ALEXANDRE ROMANO e dos dados bancários obtidos através da
quebra de sigilo bancário da OLIVEIRA ROMANO ADVOGADOS ASSOCIADOS:

“Juiz Federal:- Certo. E em relação... o Ministério Público também afirma a respeito
de pagamentos  a agentes  políticos  feitos  pela  Schahin  Engenharia,  o  que  que  o
senhor tem conhecimento a esse respeito?
José  Antônio  Marsílio  Schwarz:- Excelência,  eu  fui  informado  pelo  senhor  Milton
Schahin que a empresa havia celebrado um acordo com o Partido dos Trabalhadores,
no sentido de destinar um percentual de algumas obras que a empresa tinha com o
governo federal, para poder ter um bom relacionamento com o partido que estava
no poder. E eu fui até apresentado pelo senhor João Vaccari por volta de 2009 e to-
mei ciência que havia esse acordo estabelecido entre o senhor Milton Schahin e o se-
nhor João Vaccari, e que sabia que eram algumas obras em execução e tinham per-
centuais, que eu não tinha essas informações, e que durante esse período eu fui apre-
sentado pelo senhor João Vaccari porque eu cuidava de obras habitacionais na épo-
ca, e nós queríamos fazer algum tipo de serviço habitacional para cooperativas onde
o senhor João Vaccari era o presidente, no Bancoop, dos bancários. E aí tive algumas
conversas com ele nesse sentido, mas não prosperou, não deu sequência. Eventual-
mente, o relacionamento da empresa com o senhor João Vaccari era do senhor Mil-
ton Schahin, mas eventualmente eu era acionado para conversar alguma coisa sobre,
“Olha, me agenda lá, preciso falar com o Milton”, etc., etc., e nesse caso específico do
Cenpes houve uma colaboração de campanha, foi mais ou menos assim: o senhor
Paulo Ferreira,  ele era o tesoureiro nacional do Partido dos Trabalhadores, parece
que foi até fevereiro. Em março ele foi na empresa, conversou com o senhor Milton
Schahin, solicitou uma ajuda para a campanha dele, que ele ia ser candidato a depu-
tado federal pelo Rio Grande do Sul.
Juiz Federal:- Isso em 2010?
José Antônio Marsílio Schwarz:- Foi 2010, foi março de 2010. E aí, o senhor Milton
Schahin disse para ele que iria decidir, ia conversar internamente na empresa e iria
decidir se ia fazer essa doação, e que ele deixasse um telefone que ele ou alguma ou-
tra pessoa entraria em contato para dizer qual que era o resultado desse pedido. Al-
guns dias depois, o doutor Milton me chamou e falou “Olha, a empresa decidiu fazer
uma colaboração para a campanha desse deputado federal do Rio Grande do Sul,
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Paulo Ferreira”, eu já conhecia de nome, mas não conhecia a pessoa, “Liga para ele
então e comunica que nós vamos fazer uma doação de 200 mil reais, e vê com ele
como é que ele quer fazer, que forma que será pago, parcela numas três vezes aí”. A
eleição era em outubro, novembro, então isso era em março. Aí eu entrei em contato,
eu liguei para ele, ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Ele não estava em São Paulo,
ele falou, “Eu vou, eu passo em São Paulo uma vez por semana em média e quando
eu for para São Paulo eu te ligo, e a gente faz um encontro”. Aí ele me ligou posteri-
ormente, não sei, sete ou dez dias, ou cinco dias depois, falou “Estou indo para São
Paulo amanhã, você pode conversar?”, eu falei “Posso, passa aqui na sede da empre-
sa que nós conversamos”. Aí, no dia marcado ele apareceu na sede da empresa, na
Rua Vergueiro, 2009, em São Paulo, e eu recebi o senhor Paulo Ferreira. Tivemos aí
alguns momentos iniciais de conversas gerais sobre política e depois eu entrei no de-
talhe do assunto desta colaboração de 200 mil reais que a empresa faria para ele e
perguntei como é que ele queria fazer, que a empresa precisaria fazer parcelado. Ele
falou “Olha, eu quero que você pague para este escritório aqui, do senhor Alexandre
Romano, o escritório, o telefone dele está aqui, por favor liga para ele, que ele que
cuida desses assuntos”, alguma coisa assim. Aí ok, passando essa conversa eu liguei
ou no mesmo dia ou no dia seguinte para esse Alexandre Romano e a reunião foi de
imediato, tipo, um dia depois ele já me recebeu no escritório dele, na Vila Olímpia, lá
em São Paulo, estive só essa vez no escritório dele, e tivemos também uma conversa
inicial, o que ele fazia, ele falou que ele era vereador em Americana e tal, e aí eu fa-
lei que eu estava lá porque a empresa iria fazer uma colaboração de 200 mil para o
senhor Paulo Ferreira, “Não, tudo bem, vamos fazer aqui mesmo, aqui estão os da-
dos do meu escritório, emito três faturas, vamos dividir esse valor por três, você me
paga aqui que depois eu repasso para ele”, alguma coisa nesse sentido. Aí ele falou,
“Você quer que eu preste um serviço para poder justificar o, de recuperação de crédi-
tos tributários?”, Não, não dei prosseguimento na história, não falei nem sim nem
não e enfim, não foi feito nenhum serviço, não foi feito contrato, e foram emitidas
cinco notas de 74 mil e algumas coisas, porque depois corta os impostos, então ele
recebeu livre mais ou menos 210 mil reais. E a empresa pagou o primeiro mês, de-
pois estava com problema de fluxo de caixa não pagou o segundo, não pagou o ter-
ceiro, depois pagou o outro, não pagou o outro, e pagou o outro, enfim, foram cinco
notas fiscais, que ele cancelou duas e foram pagas três notas fiscais. E aí, excelência,
uma vez realizados esses pagamentos, o senhor Milton Schahin pediu, como eu tinha
ciência desse acordo que ele tinha estabelecido com o Partido dos Trabalhadores, de
colaborações periódicas, pediu para que eu conversasse com o senhor João Vaccari e
que descontasse esse valor das contribuições periódicas que eram feitas pela empresa
ao partido, então…
(…)
Juiz Federal:- Esse repasse que foi combinado com o senhor Paulo Ferreira, não se
cogitou em fazer uma doação oficial de campanha?
José Antônio Marsílio Schwarz:- Não, senhor.
Juiz Federal:- Por quê?
José Antônio Marsílio Schwarz:- Eu perguntei para ele da forma como que poderia
ser feito e ele falou “Não, paga para esse advogado que…
Juiz Federal:- Mas o senhor não chegou a propor ou ele propor em não fazer uma
doação oficial?
José Antônio Marsílio Schwarz:- Não, senhor.
(…)
Juiz Federal:- Então, o senhor Alexandre Romano não prestou nenhum serviço para a
Schahin Engenharia?
José Antônio Marsílio Schwarz:- Não, senhor.”
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(trecho do depoimento de JOSÉ ANTÔNIO SCHWARZ, reduzido a termo no evento
781)

Reforçando a relação entre ALEXANDRE ROMANO e JOSÉ SCHWARZ,
esse forneceu cartão de visitas deste, do qual JOSÉ SCHWARZ consta como diretor
da SCHAHIN e há, além dos números comerciais da empreiteira, número de celular
do executivo da SCHAHIN.87

No que se refere à atuação de  EDISON COUTINHO na dissimulação
dos valores destinados a  PAULO FERREIRA, observa-se que esse possuía ciência e
anuía com as práticas de JOSÉ SCHWARZ. 

Nessa  toada,  se  ressalta  documento intitulado “Programa de Ação –
2008”, apreendido na residência de EDISON COUTINHO, e que descreve, como um
de  seus  objetivos  ou  tarefas,  a  execução  dos  “serviços  objeto  do  contrato  para
prestação de serviços de construção predial para ampliação do centro de pesquisas e
desenvolvimento (CENPES), na forma do consórcio entre: Oas, Construbase, Carioca,
Schahin  e  Construcap”,  apresentando,  em  sua  fls.  03,  organograma  da  equipe,
encabeçado por “EDISON F. COUTINHO”88.

Tal documento reforça que EDISON COUTINHO controlava as ações da
SCHAHIN em todos os assuntos relacionados ao Consórcio NOVO CENPES, tanto em
práticas  lícitas  quanto  ilícitas.  Insta  ressaltar,  neste  sentido  que,  conforme  já
demonstrado  acima  e  como  será  aprofundado  no  tópico  acerca  da  organização
criminosa,  EDISON COUTINHO representou a SCHAHIN nas reuniões para fraude à
licitação  em comento,  tendo inclusive  especial  envolvimento  no  oferecimento  de
vantagens espúrias aos representantes da WTORRE.

Cita-se, sob este prisma, trecho do depoimento prestado por MARIO
GOES  nesta  ação  penal,  no  qual  o  operador  financeiro  menciona  que  JOSÉ
ANTÔNIO SCHWARZ o foi apresentado por EDISON COUTINHO como responsável,
dentro da SCHAHIN, pela autorização de pagamentos ilícitos:

“Ministério Público Federal:- Certo. Acaso o senhor se recorda em dizer quem são as
pessoas que eu vou dizer o nome agora, conhece a pessoa de João Antônio Marsílio
Schwarz, da Schahin Construtora?
Depoente:- O João Antônio eu conheci porque dos recebimentos da Schahin, nós es-
távamos com uma série de dificuldades e o Edison, como eu acho que ele não tinha
força, ele me disse que não tinha capacidade, ele me apresentou a essa pessoa que
eu acho que era Diretor da Schahin, fui apresentado a ele, mas de qualquer maneira
não conseguiu se resolver os recebimentos que estavam devidos na época. Então eu
nunca recebi nada dele.
Ministério  Público  Federal:- Mas  o  Edison  apresentou  o  João  Antônio  Marsílio
Schwarz como alguém que teria capacidade para autorizar esses pagamentos?
Depoente:- Sim, senhor.”
(trecho do depoimento de MARIO GOES, reduzido a termo no evento 354)

87  Evento 01, OUT 189
88  Evento 01, OUT 191
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Tal fato demonstra que, em que pese JOSÉ SCHWARZ tenha agido de
maneira  plenamente  consciente  e  voluntária  nas  operações  de  lavagem  aqui
descritas,  há  elementos  que  apontam  que  este  agiu  coordenado  com  EDISON
COUTINHO, que comandava toda a atuação lícita e ilícita em favor da SCHAHIN em
relação ao Consórcio NOVO CENPES.

Essa  conclusão  é  corroborada  pelo  quanto  relatado  por  EDISON
COUTINHO em sede de seu interrogatório judicial,  no qual confirmou sua ciência
sobre pagamentos ilícitos feitos por meio de MARIO GOES por conta de contratos da
SCHAHIN com a PETROBRAS:

“Defesa de Roberto Capobianco:- E o senhor nunca discutiu pagamento de propina
com o senhor Barusco?
Edison Freire Coutinho:- Jamais.
Defesa de Roberto Capobianco:- Nem do Cenpes, nem de nenhuma outra obra?
Edison Freire Coutinho:- Nenhuma outra obra.
Defesa de Roberto Capobianco:- E com o senhor Mário Goes?
Edison Freire Coutinho:- Sim.
Defesa de Roberto Capobianco:- Com o senhor Mário Goes sim?
Edison Freire Coutinho:- Sim.
Defesa de Roberto Capobianco:- Sim, o que?
Edison Freire Coutinho:- O senhor Mário Goes, com relação ao Novo Cenpes, eu nun-
ca conversei com ele sobre vantagem ou propina. Com relação ao túnel, que foi a
obra seguinte que a gente...
Defesa:- Isso não é objeto da ação penal.
Juiz Federal:- Mas eu acho que pode, doutor. Pode então prosseguir.
Edison Freire Coutinho:- Com relação à obra seguinte, o senhor Mário Goes disse o
seguinte “Olha, conversei lá com o senhor Pedro Barusco e que, você tem, você ven-
ceu a obra do túnel e você tem uma obrigação com a gente aqui de pagar um per-
centual”, à época ele falou em 1.75, é isso.”
(trecho do depoimento de EDISON FREIRE COUTINHO, reduzido a termo no evento
781)

Dessa  forma,  comprovada  a  materialidade  e  autoria  dos  delitos  em
questão,  requer-se  a  condenação  de  JOSÉ  ANTONIO  MARSILIO  SCHWARZ,
EDISON  FREIRE  COUTINHO, ALEXANDRE  ROMANO  e PAULO  FERREIRA,  pela
prática, por 3 (três) vezes, no período compreendido entre 01/04/2010 e 30/08/2010,
na forma do art. 71 do Código Penal, do delito de lavagem de capitais – tipificado
pelo  art.  1º,  V,  c/c  o  art.  1º,  §4º,  da  Lei  9613/98  (na  redação  anterior  à  Lei
12.683/2012) –,  por  terem  dissimulado  a  origem,  movimentação,  disposição  e
propriedade de R$ 224.094,66, provenientes dos crimes de cartel, fraude à licitação,
corrupção e associação criminosa praticados por executivos das empresas integrantes
do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da PETROBRAS, através da emissão de 3
notas  fiscais  ideologicamente  falsas  pela  OLIVEIRA  ROMANO  ADVOGADOS
ASSOCIADOS para a SCHAHIN ENGENHARIA S/A, para a posterior realização de 3
pagamentos.
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3.3.3.3. Atos de lavagem entre a OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE
DE ADVOGADOS e a CONSTRUCAP/FERREIRA GUEDES

Imputou-se  aos  denunciados  ERASTO MESSIAS  DA SILVA JÚNIOR,
ROBERTO CAPOBIANCO, ALEXANDRE ROMANO e PAULO FERREIRA: 

1. a  prática,  por  2  (duas)  vezes,  no  período  compreendido  entre
12/01/2010 e 19/05/2010, na forma do art. 71 do Código Penal, do delito de lavagem
de capitais – tipificado pelo art.  1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9613/98 (na redação
anterior  à  Lei  12.683/2012) –,  por  terem  dissimulado  a  origem,  movimentação,
disposição  e  propriedade  de  R$  341.900,00,  provenientes  dos  crimes  de  cartel,
fraude à licitação, corrupção e associação criminosa praticados por executivos das
empresas integrantes do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da PETROBRAS,
através da celebração de negócio jurídico simulado de prestação de serviços entre a
CONSTRUTORA  FERREIRA  GUEDES  S/A  e  a  OLIVEIRA  ROMANO  ADVOGADOS
ASSOCIADOS, para a posterior realização de 2 pagamentos.

2. a prática, no período compreendido entre 02/03/2010 e 13/04/2010,
do delito de lavagem de capitais – tipificado pelo art. 1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei
9613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012) –, por terem dissimulado a origem,
movimentação, disposição e propriedade de R$ 110.000,00, provenientes dos crimes
de  cartel,  fraude  à  licitação,  corrupção  e  associação  criminosa  praticados  por
executivos das empresas integrantes do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da
PETROBRAS, através da celebração de negócio jurídico simulado de prestação de
serviços  entre  a  CONSTRUTORA  FERREIRA  GUEDES  S/A  e  a  OLIVEIRA  ROMANO
ADVOGADOS ASSOCIADOS, para a posterior realização do respectivo pagamento.

3. a prática, no período compreendido entre 20/05/2010 e 20/07/2010,
do delito de lavagem de capitais – tipificado pelo art. 1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei
9613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012) –, por terem dissimulado a origem,
movimentação, disposição e propriedade de R$ 225.000,00, provenientes dos crimes
de  cartel,  fraude  à  licitação,  corrupção  e  associação  criminosa  praticados  por
executivos das empresas integrantes do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da
PETROBRAS, através da celebração de negócio jurídico simulado de prestação de
serviços  entre  a  CONSTRUTORA  FERREIRA  GUEDES  S/A  e  a  OLIVEIRA  ROMANO
ADVOGADOS ASSOCIADOS, para a posterior emissão de nota fiscal ideologicamente
falsa e realização do respectivo pagamento.

4. a prática, no período compreendido entre 25/11/2010 e 29/12/2010,
do delito de lavagem de capitais – tipificado pelo art. 1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei
9613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012) –, por terem dissimulado a origem,
movimentação, disposição e propriedade de R$ 20.000,00, provenientes dos crimes
de  cartel,  fraude  à  licitação,  corrupção  e  associação  criminosa  praticados  por
executivos das empresas integrantes do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da
PETROBRAS, através da celebração de negócio jurídico simulado de prestação de
serviços  entre  a  CONSTRUTORA  FERREIRA  GUEDES  S/A  e  a  OLIVEIRA  ROMANO
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ADVOGADOS ASSOCIADOS, para a posterior emissão de nota fiscal ideologicamente
falsa e realização do respectivo pagamento.

A  materialidade  dos  delitos  restou  demonstrada  pelos  seguintes
elementos probatórios:  i) cópias dos documentos e das notas fiscais fraudulentas,
fornecidos pelo réu colaborador ALEXANDRE ROMANO89; ii) dados decorrentes do
afastamento do sigilo bancário da OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS,
através  dos  quais  foi  possível  identificar  pagamentos  efetuados  pela  FERREIRA
GUEDES/CONSTRUCAP  em  favor  da  OLIVEIRA  ROMANO  SOCIEDADE  DE
ADVOGADOS90; e iii) depoimentos prestados por réus e testemunhas perante o Juízo.

A partir dos dados obtidos por meio da quebra de sigilo bancário da
OLIVEIRA ROMANO ADVOGADOS ASSOCIADOS decretada nos autos nº 5017661-
45.2016.4.04.7000  foi  possível  observar  que  todos  os  pagamentos  foram feitos  a
partir  da  conta  680516,  mantida  pela  FERREIRA  GUEDES  na  agência  3395  (São
Paulo/RJ)  do  Banco  Bradesco  (237),  sendo  os  valores  recebidos  pela  OLIVEIRA
ROMANO  SOCIEDADE  DE  ADVOGADOS  na  conta  706073  da  agência  285  (São
Paulo/SP) do Banco Itaú (341).

Embora  em  um  primeiro  momento  as  operações  tenham  aparência
lícita, o próprio ALEXANDRE ROMANO relatou que tais notas fiscais e pagamentos
ocorreram sem lastro em efetiva prestação de serviços, tendo como única finalidade
o repasse de valores ilícitos a PAULO FERREIRA:

“Juiz Federal:- Consta ainda no seu, na denúncia aqui,  uma referência à empresa
Ferreira Guedes, contratos com a Oliveira Romano, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- Da mesma forma, o Paulo falou que a Ferreira Guedes queria fazer
uma doação, me deu o contato do diretor da Ferreira Guedes, senhor Erasto. Se não
me falha a memória eu acho que ele foi até o meu escritório, eu agendei, ele veio até
o meu escritório, e aí ele pediu uma apresentação do escritório, perguntou o que nós
poderíamos fazer, e basicamente isso, eu apresentei alguns trabalhos, inclusive al-
guns trabalhos que eu tinha feito já para a Construbase, e executei o serviço, entre-
guei o serviço e emiti a nota.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

ALEXANDRE  ROMANO se  referiu,  ainda,  especificamente  a  cada
contrato e pagamento efetuado pela CONSTRUCAP/FERREIRA GUEDES em favor da
OLIVEIRA  ROMANO  SOCIEDADE  DE  ADVOGADOS,  que  seriam  posteriormente
repassados a PAULO FERREIRA.

Serviços referentes ao projeto de
implantação do Trem de Alta

Velocidade (TAV)
R$ 341.900,00

Juiz Federal:- Consta aqui no processo, na denún-
cia, uma referência a um contrato entre a Constru-
tora Ferreira Guedes,  em 12 de janeiro de 2010,
com a Oliveira Romano, relativo a serviço referen-
te ao projeto de implantação do trem de alta velo-
cidade, 341 mil, esse é um desses contratos?
Interrogado:- Esse eu fiz, executei o trabalho no es-

89  Evento 01, OUT 72 a 75
90  Evento 01, OUT 197
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critório, eu e o doutor Eduardo, nós entregamos o
serviço, só que ele está um valor acima do valor
normal que eu cobraria no escritório, não é.
Juiz Federal:- O senhor repassou parte desse valor
para o senhor Paulo Ferreira?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- Sabe dizer quanto o senhor ficou e
quanto que foi repassado aproximadamente?
Interrogado:- Em todas as vezes que eles me pedi-
am eu colocava, eu não descontava do Paulo o va-
lor que eu tinha pra receber, que era um serviço
que eu estava fazendo para a empresa, então eu
cobrava da empresa o serviço, a nota fiscal, e eles
me pagavam um valor a mais  para eu repassar
para o Paulo.
Juiz Federal:- Quanto foram os seus serviços nesse
caso, aproximadamente?
Interrogado:- Em torno  de  uns  40 mil,  eu cobrei
deles, 60.
Juiz Federal:- Esse mesmo parecer que o senhor fez
relativo...
Interrogado:- Sim, é o mesmo e eu cobrei, o mes-
mo serviço.
Juiz Federal:- Mas o parecer é igual?
Interrogado:- É igual.

Parecer sobre a possibilidade de
discussão judicial para exclusão dos
valores de sub-empreitada das bases
de cálculo do PIS, COFINS e ISSQN

R$ 110.00,00

Juiz Federal:- E depois tem um outro contrato, 2 de
março de 2010, Construtora Ferreira Guedes com
Oliveira Romano, parecer sobre a possibilidade de
discussão judicial para exclusão dos valores de su-
bempreitada das bases de cálculo do PIS, Cofins e
ISSQN.
Interrogado:- Isso.
Juiz Federal:- 110 mil.
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- Também?
Interrogado:- Também.
Juiz Federal:- Houve repasse?
Interrogado:- Houve repasse.
Juiz Federal:- Lembra quanto foram os seus servi-
ços, aproximadamente?
Interrogado:- 20 mil reais no máximo, foi um tra-
balho bem sucinto e, que ele tinha, ele estava fa-
zendo um shopping center, ele comentou, eu falei
“Olha, podemos fazer um trabalho nesse sentido,
eu vou ter aí pelo menos umas seis, sete horas de
trabalho, vou montar esse estudo”, e cobrei pelas
horas, o time sheet de serviço.

Pareceres sobre a possibilidade de
exclusão do ISSQN da base de cálculo
das Contribuições ao PIS e COFINS e

sobre a possibilidade de não incidência

Juiz  Federal:- Depois  tem lá,  contrato  em 20  de
maio de 2010, cerca de 225 mil o contrato, parecer
sobre  a  possibilidade  de  exclusão  do  ISSQN  da
base de cálculo da contribuição PIS e Cofins, sobre
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do mesmo tributo na incorporação por
contratação direta se a construção é
realizada pelo incorporador em seu

próprio terreno
R$ 225.000,00

a possibilidade de não incidência do mesmo tribu-
to  em incorporação  por  contratação  direta,  se  a
construção é realizada pela incorporadora em seu
próprio terreno, parecido com o anterior.
Interrogado:- Isso, é parecido, mas não é o mesmo.
Juiz Federal:- Não é o mesmo?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:- O senhor prestou esse serviço?
Interrogado:- Prestei esse serviço.
Juiz Federal:- Lembra quanto foi a sua remunera-
ção?
Interrogado:- Em  torno  de  uns  15,  20  mil  reais
também, mais o imposto do total, e o restante eu
entreguei para o Paulo.

Prestação de serviços de assessoria e
consultoria jurídica para

procedimentos licitatórios no estado
do Rio de Janeiro

R$ 20.000,00

Juiz  Federal:- Depois  consta,  contrato  em  25  de
novembro de 2010, Construtora Ferreira Guedes e
Oliveira Romano, 25 do 11 de 2010, 20 mil reais,
consultoria jurídica em procedimento licitatório no
Estado do Rio de Janeiro.
Interrogado:- Isso eu não executei. Foi talvez emitir
nota, porque ele devia estar fazendo alguma coisa
lá, ele explicou pra mim que ele precisava, que ele
estava... Isso foi simulado, doutor.
Juiz Federal:- O senhor chegou...
Interrogado:- Eu  emiti  a  nota  sem ter  executado
esse serviço.

(trechos do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

No que  toca  especificamente  ao  contrato  de  serviços  referentes  ao
projeto de implementação do TAV,  insta  ressaltar  que há,  ainda,  carta,  datada de
17/03/2010, em que a CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES informa que o pagamento
de 50% do valor se daria em 05/04/2010, solicitando, assim, a respectiva nota fiscal,
sendo  que  os  50%  restantes  seriam  pagos  quando  da  entrega  do  relatório.  Tal
correspondência é assinada pelo denunciado ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR.
Na  sequência,  em correspondência  datada  de  01/04/2010,  a  OLIVEIRA ROMANO
informa o encaminhamento de nota fiscal no valor de R$ 170.950,00, com referência
expressa à obra do Tremo de Alta Velocidade (TAV)91.

ROBERTO CAPOBIANCO era diretor da CONSTRUCAP e possuía atua-
ção direta nas atividades relativas ao cartel, participando diretamente das reuniões
relacionadas à obra do CENPES e atos ilícitos praticados no âmbito do Consórcio,
conforme demonstrado anteriormente.

No entanto, sua atuação não se resumia a estas atividades. No que se
refere aos efetivos pagamentos destinados a PAULO FERREIRA, ROBERTO CAPOBI-
ANCO possuía não apenas pleno conhecimento e ciência dos atos dissimulados pra-
ticados com o intuito de, posteriormente, repassar valores ao agente político, mas

91 Evento 01, OUT194, fls. 03 e 04
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também era quem efetivamente dava ordens e orientações a ERASTO MESSIAS DA
SILVA JÚNIOR no que se refere ao relacionamento entre a CONSTRUCAP e ALEXAN-
DRE ROMANO.

Ao ser ouvido perante o Juízo,  ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR
revelou que procurou o escritório de  ALEXANDRE ROMANO por determinação de
ROBERTO CAPOBIANCO, o qual, por sua vez, era o responsável pela aprovação dos
contratos, de modo que as negociações dos negócios jurídicos simulados e superfa-
turados se davam com anuência e sob orientação de ROBERTO CAPOBIANCO:

“Juiz Federal:- Senhor Alexandre Romano, o senhor conheceu?
Interrogado:- Sim, conheci.
Juiz  Federal:- Essa denúncia  aqui  diz  respeito  especificamente,  envolve  especifica-
mente esses pagamentos que teriam sido feitos pela Construcap, desculpe, pela Fer-
reira Guedes ao Oliveira Romano, o senhor pode me esclarecer como o senhor co-
nheceu o senhor Alexandre Romano, como se deram essas negociações, esses contra-
tos?
Interrogado:- Perfeito, excelência. Nós estávamos estudando o TAV, porque a Ferreira
Guedes é uma empresa de infraestrutura, notadamente ferroviária e rodoviária, e foi
determinado então que a Ferreira Guedes acompanhasse a evolução do TAV, do pro-
jeto do TAV que era o trem de alta velocidade, o maior projeto que o Brasil na época
estava estudando.
Juiz Federal:- Determinado por quem?
Interrogado:- Pelo doutor Roberto, que era a parte operacional. Então nós estávamos
acompanhando esses estudos, nós tínhamos reuniões periódicas de avaliação, e tinha
algumas dúvidas, muitas dúvidas. Um dia o doutor Roberto me indicou “Olha, me in-
dicaram aqui, pediram que eu procurasse o doutor, o escritório, tem aqui um escritó-
rio de uma pessoa, tem um escritório que poderia suprir essas dúvidas, dirimir essas
dúvidas” e me indicou um telefone, eu marquei uma reunião no escritório do Alexan-
dre Romano, uma primeira reunião, uma reunião amistosa, uma hora e pouco, duas
horas, ele apresentou o escritório, conversou, falou da sua qualificação, que era de
família, o pai era advogado, inclusive tem um busto lá do pai dele na sala de reuni-
ão, enfim, e conversamos sobre o problema, os problemas do TAV, a nossa preocupa-
ção, a nossa necessidade, e ele desenvolveu bem a conversa, e foi assim a indicação.
(…)
Juiz Federal:- E aí foi então firmado contrato, o senhor que decidiu?
Interrogado:- Foi negociado. Não, não, depois dessa reunião eu voltei ao escritório,
reportei ao Roberto a reunião, uns dois dias depois ele mandou uma minuta do con-
trato com uma proposição de trabalho diferente, um valor mais alto, em torno de
400 mil reais, e dois pagamentos.
Juiz Federal:- Quem mandou?
Interrogado:- O Alexandre Romano mandou a proposta.
Juiz Federal:- Mandou para o senhor?
Interrogado:- Mandou pra mim pelo motoboy.
Juiz Federal:- Quanto o senhor tinha combinado antes?
Interrogado:- Não, não tinha combinado, eu falei pra ele mandar a proposta, foi uma
reunião de apresentação, ele ficou de mandar uma proposta, ele mandou a proposta
em torno de uns 400 e poucos mil, apresentei essa proposta ao Roberto, então o Ro-
berto falou “Vai negociar, está um pouco caro”, voltei ao Alexandre, ao escritório dele,
e ele deu um desconto em torno de 15 a 16% da proposta inicial, e mudamos a con-
dição de pagamento, porque ele tinha pedido 50 % na assinatura e 50 % na conclu-
são do trabalho, nós mudamos para 25 % na assinatura, 25 % na entrega do relató-
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rio preliminar e 50 % na conclusão do trabalho, e ele até estimou que ele poderia fa-
zer em menos tempo, 30-40 dias o relatório estaria pronto e, a bem da verdade, de-
morou 7 a 8 meses para a gente concluir...
(…)
Juiz Federal:- Esses novos contratos foi sua a iniciativa, então, foi sua decisão?
Interrogado:- Foi uma necessidade, não, também foi discutido com o doutor Roberto
e aprovado, explicada a necessidade, eu não tinha autonomia para decidir esse tipo
de contrato.”
(trecho do depoimento de ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 619)

Tais contratos tinham como finalidade promover repasse de valores a
PAULO FERREIRA, evidenciando, assim, a consciência, atuação e poder de ROBERTO
CAPOBIANCO sobre a prática e as circunstâncias da operacionalização do pagamen-
to de propina ao agente político. Em sede de seu interrogatório judicial, ERASTO re-
velou que ROBERTO CAPOBIANCO teve a palavra final sobre pedido de pagamento
feito por PAULO FERREIRA mediante intermediação de ALEXANDRE ROMANO.

“Juiz Federal:- E houve uma solicitação de doação eleitoral pelo senhor Paulo Ferreira
ao senhor ou à Ferreira Guedes?
Interrogado:- Houve, houve nesta reunião que o doutor Alexandre me apresentou aí
o doutor Paulo Ferreira, ele pediu uma doação “Olha, poxa, vê se pode ajudar aí ao
partido”, enfim, eu disse a ele que não tinha essa autonomia, que isso não era comi-
go, mas que eu iria levar esse assunto adiante, como de fato fiz.
Juiz Federal:- E o senhor levou esse assunto a...
Interrogado:- Levei esse assunto ao doutor Roberto Capobianco.
Juiz Federal:- E o que foi decidido?
Interrogado:- O Roberto na hora falou “Olha, deixa aí que eu vou ver”, depois ele me
informou que fez uma doação, e eu até encaminhei o comprovante do depósito ao
próprio Alexandre.”
(trecho do depoimento de ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 619)

Neste sentido, como declinado por  ALEXANDRE ROMANO,  ERASTO
MESSIAS era seu interlocutor no que se refere ao seu relacionamento com a CONS-
TRUCAP e os pagamentos destinados a PAULO FERREIRA:

“Juiz Federal:- Consta ainda no seu, na denúncia aqui, uma referência à empresa Fer-
reira Guedes, contratos com a Oliveira Romano, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- Da mesma forma, o Paulo falou que a Ferreira Guedes queria fazer
uma doação, me deu o contato do diretor da Ferreira Guedes, senhor Erasto. Se não
me falha a memória eu acho que ele foi até o meu escritório, eu agendei, ele veio até
o meu escritório, e aí ele pediu uma apresentação do escritório, perguntou o que nós
poderíamos fazer, e basicamente isso, eu apresentei alguns trabalhos, inclusive al-
guns trabalhos que eu tinha feito já para a Construbase, e executei o serviço, entre-
guei o serviço e emiti a nota.
Juiz Federal:- Quantas vezes o senhor esteve com o senhor Erasto?
Interrogado:- Umas oito vezes pelo menos, dez vezes.
Juiz Federal:- Oito vezes, então não foi essa única vez?
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Interrogado:- Não, não, eu fui ao escritório dele também algumas vezes, umas três
ou quatro vezes.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

Além disso, o próprio  PAULO FERREIRA asseverou que ERASTO reali-
zou pagamentos que foram posteriormente repassadas ao agente político:

“Juiz Federal:- As pessoas aqui apontadas pelo Ministério Público como responsáveis
por esse repasse das empresas, Erasto Messias da Silva Júnior, o senhor conhece?
Interrogado:- Uma vez eu o encontrei, não tive relação com o Erasto, como não tive
relações maiores com o doutor Genésio, que virá a seguir.
Juiz Federal:- O senhor encontrou ele onde, o senhor Erasto?
Interrogado:- No escritório de Romano, onde ele pediu, Romano, uma contribuição
para a minha campanha.
Juiz Federal:- E essa contribuição foi feita?
Interrogado:- Foi feita ao diretório nacional do PT, que depois repassou a mim.
Juiz Federal:- E de quanto que foi esse valor?
Interrogado:- Da minha campanha deve ter sido em torno de uns 100 mil reais.”
(trecho do depoimento de PAULO FERREIRA, reduzido a termo no evento 610)

Conforme relatado em seu interrogatório  judicial,  ERASTO MESSIAS
DA SILVA JÚNIOR respondia a  ROBERTO CAPOBIANCO dentro da CONSTRUCAP,
sendo, assim, natural que as decisões acerca da relação entre a CONSTRUCAP e ALE-
XANDRE ROMANO fossem também tomadas por ROBERTO CAPOBIANCO, confor-
me demonstrado acima:

“Juiz Federal:- O senhor respondia a quem dentro da empresa?
Interrogado:- De 2008  adiante ao doutor Roberto Capobianco na parte operacional,
até 2011, final de 2011.
Juiz Federal:- Mas o senhor Roberto Capobianco era da Construcap?
Interrogado:- Era da Construcap, ele era acionista da Construcap.
Juiz Federal:- Mas ele não tinha uma posição formal dentro da Ferreira Guedes?
Interrogado:- Estatutariamente não, estatutariamente não.
Juiz Federal:- E não estatutariamente?
Interrogado:-Sim, não estatutariamente sim. O comando era seguido, era determina-
do pela mesma estrutura de comando.
(trecho do depoimento de ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 619)

Nesse contexto, considerando os diversos elementos supra-analisados,
não se sustentam as conclusões exaradas pela Corregedoria-Geral da União (evento
894, OUT4) no sentido de que não há elementos a comprovar o pagamento de propi-
na, mediante a contratação com empresas de ALEXANDRE ROMANO, por parte da
FERREIRA GUEDES/CONSTRUCAP no âmbito do contrato firmado para obras do Novo
CENPES. 

O estudo desenvolvido pela CGU inferiu que, no âmbito de contratos
sem sobrepreço, supostamente teria havido a efetiva prestação dos serviços neles
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previstos, bem como que, mesmo na hipótese de haver sobrepreço doloso para viabi-
lizar pagamentos de vantagens indevidas a PAULO FERREIRA, inexistiriam elementos
que indicassem o agir de executivos da CONSTRUCAP, mormente no que respeita às
obras do NOVO CENPES.

Contudo, as provas coligidas aos autos evidenciam que,  in casu,  não
houve a efetiva prestação dos serviços contratados por parte da OLIVEIRA ROMANO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, servindo o instrumento – fictício, portanto – a justificar
o repasse de valores, por parte da empreiteira, no interesse do contrato firmado pela
CONSTRUCAP, enquanto consorciada, para obras do NOVO CENPES, a ALEXANDRE
ROMANO, que, por sua vez, atuava em nome de PAULO FERREIRA.

Destaque-se, nesse sentido, por oportuno, os elementos de prova pro-
duzidos após a conclusão dos trabalhos pela CGU e perante esse Juízo, mormente os
depoimentos de  ALEXANDRE ROMANO e de  ERASTO MESSIAS,  que ressaltaram
que, inobstante o negócio carregue aparência lícita, serviu ele apenas a tutelar os in-
teresses espúrios dos acusados, sendo a FERREIRA GUEDES, nesse contexto, represen-
tada por ERASTO MESSIAS, que recebia orientações e possuía expressa autorização
de ROBERTO CAPOBIANCO para tal.

Destarte,  acerta  o relatório no que tange à configuração de atos de
corrupção e de lavagem de ativos no que respeita ao Consórcio NOVO CENPES e
agentes públicos e políticos, pecando, entretanto, ao ignorar diversos elementos que
demonstram, de maneira inequívoca, a anuência e a atuação dolosa de executivos de
todas as empresas consorciadas nas práticas delituosas perpetradas em seu favor.

Não  há  dúvida,  portanto,  que  a  autoria  dos  delitos  recai,  além  de
PAULO FERREIRA e ALEXANDRE ROMANO, sobre ERASTO MESSIAS e ROBERTO
CAPOBIANCO,  atuando aquele,  embora  mediante  orientações  deste,  voluntaria  e
conscientemente.

Dessa  forma,  comprovada  a  materialidade  e  autoria  dos  delitos  em
questão,  requer-se  a  condenação  de  ALEXANDRE ROMANO,  PAULO FERREIRA,
ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR e ROBERTO CAPOBIANCO:

1. pela  prática,  por  2  (duas)  vezes,  no  período  compreendido  entre
12/01/2010 e 19/05/2010, na forma do art. 71 do Código Penal, do delito de lavagem
de capitais – tipificado pelo art.  1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9613/98 (na redação
anterior  à  Lei  12.683/2012) –,  por  terem  dissimulado  a  origem,  movimentação,
disposição  e  propriedade  de  R$  341.900,00,  provenientes  dos  crimes  de  cartel,
fraude à licitação, corrupção e associação criminosa praticados por executivos das
empresas integrantes do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da PETROBRAS,
através da celebração de negócio jurídico simulado de prestação de serviços entre a
CONSTRUTORA  FERREIRA  GUEDES  S/A  e  a  OLIVEIRA  ROMANO  ADVOGADOS
ASSOCIADOS, para a posterior realização de 2 pagamentos.

2. pela  prática,  no  período  compreendido  entre  02/03/2010  e
13/04/2010, do delito de lavagem de capitais – tipificado pelo art. 1º, V, c/c o art. 1º,
§4º, da Lei 9613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012) –, por terem dissimulado
a origem, movimentação, disposição e propriedade de R$ 110.000,00, provenientes
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dos crimes de cartel, fraude à licitação, corrupção e associação criminosa praticados
por  executivos  das  empresas  integrantes  do  Consórcio  NOVO  CENPES,  em
detrimento da PETROBRAS, através da celebração de negócio jurídico simulado de
prestação de serviços entre a CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A e a OLIVEIRA
ROMANO  ADVOGADOS  ASSOCIADOS,  para  a  posterior  realização  do  respectivo
pagamento.

3. pela  prática,  no  período  compreendido  entre  20/05/2010  e
20/07/2010, do delito de lavagem de capitais – tipificado pelo art. 1º, V, c/c o art. 1º,
§4º, da Lei 9613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012) –, por terem dissimulado
a origem, movimentação, disposição e propriedade de R$ 225.000,00, provenientes
dos crimes de cartel, fraude à licitação, corrupção e associação criminosa praticados
por  executivos  das  empresas  integrantes  do  Consórcio  NOVO  CENPES,  em
detrimento da PETROBRAS, através da celebração de negócio jurídico simulado de
prestação de serviços entre a CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A e a OLIVEIRA
ROMANO  ADVOGADOS  ASSOCIADOS,  para  a  posterior  emissão  de  nota  fiscal
ideologicamente falsa e realização do respectivo pagamento.

4. pela  prática,  no  período  compreendido  entre  25/11/2010  e
29/12/2010, do delito de lavagem de capitais – tipificado pelo art. 1º, V, c/c o art. 1º,
§4º, da Lei 9613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012) –, por terem dissimulado
a origem, movimentação, disposição e propriedade de  R$ 20.000,00,  provenientes
dos crimes de cartel, fraude à licitação, corrupção e associação criminosa praticados
por  executivos  das  empresas  integrantes  do  Consórcio  NOVO  CENPES,  em
detrimento da PETROBRAS, através da celebração de negócio jurídico simulado de
prestação de serviços entre a CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A e a OLIVEIRA
ROMANO  ADVOGADOS  ASSOCIADOS,  para  a  posterior  emissão  de  nota  fiscal
ideologicamente falsa e realização do respectivo pagamento.

3.3.4. Dos atos de lavagem por meio de pagamentos realizados a
pedido de PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA

Tal como já restou demonstrado, outra forma utilizada para dissimular a
origem  ilícita  de  valores  oriundos  das  empresas  CONSTRUBASE,  SCHAHIN  e
CONSTRUCAP, assim como de outros clientes indicados por  PAULO FERREIRA,  se
dava  por  meio  de  ALEXANDRE  ROMANO,  o  qual,  por  sua  vez,  realizava  a
transferência dos recursos para suas contas e, em seguida, realizava a lavagem dos
valores,  repassando-os  para  PAULO  FERREIRA no  interesse  do  Partido  dos
Trabalhadores.

Conforme  relatou  ALEXANDRE ROMANO em  seu  interrogatório
judicial, os valores que recebia das empresas indicadas por  PAULO FERREIRA eram
considerados como um crédito em favor do agente político, estabelecendo-se uma
verdadeira conta-corrente entre ambos. Por essa razão não é possível, via de regra,
relacionar uma transferência de ALEXANDRE ROMANO a PAULO FERREIRA a uma
fonte específica, sendo certo que os valores recebidos da CONSTRUBASE, FERREIRA
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GUEDES (CONSTRUCAP) e SCHAHIN integravam um mesmo fundo ilícito do qual
eram constantemente  debitados  os  valores  repassados  pelo  operador  ao  agente
político  mediante  indicação  de  PAULO  FERREIRA quanto  aos  destinatários  dos
recursos:

“Juiz  Federal:- Esses  valores  que  o  senhor  repassava  a  ele  eram  repassados
normalmente a que título, por que o senhor passava dinheiro para ele?
Interrogado:- Passava pra ele a título de... Eu recebia o dinheiro, não é, começou aí
no, nesse, nessa... Na realidade a minha relação de ajudá-lo efetivamente começou
aí, eu pessoalmente ajudava com 10, 15 mil para campanha, não é, e depois ele me
pediu para receber os valores dessas empresas que estão sendo imputadas.
(...)
Juiz Federal:- Construbase Engenharia Ltda., o senhor recebeu valores dessa empre-
sa?
Interrogado:- Sim, recebi.
Juiz Federal:- Por indicação do senhor Paulo?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- Como é que foi, o senhor pode descrever um pouco mais detalhado
isso?
Interrogado:- Claro. O Ferreira me chamou para conversar e me apresentou uma de-
manda, “Olha, Alexandre, eu tenho uma empresa que vai fazer uma doação, quer
me ajudar, e me pediu uma nota fiscal, não é. Você como advogado, eles pediram
para ser um advogado, gostaria que você prestasse um serviço para eles e recebesse
esse valor a mais”,  eu falei “Se for para te ajudar,  tudo bem, o que precisa fazer,
quem que é?”, aí ele me deu o contato do senhor Genésio e eu fui até o escritório da
Construbase ali na, em Pinheiros, no Edifício Tomie Ohtake, dali eu estabeleci uma
relação com o senhor Genésio.
(…)
Juiz Federal:- A empresa Schahin Engenharia, o senhor teve contato com essa empre-
sa também?
Interrogado:- Foi apenas um contato, o Ferreira para eu atender uma pessoa chama-
da José Antônio Schwarz, e atendi, e ele me pediu, queria pagar o Ferreira, e eu emiti
a... o mesmo serviço que eu tinha feito e repassei todo o dinheiro praticamente para
o...
Juiz Federal:- Onde que foi esse encontro com o senhor?
Interrogado:- No meu escritório, em São Paulo.
Juiz Federal:- Aproximadamente quando foi isso?
Interrogado:- 2010, acho que foi.
Juiz Federal:- E consta aqui no processo notas fiscais de prestação de serviços jurídi-
cos de recuperação de crédito da Schahin.
Interrogado:- Que foi o mesmo serviço que eu fiz para a Construbase.
Juiz Federal:- O senhor chegou a prestar algum serviço efetivo nesse caso?
Interrogado:- Não, não.
Juiz Federal:- Ficou com parte do valor ou repassou todo?
Interrogado:- Repassei tudo.
Juiz Federal:- Ao senhor Paulo Ferreira?
Interrogado:- Ao senhor Paulo Ferreira.
Juiz Federal:- E que que o, o senhor, o que que lhe foi dito na ocasião pelo senhor
Paulo ou pelo senhor Schwarz do porquê desse repasse, alguém falou alguma coisa?
Interrogado:- Ele falou que era uma doação, que ele estava ajudando na campanha
do Paulo, mas não explicou, nem liguei a fato nenhum.
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Juiz Federal:- Consta ainda no seu, na denúncia aqui, uma referência à empresa Fer-
reira Guedes, contratos com a Oliveira Romano, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- Da mesma forma, o Paulo falou que a Ferreira Guedes queria fazer
uma doação, me deu o contato do diretor da Ferreira Guedes, senhor Erasto. Se não
me falha a memória eu acho que ele foi até o meu escritório, eu agendei, ele veio até
o meu escritório, e aí ele pediu uma apresentação do escritório, perguntou o que nós
poderíamos fazer, e basicamente isso, eu apresentei alguns trabalhos, inclusive al-
guns trabalhos que eu tinha feito já para a Construbase, e executei o serviço, entre-
guei o serviço e emiti a nota.
(…)
Defesa:- E o senhor declarou que, pelos seus controles financeiros, não daria para
identificar uma ligação direta entre empresa e os destinatários específicos de valores,
o senhor confirma isso?
Interrogado:- Eu emitia as notas para essas empresas, colocava numa planilha, apre-
sentava pra ele, e ele dava a destinação.
Defesa:- Mas não dava para dizer que aquela empresa destinou tanto para essa ou
aquela pessoa, isso o senhor disse na sua delação, que era impossível de especificar e
correlacionar, o senhor confirma isso?
Interrogado:- Pode ser.
Defesa:- Ok. O senhor declarou também que fazia trabalhos ou parcerias lícitas. En-
tão, assim, nesse fundo que o senhor tinha, ou fundo da parceria, o crédito, vamos
chamar assim, não dá para identificar desse dinheiro o que era lícito e o que era ilíci -
to, era um fundo único do que era lícito e do que era ilícito, digamos assim?
Interrogado:- A planilha que eu tinha com ele era desses contratos citados, entre ou-
tros, o que era, vamos falar assim, que ele indicava lícito eram coisas de pequena
monta, que nem era possível registrar.
Defesa:- Mas era lícito e ilício, então ia para o mesmo fundo?
Interrogado:- Isso.
Defesa:- Ótimo. E era o Paulo que decidia a destinação de valores para terceiros, o
senhor confirma isso?
Interrogado:- Confirmo.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

Recebidos os valores das empreiteiras, o repasse a PAULO FERREIRA se
dava, basicamente, de duas formas: i) mediante a realização de saques e entrega em
espécie  a  PAULO  FERREIRA;  e  ii)  mediante  a  realização  de  pagamentos  ou
transferências a pessoas indicadas por PAULO FERREIRA.

Neste capítulo, serão imputados os atos realizados por meio daquela
segunda  modalidade  de  repasse  de  valores,  que  constituem atos  autônomos  de
lavagem de ativos por promoverem a entrega de valores de origem ilícita mediante
dissimulação  de  sua  real  origem,  natureza,  disposição  e  movimentação  (que,  em
verdade, foram feitos no interesse de PAULO FERREIRA).

Destes valores  entregues a pessoas interpostas indicadas por  PAULO
FERREIRA,  é  possível  identificar:  i)  atos  realizados  com  base  em  contratos  e
documentos  que  registravam  falsa  prestação  de  serviços;  e  ii)  atos  realizados
mediante a simples transferência de valores das contas de  ALEXANDRE ROMANO
para  a  de  pessoas  indicadas  por  PAULO  FERREIRA,  dissimulando,  assim,  a  real
origem, disposição e movimentação dos valores.
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3.3.4.1. Dos atos de lavagem mediante simulação de contratação de
FELIPE SANTOS DA SILVA

Imputou-se aos denunciados PAULO FERREIRA e ALEXANDRE ROMA-
NO  a prática,  por 12 (doze) vezes,  no período compreendido entre 01/10/2009 e
08/10/2010, na forma do art. 71 do Código Penal, do delito de lavagem de capitais –
tipificado pelo art.  1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9613/98 (na redação anterior à Lei
12.683/2012) –, por terem dissimulado a origem, movimentação, disposição e propri-
edade de pelo menos R$ 24.000,00, provenientes dos crimes de cartel, fraude à lici-
tação, corrupção e associação criminosa praticados por executivos das empresas inte-
grantes do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da PETROBRAS, através da for-
malização de contrato e recibos de pagamentos a autônomo simulados entre a OLI-
VEIRA ROMANO ADVOGADOS ASSOCIADOS e FELIPE SANTOS DA SILVA, para a pos-
terior realização de 12 pagamentos.

A  materialidade  dos  delitos  restou  demonstrada  pelos  seguintes
elementos  probatórios:  i) cópias  do  instrumento  do  negócio  jurídico,  recibos  de
pagamento a autônomo, comprovantes de depósitos bancários, fornecidos pelo réu
colaborador  ALEXANDRE  ROMANO92;  ii) tabela  de  pagamentos  e  documentos
apresentados pelo mesmo acusado93; iii) dados decorrentes do afastamento do sigilo
bancário da OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, através dos quais foi
possível identificar pagamentos efetuados em favor de empresa mantida por FELIPE
SANTOS DA SILVA94; e iii) depoimentos prestados por réus e testemunhas perante o
Juízo.

Conforme  se  depreende  da  análise  dos  referidos  documentos,  os
pagamentos em comento tiveram origem da conta mantida pela OLIVEIRA ROMANO
SOCIEDADE DE ADVOGADOS e foram creditados em conta mantida pela empresa de
FELIPE SANTOS DA SILVA, com a qual foi celebrado o contrato simulado.

O fato de que o referido contrato, recibos de pagamentos a autônomo
e pagamentos ocorreram sem lastro em efetiva prestação de serviços, com a exclusiva
finalidade de promover pagamento de valores por ordem de  PAULO ADALBERTO
ALVES FERREIRA é expressamente assumido pelo próprio controlador da empresa
pagadora, ALEXANDRE ROMANO, que relata nem sequer conhecer FELIPE SANTOS
DA SILVA:

“Juiz Federal:- Como o senhor fazia o repasse dos valores para o senhor Paulo Ferrei-
ra, o senhor podia fazer uma descrição?
Interrogado:- O Paulo tinha dois assessores que ele pediu para eu pagar, eu paguei
formalmente pelo escritório, indicou algumas empresas para pagar, como RDA, Bree-
fing...
Juiz Federal:- Quem eram esses dois assessores?

92  Evento 01, OUT 103 e 104
93  Evento 01, OUT 202 e 208
94  Evento 01, OUT 233
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Interrogado:- Leônidas e Felipe dos Santos, mas eu nem os conheço pessoalmente,
eles trabalhavam no Rio Grande do Sul com ele. E sacava o dinheiro e entregava em
mãos.
Juiz Federal:- Ah, o senhor não fazia também transferência bancária de valores pra
eles?
Interrogado:- Alguma coisa, mas pouca coisa, do montante era pouca coisa.
(…)
Juiz Federal:- Felipe Santos, o senhor mencionou?
Interrogado:- Isso.
Juiz Federal:- Consta aqui na denúncia a referência a um contrato de assistência téc-
nica em informática, que a sua empresa teria firmado com ele, o senhor podia me
esclarecer?
Interrogado:- Era um contrato apenas para formalidade, para ele receber e recolher o
FGTS, as contribuições como prestador de serviços.
Juiz Federal:- Esse dinheiro era repasse a pedido do senhor Paulo?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- O serviço não foi prestado?
Interrogado:- Para mim não, para ele, né, eles atendiam, acho que atendia ele na
campanha.
Juiz Federal:- Mas esse serviço foi prestado ao senhor ou a sua empresa, a Oliveira
Romano?
Interrogado:- Não.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

Além de  ALEXANDRE ROMANO ter  revelado em Juízo que efetuou
transferências de valores para FELIPE SANTOS a título de repasse solicitado por PAU-
LO FERREIRA, o próprio  PAULO FERREIRA assumiu, quando de seu interrogatório
judicial,  ter indicado a conta de FELIPE SANTOS para que  ALEXANDRE ROMANO
efetuasse pagamentos com origem ilícita:

“Juiz Federal:- O Felipe Santos da Silva, o senhor conhece essa pessoa?
Interrogado:- Trabalhou na minha campanha.
Juiz Federal:- Ele menciona aqui que um contrato que ele teria firmado com o senhor
Felipe teria sido simulado e ele teria pago valores a esse Felipe por sua solicitação.
Interrogado:- Eu indiquei, assumi isso, e assumo diante do Juízo, que eu indiquei al-
gumas empresas que trabalharam na minha campanha e que ele pagou, isso é ver-
dadeiro. Agora essa afirmação que foi contrato simulado, Felipe trabalhou na área
de informática da minha campanha.
Juiz Federal:- Sim, mas o senhor sabe se ele trabalhou para o senhor Romano ... para
o senhor Alexandre?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:- Não? Trabalhou na sua campanha?
Interrogado:- Exatamente.
Juiz Federal:- Então esses valores aqui do contrato entre a empresa do senhor Roma-
no e do Felipe, então, era pra transferir dinheiro para a campanha?
Interrogado:- Dentro dessa lógica de contribuição de campanha de caráter informal,
de caráter ilegal, pode ser, eu assumo essa responsabilidade diante do senhor. O Feli-
pe trabalhou na minha campanha, quem pagou o salário dele foi Alexandre Roma-
no.”
(trecho do depoimento de PAULO FERREIRA, reduzido a termo no evento 610)
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Insta ressaltar que, conforme declinado pelos acusados, FELIPE SANTOS
foi assessor de PAULO FERREIRA no âmbito de sua campanha eleitoral, revelando a
proximidade entre ambos. Ainda, se observa que, conforme consta do contrato simu-
lado, FELIPE residia em Porto Alegre/RS, local da base eleitoral de PAULO FERREIRA
e muito distante da sede da empresa supostamente contratada para a prestação dos
serviços periódicos (com remuneração mensal) em Mostardas/RS, de modo que resta
claro o caráter simulado do contrato, celebrado com o único intuito de dissimular a
origem dos pagamentos efetuados.

Dessa  forma,  comprovada  a  materialidade  e  autoria  do  delito  em
questão, requer-se a condenação de  ALEXANDRE ROMANO e  PAULO FERREIRA
pela  prática,  por  12  (doze)  vezes,  no  período  compreendido  entre  01/10/2009  e
08/10/2010, na forma do art. 71 do Código Penal, do delito de lavagem de dinheiro,
tipificado pelo  art. 1º, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98  (na redação anterior à Lei
12.683/2012), pela dissimulação da origem, movimentação, disposição e propriedade
de R$24.000,00.

3.3.4.2. Dos atos de lavagem mediante simulação de contratação de
LÊONIDAS GIACOMETI

Imputou-se aos denunciados PAULO FERREIRA e ALEXANDRE ROMA-
NO, a prática,  por 11 (onze) vezes, no período compreendido entre 05/10/2009 e
10/09/2010, na forma do art. 71 do Código Penal, do delito de lavagem de capitais –
tipificado pelo art.  1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9613/98 (na redação anterior à Lei
12.683/2012) –, por terem dissimulado a origem, movimentação, disposição e propri-
edade de R$22.000,00, provenientes dos crimes de cartel, fraude à licitação, corrup-
ção e associação criminosa praticados por executivos das empresas integrantes do
Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da PETROBRAS, através da formalização de
contrato e recibos de pagamentos a autônomo simulados entre a OLIVEIRA ROMA-
NO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e LEÔNIDAS GIACOMETI, para a posterior realiza-
ção de 11 pagamentos.

A  materialidade  dos  delitos  restou  demonstrada  pelos  seguintes
elementos  probatórios:  i) cópias  do  instrumento  do  negócio  jurídico,  recibos  de
pagamento a autônomo, comprovantes de depósitos bancários, fornecidos pelo réu
colaborador  ALEXANDRE  ROMANO95;  ii) tabela  de  pagamentos  e  documentos
apresentados pelo mesmo acusado96; iii) dados decorrentes do afastamento do sigilo
bancário da OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, através dos quais foi
possível identificar pagamentos efetuados em favor de LÊONIDAS GIACOMETI97; e iv)
depoimentos prestados por réus e testemunhas perante o Juízo.

O fato de que o referido contrato, recibos de pagamentos a autônomo
e pagamentos ocorreram sem lastro em efetiva prestação de serviços, com a exclusiva

95  Evento 01, OUT 103 e 104
96  Evento 01, OUT 202 e 207
97 Evento 01, OUT 224
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finalidade de promover pagamento de valores por ordem de PAULO FERREIRA é ex-
pressamente assumido pelo próprio controlador da empresa pagadora, ALEXANDRE
ROMANO, quando de seu interrogatório judicial, ocasião em que relatou nem sequer
conhecer LEÔNIDAS GIACOMETI, sendo que a dissimulação dos valores ocorreu da
mesma forma que revelada quanto a FELIPE SANTOS:

“Juiz Federal:- Como o senhor fazia o repasse dos valores para o senhor Paulo Ferrei-
ra, o senhor podia fazer uma descrição?
Interrogado:- O Paulo tinha dois assessores que ele pediu para eu pagar, eu paguei
formalmente pelo escritório, indicou algumas empresas para pagar, como RDA, Bree-
fing...
Juiz Federal:- Quem eram esses dois assessores?
Interrogado:- Leônidas e Felipe dos Santos, mas eu nem os conheço pessoalmente,
eles trabalhavam no Rio Grande do Sul com ele. E sacava o dinheiro e entregava em
mãos.
Juiz Federal:- Ah, o senhor não fazia também transferência bancária de valores pra
eles?
Interrogado:- Alguma coisa, mas pouca coisa, do montante era pouca coisa.
(…)
Juiz Federal:- Depois tem um, Leônidas Giacometti, Leônidas Giacometti, um contrato
aqui na denúncia...
Interrogado:- É a mesma forma do Felipe.
Juiz Federal:- Quem que é Leônidas Giacometti?
Interrogado:- Não o conheço.
Juiz Federal:- Esse contrato, parceria para indicação de clientes para o escritório, pa-
gamento de 2 mil mensais do seu escritório para esse Leônidas.
Interrogado:- Era um assessor do Paulo, mas eu não o conheci.
Juiz Federal:- Ele prestou algum serviço ao senhor ou ao seu escritório?
Interrogado:- Não, não.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

Ao ser ouvido perante o Juízo, muito embora não tenha reconhecido
nominalmente a pessoa de LEÔNIDAS GIACOMETI e afirmado que os contratos eram
celebrados pelo secretário de finanças de sua companha, PAULO FERREIRA afirmou
que é possível que estes pagamentos estejam inseridos no mesmo contexto de re-
passe de valores:

“Juiz Federal:- Depois uma outra pessoa aqui chamada Leônidas Jacometi, o senhor
conhece essa pessoa?
Interrogado:- Quem fazia esses contratos era o meu secretário de finanças da cam-
panha, mas possivelmente dentro dessa lógica de contribuição de pagamento, tenha
sido feito. Eu não conheço Leônidas. De onde é que ele é?
Juiz Federal:- Ah, eu também não sei.
Interrogado:- Pois é.”
(trecho do depoimento de PAULO FERREIRA, reduzido a termo no evento 610)

No entanto, muito embora PAULO FERREIRA não tenha assumido ex-
pressamente a indicação da conta de LEÔNIDAS GIACOMETI para a realização de pa-
gamentos, as afirmações de ALEXANDRE ROMANO e os indícios documentais indi-
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cados quanto ao mando de PAULO FERREIRA, assim como a falsidade do contrato e
recibos, são corroborados por fonte absolutamente autônoma. O próprio LEÔNIDAS
GIACOMETI, ciente da citação de seu nome no âmbito das investigações da Operação
Lava Jato, confirmou em diversos veículos de comunicação que trabalhou na campa-
nha de PAULO FERREIRA em 2009 e 2010, tendo recebido através do escritório de
ALEXANDRE ROMANO.98

Dessa  forma,  comprovada  a  materialidade  e  autoria  do  delito  em
questão, requer-se a condenação de  ALEXANDRE ROMANO e  PAULO FERREIRA
pela  prática,  por  11  (doze)  vezes,  no  período  compreendido  entre  05/10/2009  e
10/09/2010, na forma do art. 71 do Código Penal, do delito de lavagem de dinheiro,
tipificado pelo  art. 1º, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98  (na redação anterior à Lei
12.683/2012), pela dissimulação da origem, movimentação, disposição e propriedade
de R$22.000,00.

3.3.4.3. Dos atos de lavagem mediante pagamentos dissimulados a
terceiros

Imputou-se aos denunciados PAULO FERREIRA e ALEXANDRE ROMA-
NO  a  prática,  no período compreendido  entre  13/11/2009 e  29/10/2013,  por  11
(onze) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, e por 14 (quatorze) vezes, na for-
ma do art. 69, das quais 9 (nove) vezes na forma do art. 71 do Código Penal, do delito
de lavagem de capitais – tipificado pelo art. 1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9613/98 (na
redação anterior à Lei 12.683/2012)–, por terem dissimulado a origem, movimenta-
ção, disposição e propriedade de R$301.322,00, provenientes dos crimes de cartel,
fraude à licitação, corrupção e associação criminosa praticados por executivos das
empresas integrantes do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da PETROBRAS,
através da realização de 72 pagamentos com origem simulada, efetuados a partir da
conta de ALEXANDRE ROMANO por ordem de PAULO FERREIRA.

A  materialidade  dos  delitos  restou  demonstrada  pelos  seguintes
elementos probatórios: i) cópias de documentos bancários (extratos e comprovantes
de pagamento) fornecidos pelo réu colaborador ALEXANDRE ROMANO99; ii) dados
decorrentes do afastamento do sigilo bancário de  ALEXANDRE ROMANO100; e  iii)
depoimentos prestados por réus e testemunhas perante o Juízo.

Os documentos bancários apresentados pelo colaborador e os dados
obtidos a partir da quebra de sigilo convergem a demonstrar que os pagamentos saí-
ram das contas 712693 e 706080, mantidas por ALEXANDRE ROMANO, respectiva-
mente, nas agências 428 e 6549 (São Paulo/SP) dos bancos Real (356) e Itaú (341),
sendo creditados nas seguintes contas dos recebedores: i) Estado Maior da Restinga:
os 4 primeiros em conta não identificada e os 2 últimos em conta de nº 2403333504
mantida  pela  empresa  Multisom  Comércio  e  Importação  Ltda.  na  agência  45

98  Evento 01, OUT 210 e 211
99  Evento 01, OUT 106 a 111
100Evento 01, OUT 106 e 111
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(Itaqui/RS) do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (41); ii) Viviane da Silva Rodri-
gues: conta 3519408109 na agência 621 (Porto Alegre/RS) do Banco do Estado do Rio
Grande do Sul (41); iii) Sandro Ferraz: conta 501328558 da agência 1050 (Porto Ale-
gre/RS) do banco HSBC (399); iv) Silvania Gomnes Teméteo: conta 279276 da agência
4884 (Brasília/DF) do Banco do Brasil (1); v) Julio Garcia: conta 1000030606 da agên-
cia 428 (Porto Alegre/RS) da Caixa econômica Federal (104); vi) Marcelo Rosauro Zas-
so: conta 1000420400 da agência 501 (Santa Maria/RS) da Caixa Econômica Federal
(104); vii) Leonita de Carvalho: conta 119564 da agência 3252 (Porto Alegre/RS) do
Banco do Brasil (1); viii) Adriana Miranda Morais: conta 102017 da agência 1664 (São
Paulo/SP) do Banco Itaú (341); ix) Angelita da Rosa: conta 3500275509 da agência 415
(São Leopoldo/RS) do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (41) e conta 160164 da
agência 2375 (Porto Alegre/RS) do Banco do Brasil (1); x) Elsabeth: conta 136867 da
agência 3528 (Porto Alegre/RS) do Banco do Brasil (1); xi) Ana Paula: conta 15741 da
agência 1249 (Porto Alegre/RS) do Banco do Brasil (1); xii) Jonas Ferreira: conta 15736
da agência 1249 (Porto Alegre/RS) do Banco do Brasil  (1);  xiii)  Nair Gomes: conta
10275493 da agência 90 (Americana/SP) do banco Santander (33); e xiv) Marcelo Ma-
chado dos Santos: conta 10000774 da agência 1457 (Alvorada/RS) do banco Santan-
der (33).

O fato de que tais pagamentos foram realizados por ALEXANDRE RO-
MANO, por determinação de PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA, a partir de va-
lores recebidos, em nome do integrante do núcleo político, das empresas CONSTRU-
BASE, FERREIRA GUEDES (CONSTRUCAP), SCHAHIN e outras, foi expressamente reve-
lado pelo próprio ALEXANDRE ROMANO quando de seu interrogatório judicial, re-
velando, inclusive, o vínculo entre o agente político e parte das pessoas indicadas por
este:

Juiz Federal:- Tem aqui no processo uma série de pagamentos que o senhor teria fei-
to, normalmente aqui em espécie...
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- ... a diversas pessoas, Estado Maior da Restinga, Viviane da Silva Rodri-
gues...
Interrogado:- Isso.
Juiz Federal:- Quem são essas pessoas?
Interrogado:- A Viviane era uma pessoa que fazia, que eu saiba tá, fazia campanha
para ele com esse grupo carnavalesco, que ajudava ele como um cabo eleitoral, não
é, e a Restinga era um grupo carnavalesco que ajudava na campanha dele, ele pediu
para fazer doações pra ele.
Juiz Federal:- Esses pagamentos foram feitos a pedido do senhor Paulo?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- O senhor tinha algum interesse nesses pagamentos, Estado Maior da
Restinga ou da senhora Viviane?
Interrogado:- Nenhum, nenhum.
Juiz Federal:- Depois tem aqui também Sandro Ferraz, sabe quem é?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:- Silvânia Gomes Temétio?
Interrogado:- A Silvânia era secretária do Paulo quando ele era tesoureiro.
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Juiz Federal:- Júlio César Schimdt Garcia?
Interrogado:- Não conheço.
Juiz Federal:- Marcelo Rosauro Zasso?
Interrogado:- Era uma pessoa que trabalhava com o Ferreira na campanha.
Juiz Federal:- Leonita de Carvalho?
Interrogado:- Também, trabalhava com ele na campanha.
Juiz Federal:- Adriana Miranda Morais.
Interrogado:- Também ajudava a ele na campanha.
Juiz Federal:- Angelita da Rosa.
Interrogado:- Parece que advogada dele da campanha.
Juiz Federal:- Ana Paula Baumberg, Jonas Baumberg.
Interrogado:- Ah, é, são os filhos dele, que estavam também trabalhando acho que
com ele, não sei.
Juiz Federal:- Nair Gomes dos Reis de Oliveira.
Interrogado:- Não conheço.
Juiz Federal:- Marcelo Machado dos Santos.
Interrogado:- Não conheço.
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

Não obstante, ao ser ouvido perante o Juízo, o próprio PAULO FERREI-
RA afirmou conhecer e ter relações com a quase totalidade dos recebedores listados,
reconhecendo expressamente que solicitou a ALEXANDRE ROMANO que fizesse pa-
gamentos em favor das pessoas aqui referidas, inclusive de seus filhos:

Juiz Federal:- Porto Alegre, pelo jeito. Depois tem uns pagamentos que foram apre-
sentados por ele, como tendo sido feitos no seu interesse, por exemplo, ao Estado
Maior da Restinga, que aparentemente é uma escola de samba.
Interrogado:- Isso, é.
Juiz Federal:- Esses pagamentos foram feitos também por sua solicitação?
Interrogado:- Foi.
Juiz Federal:- Por que motivo esses pagamentos?
Interrogado:- Apoio eleitoral.  Todas essas rubricas, doutor Moro, que aparecem na
contabilidade que ele imputa a mim, são verdadeiros. Restinga, algum prestador de
serviço, todos eles, ele fez pagamento da ordem de, totalizando tudo, da ordem de
500 mil reais.
Juiz Federal:- Depois consta também diversos pagamentos para Viviane da Silva Ro-
drigues, também trabalhava na sua campanha?
Interrogado:- Apoiadora de campanha.
Juiz Federal:- Esses pagamentos à senhora Viviane se estendem até 2013, o senhor
sabe me explicar, então?
Interrogado:- Sim. Era a relação que mantinha com o setor cultural da cidade, eu te-
nho uma relação com o setor cultural, cultura popular, carnaval, do Rio Grande do
Sul e, por extensão, do Brasil. Quando eu assumi o mandato, eu fiz uma audiência
pública, que está registrada nos anais da comissão de cultura, que foi a maior au-
diência pública da comissão de cultura até hoje, com todas as representações das es-
colas de samba do Brasil inteiro, tem gente do Rio de Janeiro, São Paulo, de Manaus.
Juiz Federal:- Mas então não é dinheiro de campanha nesse caso?
Interrogado:- Não, isso aí transitou ... ultrapassou os limites.
Juiz Federal:- Pagamentos em 2013?
Interrogado:- Isso, ultrapassaram os limites.
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Juiz Federal:- Qual era a justificativa para ele fazer esses pagamentos, no seu interes-
se ...
Interrogado:- Manutenção de uma estrutura de relação com o setor cultural de apoi-
ador no mandato que veio a se efetivar em 2012.
Juiz Federal:- Tem um pagamento depois para Sandro Ferraz.
Interrogado:- É um cantor dessa mesma escola.
Juiz Federal:- Também feito no seu interesse?
Interrogado:- Exatamente.
Juiz Federal:- Silvânia Gomes Timóteo.
Interrogado:- É, são pessoas que trabalhavam e que auxiliavam o mandato.
Juiz Federal:- Júlio Garcia.
Interrogado:- Sim, sim, sim.
Juiz Federal:- No seu interesse também?
Interrogado:- Meu interesse.
Juiz Federal:- Desculpe, o senhor até já afirmou, fez essa afirmação de que esses pa-
gamentos, o senhor reconhecia esses pagamentos, mas eu preciso que isso fique cla-
ro no processo, não quero aqui ser cansativo e nem lhe pretendo atormentar...
Interrogado:- Não, eu entendo perfeitamente.
Juiz Federal:- Mas são questões necessárias.
Interrogado:- Entendo perfeitamente e reitero que esses pagamentos eu indiquei e
ele fez e ele pagou.
Juiz Federal:- Marcelo Rosauro Sasso.
Interrogado:- Sim, sim, também.
Juiz Federal:- Qual é a relação dele com a sua campanha, é da escola?
Interrogado:- É apoiador da minha campanha, apoiador do meu mandato.
Juiz Federal:- Leonita de Carvalho.
Interrogado:- Todos apoiadores do mandato, doutor Moro.
Juiz Federal:- A senhora Leonita também tem pagamentos em 2011...
Interrogado:- Também, todos atuaram na campanha, foi dívida de campanha que eu
tinha.
Juiz Federal:- Adriana Miranda Morais.
Interrogado:- Todos compromissos de campanha.
Juiz Federal:- Angelita da Rosa.
Interrogado:- Compromisso de campanha.
Juiz Federal:- Depois tem Ana Paula e Jonas.
Interrogado:- Meus filhos.
Juiz Federal:- Seus filhos?
Interrogado:- Trabalharam na campanha, um recebeu um cheque de 3 mil reais e o
outro recebeu um cheque de 2 mil reais.
Juiz Federal:- Um deles recebeu aqui pagamentos em 2013 de 5 mil e de 6 mil reais.
Interrogado:- Aí foi uma ajuda dele, Alexandre Romano, para o meu filho.
Juiz Federal:- Por sua solicitação?
Interrogado:- Foi.
Juiz Federal:- Nair Gomes dos Reis de Oliveira também tem pagamentos...
Interrogado:- Eu não recordo, mas...
Juiz Federal:- Tem um pagamento mais vultoso aqui, Marcelo Machado dos Santos,
de 20 mil reais.
Interrogado:- Desse nome eu não recordo, doutor Moro.
(trecho do depoimento de PAULO FERREIRA, reduzido a termo no evento 610)
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Os vínculos entre o agente político e os recebedores relatados por ALE-
XANDRE ROMANO e PAULO FERREIRA são corroborados por fonte aberta da inter-
net disponíveis por meio de mera pesquisa pública.

A título de exemplo, citam-se as seguintes pessoas e vínculos apurados
por meio de fonte autônoma:

• SOCIEDADE RECREATIVA E BENEFICENTE ESTADO MAIOR DA RESTIN-
GA: várias páginas na rede mundial de computadores demonstram a intensa ligação
da escola de samba com PAULO FERREIRA, descrito como “figura muito querida jun-
to a Estado Maior da Restinga, sempre auxiliando e apoiando a escola de samba da
nossa comunidade”101;

• PESSOAS LIGADAS À ESTADO MAIOR DA RESTINGA: segundo  ALE-
XANDRE ROMANO, VIVIANE DA SILVA RODRIGUES seria amiga de PAULO FERREI-
RA e seu contato com blocos carnavalescos. Pesquisa em fontes abertas na internet
revela que VIVIANE é madrinha de bateria da mesma Estado Maior da Restinga ante-
riormente mencionada102. Após a deflagração da fase ostensiva da Operação (Opera-
ção Abismo) a própria VIVIANE veio a público para afirmar que recebeu os valores
como pagamento a serviços prestados para a campanha do então candidato PAULO
FERREIRA no ano de 2010103;

• SANDRO FERRAZ: pesquisa em fontes abertas da internet revela que
há um cantor de mesmo nome que também é vinculado ao Estado Maior da Restin-
ga104;

• SILVANIA TEMOTEO: os dados bancários de  ALEXANDRE ROMANO
confirmam a realização de pagamento a pessoa identificada como SILVANIA G. TE-
MOTEO, que, segundo o colaborador, é antiga secretária de PAULO FERREIRA. Pes-
quisa na internet revela notícia do ano de 2007 dando conta de que Silvania Gomnes
Teméteo, apesar de lotada como servidora do gabinete do senador Tião Viana (PT-
AC), trabalharia, em verdade, como assessora do tesoureiro do Partido, PAULO FER-
REIRA105;

• JULIO CESAR SCHMITT GARCIA: Verifica-se na internet a existência um
blog, de responsabilidade de pessoa identificada como JULIO GARCIA, que publicou
diversas matérias favoráveis a PAULO FERREIRA106.

Inexiste, portanto, qualquer dúvida que os pagamentos feitos às pesso-
as mencionadas ocorreram, como demonstrado, no interesse e a mando de PAULO
FERREIRA.

Dessa  forma,  comprovada  a  materialidade  e  autoria  dos  delitos  em
questão, requer-se a condenação de ALEXANDRE ROMANO e  PAULO FERREIRA
pela prática do delito de lavagem de dinheiro, entre 13/11/2009 e 29/10/2013, por 14

101 Evento 01, OUT 212.
102 Evento 01, OUT 213.
103 Evento 01, OUT 214.
104 Evento 01, OUT 215.
105 Evento 01, OUT 216.
106 Evento 01, OUT 217.
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(quatorze) vezes, em concurso material (art.  69/CP),  havendo continuidade delitiva
(art. 71/CP) em 09 (nove) desses crimes concursados, pela dissimulação da origem,
movimentação, disposição e propriedade de R$301.322,00.

Das 14 (quatorze) imputações há a incidência distinta do tipo penal,
considerando a alteração da Lei 9.613/98 em 2012:

(a) Considerando que os atos de lavagem relacionados a Silvania Gom-
nes Teméteo, Julio Cesar Schmitt Garcia, Marcelo Rosauto Zasso e Marcelo Machado
dos Santos ocorreram antes da entrada em vigor da Lei 12.683/12, e que os relacio-
nados a Estado Maior da Restinga, Sandro Ferraz, Leonita de Carvalho, Adriana Mi-
randa Morais, Angelita da Rosa, Ana Paula Balmberg Ferreira e Nair Gomes dos Reis
de Oliveira verificaram-se, em continuidade delitiva, também antes da entrada em vi-
gor da Lei 12.683/12, incide o quanto previsto no art. 1º, V e VII, c/c o art. 1º, § 4º da
Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012);

(b) Considerando que os atos de lavagem relacionados a Elsabeth ocor-
reram após a entrada em vigor da Lei 12.683/12, e que os relacionados a Viviane da
Silva Rodrigues e Jonas Balmberg Ferreira verificaram-se em continuidade delitiva,
sendo o último ato praticado após a entrada em vigor da Lei 12.683/12, incide o
quanto previsto no art. 1º, caput, c/c o art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98 (na redação poste-
rior à Lei 12.683/2012).

3.3.4.4. Dos atos de lavagem mediante simulação de contratos com
as empresas de RICARDO D'ÁVILA

Imputou-se  aos  denunciados  PAULO  FERREIRA  e  ALEXANDRE
ROMANO a prática, no período compreendido entre 15/06/2010 e 21/07/2010, por 3
(três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, do delito de lavagem de capitais –
tipificado pelo art.  1º, V, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9613/98 (na redação anterior à Lei
12.683/2012)–,  por  terem  dissimulado  a  origem,  movimentação,  disposição  e
propriedade de  R$60.000,00, provenientes dos crimes de cartel, fraude à licitação,
corrupção e associação criminosa praticados por executivos das empresas integrantes
do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da PETROBRAS, através da celebração
de contrato simulado entre a OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS e a
RDA CONSULTORIA COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA, para a posterior realização de
3 pagamentos.

Imputou-se, ainda, aos denunciados  PAULO FERREIRA e ALEXANDRE
ROMANO, a prática, no período compreendido entre 21/07/2010 e 27/10/2010, por
4 (quatro)  vezes,  na forma do art.  71 do Código Penal,  do delito de lavagem de
capitais  – tipificado pelo art.  1º,  V,  c/c o art.  1º,  §4º,  da Lei  9613/98  (na redação
anterior  à  Lei  12.683/2012)–,  por  terem  dissimulado  a  origem,  movimentação,
disposição e propriedade de R$103.994,67, provenientes dos crimes de cartel, fraude
à licitação, corrupção e associação criminosa praticados por executivos das empresas
integrantes do Consórcio NOVO CENPES, em detrimento da PETROBRAS, através da
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celebração  de  contrato  simulado  entre  a  OLIVEIRA  ROMANO  SOCIEDADE  DE
ADVOGADOS e a BRIEFING CONSULTORIA, COMUNICAÇÃO E EVENTOS LTDA., para a
posterior realização de 4 pagamentos.

A  materialidade  dos  delitos  restou  demonstrada  pelos  seguintes
elementos probatórios: i) cópias dos instrumentos dos negócios jurídicos fornecidas
pelo  réu  colaborador  ALEXANDRE  ROMANO107;  ii) dados  decorrentes  do
afastamento  do  sigilo  bancário  da  OLIVEIRA  ROMANO  SOCIEDADE  DE
ADVOGADOS108;  iii) dados  decorrentes  do  afastamento  do  sigilo  telemático  de
PAULO FERREIRA109; e iv) depoimentos prestados por réus perante o Juízo.

Ao ser  ouvido  perante  o  Juízo,  ALEXANDRE ROMANO assumiu  ter
efetuado repasse de valores oriundos da CONSTRUCAP, CONSTRUBASE e SCHAHIN
por  meio  de  pagamentos  a  empresas  indicadas  por  PAULO  FERREIRA,  mais
especificamente,  a  RDA e BRIEFING,  ambas pertencentes a  RICARDO D'ÁVILA,  de
modo que os contratos e pagamentos ocorreram sem lastro em efetiva prestação de
serviços:

“Juiz  Federal:- Como  o  senhor  fazia  o  repasse  dos  valores  para  o  senhor  Paulo
Ferreira, o senhor podia fazer uma descrição?
Interrogado:- O Paulo tinha dois assessores que ele pediu para eu pagar, eu paguei
formalmente pelo escritório, indicou algumas empresas para pagar, como RDA, Bree-
fing...
(...)
Juiz Federal:- O senhor começou a responder e falou da Breefing, RDA, pode me es-
clarecer melhor isso aí?
Interrogado:- É uma empresa de uma pessoa que trabalhava com ele, ajudava ele na
campanha, uma pessoa de comunicação que ajudava ele também.
Juiz Federal:- As duas empresas são da mesma pessoa?
Interrogado:- Da mesma pessoa, se não me falha a memória, eu acho que sim.
(…)
Defesa:- E o senhor declarou que, pelos seus controles financeiros, não daria para
identificar uma ligação direta entre empresa e os destinatários específicos de valores,
o senhor confirma isso?
Interrogado:- Eu emitia as notas para essas empresas, colocava numa planilha, apre-
sentava pra ele, e ele dava a destinação.
Defesa:- Mas não dava para dizer que aquela empresa destinou tanto para essa ou
aquela pessoa, isso o senhor disse na sua delação, que era impossível de especificar e
correlacionar, o senhor confirma isso?
Interrogado:- Pode ser.
Defesa:- Ok. O senhor declarou também que fazia trabalhos ou parcerias lícitas. En-
tão, assim, nesse fundo que o senhor tinha, ou fundo da parceria, o crédito, vamos
chamar assim, não dá para identificar desse dinheiro o que era lícito e o que era ilíci -
to, era um fundo único do que era lícito e do que era ilícito, digamos assim?
Interrogado:- A planilha que eu tinha com ele era desses contratos citados, entre ou-
tros, o que era, vamos falar assim, que ele indicava lícito eram coisas de pequena
monta, que nem era possível registrar.

107 Evento 01, OUT 227
108Evento 01, OUT 229 e 230
109 Autos nº 5023940-47.2016.4.04.7000, Evento 01, OUT 234
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Defesa:- Mas era lícito e ilício, então ia para o mesmo fundo?
Interrogado:- Isso.
Defesa:- Ótimo. E era o Paulo que decidia a destinação de valores para terceiros, o
senhor confirma isso?
Interrogado:- Confirmo.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

Nesta  toada,  o  próprio  PAULO  FERREIRA confessou,  em  sede  de
interrogatório  judicial,  que  as  referidas  empresas  foram  por  ele  indicadas  a
ALEXANDRE ROMANO para que este efetuasse os pagamentos:

“Juiz Federal:- Também tem pagamentos aqui  a uma empresa do senhor Ricardo
D’ávila, Briefing Consultoria e RDA Consultoria, em 2010.
Interrogado:- Trabalhou na minha campanha.
Juiz Federal:- Esse pagamento de 50 mil me parece.
Interrogado:- Trabalhou na campanha na área de comunicação.
Juiz Federal:- E esse pagamento que o senhor Alexandre teria feito era no seu inte-
resse também?
Interrogado:- Sim.”
(trecho do depoimento de PAULO FERREIRA, reduzido a termo no evento 610)

Corroborando o quanto afirmado pelos  réus,  os  dados  bancários  da
OLIVEIRA  ROMANO  SOCIEDADE  DE  ADVOGADOS,  obtidos  através  dos  autos,
demonstram  que  todos  os  pagamentos  saíram  da  conta  706073  mantida  pela
OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS na agência 285 (São Paulo/SP) do
Banco Itau Unibanco (341). Todos os pagamentos à BRIEFING foram creditados na
conta 422009 da agência 262 (São Paulo/SP) do mesmo Itaú (341).  Já o primeiro
pagamento à RDA foi creditado na conta 705060 da agência 159 (Porto Alegre/RS) do
Itaú (341), enquanto os outros dois foram depositados na conta 112683 da agência
262 (São Paulo/SP) do mesmo banco.

Embora, em regra, os valores recebidos por ALEXANDRE ROMANO em
favor de  PAULO FERREIRA formassem uma espécie de conta-corrente, de forma a
ser  impossível  identificar  a  origem  específica  dos  valores  utilizados  em  cada
pagamento,  no  caso  desses  contratos  o  operador  foi  claro  ao  indicar  que  os
pagamentos  se  deram  com  os  créditos  também  recebidos  das  empresas
CONSTRUCAP, CONSTRUBASE e SCHAHIN.

No que se refere à relação entre PAULO FERREIRA e RICARDO D'ÁVILA,
foram  identificados  e-mails  trocados  entre  ambos  que  comprovam  este
relacionamento,  corroborando,  assim,  a  real  origem  dos  valores  recebidos  pelas
empresas RDA e BRIEFING .110

Dessa  forma,  comprovada  a  materialidade  e  autoria  dos  delitos  em
questão, requer-se a condenação de  ALEXANDRE ROMANO e  PAULO FERREIRA
pela  prática,  por  3  (três)  vezes,  no  período  compreendido  entre  15/06/2010  e
21/07/2010, na forma do art. 71 do Código Penal, do delito de lavagem de dinheiro,

110 Evento 01, OUT234
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tipificado pelo  art. 1º, c/c o art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98  (na redação anterior à Lei
12.683/2012), pela dissimulação da origem, movimentação, disposição e propriedade
de  R$60.000,00,  assim  como pela  prática,  por  4  (quatro)  vezes,  no  período
compreendido entre 21/10/2010 e 27/10/2010, na forma do art. 71 do Código Penal,
do delito de lavagem de dinheiro, tipificado pelo  art. 1º, c/c o art. 1º, §4º, da Lei
9.613/98  (na  redação  anterior  à  Lei  12.683/2012),  pela  dissimulação  da  origem,
movimentação, disposição e propriedade de R$103.994,67.

4. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA/QUADRILHA

4.1. Considerações prévias e aspectos pertinentes à análise do tipo
de organização criminosa

Ressalta-se, desde logo, que, no presente caso,  o delito de organização
criminosa foi atribuído (imputado) a título de crime autônomo, assim como delitos de
corrupção e lavagem de dinheiro praticados pela organização em vista de contratos
celebrados com a PETROBRAS. Já o delito de fraude à licitação não restou imputado
nesta acusação, mas considerado como evidência a inferir a origem ilícita dos valores
movimentados pela organização (crime antecedente do crime de lavagem).

A partir disso, já cabe deixar clara a seguinte distinção: o crime de orga-
nização criminosa, valendo-se aqui das palavras de Renato Brasileiro de Lima111, confi-
gura crime organizado por natureza (imputação, per si, do crime de organização cri-
minosa, ou seja, do tipo previsto no 2º, Lei 12.850/2013), enquanto os delitos de cor-
rupção e lavagem de ativos consistem em crimes organizados por extensão (infração
penal praticada pela organização criminosa). Eis o motivo pelo qual os agentes foram
denunciados e, doravante, devem ser condenados, visto que presentes os elementos
para isso, pelo crime de organização criminosa (crime organizado por natureza) em
concurso material com os delitos de corrupção e lavagem (crimes organizados por
extensão).

Ademais, o crime de organização criminosa é de perigo abstrato, pu-
nindo-se o simples fato de figurar como integrante do grupo. “Sua consumação inde-
pende, portanto, da prática de qualquer ilícito pelos agentes reunidos na societas delin-
quentium”112. Assim, mesmo os crimes antecedentes não imputados constituíam ins-
trumentos para a realização da consecução dos fins da organização.

Daí que não procede a alegação de defesas de que a Lei 12.850/2013
não incidiria no caso dos autos, pois as operações financeiras descritas na denúncia
seriam todas anteriores à entrada em vigor da novel legislação. 

As operações financeiras constantes da denúncia são fatos que dizem

111LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. 2. ed. Editora Juspodivm, 2014, 
p. 481/482. 

112LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. 2. ed. Editora Juspodivm, 2014, 
p. 484.
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respeito à imputação dos crimes de corrupção e lavagem pela organização e não à
atribuição do crime de organização criminosa em si. Assim, não há necessária coinci-
dência quanto a aspectos circunstanciais dessas situações, de forma que pode subsis-
tir o delito de organização criminosa ainda que o termo final dos denunciados crimes
de corrupção e lavagem de dinheiro por ela praticados seja anterior à entrada em vi-
gor da nova lei (a lei entrou em vigor em 19/9/2013). 

Imagine-se a situação em que a organização prosseguisse existindo até
hoje, articulando novos crimes desde a data do oferecimento da denúncia nesta ação
penal. Prejuízo algum haveria que fosse imputado, em nova denúncia, o crime da Lei
12.850/2013 a seus integrantes tendo como termo final o dia de hoje, embora não se
pudessem imputar a seus membros os crimes objetivados pela organização, por não
terem sido executados ou descobertos no período. 

É que no delito de organização criminosa é dispensável  a prática de
atos executórios em relação ao crime para os quais os agentes se organizaram. Assim
também é que o aspecto temporal dos delitos praticados pela organização criminosa
pode ser usado para delimitar o período temporal mínimo do delito de organização
criminosa em si (pode-se dizer que, se a organização praticou tais delitos em tal perí-
odo, houve o delito de organização por, pelo menos, esse período). Mas essa relação,
como ressaltado, não é de necessária coincidência.

Ainda, por tal razão, nada impede que esses fatos (o de organização cri-
minosa e o dos crimes por ela praticados) possuam, além de amplitudes temporais,
amplitudes fáticas distintas. 

No mais, “de todo modo, como se trata de crime permanente, cuja consu-
mação se prolonga no tempo, detendo o agente o poder de fazer cessar a prática deli-
tuosa a qualquer momento, na hipótese de tal crime ter início antes do dia 19 de se-
tembro de 2013, mas se prolongar na vigência da Lei nº 12.850/13, é perfeitamente
possível a responsabilização criminal pelo novo tipo penal, nos termos da súmula nº
711 do STF”113.

Inclusive, os crimes de lavagem de dinheiro protraíram-se, no caso em
tela, conforme acima demonstrado, até depois da entrada em vigor da Lei de Organi-
zação Criminosa. Note-se que seus crimes antecedentes são justamente aqueles de
fraude à licitação e corrupção praticados no âmbito da PETROBRAS, incluindo o con-
trato das obras do CONSÓRCIO NOVO CENPES.

Ainda a respeito da análise do tipo penal, há que se afastar eventual ar-
guição de defesas de ausência de tipicidade do delito de organização criminosa por
ausência de demonstração de vínculo associativo entre os membros da organização,
por supostamente um acusado não conhecer os demais. Esse elemento é estranho
(desnecessário) ao tipo penal. Veja-se o que anota Renato Brasileiro a respeito disso:

“Logo, estamos diante de delito plurissubjetivo, plurilateral ou de concurso necessá-
rio, figurando como espécie de crime de conduta paralela, já que os diversos agentes

113LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. 2. ed. Editora Juspodivm, 2014, 
p. 481.
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(pelo menos quatro) auxiliam-se mutuamente com o objetivo de produzir um mesmo
resultado, a saber, a união estável e permanente para a prática de infrações penais
cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacio-
nal.  Pouco importa que os componentes da organização criminosa não se co-
nheçam reciprocamente, que haja um chefe ou líder, que todos participem de
cada ação delituosa ou que cada um desempenhe uma tarefa específica. Na
verdade, basta que o fim almejado pelo grupo seja o cometimento de infra-
ções penais com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, ou de caráter trans-
nacional”114. - sem destaque no original

Prosseguindo o mesmo autor, “evidenciada a presença de pelo menos 4
(quatro) pessoas, é de todo irrelevante (…) que nem todos os integrantes tenham sido
identificados, ou mesmo que algum deles não seja punível em razão de alguma causa
pessoal de isenção de pena”115. Assim é que, no caso, o delito de organização foi im-
putado a uma parcela dos agentes do grupo, aqueles identificados e para os quais
havia indícios, à época da denúncia, no sentido da participação no crime em mesa, os
quais, ademais, não foram previamente denunciados pelo delito em comento, sem
prejuízo da observação de que a organização contava com outros atores, anterior-
mente identificados ou ainda a serem identificados em apurações próprias, conforme
será melhor deduzido na sequência. 

Os agentes ligados aos diferentes grupos aqui denunciados compuse-
ram ramos distintos da organização criminosa que se erigiu no seio e em desfavor da
PETROBRAS, que buscava, precipuamente, aumentar seus lucros em prejuízo da ad-
ministração pública, corrompendo agentes públicos e privados. Esta maximização das
vantagens se dava pelo aumento do lucro, fazendo com que empresas alheias à orga-
nização criminosa acabassem prejudicadas. 

Na lição de Flávio Cardoso Pereira,  “(…) a corrupção debilita o sistema
econômico de diversos modos, seja reduzindo os ingressos impositivos do Estado, incre-
mentando o valor dos produtos para cobrir os cursos da mesma, ou, ainda, distorcendo
a livre concorrência, ao colocar o agente corruptor em uma posição de vantagem no
mercado, frente ao competidor.”116

E prossegue o referido autor:

“Porém, a novidade fica por conta de que este ‘suborno’ ou em linguagem coloquial,
‘compra ou venda de favores’, nos dias atuais, já não mais ocorre em baixa escala,
somente em instância econômica e sem requintes de perversidade.
Desse modo, a corrupção moderna ocorre sistematicamente em diversas situações e
nas mais variadas formatações, seja no âmbito público, seja no privado, envolvendo
pagamentos  ilícitos  e  subornos  altamente  sofisticados,  a  exemplo  da  compra  de
informações sigilosas dentro do aparato estatal, bem como em razão da infiltração

114LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. 2. ed. Editora Juspodivm, 2014, 
p. 484.

115LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. 2. ed. Editora Juspodivm, 2014, 
484. 

116PEREIRA, Flávio Cardoso. Crime Organizado e sua infiltração nas instituições governamentais, p. 45,
Atlas, 2015.
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de  criminosos  em  posições  estratégias  dentro  de  instituições  públicas
governamentais.”117

Ou seja, a corrupção, ativa e passiva, deixou de ser considerada como
algo ilícito, passando a ser mera etapa, ou caminho, para a concretização dos objeti-
vos do cartel, da organização criminosa, além de passar a ser a forma de financiar (e
também justificar) as ações dos agentes públicos, além das nomeações e indicações
feitas pelos agentes políticos.

No presente caso parece ter havido a verdadeira apropriação de uma
empresa pública, no caso a PETROBRAS, por um grupo de pessoas, que se associaram
com grupos econômicos, para obter, com a maior intensidade possível, ganhos eco-
nômicos indevidos. 

Houve a apropriação da res publica por agentes públicos e particulares
que, aparentemente, veem-se acima da lei, fora do alcance da lei, e que têm o inte-
resse público como algo secundário, que está posto apenas a servir a (seus próprios)
interesses privados.

No caso em tela, o crime de organização criminosa tipificado pelo art.
2º da Lei 12.850/13 foi imputado apenas aos acusados PAULO FERREIRA e ALEXAN-
DRE ROMANO visto que suas condutas se perduraram até após a entrada em vigor
do referido diploma legal. Por este motivo, aos demais acusados, imputou-se o crime
de quadrilha, tipificado pelo art. 288 do Código Penal, visto que as respectivas condu-
tas delitivas cessaram em momento anterior à vigência da Lei 12.850/13.

Insta salientar, no entanto, que a imputação nesta ação penal do crime
de organização criminosa a apenas dois acusados não pode levar à errada conclusão
de não haver a quantidade necessária de agentes para preencher o requisito da defi-
nição fixada pela Lei 12.850/13. Restou revelado no âmbito e ao longo da Operação
Lava Jato uma enorme organização criminosa que se erigiu no seio e em desfavor da
PETROBRAS. Esta organização criminosa era integrada por diretores da Estatal, execu-
tivos de empresas atuantes na PETROBRAS, agentes políticos e operadores financei-
ros, sendo que a atuação destes agentes resultou em verdadeira institucionalização
de práticas corruptivas e ilícitas no âmbito da Estatal, principalmente no que se refere
às Diretorias de Serviço e Abastecimento no período compreendido entre 2004 e
2014.

Nestas circunstâncias, já foram apurados inúmeros envolvidos que, em-
bora denunciados em oportunidades diferentes, faziam todos parte, em uma pers-
pectiva macro, do mesmo contexto de práticas corruptivas, anticompetitivas e, sobre-
tudo, ilícitas.

Assim, embora nesta ação penal específica se impute o crime de organi-
zação criminosa apenas a dois indivíduos, o requisito legal de 4 integrantes é em
muito superado quando analisado o contexto geral dos crimes perpetrados em des-
favor da PETROBRAS.

117PEREIRA, Flávio Cardoso. Crime Organizado e sua infiltração nas instituições governamentais, p. 45,
Atlas, 2015.

  205/268



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

A título exemplificativo, citam-se os seguintes agentes, já condenados
por este Juízo pelas condutas abarcadas pelo art. 2º da Lei 12.850/13:

a)  ALBERTO YOUSSEF,  condenado no âmbito  dos autos  nº  5026212-
82.2014.404.7000;

b)  PAULO  ROBERTO  COSTA,  condenado  no  âmbito  dos  autos  nº
5026212-82.2014.404.7000;

c)  LÉO  PINHEIRO,  condenado  no  âmbito  dos  autos  nº  5083376-
05.2014.404.7000;

d) AGENOR MEDEIROS, condenado no âmbito dos autos nº 5083376-
05.2014.404.7000;

e) JOÃO VACCCARI NETO, sucessor de  PAULO FERREIRA,  condenado
no âmbito dos autos nº 501340559.2016.4.04.7000;

f)  PEDRO  BARUSCO,  denunciado  no  âmbito  dos  autos  nº
501340559.2016.4.04.7000, tendo sido as acusações relativas a ele suspensas em ra-
zão das disposições de seu acordo de colaboração premiada.

Esta gigantesca organização criminosa restou reconhecida por este Juí-
zo em situação semelhante em sede dos autos nº 5030883-80.2016.4.04.7000, em
que restaram condenados pela imputação de pertinência a organização criminosa
apenas dois acusados, visto que o preenchimento do requisito legal ocorreu no con-
texto da organização criminosa perpetrada no seio e em desfavor da PETROBRAS:

“423. Por fim, afirma ainda o MPF que os acusados envolvidos no esquema criminoso
da Petrobrás formavam uma associação criminosa organizada.
424. A imputação do crime de pertinência à organização criminosa do art. 2º da Lei
nº 12.850/2013 limita-se aos acusados Paulo Cesar Peixoto de Castro Palhares, Car-
los Eduardo de Sá Baptista, Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Olivei-
ra Macedo.
425. Considerando-se que reputei não haver prova suficiente para a formação de um
Juízo condenatório em relação a Paulo Cesar Peixoto de Castro Palhares e Carlos
Eduardo de Sá Baptista no que diz respeito às imputações de corrupção ativa e de la-
vagem de dinheiro, conforme cumpridamente fundamentado nos itens 405-422 aci-
ma, prejudicada a imputação do crime de pertinência à organização criminosa a
ambos os acusados.
426. Não obstante isso, necessário recordar que o MPF optou, como estratégia de
persecução, promover ações penais em separado contra os diversos envolvidos no es-
quema criminoso que vitimou a Petrobrás, a fim de evitar um gigantesto maxiproces-
so, o que encontra abrigo no art. 80 do CPP.
427. Portanto, deve ser considerado que outros membros da associação criminosa já
foram condenados em ações penais a parte por crimes associativos, conforme sen-
tenças elencadas no evento 292.
428. Então preenchido o requisito legal do envolvimento de quatro ou mais pessoas
na prática associativa, viabilizando a análise.”
(trecho da sentença proferida nos autos nº 5030883-80.2016.4.04.7000, evento 368)

Assim, conforme será demonstrado a seguir, além dos acusados RICAR-
DO  PERNAMBUCO, EDISON  FREIRE  COUTINHO, JOSÉ  ANTONIO  MARSILIO
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SCHWARZ, GENÉSIO SCHIAVINATO JUNIOR, ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO,
ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORA-
LES terem incorrido no crime de quadrilha, tipificado pelo art. 288 do Código Penal,
ALEXANDRE ROMANO  e  PAULO FERREIRA incorreram no crime de pertinência a
organização criminosa, tipificado pelo art. 2º da Lei 12.850/13.

4.2. Provas de materialidade e autoria

Narra a denúncia que, no interregno compreendido entre, pelo menos,
os anos 2006 e 2012, os acusados RICARDO PERNAMBUCO, EDISON FREIRE COU-
TINHO, JOSÉ ANTONIO MARSILIO SCHWARZ, GENÉSIO SCHIAVINATO JUNIOR,
ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO, ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, ROBERTO
TROMBETA e RODRIGO MORALES, de modo consciente, voluntário, e em concurso
e unidade de desígnios com PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO YOUSSEF, RENATO
DUQUE, PEDRO BARUSCO, MARIO GOES, ADIR ASSAD118, outros agentes públicos e
operadores corrompidos, bem como agentes de todas as demais empresas carteliza-
das que atuaram criminosamente perante a PETROBRAS no mesmo período, incorre-
ram na prática do delito de quadrilha (organização criminosa), pois associaram-se, de
forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas em todo o
território nacional, inclusive no Estado do Paraná, com a finalidade de praticar crimes
contra a administração pública e em detrimento da PETROBRAS, notadamente cartel,
fraude à licitações, corrupção ativa, corrupção passiva, crimes contra o sistema finan-
ceiro nacional, lavagem de dinheiro e outros, bem como obter, direta e indiretamente,
as vantagens indevidas derivada de tais crimes.

Da mesma forma, no interregno compreendido entre, pelo menos, os
anos 2006 e 2013, os denunciados ALEXANDRE ROMANO e  PAULO FERREIRA de
modo consciente, voluntário, e em concurso e unidade de desígnios com todos os ci-
tados anteriormente, integraram organização criminosa estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas em todo o território nacional, inclusive no Estado
do Paraná, com a finalidade de praticar crimes contra a administração pública e em
detrimento da PETROBRAS, notadamente cartel, fraude à licitações, corrupção ativa,
corrupção passiva, crimes contra o sistema financeiro nacional, lavagem de dinheiro e
outros, bem como obter, direta e indiretamente, as vantagens indevidas derivada de
tais crimes.

Inicialmente, impende mencionar que  RICARDO PERNAMBUCO, EDI-
SON FREIRE COUTINHO, JOSÉ ANTONIO MARSILIO SCHWARZ, GENÉSIO SCHIA-
VINATO JUNIOR, ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANO, ERASTO MESSIAS DA SILVA

118 ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA foram denunciados pelo crime de pertinência a or-
ganização criminosa nos autos 5026212-82.2014.404.7000, da mesma forma que os executivos da
OAS, LÉO PINHEIRO e AGENOR o foram nos autos 5083376-05.2014.4.04.7000. Por sua vez, RENA-
TO DUQUE, PEDRO BARUSCO, MÁRIO GOES e ADIR ASSAD foram denunciados pelo crime de qua-
drilha nos autos 5012331-04.2015.404.7000. Por essa razão, o crime aqui narrado não lhes é impu-
tado na presente peça.

  207/268



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

JÚNIOR, ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES foram denunciados pelo de-
lito de quadrilha, tipificado,  antes da edição da Lei  12.850/2013, pelo art.  288 do
Código Penal, em razão de os atos delituosos por si praticados terem cessado em
momento anterior à alteração legislativa. Conforme narrado no capítulo 2, os atos de
corrupção praticados pelos denunciados RICARDO PERNAMBUCO, EDISON COUTI-
NHO, GENÉSIO SCHIAVINATO JÚNIOR e ROBERTO CAPOBIANCO ocorreram no
período entre 31/10/2006 e 21/12/2011. Já os delitos de lavagem de capitais perpe-
trados pelos denunciados, conforme exposto no capítulo 3, também se consumaram
em período anterior à entrada em vigor da Lei 12.850/2013. 

PAULO ADALBERTO ALVES FERREIRA,  por sua vez, praticou o delito
de corrupção passiva, por 5 vezes, no período entre 31/10/2006 e 21/12/2011, além
de, juntamento com ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA ROMANO, ter perpetrado
diversos delitos de lavagem de capitais – vide tópicos 3.3.3 e 3.3.4 da presente mani-
festação – no interregno entre 18/12/2008 e 29/10/2013. Notadamente no que res-
peita aos atos de lavagem praticados mediante pagamentos realizados a partir de
contas-correntes pertencentes ALEXANDRE ROMANO, a mando de PAULO FERREI-
RA, em favor de Viviane da Silva Rodrigues, Elsabeth e Jonas Balmberg Ferreira, res-
tou comprovada a efetivação de depósitos nas datas de 01/10/2013 e 29/10/2013,
respectivamente, isto é, após o início da vigência da legislação em que tipificado o
delito de organização criminosa, motivo pelo qual foram denunciados pela prática do
crime tipificado no art. 2º da Lei 12.850/2013. 

Em um contexto mais amplo, observa-se que, em verdade, uma grande
organização criminosa se estruturou com a finalidade de praticar delitos no seio e em
desfavor da PETROBRAS, compreendendo diferentes núcleos fundamentais, cujos in-
tegrantes e seus modos de atuação, na medida em que a investigação avança, são
desvelados.

O primeiro  núcleo,  empresarial,  integrado  pelos  administradores  das
empreiteiras cartelizadas, denunciados em sede dos presentes autos na condição de
administradores das empresas integrantes do Consórcio NOVO CENPES, interessados
em maximizar tanto quanto possível seus lucros, voltava-se à prática, dentre outros,
de crimes de fraude a licitação contra a PETROBRAS, de corrupção de seus agentes e
de lavagem dos ativos havidos com a prática desses crimes.

O segundo núcleo, administrativo, era integrado, dentre outros agentes,
por PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e PEDRO BARUSO, os quais, mantidos
em seus cargos mediante o apoio dos integrantes do núcleo político, recebiam vanta-
gens indevidas de empresas contratadas pela Estatal.

Especificamente no que respeita ao presente caso, cumpre observar que
o denunciado RENATO DUQUE ocupou, a partir da indicação de JOSÉ DIRCEU, entre
os anos 2003 e 2012, o cargo de Diretor de Serviços da PETROBRAS. Mais tarde, con-
tudo, conforme elucidado ao longo das investigações conduzidas no bojo da Opera-
ção Lava Jato119, essa nomeação veio a revelar o seu preço.

119Nesse sentido, veja-se os Autos n. 5045241-84.2015.4.04.7000.
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RENATO DUQUE,  anuindo com e auxiliando o funcionamento de um
gigantesco cartel de grandes empreiteiras que operava em desfavor da PETROBRAS,
assim como praticando, omitindo ou retardando atos de ofício, passou a receber van-
tagens indevidas dessas empresas,  por  intermédio de operadores financeiros,  e  a
destinar grande parte desses valores para os integrantes do núcleo político que o al-
çaram ao poder e que permitiam que lá ele permanecesse.

A organização criminosa continha, ainda, um terceiro núcleo, político,
formado principalmente por parlamentares, ex-parlamentares e pessoas próximas de-
les, que, utilizando-se de suas agremiações partidárias, indicavam e mantinham funci-
onários do alto escalão da PETROBRAS, em especial os diretores, recebendo vanta-
gens indevidas pagas pelas empresas contratadas pela sociedade de economia mista,
no qual se insere PAULO FERREIRA.

O quarto núcleo, financeiro, integrado por MARIO GOES, ADIR ASSAD,
ALEXANDRE ROMANO,  RODRIGO MORALES e  ROBERTO TROMBETA,  era com-
posto por operadores financeiros que se engajavam para intermediar o pagamento
da propina e estruturar uma grande rede de lavagem desses valores, garantindo a
ocultação e a dissimulação dos montantes envolvidos no esquema criminoso.

A existência de diferentes núcleos e subnúcleos, contudo, não descarac-
teriza a existência de uma organização criminosa única, pelo contrário, evidencia ain-
da mais a divisão de tarefas que se estabeleceu entre os diversos atores do esquema,
acabando por se configurar uma organização criminosa ampla e bastante complexa.

Cada  um  dos  núcleos  supramencionados  consistiu,  ressalte-se,  em
peça-chave para a existência, o funcionamento ótimo e a consecução dos objetivos
dos membros da organização criminosa que se erigiu no seio e em desfavor da Pe-
trobras. 

Havia, nessa senda, conforme se depreende dos contornos do esquema
delituoso, anteriormente estabelecidos, uma clara divisão de tarefas, na qual a cada
um dos núcleos e subnúcleos cabia um papel específico. Como engrenagens de um
maquinário, empreiteiros, agentes públicos, agentes políticos e operadores financei-
ros acordaram entre si a prática de delitos de cartel, fraude a licitações, corrupção, la-
vagem de capitais, crimes contra a ordem tributária e o sistema financeiro nacional,
desempenhando, cada qual, tarefas diversas, resultando em um movimento uniforme
e contínuo. Sem uma dessas partes, o esquema chegaria à ruína.

Nesse mesmo contexto, no caso dos autos, os empresários das empre-
sas integrantes do Consórcio NOVO CENPES, tutelando interesses próprios, imbuídos
do intuito de obter vantagens em licitações e em contratos no âmbito da Petrobras,
enquanto cartelizados com outras das maiores empreiteiras do país,  ofereceram e
prometeram vantagens indevidas a funcionários do alto escalão da Estatal, as quais
foram, posteriormente, integralizadas mediante a utilização de operadores do merca-
do negro, de forma dissimulada e ocultada, portanto. Destarte, para que lograssem
êxito, fez-se essencial a concorrência de agentes de outros núcleos do esquema.

Fica claro, assim, que a organização era bastante estruturada e contava
com diversos integrantes, superando em muito os 3 exigidos pelo art. 288 do Código
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Penal e os 4 exigidos pelo art. 2º da Lei 12.850/13.
Outrossim, sempre lembrando que a prova do crime de organização cri-

minosa é independente da prova de crimes por ela efetivamente praticados, tem-se
por bem demonstrado o objetivo do grupo de obter, direta ou indiretamente, vanta-
gens de diversas naturezas (econômicas e de mercado, sobretudo), mediante a práti-
ca de infrações cujas penas máximas são superiores a 4 anos de reclusão.

Não bastasse isso, vale ressaltar que, consoante destacou a exordial, o
grupo se voltava também à prática de lavagem transnacional de capitais por intermé-
dio de depósitos em contas na Suíça e em outros países, como demonstrado nessa
ação penal no que tange à atuação de MARIO GOES.

Demonstrado, assim, o móvel que unia os denunciados, insta destacar a
forma como atuavam ordenados estruturalmente, com divisão de tarefas. 

No que pertine ao presente caso, a atuação do segundo núcleo, repre-
sentado por  RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA, restou
narrada  e  imputada,  consoante  referido,  em  sede  dos  Autos  nº  5012331-
04.2015.4.04.7000, sendo reconhecida por esse Juízo, naquela oportunidade, a perti-
nência desses agentes  à organização criminosa, atuando funcionalmente, mediante
propina, no interesse das empresas cartelizadas em procedimentos de contratação no
âmbito da PETROBRAS.

Quanto ao quarto núcleo, financeiro, integrado por MARIO GOES, ADIR
ASSAD (já denunciados pelo crime de quadrilha no âmbito dos autos nº 5012331-
04.2015.404.7000),  ALEXANDRE  ROMANO,  RODRIGO  MORALES e  ROBERTO
TROMBETA,  estes eram responsáveis, por meio da intermediação das negociações
de vantagens indevidas e da dissimulação da origem de recursos, pela operacionali-
zação das vantagens indevidas destinadas aos agentes públicos do primeiro núcleo,
RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA, e aos agentes políti-
cos do terceiro núcleo, destacando-se no presente caso PAULO FERREIRA.

Embora não denunciado, MARIO GOES era o operador responsável por
intermediar as negociações e pagamentos entre os representantes das empresas inte-
grantes do Consórcio NOVO CENPES e o então Gerente de Engenharia PEDRO BA-
RUSCO, o qual agia em nome próprio e em favor do Diretor de Serviços  RENATO
DUQUE. 

Tal fato foi declinado pelo próprio PEDRO BARUSCO, o qual atuava tam-
bém em nome de  RENATO DUQUE, além de RICARDO PERNAMBUCO e RICARDO
PERNAMBUCO JÚNIOR, executivos da CARIOCA, e  AGENOR MEDEIROS,  executivo
da OAS:

“Ministério Público Federal:- O senhor disse também que uma parte do valor foi des-
tinada ao senhor, o senhor Renato Duque e também ao senhor Mário Goes, o senhor
disse,  como operador.  Como funcionava isso? O senhor indicava ao senhor Mário
Goes quem procurar, quem indicava ao senhor Mário Goes quem ele deveria procu-
rar?
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Depoente:- Olha, uma vez estabelecido o percentual da Casa, bom, nesse caso, por-
que esse contrato teve uma particularidade, no início a OAS era líder do consórcio, a
OAS também ficou assim como single point, como o ponto de contato, então o se-
nhor Mário Goes conversava com o senhor Agenor Medeiros, então os pagamentos
eram providenciados entre eles, o senhor Agenor Medeiros e o senhor Mário Goes.
Ministério Público Federal:- Quem falou para o senhor Mário Goes procurar o senhor
Agenor?
Depoente:- Acredito que tenha sido eu, eu não me lembro exatamente, mas acredito
que tenha sido eu.
Ministério Público Federal:- Certo. E o senhor Agenor realizou pagamento no interes-
se de todas as empresas que formavam o consórcio?
Depoente:- No começo sim, por isso que eu digo que esse contrato teve uma particu-
laridade. Em determinado momento, o senhor Agenor falou que cada empresa pas-
saria a pagar o seu percentual do consórcio e que a OAS ficaria só responsável pela
parte dela, e aí algumas continuaram pagando, mas a maioria parou de pagar. Quer
dizer, é como eu conheço a história, como eu vivi esse contrato.
(trecho do depoimento de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 354).

“Ministério Público Federal:- Ok. Então o senhor disse que foram três fases, houve a
primeira fase do acerto, uma segunda fase de pagamentos, o que é segunda fase de
pagamentos?
Depoente:- Não, aí na verdade eu coloquei como terceiro ponto, já com o contrato
em andamento, houve o pagamento de vantagens indevidas.
Ministério Público Federal:- Pra quem?
Depoente:- Pagávamos a Mário Góes.
Ministério Público Federal:- A Mário Góes?
Depoente:- A Mário Góes.
Ministério Público Federal:- Mas quem era o destinatário desses valores?
Depoente:- Mário Góes nos dizia que ele representava Pedro Barusco.
Ministério Público Federal:- O senhor conversou com Pedro Barusco, mantinha conta-
to?
Depoente:- Não, estive uma vez só com Pedro Barusco numa conversa exclusivamen-
te de oportunidade futura, foi uma vez na minha vida.
Ministério Público Federal:- O que o Mário Góes dizia, então, pra...
Depoente:- Eu não tinha esse dia a dia também com o Mário Góes, era o Luiz Fer-
nando Santos Reis que conhecia o Mário Góes, até na obra do Cenpes, como eu já
disse antes, quer dizer, no início a OAS ficava responsável por agrupar, porque ela era
líder, para esses pagamentos, a Carioca começou a ter outras obras na Petrobras,
como esses terminais que eu falei para o senhor, e o Luiz Fernando já conhecia o Má-
rio Góes de muito tempo, de trabalhos passados, então o Luiz Fernando fez com que
a cota parte que coubesse à Carioca seria paga diretamente da Carioca ao Mário
Góes, e foi isso que aconteceu.
Ministério Público Federal:- Como que os senhores tinham essa certeza de que o Má-
rio Góes representava o Pedro Barusco realmente?
Depoente:- Porque ele falava, ele falava e a gente sabia no mercado, e ele falava, e
as coisas aconteciam.
Ministério Público Federal:- Isso então era feito, esses pagamentos, à diretoria de ser-
viços, é isso?
Depoente:- Certo.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 361).
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Juiz Federal:- O Ministério Público faz uma afirmação também no processo de acusa-
ção de que esse contrato do Novo Cenpes teria envolvido pagamentos de valores a
agentes da Petrobras, o senhor tem conhecimento a esse respeito?
Interrogado:-Tenho conhecimento.
Juiz Federal:- O senhor pode me relatar o que o senhor sabe, o que o senhor soube
na época?
Interrogado:- É, eu soube na época, após já termos, enfim, ganho a licitação, nós fo-
mos comunicados pela pessoa do Luiz Fernando, sempre esse contato era basica-
mente do Luiz Fernando e eventualmente do Roberto Moscou, que era o diretor geral,
então foi comunicado que haveria um compromisso de se pagar 1 por cento do fatu-
ramento da obra para o senhor Mário Góes, que na verdade não era um funcionário
da Petrobras, mas, enfim, se apresentava como um operador da área lá da gerência
da Petrobras.
Juiz Federal:- E foi só isso que ele falou, ele chegou a mencionar os nomes das pesso-
as que seriam beneficiadas?
Interrogado:-Não, a pessoa bene... Quem falou isso aqui, que nós tivemos essa infor-
mação, e ele, Mário Góes, depois inclusive, que o senhor vai ver que ao longo do pro-
cesso nós passamos a pagar diretamente ao Mário Góes e deixava bastante claro que
ele estava ali representando o senhor Pedro Barusco.
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO, reduzido a termo no evento
611)

“Juiz Federal:- O senhor sabe como foi operacionalizado o pagamento então para
Casa daí, para o senhor Pedro Barusco ou para outros agentes da Petrobras?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Eu sei. Bem, então nós falamos aí do pré-con-
trato, do Walter Torre, agora vamos falar do pós-contrato, pós-contrato. Após ga-
nharmos a obra, essa obra, nós assinamos esse contrato em janeiro de 2008, valor
inicial de 849 milhões e com aditivos de dois IPTEJs, IPTEJ é instrumento particular
de transação extrajudicial.  Esses  dois  valores totalizaram, dos  IPTEJ,  228 milhões,
mais os aditivos, esse contrato atingiu o valor de 1 bilhão, 252 milhões, embora a de-
núncia fale em 1 bilhão e 50, mas foi 1 bilhão e 252. Após a assinatura do contrato o
senhor Pedro Barusco pediu o seguinte, “Olha, quem vai operacionalizar os valores
que eu tenho a receber é o senhor Mário Góes”. O senhor Mário Góes me procurou e
me disse “Olha, eu quero centralizar a informação, que eu não vou falar com 5, que-
ro centralizar em você que é o líder”. Eu procedi dessa forma, embora cada empresa
pagou os seus 20 por cento, a OAS não pagou por ninguém além dos seus 20 por
cento. Eu procedi dessa forma mas isso durou pouco pela incompatibilidade, tinha
empresas de São Paulo, Schahin, Construbase e Construcap de São Paulo, fizeram
seus primeiros pagamentos em São Paulo. Então eles me informavam, eu informava
a Mário Góes, Mário Góes vinha receber, saía do Rio para receber em São Paulo nos
endereços dados por essas empresas. Então, o que é que ocorre, a partir de um deter-
minado momento, Mário Góes falou, “Olha, está impossível, primeiro que tem um
custo para ir buscar esse dinheiro em São Paulo, terceiro eu não tenho quem faça
isso em São Paulo”. A partir daí eu também falei com ele “Eu não quero, está difícil
pra mim fazer interlocução, não vou fazer interlocução com 5 empresas, vou me res-
ponsabilizar pelo recurso da OAS”. A partir daí ficou a Carioca, porque ele tinha rela-
ções antigas, o senhor Luiz Fernando dos Santos Reis e outros executivos da Carioca
tinham relações antigas com o senhor Mário Góes e Barusco certamente, o senhor
Edson Schahin tinha relações muito próximas com o senhor Mário Góes e com Pedro
Barusco, jogavam golfe lá no clube de golfe, então as duas cariocas estão aqui... A
Construcap tinha relação com o Barusco, eu nunca soube como eles se acertavam, ti-
nha relação com o Barusco, eu nunca soube. A OAS passou a fazer essa interlocução
apenas pela Construbase porque eles não queriam fazer essa relação com a Constru-
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base. Com a Construbase a OAS intermediou parte desses pagamentos, recebia no
Rio de Janeiro, pagava em São Paulo, no endereço indicado pelo senhor Mário Góes,
na Rua do Carmo, ele sempre dava esse endereço, Rua do Carmo, e a área que cui-
dava disso na OAS tinha a demanda e pagava lá nesse local.
Juiz Federal:- Pagava em espécie, então?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Pagava em espécie, eu soube até depois que
teve contratos com a Rio Marine de Mário Góes também para proceder alguns paga-
mentos também, não sei exatamente quanto, nem sei, mas acho que a maior parte
foi em espécie.”
(trecho do interrogatório de AGENOR MEDEIROS, reduzido a termo no evento 893)

Além disso, o próprio MARIO GOES, ao prestar depoimento perante o
Juízo, assumiu sua participação como operador e interlocutor entre os agentes públi-
cos e políticos e os representantes das empresas cartelizadas:

“Ministério Público Federal:- Perfeito.  A presente ação ela se relaciona com paga-
mentos indevidos feito a funcionários da Petrobras relacionados à obra do NOVO
CENPES. Eu pergunto se o senhor teve alguma relação com esses pagamentos feitos,
relacionados a essa obra?
Depoente:- É, nesse caso específico, não através da Rio Marine. Eu, como pessoa, ope-
racionalizando recebimento desses recursos para o senhor Pedro Barusco.
Ministério Público Federal:- Vamos tentar detalhar então como foi isso. O senhor foi
procurado por quem e quando?
Depoente:- Eu fui procurado pelo Pedro Barusco quando houve esse contrato entre
um consórcio que incluía a OAS pra procurar o senhor Agenor Medeiros para viabili-
zar e operacionalizar o recebimento dos recursos.
Ministério Público Federal:- O senhor se recorda mais ou menos quando foi isso, em
que ano?
Depoente:- Olha, eu até vendo o contrato agora, eu vi o contrato, é de 2008. A partir
de 2008.
Ministério Público Federal:- O senhor disse que era um consórcio do qual a OAS par-
ticipava, o senhor se recorda quais eram as outras empresas?
Depoente:- Era a OAS, a Carioca, a Schahin, a CONSTRUBASE e a CONSTRUCAP.
Ministério Público Federal:- Certo. O senhor disse que foi procurado pelo senhor Pe-
dro Barusco.
Depoente:- Sim, senhor.
Ministério Público Federal:- E ele disse para o senhor procurar o senhor Agenor?
Depoente:- Sim, senhor.
Ministério Público Federal:- Certo. E o senhor foi procurar o senhor Agenor, e encon-
trou com ele?
Depoente:- Eu encontrei ele várias vezes, encontrei com ele várias vezes.
Ministério Público Federal:- Certo, e como foi tratado esse assunto? Quando o senhor
o procurou o senhor Agenor já sabia da operacionalização, da necessidade de paga-
mento?
Depoente:- Sim, ele já sabia, porque exatamente eu fui procurar porque já tinha sido
acertado as bases, como seria, entre Pedro Barusco e o senhor Agenor.
Ministério Público Federal:- Essas bases era um percentual do contrato da obra do
NOVO CENPES?
Depoente:- Era, era um percentual e... eu não tenho certeza, mas acho que era 1%.
Mas eu acho que era um percentual.”
(trecho do depoimento de MARIO GOES, reduzido a termo no evento 354)
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RODRIGO MORALES e  ROBERTO TROMBETA também assumiram o
papel de lavagem dos recursos destinados a empregados corrompidos da PETRO-
BRAS.  Em sede de seus interrogatórios judiciais, ambos confirmaram que atuavam,
frequentemente, em favor de empreiteiras que mantinham contratos com a PETRO-
BRAS, mais notadamente a OAS, integrante do Consórcio NOVO CENPES. O exercício
da atividade dos operadores cingia-se em forjar contratos e emitir notas fiscais ideo-
logicamente falsas, com a única finalidade de disponibilizar dinheiro em espécie a es-
sas empresas. 

“Juiz Federal:- Qual era a relação do senhor com o senhor Roberto Trombeta?
Interrogado:- Roberto Trombeta é meu sócio, no primeiro momento eu fui funcioná-
rio dele, no início da década de 2000, depois nós nos tornamos sócios em 2004, 2005,
e somos sócios até hoje.
Juiz Federal:- E o senhor e ele prestavam esse serviço frequentemente para a OAS,
esse tipo de serviço?
Interrogado:- Prestávamos sim, excelência.
Juiz Federal:- Desde quando começaram a operar para a OAS?
Interrogado:- 2009, mas com mais certeza 2010 em diante, excelência.
Juiz Federal:- E até quando prevaleceu?
Interrogado:- Até começo de 2014, excelência.
Juiz Federal:- E o que era esse serviço, o senhor pode me descrever em linhas gerais?
Interrogado:- Na verdade, excelência, foram 13 contratos firmados com a OAS com o
simples intuito de gerar caixa 2 a eles, ou seja, de a gente transformar os recebimen-
tos em recursos para serem destinados a eles.
Juiz Federal:- Chegaram a prestar algum serviço real?
Interrogado:- Para esses 13 contratos não, excelência.”
(trecho do depoimento de RODRIGO MORALES, reduzido a termo no evento 611)

No  que  tange  especificamente  aos  contratos  referidos  na  exordial
acusatória,  os  acusados  ROBERTO  TROMBETA e  RODRIGO  MORALES foram
uníssonos  em afirmar  que,  por  meio  das  empresas  MRTR GESTÃO EMPRESARIAL
LTDA – ME e MORALES E DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS, forjaram contratos e
emitiram notas fiscais ideologicamente falsas, com a única finalidade de disponibilizar
dinheiro em espécie à OAS, reconhecendo, inclusive, que ambos os contratos aos
quais  a  exordial  acusatória  faz  referência  não  tiveram  nenhum  tipo  de  serviço
prestado, corroborando com o quanto narrado na denúncia:

“Juiz Federal:- Tá. E o que envolvia esse contrato, por que foi celebrado esse contrato,
foi prestado algum serviço pela MRTR?
Interrogado:- Não foi prestado, não foi prestado, foi para gerar caixa 2 para eles.
Juiz Federal:- Caixa 2 para quem?
Interrogado:- Para a OAS.
(…)
Juiz Federal:- Um outro contrato aqui do próprio Novo Cenpes com Morales e De
Paula Advogados Associados, em 07 do 11 de 2011, no valor de 700 mil.
Interrogado:- Também, essa empresa Morales e De Paula é uma empresa de advoca-
cia, cuja é do meu sócio, como eu não sou advogado, embora falam que eu não sou,
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a Mariana, que é funcionária nossa, que tinha lá não sei se 5 por cento, tá, e aí foi
feito o contrato com o Novo Cenpes, também não foi feito trabalho.
Juiz Federal:- Isso foi o contato com esse, para esse contrato foi também o pessoal da
OAS ou foram outras pessoas?
Interrogado:- Da OAS, tudo envolvendo isso é OAS.
Juiz Federal:- Quem eram os seus contatos na OAS, o senhor já mencionou?
Interrogado:- Sim, Roberto Cunha, José Ricardo Bergolio e o Mateus Coutinho.
Juiz Federal:- E esses recursos eram então caixa 2 da OAS?
Interrogado:- Caixa 2.”
(trecho do depoimento de ROBERTO TROMBETA, reduzido a termo no evento 611)

“Juiz Federal:- Senhor Rodrigo, esse caso aqui diz respeito a dois fatos muito específi-
cos, um contrato da empresa MRTR Gestão Empresarial, em 08 do 04 de 2008, com o
consórcio Novo Cenpes, no valor de cerca de 2 milhões de reais.
Interrogado:- 2.195.
Juiz Federal:- Isso.
Interrogado:- Perfeito.
Juiz Federal:- O senhor pode me descrever as circunstâncias desse contrato?
Interrogado:- Esse contrato ele foi nos levado por algum executivo da OAS, antedata-
do, nós firmamos com o simples intuito de gerar caixa 2 a eles.
(…)
Juiz Federal:- Outro contrato, Morales e De Paula Advogados Associados, 07 do 11 de
2011, no valor de 700 mil reais.
Interrogado:- Os mesmos moldes, excelência, esse contrato também nos veio pronto,
só apenas para colheita de assinaturas, depois nós emitimos a nota, recebemos os
valores e transformamos isso em dinheiro para a OAS.
Juiz Federal:- Foi prestado algum serviço?
Interrogado:- Não foi prestado serviço, excelência.”
(trecho do depoimento de RODRIGO MORALES, reduzido a termo no evento 611)

ALEXANDRE ROMANO, ao seu turno, era responsável tanto pela dissi-
mulação da origem dos recursos destinados a PAULO FERREIRA quanto pelo repasse
ao agente político, o que ocorria através da celebração de contratos simulados ou su-
perfaturados entre a CONSTRUCAP, CONSTRUBASE e SCHAHIN e o posterior repasse
dos valores a pessoas e empresas indicadas por PAULO FERREIRA, por meio da cele-
bração de contratos ou apenas da efetuação de pagamentos.

Conforme revelou em seu interrogatório judicial,  ALEXANDRE ROMA-
NO conheceu PAULO FERREIRA em 2006, sendo que o relacionamento entre os acu-
sados tinha um caráter amigável, em que em um primeiro momento PAULO FERREI-
RA  indicava clientes a  ALEXANDRE ROMANO,  sendo que posteriormente  PAULO
FERREIRA passou a indicar empresas com que possuíam dívidas com ele ou com o
Partido dos Trabalhadores para que ALEXANDRE ROMANO recebesse os valores por
meio de atos dissimulados:

“Juiz Federal:- Senhor Alexandre, o senhor foi aqui acusado basicamente nesse pro-
cesso pelo Ministério Público de ter recebido determinados valores de certas constru-
toras e repassado valores também ao senhor Paulo Adalberto Alves Ferreira. O se-
nhor pode me esclarecer inicialmente como começou o seu relacionamento com o
senhor Paulo Ferreira?
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Interrogado:- Em 2006 eu fui até a sede do PT, eu atendia a uma empresa que tinha,
uma produtora de vídeo que tinha para receber um dinheiro, uma dívida com o PT, e
fui solicitar para ele uma forma de pagamento, uma prestação de contas, não é, de
quando seria esse recebimento, e aí estabeleci uma relação com ele, foi daí que eu o
conheci.
Juiz Federal:- Esse relacionamento com ele foi duradouro, foi longo, como foi?
Interrogado:- Foi duradouro e manteve até a minha prisão.
Juiz Federal:- E, basicamente, como se caracterizava esse relacionamento, o senhor
prestava serviços para ele?
Interrogado:- Relacionamento de amizade, no qual ele me indicava clientes, e tinha
uma relação pessoal também muito próxima, um bom amigo.
Juiz Federal:- O senhor repassava valores pra ele?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- Esses valores que o senhor repassava a ele eram repassados normal-
mente a que título, por que o senhor passava dinheiro para ele?
Interrogado:- Passava pra ele a título de... Eu recebia o dinheiro, não é, começou aí
no, nesse, nessa... Na realidade a minha relação de ajudá-lo efetivamente começou
aí, eu pessoalmente ajudava com 10, 15 mil para campanha, não é, e depois ele me
pediu para receber os valores dessas empresas que estão sendo imputadas.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

Em regra, ALEXANDRE ROMANO utilizava empresas das quais tinha o
controle  para formalizar  contratos e/ou notas fiscais  superfaturadas ou simuladas
com as empresas indicadas, com base nas quais recebia os valores. Para tal atividade,
em regra, ALEXANDRE ROMANO utilizava o nome e conta de seu escritório de ad-
vocacia OLIVEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS. No entanto, em algumas
oportunidades foram utilizadas outras empresas das quais foi sócio, como, por exem-
plo, a LINK CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI e a AVANT PARTICIPAÇÕES E ASSES-
SORIA LTDA – ME:

“Juiz Federal:- E, basicamente, como se caracterizava esse relacionamento, o senhor
prestava serviços para ele?
Interrogado:- Relacionamento de amizade, no qual ele me indicava clientes, e tinha
uma relação pessoal também muito próxima, um bom amigo.
Juiz Federal:- O senhor repassava valores pra ele?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- Esses valores que o senhor repassava a ele eram repassados normal-
mente a que título, por que o senhor passava dinheiro para ele?
Interrogado:- Passava pra ele a título de... Eu recebia o dinheiro, não é, começou aí
no, nesse, nessa... Na realidade a minha relação de ajudá-lo efetivamente começou
aí, eu pessoalmente ajudava com 10, 15 mil para campanha, não é, e depois ele me
pediu para receber os valores dessas empresas que estão sendo imputadas.
Juiz Federal:- O senhor tinha essa empresa Oliveira Romano Sociedade de Advoga-
dos?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- Tinha outras empresas também?
Interrogado:- Tinha.
Juiz Federal:- Quais seriam?
Interrogado:- A Link e a Avant.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)
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No caso em tela, ALEXANDRE ROMANO assumiu ter recebido valores
da CONSTRUCAP, CONSTRUBASE e SCHAHIN, integrantes do Consórcio NOVO CEN-
PES e do núcleo empresarial da organização criminosa, de modo que os recursos
eram posteriormente repassados a PAULO FERREIRA:

“Juiz Federal:- Construbase Engenharia Ltda., o senhor recebeu valores dessa empre-
sa?
Interrogado:- Sim, recebi.
Juiz Federal:- Por indicação do senhor Paulo?
Interrogado:- Sim.
(...)
Juiz Federal:- E o senhor sabe me dizer, assim, o quanto desses pagamentos corres-
pondia a sua remuneração pelo serviço prestado e o quanto correspondia a repasses
para o senhor Paulo Ferreira?
Interrogado:- Não tinha uma lógica, mas, assim, eu executei um serviço de consulto-
ria tributária de uma incorporação que eles estavam trabalhando, então esse traba-
lho pra mim, esse parecer, esse estudo que fiz ficou por volta de 10, 15 mil reais, e eu
coloquei o imposto e mais o valor que tinha que, que o Ferreira tinha que receber. Aí
eu emitia a nota no valor total e recebia a parte que eu executava, recebia o imposto
e o líquido eu entregava para o Ferreira, na maioria das vezes em dinheiro.
(…)
Juiz Federal:- Todos esses contratos com a Construbase o repasse foi para o senhor
Paulo ou tinha outros beneficiários?
Interrogado:- Sempre ele indicava, ele falava, “Olha, Alexandre, eu preciso, na minha
campanha, eu tenho que pagar uma empresa de comunicação”, aí eu, “Tá bom, me
passe o nome da empresa, eu avalio”, e algumas empresas foram assim.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

“Juiz  Federal:- A  empresa  Schahin  Engenharia,  o  senhor  teve  contato  com  essa
empresa também?
Interrogado:- Foi apenas um contato, o Ferreira para eu atender uma pessoa chama-
da José Antônio Schwarz, e atendi, e ele me pediu, queria pagar o Ferreira, e eu emiti
a... o mesmo serviço que eu tinha feito e repassei todo o dinheiro praticamente para
o...
Juiz Federal:- Onde que foi esse encontro com o senhor?
Interrogado:- No meu escritório, em São Paulo.
Juiz Federal:- Aproximadamente quando foi isso?
Interrogado:- 2010, acho que foi.
Juiz Federal:- E consta aqui no processo notas fiscais de prestação de serviços jurídi-
cos de recuperação de crédito da Schahin.
Interrogado:- Que foi o mesmo serviço que eu fiz para a Construbase.
Juiz Federal:- O senhor chegou a prestar algum serviço efetivo nesse caso?
Interrogado:- Não, não.
Juiz Federal:- Ficou com parte do valor ou repassou todo?
Interrogado:- Repassei tudo.
Juiz Federal:- Ao senhor Paulo Ferreira?
Interrogado:- Ao senhor Paulo Ferreira.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE CORREA, reduzido a termo no evento 611)

  217/268



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

“Juiz Federal:- Consta ainda no seu, na denúncia aqui,  uma referência à empresa
Ferreira Guedes, contratos com a Oliveira Romano, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- Da mesma forma, o Paulo falou que a Ferreira Guedes queria fazer
uma doação, me deu o contato do diretor da Ferreira Guedes, senhor Erasto. Se não
me falha a memória eu acho que ele foi até o meu escritório, eu agendei, ele veio até
o meu escritório, e aí ele pediu uma apresentação do escritório, perguntou o que nós
poderíamos fazer, e basicamente isso, eu apresentei alguns trabalhos, inclusive al-
guns trabalhos que eu tinha feito já para a Construbase, e executei o serviço, entre-
guei o serviço e emiti a nota.
Juiz Federal:- Quantas vezes o senhor esteve com o senhor Erasto?
Interrogado:- Umas oito vezes pelo menos, dez vezes.
Juiz Federal:- Oito vezes, então não foi essa única vez?
Interrogado:- Não, não, eu fui ao escritório dele também algumas vezes, umas três
ou quatro vezes.
Juiz Federal:- Alguma, algum outro executivo da Ferreira Guedes o senhor teve con-
tato?
Interrogado:- Conheci o senhor Paulo Cintra,  que é um executivo lá que trabalha
com ele, mais especificamente sobre um trabalho de uma usina de um mandado de
segurança que nós entramos contra uma licitação em Barueri. Mas esse foi um servi-
ço que eu até apresentei, mas foi um serviço que foi feito pelo escritório que não tem
nada a ver com o Paulo Ferreira.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

O repasse destes valores a PAULO FERREIRA se dava sobretudo através
de  pagamentos  efetuados  em favor  de  pessoas  físicas  e  jurídicas  indicadas  pelo
agente político.  Conforme  ALEXANDRE ROMANO declinou em seu interrogatório
judicial, os valores que recebia das empresas indicadas por  PAULO FERREIRA eram
considerados como um crédito em favor do agente político, estabelecendo-se um
fundo ilícito  do qual  eram constantemente  debitados  os  valores  repassados  pelo
operador ao agente político mediante indicação de  PAULO FERREIRA quanto aos
destinatários dos recursos:

“Defesa:- E o senhor declarou que, pelos seus controles financeiros, não daria para
identificar uma ligação direta entre empresa e os destinatários específicos de valores,
o senhor confirma isso?
Interrogado:- Eu emitia as notas para essas empresas, colocava numa planilha, apre-
sentava pra ele, e ele dava a destinação.
Defesa:- Mas não dava para dizer que aquela empresa destinou tanto para essa ou
aquela pessoa, isso o senhor disse na sua delação, que era impossível de especificar e
correlacionar, o senhor confirma isso?
Interrogado:- Pode ser.
Defesa:- Ok. O senhor declarou também que fazia trabalhos ou parcerias lícitas. En-
tão, assim, nesse fundo que o senhor tinha, ou fundo da parceria, o crédito, vamos
chamar assim, não dá para identificar desse dinheiro o que era lícito e o que era ilíci -
to, era um fundo único do que era lícito e do que era ilícito, digamos assim?
Interrogado:- A planilha que eu tinha com ele era desses contratos citados, entre ou-
tros, o que era, vamos falar assim, que ele indicava lícito eram coisas de pequena
monta, que nem era possível registrar.
Defesa:- Mas era lícito e ilício, então ia para o mesmo fundo?
Interrogado:- Isso.
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Defesa:- Ótimo. E era o Paulo que decidia a destinação de valores para terceiros, o
senhor confirma isso?
Interrogado:- Confirmo.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

O terceiro núcleo, político, no caso em tela é representado por PAULO
FERREIRA, ex-secretário de finanças do Partido dos Trabalhadores. 

Em um contexto geral, o núcleo político era um dos destinatários das
propinas pagas pelo núcleo empresarial.  Como contrapartida à propina, destinada
tanto aos agentes pessoas físicas quanto ao próprio partido, os integrantes do núcleo
político, como JOSÉ JANENE, JOÃO VACCARI e PAULO FERREIRA, comprometiam-se
a dar a sustentação política necessária à manutenção dos empregados corrompidos
da PETROBRAS em seus cargos.

Tal como declarado por PAULO ROBERTO COSTA, ex-Diretor de Abaste-
cimento da PETROBRAS, a propina paga pelas empreiteiras era dividida entre os em-
pregados corrompidos da PETROBRAS e o partido político responsável pela diretoria:

Ministério Público Federal:- Essas empresas do cartel, o senhor sabe dizer se elas pa-
gavam propina então para empregados da Petrobras?
Depoente:- Pagavam, essas do cartel, como os principais aí que eu já citei,  que é
Odebrecht, Camargo, Andrade, UTC, Engevix, todas elas pagavam.
Ministério Público Federal:- Na sua área era pago um valor para o senhor?
Depoente:- É, na minha... as referências de pagamentos era um teto de 3 por cento,
dependia muito do valor do orçamento da Petrobras, então quando o orçamento es-
tava apertado às vezes era 0,5 por cento, às vezes até menos do que 0,5 por cento, e
quando o orçamento estava mais folgado normalmente eram 3 por cento, e o que
eu, a informação sempre que eu tive, que me foi passado pelas empresas é que era 2
por cento para o PT e 1 por cento para o PP.
Ministério Público Federal:- Por que que eram o PT e o PP, qual que era a razão des-
ses pagamentos?
Depoente:- O PP foi quem me apoiou pra chegar na diretoria da companhia, que ne-
nhum empregado da Petrobras, na época lá, chegava à diretoria se não tivesse apoio
político. E o PT, fora a diretoria de abastecimento, todas as outras diretorias da Petro-
bras eram indicadas pelo PT. Então, por exemplo, a diretoria de serviços que fazia
obras para a diretoria de abastecimento, para a diretoria de gás e energia, para a di-
retoria internacional, era do PT, então essa diretoria fazia serviços para todas as ou-
tras diretorias da Petrobras.
(trecho do depoimento de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no evento 324)

Seguindo esta  sistemática,  PAULO FERREIRA  foi  referido  por  outras
empresas participantes do cartel de empreiteiras no âmbito de outras licitações de
obras  da  PETROBRAS  como  representante  do  Partido  dos  Trabalhadores.  Como
demonstrado anteriormente no tópico concernente à corrupção, GERSON DE MELO
ALMADA,  executivo  da  ENGEVIX,  referiu  que,  na  atividade de “intermediação”  de
contratos  com  a  Diretoria  de  Serviços  da  PETROBRAS,  o  operador  MILTON
PASCOWITCH lhe transmitia pedidos para doações ao Partido dos Trabalhadores, os
quais  eram  tratados  também  com  JOÃO  VACCARI  e,  antes  dele,  com  PAULO
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FERREIRA.  Executivos  da  empresa  ANDRADE  GUTIERREZ  também  asseveraram
expressamente a participação de PAULO FERREIRA em pedido de valores indevidos
direcionados ao Partido dos Trabalhadores por conta de obras obtidas pela empresa
em concorrências  federais,  dentre  as  quais  se  incluem  as  licitações  vencidas  em
esquema de cartel no âmbito da PETROBRAS.

No caso específico do contrato da obra do Novo CENPES, PAULO FER-
REIRA,  na qualidade de Tesoureiro e representante do Partido dos Trabalhadores,
procurou LÉO PINHEIRO a fim de solicitar os valores espúrios em comento, ao que
foi encaminhado pelo Presidente do Grupo OAS a negociar com AGENOR MEDEI-
ROS, que, por sua vez, realizava a interlocução com os demais membros do Consór-
cio:

“Juiz Federal:- Certo. E o senhor sabe se... O senhor mencionou que fez essa provisão
para atender ao Partido dos Trabalhadores, o senhor tem conhecimento se teve pa-
gamento também da parte política nesse...
José Adelmário Pinheiro Filho:- Teve sim.
Juiz Federal:- Por que o senhor tem conhecimento disso?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Eu tenho conhecimento porque eu fui apresentado ao
senhor Paulo Ferreira, na época, isso deve ter sido 2007. Ele substituiu, ele ia substi-
tuir ou já estava substituindo o Delúbio Soares na tesouraria do PT, então aí foi infor-
mado que era para continuar, era para ter o pagamento de 1 por cento conforme,
era uma regra do PT nos projetos da Petrobras, e isso, pelo o que eu tenho conheci-
mento, esses pagamentos foram executados. Eu não sei lhe precisar exatamente a
operacionalização deles, mas tenho ciência...
Juiz Federal:- Certo. Mas o senhor falou diretamente com o senhor Paulo Ferreira, ele
lhe procurou com essa informação?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Ele me procurou informando que teria esses paga-
mentos e eu apresentei ele ao Agenor Medeiros.
Juiz Federal:- E quando ele procurou, a referência dele o que era, era o contrato da
Petrobras, esse contrato da Novo Cenpes ou contratos em geral, pode me esclarecer?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Não, ele me falou do contrato do Novo Cenpes, que
teria isso. Eu que sabia que na Petrobras existiam esses pagamentos em outros con-
tratos. Naquela época nós não estávamos ainda participando do clube, mas quería-
mos participar, coisa que veio a ocorrer posteriormente, e já sabíamos disso.
(…)
Juiz Federal:- Mas havia essa referencialidade específica a contratos da Petrobras?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Sim.
Juiz Federal:- Era um percentual em cima do contrato?
José Adelmário Pinheiro Filho:- 1 por cento.
Juiz Federal:- E isso era colocado de forma clara na conversa?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Muito clara, muito clara, eu não tinha dúvida, e eu ti-
nha conhecimento disso porque o mercado todo já comentava sobre isso.
Juiz Federal:- E o senhor está falando que a sua empresa pagou então essa vantagem
aos agentes da Petrobras e ao partido político, nesse caso do Novo Cenpes o senhor
sabe qual que foi o percentual, o senhor mencionou a provisão de 1 por cento?
José Adelmário Pinheiro Filho:- 1 por cento.
Juiz Federal:- Mas essa provisão de 1 por cento abrangia a contribuição a ambas, ao
partido e aos agentes da Petrobras?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Não, pelo meu conhecimento somente para o parti-
do.
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(…)
Juiz Federal:- Mas o senhor mencionou agora há pouco da questão do pagamento
não é, em cima do contrato do Cenpes? Ou eu entendi errado? Respondendo a mi-
nha pergunta?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Pagamentos... Tinha o pagamento de 1 por cento, o
Paulo Ferreira falou comigo sobre isso.
Juiz Federal:- Sobre o Cenpes?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Sobre o Cenpes.
Juiz Federal:- Sobre esse pagamento?
José Adelmário Pinheiro Filho:- Sobre esse pagamento.
Juiz Federal:- Então quando o senhor diz que não falou de assuntos é sobre assuntos
da construção, do contrato, é isso?
José Adelmário Pinheiro Filho:- É, exatamente, sobre o andamento não é, porque eu
não acompanhava o dia a dia, eram cento e tantas obras, não tem a menor condição
de operacionalizar...
Juiz Federal:- Era só para esclarecer, desculpe, doutor.
José Adelmário Pinheiro Filho:- Mas, deixando bem claro, que foi procurado por Pau-
lo Ferreira quando ele me foi apresentado, informado do pagamento de 1 por cento
para o Partido dos Trabalhadores, e eu autorizei e apresentei o Agenor Medeiros que
fez a operacionalização disso, que eu não sei explicar exatamente de que forma, mas
seguramente de caixa 2 e doações eleitorais ou pagamentos das empresas determi-
nadas por ele.”
(trechos do interrogatório de JOSÉ ADELMÁRIO, reduzido a termo no evento 893)

“Juiz Federal:- Além do pagamento aos agentes da Petrobras, o senhor tem conheci-
mento sobre pagamento também para algum partido político ou para algum agente
político?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- No caso, o PT. Como aconteceu com o PT? O
caso do PT foi contingenciado 1 por cento, cada uma das empresas tinha seus canais
com o PT, eu não me envolvia com valores das outras empresas, o nosso valor sim.
Num contrato de 1 bi e 250, 20 por cento para cada empresa dá 250 milhões, então
a parte da OAS... na época o tesoureiro era o senhor Paulo Ferreira, logo em seguida
veio o senhor João Vaccari. Eu pessoalmente, por ter um grupo de 5 empresas, entre-
guei algumas vezes na sede do PT, ao senhor Paulo Ferreira, a relação dos valores re-
cebidos mensalmente, para que ele procedesse e procurasse cada empresa para po-
der fazer, porque nós não íamos nos envolver pela nossa empresa. No nosso caso,
isso entrava no caixa, caixa único que nós tínhamos, que a OAS tinha do PT, e esse
caixa único era, como tinhas outras obras do PT conforme já no meu último depoi-
mento foi dito aqui, esses pagamentos eram feitos pela OAS através de fornecedores,
doação oficial, caixa 2, procedimentos que não eram da minha competência.
Juiz Federal:- O senhor falou diretamente com o senhor Paulo Ferreira sobre paga-
mentos em cima do contrato do Novo Cenpes?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Lógico, falei, falei, tanto é que eu apresentava
para ele os recebimentos e ele procedia assim com as outras empresas, eu falei.
Juiz Federal:- Era esse valor de 1 por cento que o senhor mencionou?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- 1 por cento para cada empresa.
Juiz Federal:- Esses valores eram para o partido ou eram pra ele pessoalmente, o se-
nhor tem conhecimento?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Olha, excelência, eu acho que houve uma cer-
ta... Nesse caso específico do Cenpes, o senhor Paulo Ferreira, em 2009, ele era candi-
dato a deputado federal. Então eu acredito que tenha havido uma mistura aí, porque
ele como candidato, eu apresentei ele a Mateus Coutinho da OAS e Mateus me disse

  221/268



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

que ele apresentou alguns fornecedores para poder, parte desse valor, se pagar. Então
certamente ele, alguns fornecedores de campanha dele foram pagos, parte desse va-
lor foi pago através do senhor Paulo Ferreira, valores que ele indicava. Não sei exata-
mente quais foram essas empresas e nem... Agora, outra coisa que eu quero registrar,
excelência, essas 5 empresas, Morales e de Paula, TKK, eu não conheço nenhuma de-
las, nunca tive conhecimento de operações com essas empresas, tive depois que já os
fatos já haviam ocorrido
(…)
Juiz Federal:- Quantas vezes o senhor conversou com o senhor Paulo Ferreira sobre
essas contribuições?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Inúmeras, porque esse contrato durou 4 anos
e meio, começou em janeiro de 2008 e foi até meados de 2012.
Juiz Federal:- E ficava claro na conversa que não estavam tratando, vamos dizer, que
estavam tratando de valores em cima do contrato do Novo Cenpes, dos contratos da
Petrobras?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Claríssimo, claríssimo, embora tivesse outros
contratos da OAS, quer dizer, não tinha um controle específico de um contrato, era
um, entrava num consolidado, que nós tínhamos um planejamento estratégico, onde
no nosso planejamento estratégico da OAS, nós temos um rubrica lá para esse fim,
até para que a área que cuide disso saiba exatamente quanto é que vai, qual é a de-
manda que vai ter anualmente. Então isso entrava num consolidado da empresa de
que a forma que a área responsável tentasse fazer, viabilizar, saber o tamanho do
problema que ela tinha..
(…)
Juiz Federal:- Alguns esclarecimentos do Juízo, talvez o senhor tenha respondido já,
mas acontece que eu não me recordo. Esse 1 por cento da parte política, cada em-
presa componente do consórcio cuidou do seu 1 por cento?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Tinha seus caminhos políticos com cada...
Juiz Federal:- Então a OAS só pagou 1 por cento da parte dela?
Agenor Franklin Magalhães Medeiros:- Da parte dela, que deu 250 milhões aproxi-
madamente. Quer dizer, pagou 2 milhões e meio, que entrou no caixa geral que aí eu
não sei exatamente a cronologia dos pagamentos e nem a forma como foi paga.”
(trechos do interrogatório de AGENOR MEDEIROS, reduzido a termo no evento 893)

De maneira semelhante, o funcionário do alto escalão da PETROBRAS
indicado pelo Partido dos Trabalhadores ao cargo, a fim de que zelasse por seus inte-
resses no âmbito da Estatal, RENATO DUQUE, reconheceu o pagamento de valores,
in casu, a PAULO FERREIRA:

“Juiz Federal:- Nesse caso do consórcio Novo Cenpes, o senhor tem conhecimento se
houve essa contribuição política?
Renato de Souza Duque:- Eu tenho conhecimento que sim, através do então tesourei-
ro Paulo Ferreira.
Juiz Federal:- Mas ele contou ao senhor ou como é que o senhor tem conhecimento
disso?
Renato de Souza Duque:- Eu tenho conhecimento porque as próprias empresas já
chegaram a comentar e posteriormente o Vaccari comentou comigo.
Juiz Federal:- As próprias empresas comentaram ao senhor que...
Renato de Souza Duque:- Que ajudavam o partido...
Juiz Federal:- Mas nesse caso do Novo Cenpes em particular?
Renato de Souza Duque:- Sim.

  222/268



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Juiz Federal:- O senhor se recorda quem teria lhe dito isso?
Renato de Souza Duque:- Acredito que o próprio Agenor falava em participação do
partido.
Juiz Federal:- O senhor conheceu o senhor Paulo Ferreira?
Renato de Souza Duque:- Conheci, eu tive pouco relacionamento com o Paulo Ferrei -
ra, mas conheci.
Juiz Federal:- O senhor conversou com ele, ou ele conversou com o senhor sobre con-
tratos da Petrobras?
Renato de Souza Duque:- Conversou algumas poucas vezes sobre determinados con-
tratos, de licitações que estavam em andamento, opinião sobre possíveis ganhadores,
mas independente de quem ganhasse, seria procurado por ele, isso aí era automáti-
co.”
(trecho do interrogatório de RENATO DUQUE, reduzido a termo no evento 893)

O próprio  PAULO FERREIRA assumiu ter recebido, por intermédio de
ALEXANDRE ROMANO,  valores  a  título  de  contribuição  política  não  registrados,
assumindo, inclusive, o caráter ilegal das “doações”:

“Juiz  Federal:- O senhor  pode  me relatar  a  sua  relação com o senhor  Alexandre
Correa de Oliveira Romano?
Interrogado:- Posso. Eu conheci o Alexandre no ano de 2006, quando eu já era secre-
tário de finanças, ele compareceu até a sede do diretório nacional em São Paulo, se
apresentou como ex-vereador do PT da cidade de Americana, que estava à época
vindo trabalhar em São Paulo na estruturação de um escritório de advocacia que
fora herdado do seu pai, algumas causas, e ele veio se apresentar, disse que tinha
sido vereador, isso foi no ano de 2006, aí nós lá, a partir desse ano, nós desenvolve-
mos uma relação que foi até os episódios sabidos de todos, chegando a uma relação
de intimidade familiar bem acentuada. Eu e minha esposa fomos padrinhos de casa-
mento no Largo de São Francisco, em São Paulo, do Alexandre Romano e Nataly,
junto com outros dez casais.
Juiz Federal:- O senhor chegou a manter relações comerciais com ele?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:- Vender algum bem, comprar algum bem dele?
Interrogado:- Nada, nunca tive nenhum bem relacionado com Alexandre Romano.
Juiz Federal:- O senhor recebeu valores dele?
Interrogado:- Eu recebi alguns valores a título de contribuição de campanha nas elei-
ções de 2010.
Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer, ele fez doações ao senhor?
Interrogado:- Ele pagou contas a destinatários que eu indiquei.
Juiz Federal:- Isso foram doações registradas?
Interrogado:- Não.”
(...)
Juiz Federal:- E esse dinheiro, qual era a procedência desse dinheiro?
Interrogado:- Esse dinheiro eu não tenho, vossa excelência, como identificar esses va-
lores. Ele pagou os valores a título de colaborador da minha campanha, foi isso que
aconteceu, verdadeiramente foi isso que aconteceu.
Juiz Federal:- Não se tratava de um empréstimo ...
Interrogado:- Não. A título de contribuição dele nas situações que eu acabei de apre-
sentar.
(…)
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Juiz Federal:- Então o senhor não ... esses recursos do senhor Alexandre então não fo-
ram objeto de declaração?
Interrogado:- Não estão contabilizados.
Juiz Federal:- Isso não contrariava, vamos dizer assim, as diretivas do partido dos tra-
balhadores?
Interrogado:- À luz dos atuais episódios, eu não tenho dúvida que foram doações in-
formais de caráter ilegal.
(trecho do depoimento de PAULO FERREIRA, reduzido a termo no evento 610)

Embora assuma a ilegalidade dos recebimentos a partir de ALEXANDRE
ROMANO, PAULO FERREIRA tentou caracterizá-los como mera doação eleitoral não
contabilizada. Porém,  isso não se coaduna com todas provas colhidas e com as
próprias declarações de PAULO FERREIRA em seus interrogatórios: (a)  PAULO
FERREIRA disse que ALEXANDRE ROMANO era um arrecadador de sua campanha
para Deputado Federal nas eleições de 2010, porém não conseguiu identificar com
quem ele iria arrecadar ou arrecadou valores; (b) segundo PAULO FERREIRA, os valo-
res teriam sido pagos a título de doação eleitoral, e/ou de “apoio ao mandato”, po-
rém, considerando que o pleito em que concorreu foi em 2010, não conseguiu apre-
sentar qualquer explicação plausível para os pagamentos, que ele próprio admitiu te-
rem ocorrido em seu interesse, se prolongarem também em 2011, 2012 e 2013. Veja-
mos:

“Juiz Federal:- O senhor pode me relatar a sua relação com o senhor Alexandre Cor-
rea de Oliveira Romano?
Interrogado:- Posso. Eu conheci o Alexandre no ano de 2006, quando eu já era secre-
tário de finanças, ele compareceu até a sede do diretório nacional em São Paulo, se
apresentou como ex-vereador do PT da cidade de Americana, que estava à época
vindo trabalhar em São Paulo na estruturação de um escritório de advocacia que
fora herdado do seu pai, algumas causas, e ele veio se apresentar, disse que tinha
sido vereador, isso foi no ano de 2006, aí nós lá, a partir desse ano, nós desenvolve-
mos uma relação que foi até os episódios sabidos de todos, chegando a uma relação
de intimidade familiar bem acentuada. Eu e minha esposa fomos padrinhos de casa-
mento no Largo de São Francisco, em São Paulo, do Alexandre Romano e Nataly,
junto com outros dez casais.
Juiz Federal:- O senhor chegou a manter relações comerciais com ele?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:- Vender algum bem, comprar algum bem dele?
Interrogado:- Nada, nunca tive nenhum bem relacionado com Alexandre Romano.
Juiz Federal:- O senhor recebeu valores dele?
Interrogado:- Eu recebi alguns valores a título de contribuição de campanha nas elei-
ções de 2010.
Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer, ele fez doações ao senhor?
Interrogado:- Ele pagou contas a destinatários que eu indiquei.
Juiz Federal:- Isso foram doações registradas?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:- O senhor tem mais ou menos ideia de qual montante que ele repassou
ao senhor?
Interrogado:- Tenho, não mais do que 500 mil reais.
Juiz Federal:- E esse dinheiro, qual era a procedência desse dinheiro?
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Interrogado:- Esse dinheiro eu não tenho, vossa excelência, como identificar esses va-
lores. Ele pagou os valores a título de colaborador da minha campanha, foi isso que
aconteceu, verdadeiramente foi isso que aconteceu.
Juiz Federal:- Não se tratava de um empréstimo ...
Interrogado:- Não. A título de contribuição dele nas situações que eu acabei de apre-
sentar.
Juiz Federal:- Eu tenho aqui a sua prestação de contas da campanha de 2010, algu-
mas empresas que lhe fizeram doação, Baydolin, por exemplo, fez doação para o se-
nhor, Bracol, Carioca...
Interrogado:- Sim, todas, se estão na prestação, fizeram.
Juiz Federal:- Então o senhor não ... esses recursos do senhor Alexandre então não fo-
ram objeto de declaração?
Interrogado:- Não estão contabilizados.
Juiz Federal:- Isso não contrariava, vamos dizer assim, as diretivas do partido dos tra-
balhadores?
Interrogado:- À luz dos atuais episódios, eu não tenho dúvida que foram doações in-
formais de caráter ilegal.
Juiz Federal:- Mas o senhor descobriu depois isso, como assim, não entendi, à luz dos
fatos atuais ... o senhor não sabia na época?
Interrogado:- Não, se eu fosse repetir, doutor Moro, eu não repetiria.
(…)
Juiz Federal:- Depois consta também diversos pagamentos para Viviane da Silva Ro-
drigues, também trabalhava na sua campanha?
Interrogado:- Apoiadora de campanha.
Juiz Federal:- Esses pagamentos à senhora Viviane se estendem até 2013, o senhor
sabe me explicar, então?
Interrogado:- Sim. Era a relação que mantinha com o setor cultural da cidade, eu te-
nho uma relação com o setor cultural, cultura popular, carnaval, do Rio Grande do
Sul e, por extensão, do Brasil. Quando eu assumi o mandato, eu fiz uma audiência
pública, que está registrada nos anais da comissão de cultura, que foi a maior au-
diência pública da comissão de cultura até hoje, com todas as representações das es-
colas de samba do Brasil inteiro, tem gente do Rio de Janeiro, São Paulo, de Manaus.
Juiz Federal:- Mas então não é dinheiro de campanha nesse caso?
Interrogado:- Não, isso aí transitou ... ultrapassou os limites.
Juiz Federal:- Pagamentos em 2013?
Interrogado:- Isso, ultrapassaram os limites.
Juiz Federal:- Qual era a justificativa para ele fazer esses pagamentos, no seu interes-
se ...
Interrogado:- Manutenção de uma estrutura de relação com o setor cultural de apoi-
ador no mandato que veio a se efetivar em 2012.
Juiz Federal:- Tem um pagamento depois para Sandro Ferraz.
Interrogado:- É um cantor dessa mesma escola.
Juiz Federal:- Também feito no seu interesse?
Interrogado:- Exatamente.
Juiz Federal:- Silvânia Gomes Timóteo.
Interrogado:- É, são pessoas que trabalhavam e que auxiliavam o mandato.
Juiz Federal:- Júlio Garcia.
Interrogado:- Sim, sim, sim.
Juiz Federal:- No seu interesse também?
Interrogado:- Meu interesse.
Juiz Federal:- Desculpe, o senhor até já afirmou, fez essa afirmação de que esses pa-
gamentos, o senhor reconhecia esses pagamentos, mas eu preciso que isso fique cla-
ro no processo, não quero aqui ser cansativo e nem lhe pretendo atormentar...
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Interrogado:- Não, eu entendo perfeitamente.
Juiz Federal:- Mas são questões necessárias.
Interrogado:- Entendo perfeitamente e reitero que esses pagamentos eu indiquei e
ele fez e ele pagou.
Juiz Federal:- Marcelo Rosauro Sasso.
Interrogado:- Sim, sim, também.
Juiz Federal:- Qual é a relação dele com a sua campanha, é da escola?
Interrogado:- É apoiador da minha campanha, apoiador do meu mandato.
Juiz Federal:- Leonita de Carvalho.
Interrogado:- Todos apoiadores do mandato, doutor Moro.
Juiz Federal:- A senhora Leonita também tem pagamentos em 2011...
Interrogado:- Também, todos atuaram na campanha, foi dívida de campanha que eu
tinha.
Juiz Federal:- Adriana Miranda Morais.
Interrogado:- Todos compromissos de campanha.
Juiz Federal:- Angelita da Rosa.
Interrogado:- Compromisso de campanha.
Juiz Federal:- Depois tem Ana Paula e Jonas.
Interrogado:- Meus filhos.
Juiz Federal:- Seus filhos?
Interrogado:- Trabalharam na campanha, um recebeu um cheque de 3 mil reais e o
outro recebeu um cheque de 2 mil reais.
Juiz Federal:- Um deles recebeu aqui pagamentos em 2013 de 5 mil e de 6 mil reais.
Interrogado:- Aí foi uma ajuda dele, Alexandre Romano, para o meu filho.
Juiz Federal:- Por sua solicitação?
Interrogado:- Foi.
(…)
Juiz Federal:- Dívidas da sua campanha?
Interrogado:-  Exatamente.  O meu envolvimento,  se  o  senhor  me permite,  doutor
Moro...
Juiz Federal:- Claro.
Interrogado:-  ... com o Alexandre Romano, tem um caráter essencialmente eleitoral.
Eu não tive nenhuma vantagem pessoal, em nenhum momento, da relação com o
Alexandre Romano. O total disponibilizado para essas rubricas não ultrapassam qui-
nhentos mil reais. Então tudo aquilo que surgiu na minha relação com o Alexandre
Romano foi em razão da minha candidatura a deputado federal em 2010 e da rela-
ção que eu e ele tínhamos,. É isso, eu estou assumindo isso diante do senhor, diante
da procuradoria.
Juiz Federal:- Sim, eu entendo, mas esse pagamento de 2013 o senhor consegue jus-
tificar como sendo de campanha, 2012, 2011?
Interrogado:- Apoio de mandato. Quando alguém se propõe a ser candidato, e eu me
propus em 2010, você acaba assumindo compromissos que se estendem de dívidas,
de relações,  foi isso que aconteceu, verdadeiramente é isso, estou sendo absoluta-
mente sincero aqui diante da justiça brasileira, diante da procuradoria, diante do juí-
zo.
(trechos do interrogatório de PAULO FERREIRA, reduzido a termo no evento 610)

Em relação aos pagamentos intermediados por ALEXANDRE ROMANO
efetuados pela CONSTRUCAP, CONSTRUBASE e SCHAHIN, empresas integrantes do
CONSÓRCIO  NOVO  CENPES,  em  favor  da  PAULO  FERREIRA,  JOSÉ  ANTÔNIO
SCHWARZ detalhou que os pagamentos foram realizados em virtude de solicitação
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de PAULO FERREIRA, inclusive no sentido de que fossem efetuados através da OLI-
VEIRA ROMANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS:

Juiz Federal:- Certo. E em relação... o Ministério Público também afirma a respeito de
pagamentos a agentes políticos feitos pela Schahin Engenharia, o que que o senhor
tem conhecimento a esse respeito?
José  Antônio  Marsílio  Schwarz:- Excelência,  eu  fui  informado  pelo  senhor  Milton
Schahin que a empresa havia celebrado um acordo com o Partido dos Trabalhadores,
no sentido de destinar um percentual de algumas obras que a empresa tinha com o
governo federal, para poder ter um bom relacionamento com o partido que estava
no poder. E eu fui até apresentado pelo senhor João Vaccari por volta de 2009 e to-
mei ciência que havia esse acordo estabelecido entre o senhor Milton Schahin e o se-
nhor João Vaccari, e que sabia que eram algumas obras em execução e tinham per-
centuais, que eu não tinha essas informações, e que durante esse período eu fui apre-
sentado pelo senhor João Vaccari porque eu cuidava de obras habitacionais na épo-
ca, e nós queríamos fazer algum tipo de serviço habitacional para cooperativas onde
o senhor João Vaccari era o presidente, no Bancoop, dos bancários. E aí tive algumas
conversas com ele nesse sentido, mas não prosperou, não deu sequência. Eventual-
mente, o relacionamento da empresa com o senhor João Vaccari era do senhor Mil-
ton Schahin, mas eventualmente eu era acionado para conversar alguma coisa sobre,
“Olha, me agenda lá, preciso falar com o Milton”, etc., etc., e nesse caso específico do
Cenpes houve uma colaboração de campanha, foi mais ou menos assim: o senhor
Paulo Ferreira,  ele era o tesoureiro nacional do Partido dos Trabalhadores, parece
que foi até fevereiro. Em março ele foi na empresa, conversou com o senhor Milton
Schahin, solicitou uma ajuda para a campanha dele, que ele ia ser candidato a depu-
tado federal pelo Rio Grande do Sul.
Juiz Federal:- Isso em 2010?
José Antônio Marsílio Schwarz:- Foi 2010, foi março de 2010. E aí, o senhor Milton
Schahin disse para ele que iria decidir, ia conversar internamente na empresa e iria
decidir se ia fazer essa doação, e que ele deixasse um telefone que ele ou alguma ou-
tra pessoa entraria em contato para dizer qual que era o resultado desse pedido. Al-
guns dias depois, o doutor Milton me chamou e falou “Olha, a empresa decidiu fazer
uma colaboração para a campanha desse deputado federal do Rio Grande do Sul,
Paulo Ferreira”, eu já conhecia de nome, mas não conhecia a pessoa, “Liga para ele
então e comunica que nós vamos fazer uma doação de 200 mil reais, e vê com ele
como é que ele quer fazer, que forma que será pago, parcela numas três vezes aí”. A
eleição era em outubro, novembro, então isso era em março. Aí eu entrei em contato,
eu liguei para ele, ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Ele não estava em São Paulo,
ele falou, “Eu vou, eu passo em São Paulo uma vez por semana em média e quando
eu for para São Paulo eu te ligo, e a gente faz um encontro”. Aí ele me ligou posteri-
ormente, não sei, sete ou dez dias, ou cinco dias depois, falou “Estou indo para São
Paulo amanhã, você pode conversar?”, eu falei “Posso, passa aqui na sede da empre-
sa que nós conversamos”. Aí, no dia marcado ele apareceu na sede da empresa, na
Rua Vergueiro, 2009, em São Paulo, e eu recebi o senhor Paulo Ferreira. Tivemos aí
alguns momentos iniciais de conversas gerais sobre política e depois eu entrei no de-
talhe do assunto desta colaboração de 200 mil reais que a empresa faria para ele e
perguntei como é que ele queria fazer, que a empresa precisaria fazer parcelado. Ele
falou “Olha, eu quero que você pague para este escritório aqui, do senhor Alexandre
Romano, o escritório, o telefone dele está aqui, por favor liga para ele, que ele que
cuida desses assuntos”, alguma coisa assim. Aí ok, passando essa conversa eu liguei
ou no mesmo dia ou no dia seguinte para esse Alexandre Romano e a reunião foi de
imediato, tipo, um dia depois ele já me recebeu no escritório dele, na Vila Olímpia, lá
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em São Paulo, estive só essa vez no escritório dele, e tivemos também uma conversa
inicial, o que ele fazia, ele falou que ele era vereador em Americana e tal, e aí eu fa-
lei que eu estava lá porque a empresa iria fazer uma colaboração de 200 mil para o
senhor Paulo Ferreira, “Não, tudo bem, vamos fazer aqui mesmo, aqui estão os da-
dos do meu escritório, emito três faturas, vamos dividir esse valor por três, você me
paga aqui que depois eu repasso para ele”, alguma coisa nesse sentido. Aí ele falou,
“Você quer que eu preste um serviço para poder justificar o, de recuperação de crédi-
tos tributários?”, Não, não dei prosseguimento na história, não falei nem sim nem
não e enfim, não foi feito nenhum serviço, não foi feito contrato, e foram emitidas
cinco notas de 74 mil e algumas coisas, porque depois corta os impostos, então ele
recebeu livre mais ou menos 210 mil reais. E a empresa pagou o primeiro mês, de-
pois estava com problema de fluxo de caixa não pagou o segundo, não pagou o ter-
ceiro, depois pagou o outro, não pagou o outro, e pagou o outro, enfim, foram cinco
notas fiscais, que ele cancelou duas e foram pagas três notas fiscais. E aí, excelência,
uma vez realizados esses pagamentos, o senhor Milton Schahin pediu, como eu tinha
ciência desse acordo que ele tinha estabelecido com o Partido dos Trabalhadores, de
colaborações periódicas, pediu para que eu conversasse com o senhor João Vaccari e
que descontasse esse valor das contribuições periódicas que eram feitas pela empresa
ao partido, então…
(trecho do depoimento de JOSÉ ANTÔNIO SCHWARZ, reduzido a termo no evento
781)

Por fim, no que se refere à atuação do primeiro núcleo, empresarial, no
caso em tela, faziam parte deste os denunciados RICARDO PERNAMBUCO, EDISON
FREIRE COUTINHO, JOSÉ ANTONIO MARSILIO SCHWARZ, GENÉSIO SCHIAVINA-
TO JUNIOR, ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO e ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚ-
NIOR, assim como LÉO PINHEIRO e AGENOR MEDEIROS, já denunciados por perti-
nência a organização criminosa no âmbito dos autos nº 5083376-05.2014.4.04.7000,
todos executivos de empresas integrantes do Consórcio NOVO CENPES (OAS, CARIO-
CA, CONSTRUCAP, CONSTRUBASE e SCHAHIN).

No contexto da organização criminosa, o núcleo empresarial atuava no
sentido de corromper agentes políticos e empregados do alto escalão da PETRO-
BRAS, assim como frustrar o caráter competitivo dos processos licitatórios promovi-
dos pela Estatal através da formação de cartel, cuja atuação foi negligenciada em ra-
zão dos pagamentos de vantagens indevidas aos agentes públicos, cuja sustentação
se dava pela corrupção dos agentes políticos responsáveis pela nomeação dos em-
pregados.

Dentro deste núcleo, no caso em comento, atuaram LÉO PINHEIRO e
AGENOR MEDEIROS em nome da OAS, RICARDO PERNAMBUCO e RICARDO PER-
NAMBUCO JUNIOR pela CARIOCA,  ROBERTO CAPOBIANCO e  ERASTO MESSIAS
DA SILVA JÚNIOR como representantes da CONSTRUCAP, GENÉSIO SCHIAVINATO
JUNIOR em nome da  CONSTRUBASE  e  EDISON COUTINHO e  JOSÉ  ANTÔNIO
SCHWARZ pela SCHAHIN.

No que se refere aos executivos da OAS,  LÉO PINHEIRO e  AGENOR
MEDEIROS já foram denunciados e tiverem sua pertinência a organização criminosa
reconhecida por este Juízo no âmbito dos autos nº 5083376-05.2014.4.04.7000. No
entanto, insta ressaltar que exerciam papel de liderança dentro do Consórcio NOVO
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CENPES, tanto no que toca aos assuntos relativos à execução do contrato, represen-
tando o Consórcio, quanto no que se refere às práticas ilícitas perpetradas pelo Con-
sórcio:

“Ministério Público Federal:- O senhor não estava pessoalmente presente na reunião?
Depoente:- Não, não, era uma reunião que a líder, como éramos um consórcio de
muitas empresas a líder normalmente já tem, principalmente num consórcio desses,
a líder é que tem esse protagonismo.
Ministério Público Federal:- A líder seria a OAS?
Depoente:- A OAS.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

Quanto à execução dos pagamentos indevidos,  AGENOR MEDEIROS,
atuando com ciência e anuência de LÉO PINHEIRO, tratou, em um primeiro momen-
to, com MARIO GOES acerca dos assuntos referentes ao pagamento das propinas
pelo Consórcio NOVO CENPES, muito embora as negociações e pagamentos se da-
vam com ciência, determinação e domínio dos executivos vinculados às demais em-
presas consorciadas.

LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS, funcionário da CARIOCA, afirmou
expressamente que a OAS informava os valores de vantagem indevida que cabiam a
cada empresa integrante do Consórcio, as quais,  então, se responsabilizavam pela
respectiva disponibilização:

“Ministério Público Federal:- E a Carioca providenciou esses valores a serem entre-
gues para o senhor Mário Góes?
Depoente:- A Carioca no primeiro instante pagava ao consórcio, o consórcio é que
pagava ao Mário Góes,  a Carioca no começo não pagava diretamente  ao Mário
Góes, ela pagava através do consórcio, e quem acertava com o Mário Góes era o
Agenor Medeiros.
Ministério Público Federal:- Como é que a Carioca pagava nesse primeiro momento
ao consórcio?
Depoente:- Esse assunto eu não sei diretamente, o valor era comunicado pela área
operacional, que recebia uma planilha da OAS, entregue à doutora Tânia Fontenele,
que fazia geração para pagar ... para depositar no consórcio e efetuar esse pagamen-
to.
(trecho do depoimento de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS, reduzido a termo no
evento 352)

Tal  fato resta bastante claro no episódio referente ao pagamento de
vantagem indevida à empresa WTORRE com o intuito de dissuadi-la quanto à partici-
pação no certame referente às obras do NOVO CENPES.

Nesse sentido, de relevo o depoimento de EDISON FREIRE COUTINHO,
executivo da SCHAHIN e peça imprescindível para a concretização do acerto com a
WTORRE. Conforme relatado pelo representante da SCHAHIN, na reunião convocada
por AGENOR MEDEIROS estavam presentes os representantes de cada empresa con-
sorciada. Nessa reunião, surgiu a notícia de que RICARDO PESSOA, executivo da UTC,
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queria conversar com LÉO PINHEIRO e EDISON COUTINHO. No entanto, levada esta
demanda a AGENOR, este afirmou que RICARDO PESSOA não conversaria com LÉO
PINHEIRO, de modo que a reunião deu-se entre AGENOR, RICARDO PESSOA e EDI-
SON COUTINHO:

“Juiz Federal:- Pois bem, consta aqui que quando foi feita daí a licitação houve a pro-
posta, a melhor proposta foi da W. Torre, o que foi que que aconteceu daí?
Edison Freire Coutinho:- O que que aconteceu?
Juiz Federal:- Isso.
Edison Freire Coutinho:- Eles apresentaram uma proposta e ganharam a licitação.
Juiz Federal:- A W. Torre?
Edison Freire Coutinho:- A W. Torre.
Juiz Federal:- A W. Torre não estava nos ajustes, então?
Edison Freire Coutinho:- Não.
Juiz Federal:- Tá. Mas depois a W. Torre não melhorou a proposta dela, houve alguma
coisa?
Edison Freire Coutinho:- Sim, houve, assim, eu achei que a obra estava perdida, “Vou
trabalhar em outras coisas porque essa obra está perdida”, a W. Torre concorreu, ia
assinar contrato, tudo bem. A surpresa é que eu fui chamado para uma reunião em
São Paulo...
Juiz Federal:- Quem chamou o senhor para essa reunião?
Edison Freire Coutinho:- O Agenor me chamou e participaram todos que eram do
consórcio nessa reunião lá em São Paulo, e o comentário lá era que a Walter Torre
talvez não tivesse condições de fazer essa obra, é isso.
Juiz Federal:- E houve alguma proposta financeira para a W. Torre deixar de melho-
rar a proposta dela?
Edison Freire Coutinho:- Houve.
Juiz Federal:- O senhor precisa me relatar essa história.
Edison Freire Coutinho:- Eu posso lhe contar.
Juiz Federal:- Eu tenho seu depoimento aqui mas essa é uma audiência pública, eu
preciso que o senhor me relate.
Edison Freire Coutinho:- Pois não. Então, o que na realidade aconteceu nessas reuni-
ões, onde estávamos as cinco empresas junto com os seus representantes, que eu já
mencionei, essas pessoas... Apareceu uma notícia lá na reunião, uma informação que
eu não tinha, de que o senhor Ricardo Pessoa, que era o presidente da ABM, queria
conversar comigo e com o senhor Leo Pinheiro, que eu não conheço, não conheço,
não conheci e não conheço, sabia quem era, mas não conheço. O senhor Leo Pinhei-
ro me parece que é o presidente da OAS, eu não conhecia, e falei isso para o Agenor,
o Agenor disse que ele, o senhor Leo Pinheiro não iria conversar com o Ricardo Pes-
soa, então a gente, eu e o Agenor fomos no escritório, liguei para o, que eu conhecia
o Ricardo Pessoa, o doutor Ricardo Pessoa, fui no escritório dele na Rua Bela Cintra,
conversamos com o senhor Ricardo Pessoa e ele disse o seguinte “Olha, nós estamos
com um problema com essa obra do novo Cenpes e que a gente precisa resolver, isso
está incomodando muito a Petrobras e a gente precisa resolver esse assunto, e eu te-
nho um caminho para resolver isso, o caminho para você resolver isso seria conversar
com o representante da W. Torre", eu não conhecia ninguém da W. Torre, não conhe-
cia absolutamente ninguém, nunca tive contato nenhum com a W. Torre, então liga-
mos lá no escritório do senhor Ricardo Pessoa para o senhor Dadado, que é o senhor
Veiga...
Juiz Federal:- Dadado, é isso?
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Edison Freire Coutinho:- Dadado. Ligamos para ele lá, ele me apresentou porque eu
também não conhecia o senhor Veiga, e combinei no dia seguinte de me encontrar
com ele, eu estava em São Paulo, combinei com ele, e eu moro no Rio... Eu estava em
São Paulo, de no dia seguinte me encontrar com ele no escritório dele, então isso foi
feito, combinamos, que a pessoa que foi designada para conversar com o Dadado fui
eu. Eu peguei uma avião no outro dia de manhã, eu fui no Rio de Janeiro, no escritó -
rio do senhor Dadado, me encontrei com ele, expliquei para ele a situação, ele disse
pra mim “Olha, eu não tenho autonomia para resolver isso porque eu sou parte inte-
ressada nesse assunto porque eu sou representante da Walter Torre perante a Petro-
bras, nós temos que ir lá em São Paulo para resolver isso”. Peguei um avião de volta
para São Paulo no mesmo dia e viemos no escritório da W. Torre. Me foi apresentado
o senhor Paulo Remy e nesta conversa, primeiro fui apresentado, o senhor Dadado
saiu da sala e eu fiquei durante quatro horas conversando, quatro horas, cinco horas,
conversando sobre os valores que ele estava interessado de poder sair dessa licitação,
tá. Então o que foi feito, foi feita uma negociação com o senhor Paulo Remy...
Juiz Federal:- Esse Paulo Remy, qual era a posição dele dentro da W. Torre?
Edison Freire Coutinho:- Ele falou que era sócio e que era diretor da empresa, eu não
conhecia também, eu só estive com ele uma vez, só uma vez, essa negociação.
Juiz Federal:- E o que que foi conversado então?
Edison Freire Coutinho:- O que foi conversado foi que eles... A gente começou a con-
versar sobre valores... Como eu já tinha feito uma reunião com o grupo anteriormen-
te, nós nos reuníamos, assim, “Olha, o Walter Torre vai querer uma vantagem finan-
ceira para poder sair do negócio", então, o seguinte, olha, o nosso limite, foi sugerido
pelo Roberto Capobianco um limite de 20 milhões, foi sugerido por ele, olha, nós
conversamos vários números, mas um dos números que foi sugerido foi 20 milhões e
esse que ficou cravado na minha mente para gente ir lá e negociar com o, a empresa
Walter Torre, com a empresa Walter Torre, e a pessoa que representava a empresa
Walter Torre era o senhor Paulo Remy; conversamos com ele, começamos com o va-
lor de 8 milhões e fomos dando continuidade, e chegamos a um valor de 16 e aí aca-
bamos em 18 milhões, então é assim que foi a negociação.
Juiz Federal:- Quem estava nessa negociação era o senhor e o Paulo Remy, ou mais
alguém?
Edison Freire Coutinho:- Só, só.
Juiz Federal:- E esse dinheiro daí foi pago, como foi pago?
Edison Freire Coutinho:- Isso daí que eu estou dizendo para o senhor, que eu comen-
tei com o senhor o seguinte, foi feita a negociação por mim, mas eu não sei como é
que foi pago, porque quando foi feito o contrato com a Petrobras eu saí de cena, de-
pois que assinou o contrato eu não participei do conselho do consórcio, eu não parti-
cipei de mais nenhuma negociação do consórcio.
Juiz Federal:- E quem ia pagar esses 18 milhões, ia ser o consórcio, iam ser as empre-
sas separadamente ou iam ser também aquelas empresas que participaram dos ajus-
tes dos quatro contratos?
Edison Freire Coutinho:- Não sei.
Juiz Federal:- O senhor transmitiu esses 18 milhões ao...
Edison Freire Coutinho:- Após sair lá da empresa Walter Torre eu fui na sede da OAS,
onde estavam todos reunidos, e coloquei pra eles, “Olha, a negociação foi feita assim,
assim, e o preço que o Walter Torre exigiu é 18 milhões, mas ele não vai entrar na
próxima obra, o CIPD”, foi essa informação que eu dei.
Juiz Federal:- Tá. E todos que estavam na OAS seriam quem?
Edison Freire Coutinho:- Construbase, Construcap, Carioca, eu, da Schahin, e mais o
Agenor, da OAS.
Juiz Federal:- Construcap, Construbase e Carioca, aqueles mesmos representantes ou
outras pessoas?
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Edison Freire Coutinho:- Exatamente, os mesmos representantes.”
(trecho do depoimento de EDISON FREIRE COUTINHO, reduzido a termo no evento
781)

Esse acontecimento revela tanto a posição de liderança da OAS no que
se refere às atividades ilícitas do Consórcio NOVO CENPES, como também demonstra
o conhecimento geral dos envolvidos na organização criminosa perpetrada no seio
da PETROBRAS de que LÉO PINHEIRO exercia efetiva representação da OAS acerca
desses assuntos.

Neste sentido, embora lideradas pela OAS, cada empresa, por meio de
seus respectivos representantes, atuavam de forma variada, buscando sempre aten-
der aos interesses do Consórcio liderado pela empresa representada por  LÉO PI-
NHEIRO e AGENOR MEDEIROS.

No que se refere à atuação dos executivos vinculados à CARIOCA, todos
os atos ocorriam com a anuência e sob a orientação de RICARDO PERNAMBUCO JÚ-
NIOR e RICARDO PERNAMBUCO, como a negociação de propinas destinadas a em-
pregados da PETROBRAS e a lavagem destes valores.

Como revelado pelos colaboradores envolvidos, no que se refere à ne-
gociação e aos pagamentos de propina intermediados por MARGIO GOES e direcio-
nadas a RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, o operador MARIO GOES passou a tra-
tar diretamente com os representantes dessa consorciada. 

Como relatado por RICARDO PERNAMBUCO e LUIZ FERNANDO DOS
SANTOS REIS quando de suas oitivas perante o Juízo, a iniciativa de tratar sobre esse
assunto diretamente com MARIO GOES partiu de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS
e levada a RICARDO PERNAMBUCO, de modo que isso só passou a ocorrer após au-
torização do diretor da CARIOCA:

“Ministério Público Federal:- Certo. Em algum momento a Carioca passou a pagar
diretamente a Mário Góes?
Depoente:- Perfeitamente. A partir, eu acredito, de um terço de ocorrido ... do valor
do período da obra, a Carioca passou a pagar diretamente. Por quê? Porque no ins-
tante que nós começamos a conscientizar que era pagamento a Mário Góes, ... eu co-
nheço Mário Góes de vida inteira, o Mário Góes é engenheiro naval, ele trabalhou
inicialmente ligado ao estaleiro Emaq, no qual meu pai era acionista, e eu fui o en-
genheiro que fez a construção do estaleiro Emaq na Ilha do Governador. Então eu co-
nhecia o Mário Góes de longa data. Posteriormente nós nos encontramos em alguns
congressos, ele na área naval e eu na área portuária, e nós tínhamos não uma ami-
zade intensa, mas nós nos conhecíamos profundamente bem. E aí eu fui à Carioca e
disse “Se tem que pagar a ele, por que pagar através de terceiros e não pagarmos di-
retamente, se eu tenho acesso? Eu posso procurá-lo pra ver se ele aceita isso e em se-
guida, ele aceitando, conversarmos com o Agenor, da OAS, pra saber se ele concorda
que a gente pague diretamente”, porque nós iríamos ter uma (incompreensível) mais
perto de quem estaria recebendo.
(trecho do depoimento de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS, reduzido a termo no
evento 352)
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“Juiz Federal:- Só a Carioca fazia esse pagamento ou as outras empresas também fa-
ziam?
Interrogado:- Não, as outras empresas deviam fazer, porque no começo, no começo
dessa obra esse pagamento era feito, enfim, pela própria, era feito na verdade pela li-
derança da obra, quer dizer, que solicitava os valores, davam e aí a liderança devia
entregar para o Mário Góes. Na verdade, o Luiz Fernando nos trouxe, então, ele co-
nhecia o Mário Góes já de outros, enfim, de bastante tempo, de outros trabalhos que
nada tinham a ver com a Petrobras, e trouxe, me trouxe a ideia se poderia procurar o
Mário Góes e passar a fazer esse pagamento diretamente, como uma forma inclusive
de se relacionar ali na Petrobras, essa era a nossa primeira obra, enfim, nessa nova
administração, assim, da Petrobras, então eu disse que tudo bem e a partir daí ele
passou a se entender, aí nós fazíamos nossos pagamentos diretos. Mas durante o iní-
cio da obra, talvez o primeiro terço da obra, esses pagamentos foram feitos pelo pró-
prio consórcio.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO, reduzido a termo no evento
611)

Assim, em que pese LUIZ FERNANDO tenha atuado como principal con-
tato da CARIOCA com MARIO GOES, é fato que RICARDO PERNAMBUCO, na condi-
ção de diretor da empreiteira, mantinha pleno domínio das ofertas de propina e res-
pectivos mecanismos de pagamento, sendo que tanto LUIZ FERNANDO quanto RO-
BERTO MOSCOU a eles se reportavam nesse assunto:

“Juiz Federal:- O seu conhecimento desses  fatos advém exclusivamente  do senhor
Luiz Fernando?
Interrogado:- Do Luiz Fernando e do Roberto Moscou.
Juiz Federal:- Só a Carioca fazia esse pagamento ou as outras empresas também fa-
ziam?
Interrogado:- Não, as outras empresas deviam fazer, porque no começo, no começo
dessa obra esse pagamento era feito, enfim, pela própria, era feito na verdade pela li-
derança da obra, quer dizer, que solicitava os valores, davam e aí a liderança devia
entregar para o Mário Góes. Na verdade, o Luiz Fernando nos trouxe, então, ele co-
nhecia o Mário Góes já de outros, enfim, de bastante tempo, de outros trabalhos que
nada tinham a ver com a Petrobras, e trouxe, me trouxe a ideia se poderia procurar o
Mário Góes e passar a fazer esse pagamento diretamente, como uma forma inclusive
de se relacionar ali na Petrobras, essa era a nossa primeira obra, enfim, nessa nova
administração, assim, da Petrobras, então eu disse que tudo bem e a partir daí ele
passou a se entender, aí nós fazíamos nossos pagamentos diretos. Mas durante o iní-
cio da obra, talvez o primeiro terço da obra, esses pagamentos foram feitos pelo pró-
prio consórcio.
Juiz Federal:- Houve alguma reunião entre os membros desse consórcio pra decidir se
seria feito ou não seria feito esse pagamento de propina, quem tomou a decisão?
Interrogado:- A decisão nos foi comunicada pela liderança da obra, foi comunicada
pela liderança da obra, que era a OAS, de que teria que haver esse compromisso,
como eu expliquei ao senhor, quer dizer, eu não participei diretamente de nenhuma
dessas reuniões, isso foi participado ao Luiz Fernando e ao Roberto Moscou também.
Juiz Federal:- E o Luiz Fernando e o Roberto Moscou, eles concordaram em pagar a
propina ou eles consultaram o senhor, ou mais alguém, pra saber se podiam pagar?
Interrogado:- Não, me consultaram, quando eles trouxeram esse, enfim, essa notícia,
e eu acordei, concordei em pagar.
Juiz Federal:- A palavra final então dentro da Carioca foi do senhor?
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Interrogado:- Foi minha.
(…)
Juiz Federal:- O senhor tem conhecimento ou teve conhecimento na época como isso
foi pago pela Carioca Engenharia, as vantagens indevidas?
Interrogado:- Tenho, tenho perfeito conhecimento. Esse pagamento foi feito em di-
nheiro muitas vezes,  quando se conseguia gerar esse dinheiro,  e em determinado
momento, como essa geração era também muito difícil, houve uma série de paga-
mentos que foram feitos no exterior de uma conta particular minha.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO, reduzido a termo no evento
611)

Não obstante, o próprio LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS afirmou ter
atuado, sempre, mediante aprovação e autorização ou de RICARDO PERNAMBUCO,
ou de seu filho RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR:

“Ministério Público Federal:- E sobre essa sistemática dos pagamentos de vantagem
indevida dentro da Carioca, o senhor Ricardo Pernambuco tinha uma liderança sobre
esses assuntos?
Depoente:- O Ricardo ... o Ricardo Pernambuco tinha ciência dos valores, dos percen-
tuais que eram acertados. Do fluxo de pagamento ele não tinha conhecimento, não
era do dia-a- dia dele. Mas nenhum valor de vantagens ou de propinas, nenhum per-
centual era acertado sem que fosse por ele aprovado. No meu caso específico, toda
vez que houvesse qualquer apronte que exigisse uma negociação de um valor desses,
eu procurava, na época, o diretor geral da Carioca, que era o Roberto Gonçalves, que
nós conhecíamos e tratávamos como Moscou, eu procurava o Roberto Moscou, e o
Moscou levava o assunto ao Ricardo Pernambuco para discutir com ele e dar conti-
nuidade ou não, ou aceitar aquele percentual ou passar a negociar o percentual, ou
dizer “não” ao negócio.
Ministério Público Federal:- E o Ricardo Pernambuco Júnior também tinha que auto-
rizar junto com o Ricardo Pernambuco?
Depoente:- Não. O Ricardo Pernambuco Júnior não precisava autorizar junto com o
Ricardo Pernambuco. Muitas vezes o Ricardo Pernambuco Júnior autorizava e depois
acertava internamente. O Ricardo Pernambuco Júnior era a pessoa da família mais
ligada à área comercial.”
(trecho do depoimento de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS, reduzido a termo no
evento 352)

Neste sentido, de relevo os depoimentos prestados pelos próprios dire-
tores da CARIOCA,  RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR e  RICARDO PERNAMBUCO,
demonstrando que o último tinha plena ciência e domínio dos fatos negociados e
praticados pelos seus funcionários, em especial LUIZ FERNANDO REIS:

“Ministério Público Federal:- O senhor tem conhecimento de ajustes entre empresas
que participavam de licitações da Petrobras pra vencer obras?
Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- A Carioca participava desses ajustes?
Depoente:- A Carioca eventualmente participava porque ela não era uma empresa
que tinha cadastro para participar em todas as obras.
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Ministério Público Federal:- Então em todas as obras em que a Carioca tinha cadas-
tro, ou seja, poderia ser convidada, ela entrava em contato, como funcionava isso?
Depoente:- Em algumas obras que a Carioca era convidada, principalmente obras
prediais, como é o caso do Novo Cenpes, também terminais marítimos, a Carioca
conseguia algum contato com as empresas que tinham maior participação na Petro-
bras.
Ministério Público Federal:- Como é que era feito esse contato, senhor Ricardo?
Depoente:- Nós tínhamos um diretor da parte de óleo e gás, que era o senhor Luiz
Fernando dos Santos Reis, depois quem veio a sucedê-lo foi o senhor Alberto Vilaça,
que eram os diretores de óleo e gás, eles é que mantinham a grande maioria desses
contatos, obviamente sempre com a minha ciência e a ciência da diretoria da empre-
sa.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

“Juiz Federal:- Qual a sua posição na Carioca Engenharia?
Interrogado:- Eu sou controlador, não sou mais acionista, hoje eu tenho usufruto das
ações, a Carioca é uma empresa familiar, da minha família, tem 70 anos a empresa,
de forma que eu sou o controlador e usufrutuário dos direitos políticos. inclusive. da
empresa.
Juiz Federal:- E o senhor, além de controlador, o senhor de fato dirigia a empresa?
Interrogado:- Sim, eu participava, eu tomava conhecimento de praticamente tudo na
empresa, dentro da minha esfera.
Juiz Federal:- Decisões relativas a esse Novo Cenpes, o senhor participou?
Interrogado:- Eu  tomei  conhecimento,  participei  de  algumas,  tomei  conhecimento
delas.
(...)
Juiz Federal:- E o senhor participou das reuniões relativas a esses ajustes?
Interrogado:- Não,  não  participei  de  nenhuma das  reuniões,  tomava ciência  pelo
meu diretor geral, normalmente, o Roberto Moscou, quem participava mais direta-
mente das reuniões todas era o Luiz Fernando.
Juiz Federal:- O senhor chegou a ter contato com os acionistas ou executivos das ou-
tras empresas que participaram desse consórcio, acerca desses ajustes?
Interrogado:- Não, nunca tive.
Juiz Federal:- O senhor Luiz Fernando Reis relatou ao senhor se todas essas empresas
que participaram do consórcio participaram também desses ajustes?
Interrogado:- Participaram dos ajustes, todas as empresas que formaram os três con-
sórcios.
(...)
Juiz Federal:- O seu conhecimento desses fatos advém exclusivamente do senhor Luiz
Fernando?
Interrogado:- Do Luiz Fernando e do Roberto Moscou.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO, reduzido a termo no evento
611)

A RICARDO PERNAMBUCO coube, ainda, coordenar a dissimulação da
origem de parcela dos valores destinados aos agentes públicos por meio dos serviços
de operadores do mercado negro ADIR ASSAD e MARIO GOES.

Quanto as operações realizadas com ADIR ASSAD, a dissimulação dos
valores ocorreu por meio da celebração de contratos simulados com o confesso obje-
tivo de servir como pretexto para gerar dinheiro em espécie em favor da CARIOCA, o

  235/268



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

qual era posteriormente utilizado para efetuar o pagamento de vantagens indevidas a
diretores da PETROBRAS, tal como restou revelado pelos próprios RICARDO PER-
NAMBUCO e RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, executivos da CARIOCA:

“Juiz Federal:- O Ministério Público se reporta na denúncia a contratos entre a Cario-
ca e duas empresas chamadas Legend Engenheiros e a outra Rock Star Marketing. O
senhor tinha conhecimento na época que essas empresas teriam sido utilizadas de
maneira fraudulenta ou isso foi uma negociação normal?
Interrogado:- Não, essas empresas geraram, na verdade uma delas inclusive até fez
um patrocínio de stock car, mas houve um, enfim, superfaturamento, não sei qual é
essa relação, e a outra não houve nada, foi uma geração de recursos, então essas
empresas, como outras, foram gerando a caixa, não havia, assim uma, uma relação
direta, causa e efeito, gera aqui para pagar ali, não sei se…”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO, reduzido a termo no evento
611)

“Ministério Público Federal:- Então as empresas do senhor Adir Assad faziam contra-
tos, recebiam dinheiro e devolviam quando prestavam serviços, é isso?
Depoente:- Com a Carioca as empresas do senhor Adir Assad tiveram dois contratos
com a Carioca, uma foi a Rock Star que fazia patrocínio, se eu não me engano, de
corrida de stock-car, foi feito esse patrocínio, a Carioca patrocinou durante 1 ano um
carro de stock-car, mas esse contrato tinha um valor maior, então ele fazia a devolu-
ção desse valor, e também tinha a empresa Legend que também fez, essa não fez
serviço, fez só geração de caixa 2 pra nós.
Ministério Público Federal:- O senhor tem conhecimento também de como eram fei-
tas também os pagamentos às empresas do Mário Góes, eram feitos contratos falsos
também ou era feito entrega em dinheiro?
Depoente:- Não, as empresas... Nós não tivemos nenhum contrato com a empresa de
Mário Góes, ou com as empresas de Mário Góes, com o Mário Góes nós fizemos as
entregas de duas maneiras, ou em espécie ou em depósitos no exterior da conta de
meu pai para a conta que ele indicava.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

No entanto, muito embora nessa atividade contassem com o auxílio de
funcionários da CARIOCA, principalmente no que se refere à participação na execu-
ção material dos atos (como assinatura dos contratos, por exemplo), estes agiam a
mando de RICARDO PERNAMBUCO e RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR. Nesse sen-
tido, ao se referirem, em seus depoimentos prestados perante o Juízo, aos mecanis-
mos utilizados para a obtenção de dinheiro em espécie para pagamento de propina,
RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR e RICARDO PERNAMBUCO referiram que a atua-
ção da funcionária TÂNIA FONTENELLE, responsável por produzir recursos por meio
de empresas como as de ADIR ASSAD, ocorreu sob ordens dos  referidos executivos:

“Ministério Público Federal:- Agora a geração desse dinheiro que o senhor vinha fa-
lando, sobre as notas fiscais, qual era a pessoa que os senhores contratavam pra fa-
zer esse...
Depoente:- Não, nós tínhamos uma pessoa da confiança da família, que é a Tânia
Fontenele, que também está aqui no processo, ela era a pessoa que era responsável
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por fazer toda essa operação de caixa 2, com a nossa ciência, com a ciência de meu
pai, autorizado sempre, e ela então fazia contratos com as empresas que ela identifi-
cava que poderiam fazer esses contratos e depois distribuía esse dinheiro.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

“Juiz Federal:- E pagamentos em espécie, como foram feitos?
Interrogado:- Pagamentos em espécie eram feitos também, na nossa leniência isso
foi posto, havia uma funcionária bem antiga nossa, de muita confiança minha, parti-
cularmente, e que contatava determinadas empresas, algumas empresas que tinham,
que trabalhavam pra nós, então superfaturavam, algumas outras que nem superfa-
turavam, e essas empresas inclusive foram todas já entregues aí nessa nossa colabo-
ração, depois nas leniências, então aí esses recursos iam sendo gerados.
Juiz Federal:- Eu vou interromper um minutinho aqui só para interromper o tamanho
do áudio.
Juiz Federal:- Então nessa ação penal 5037800, continuidade do depoimento do se-
nhor Ricardo Backheuser Pernambuco, continuidade das questões do Juízo. O senhor
mencionou que tinha uma funcionária que cuidava disso, como é o nome dessa fun-
cionária?
Interrogado:- É Tânia, Tânia Fontenelle.
Juiz Federal:- Ela cuidava disso diretamente ou ela tinha autonomia, vamos dizer as-
sim, definir esses instrumentos, ou os instrumentos eram indicados a ela, “Faça as-
sim, procure fulano x, procure fulano y”?
Interrogado:- Não, ela tinha uma autonomia, ela tinha, enfim, na medida em que
existiam empresas que trabalhava conosco, empresas que eventualmente eram indi-
cadas, então ela tinha uma autonomia pra geração desses recursos, ela recebia infor-
mações do que que, qual era a demanda, o que era necessária, e ela ia vendo lá o
que conseguia gerar.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO, reduzido a termo no evento
611)

Assim,  RICARDO PERNAMBUCO mantinha plena ciência e poder de
decisão e mando sobre todos os atos ilícitos praticados em favor da CARIOCA, desde
os ajustes fraudatórios às licitações até a corrupção de funcionários públicos e agen-
tes políticos. Não é diferente no que se refere aos atos de lavagem de ativos, como
relatou TÂNIA MARIA SILVA FONTANELLE:

“Ministério Público Federal:- E a senhora recebia esses valores a mando de quem
dentro da Carioca?
Depoente:- Esses valores primeiro me eram autorizados pelo doutor Ricardo Pernam-
buco, que pedia pra eu entregar a diretores que me fizessem a solicitação dessa gera-
ção, eu nunca participei de nenhuma tratativa, enfim, eu apenas entregava para o
diretor, para os diretores que me solicitavam, e eu não sabia qual o destino, se era
pra alguma obra específica, enfim, ou para alguma doação de campanha eleitoral,
isso eu não tenho conhecimento, porque o que me passavam era apenas a ordem,
não cabia a mim saber a ordem da presidência da empresa, dos acionistas ou dos di-
retores, e eu repassava pra quem tinha me solicitado. Agora o destino eu não tenho
conhecimento.”
(trecho do depoimento de TÂNIA MARIA SILVA FONTANELLE, reduzido a termo no
evento 352)
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Quanto aos pagamentos efetuados em favor de MARIO GOES, RICARDO
PERNAMBUCO JÚNIOR,  quando de  sua  oitiva  perante  o  Juízo,  revelou  que estes
ocorreram mediante pagamentos em espécie ou por meio de depósitos no exterior
em  contas  indicadas  pelo  operador  a  partir  de  conta  titularizada  em  nome  da
offshore CLIVER  GROUP  LTD,  da  qual  RICARDO  PERNAMBUCO  era  beneficiário,
demonstrando sua efetiva participação nesta transação:

“Ministério Público Federal:- O senhor tem conhecimento também de como eram
feitas também os pagamentos às empresas do Mário Góes,  eram feitos  contratos
falsos também ou era feito entrega em dinheiro?
Depoente:- Não, as empresas... Nós não tivemos nenhum contrato com a empresa de
Mário Góes, ou com as empresas de Mário Góes, com o Mário Góes nós fizemos as
entregas de duas maneiras, ou em espécie ou em depósitos no exterior da conta de
meu pai para a conta que ele indicava.
Ministério Público Federal:- Conta do seu pai, se recorda o...
Depoente:- A Kliver.
Ministério Público Federal:- Kliver.
Depoente:- Kliver, isso.”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

RICARDO PERNAMBUCO, por sua vez, quando de seu interrogatório,
afirmou que ele e seu filho RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR acordaram com MARIO
GOES o pagamento de parte das vantagens indevidas ajustadas com ex-Diretores da
PETROBRAS em razão da licitação vencida pelo Consórcio NOVO CENPES e de outras
obras das quais participou a CARIOCA na PETROBRAS. O pagamento se refere ao
valor  de  USD 711.000,00,  o  qual  se  deu  por  meio  da  realização  de  operações
financeiras através de contas mantidas na Suíça em nome de offshores:

“Juiz Federal:- O Ministério Público se reporta na denúncia a uma transferência no
exterior de cerca de 711 mil dólares, em 22/03/2012, de uma conta que seria do
senhor, segundo a denúncia, para uma conta do senhor Mário Góes, foi isso mesmo?
Interrogado:- Exato, essa foi a... Quando nós fizemos o acordo de colaboração, o que
nós conseguimos levantar foi isso. Depois nós verificamos porque era uma conta, en-
tão essa foi feita de uma conta Cliver, que era uma conta que estava em vigor e a
gente tinha o extrato; depois, se o senhor me permitir, quer dizer, nós verificamos,
nossos advogados inclusive tiveram na Suíça levantando contas em banco onde nós
já tínhamos encerrado a conta, então nós fizemos mais uma, uma... Essa que o se-
nhor se referiu foi feita em 2012 e nós fizemos várias que pegaram do período do fi-
nal de 2009 a final de 2010, são 7.
Juiz Federal:- São todas relacionadas a essa empresa Cliver?
Interrogado:- Não, são relacionadas no final às contas do Mário Góes. Essa primeira
que o senhor se referiu de 2012 é da conta Cliver, as demais de uma conta que era
minha que foi fechada, de uma offshore chamada Generoses, não era Cliver, era Ge-
neroses, e na verdade inclusive é que houve até uma dúvida, foi porque o provedor
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de serviços financeiros nossos lá na Suíça ele na verdade recebeu uma ordem da
transferência, mas ele transferia para uma conta ônibus, que o próprio Ministério Pú-
blico depois denominou de conta ônibus, e dessa conta ônibus para a conta do Mário
Góes.
Juiz Federal:- O senhor pode me passar essas tabelas, por gentileza?
Interrogado:- Posso. Aqui, então essas contas Ônibus, uma se chamava Kindai que foi
a proveniente da Cliver e outra se chamava Koromo que foi proveniente da Genero-
ses.
Juiz Federal:- Essa Cliver era uma offshore em que o senhor era beneficiário tam-
bém?
Interrogado:- Minha, eu sou o beneficiário, e a Generoses eu era o beneficiário, aca-
bou.
Juiz Federal:- E essas transferências então foram pagamento de propinas ao senhor
Mário Góes e ao senhor Pedro Barusco, é isso?
Interrogado:-Pagamentos de propina ao senhor Mário Góis, nunca fomos diretamen-
te ao senhor Pedro Barusco, mas o senhor Mário Góes representava...
Juiz Federal:- Mas o senhor sabia que a transferência era para o senhor Pedro Barus-
co?
Interrogado:-Não, eu sabia, Mário Góes dizia, vamos dizer, uma pessoa da confiança
do Pedro Barusco, mas acho que ele dizia que ele era o beneficiário final dessas con-
tas para as quais nós transferimos.
Juiz Federal:- O senhor ou os seus diretores chegaram a checar isso junto ao Pedro
Barusco para ver se ele era um real representante?
Interrogado:- Nenhum diretor nosso, o contato que tinha até com o Pedro Barusco
era... Eu nunca tive, nem conheço, mas era um contato bem, bem... Muito, enfim, es-
porádico, e muito mais assim em termos técnicos, alguma visita à obra, etc., nenhum
diretor me reportou que teria conversado com o senhor Pedro Barusco sobre esse as-
sunto.
Juiz Federal:- E como é que podia assegurar que o pagamento ao Mário Góes benefi-
ciava ao agente da Petrobras?
Interrogado:- Olha, era uma, como eu falei para o senhor, essa Cenpes foi a nossa
primeira obra num mercado desses, e era uma voz corrente no mercado que o Mário
Góes era uma pessoa muito ligada com o Pedro Barusco e efetivamente, enfim, ele
trazia informações de dentro da Petrobras, de concorrência que ia acontecer, etc., que
tudo indicava que era uma pessoa de confiança do Pedro Barusco.
Juiz Federal:- Esse pagamento da conta Cliver e depois esse pagamento da conta Ge-
nerous...
Interrogado:- Generoses. O Generoses foi antes até.
Juiz Federal:- Se referem a esse contrato do Novo Cenpes ou a outros contratos?
Interrogado:- Não, se referem, enfim, a todos os contratos, nós não tínhamos, assim,
uma, vamos dizer, uma contabilidade apurada, isso aqui é do Cenpes, isso aqui é da,
de uma obra, outra obra, que foi o terminal do TABR e finalmente uma obra que era
do GNL, na Bahia...
Juiz Federal:- É como se fosse uma conta corrente, então?
Interrogado:- Era como se fosse uma conta corrente porque tanto dependia de a gen-
te conseguir ter uma geração de caixa e fazer pagamento aqui no Brasil, tanto que
na verdade essas contas minhas foram utilizadas exatamente por isso, porque havia...
Nós não tínhamos como gerar aquilo, éramos bastante pressionados por pagamento,
então na medida a gente ia pagando…”
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO, reduzido a termo no evento
611)
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MARIO  GOES  também  foi  incisivo  ao  afirmar  que  recebeu  USD
711.000,00 em sua conta no exterior titularizada em nome da offshore MAYANA TRA-
DING CORP. No entanto, afirma que o valor recebido se deu por meio da  offshore
KINDAI, o que demonstra que os denunciados optaram por inserir uma segunda ca-
mada de lavagem na movimentação entre as contas titularizadas pela CLIVER e pela
MAYANA, servindo-se de uma “conta de passagem”:

“Ministério Público Federal:- Certo. Especificamente em relação àquela transação a
qual o senhor se referiu, que o Agenor permitiu que a Carioca...
Depoente:- Não, mas isso já vem de antes, porque o Agenor permitiu não no fim, ele
permitiu... quando a Carioca pediu e ele concordou que a Carioca passasse a fazer
direto. A Carioca durante esse período também pagou em espécie, aí eu não sei se-
parar o que ela pagou, digamos, desses outros projetos ou do projeto do CENPES lá
fora e aqui. Aqui eles pagaram dos dois e também desse. Agora depois, já recente-
mente, eu fui informado, fui perguntado se teria um recebimento de uma conta cha-
mada Kindai, que eu tinha já declarado aqui ao Ministério Público que era dentro
das contas que eu não reconhecia de onde vinha. Quando fui perguntado se eu teria
recebido na conta da Mayana, que era outra conta que eu tinha, o valor de 711 mil,
eu reconheci, estava lá “Mayana recebeu 711 mil” dessa Kindai. Então eu confirmei:
“Olha, existe esse recebimento, se estão dizendo eu confirmo que é da Carioca.
Ministério Público Federal:- Certo, então o senhor reconhece que esse recebimento
vindo da Kindai pra conta da Mayana veio a partir da Carioca?
Depoente:- Veio da Carioca.”
(trecho do depoimento de MARIO GOES, reduzido a termo no evento 354)

Deste modo, é evidente que RICARDO PERNAMBUCO exercia papel de
grande importância na organização criminosa atuante em desfavor da PETROBRAS e,
principalmente, no âmbito do núcleo empresarial da organização. Muito embora di-
versos destes atos se dessem por meio da atuação de terceiros, restou evidente que
era RICARDO PERNAMBUCO quem detinha plena ciência de todos os atos e instruía
seus funcionários a agirem conforme suas ordens.

No que toca à CONSTRUBASE, sua representante no âmbito do Consór-
cio NOVO CENPES era GENÉSIO SCHIAVINATO JÚNIOR. 

Em um primeiro momento, cita-se que as negociações de vantagens in-
devidas destinadas a  RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO travadas entre MARIO
GOES e  AGENOR MEDEIROS se davam com ciência, determinação e domínio dos
executivos das empresas integrantes do Consórcio NOVO CENPES, dentre os quais se
inclui GENÉSIO SCHIAVINATO JÚNIOR.

No que se refere às reuniões realizadas pelo Consórcio NOVO CENPES,
GENÉSIO foi identificado por outros participantes das reuniões como representante
da CONSTRUBASE:

“Ministério Público  Federal:- Certo.  E quem eram os representantes das  empresas
OAS, Construbase , Schahin e Construcap, o senhor pode nos esclarecer?
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Depoente:- Da OAS o representante titular, quer dizer, quem mais estava presente
para as definições era o Agenor Medeiros. Em alguns casos ia um outro senhor, que
eu não me lembro o primeiro nome, (incompreensível) Grandini, no caso da Constru-
base era o... acho que Avino ... G ... posso pegar, se o senhor permitir, o papel, eu me
lembro, acho que Gené ... acho que Avino qualquer coisa.
Ministério Público Federal:- Genésio?
Depoente:- Genésio, Genésio. Genésio.
Ministério Público Federal:- Genésio Schiavinato Júnior?
Depoente:- Schiavinato.
Ministério Público Federal:- Certo.”
(trecho de depoimento de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS, reduzido a termo no
evento 352)

“Ministério Público Federal:- Pela Construbase o senhor sabe dizer quem participava?
Depoente:- A Construbase,  eu conheço desde que cheguei  em São Paulo,  que eu
moro em São Paulo, o Genésio, ele era o diretor comercial da Construbase, então até
nas reuniões do consórcio Cenpes ele participava.
Ministério Público Federal:- O senhor sabe dizer se o senhor Genésio, Genésio Schia-
vinato, é isso?
Depoente:- Isso, é ele mesmo.”
(trecho de depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

“Ministério Público Federal:- Construbase?
Depoente:- Construbase, eu até quando dei meu depoimento eu não me lembrava o
nome, acho que era uma pessoa que tinha sobrenome italiano, depois eu vi que era o
Genésio.
Ministério Público Federal:- Genésio?
Depoente:- É.”
(trecho de depoimento de ANTÔNIO PEDRO CAMPELO DE SOUZA DIAS, reduzido a
termo no evento 361)

Além disso, o executivo da CONSTRUBASE foi um dos responsáveis pela
corrupção do então secretário de finanças do Partido dos Trabalhadores, PAULO FER-
REIRA.

Em seu interrogatório judicial, o próprio GENÉSIO SCHIAVINATO reve-
lou que AGENOR solicitou que o representante da CONSTRUBASE promovesse o pa-
gamento de valores ao Partido dos Trabalhadores, em virtude do contrato celebrado
pelo Consórcio NOVO CENPES. Para tanto,  GENÉSIO efetuou tratativas com PAULO
FERREIRA, que inicialmente solicitou pagamentos mediante doação ao Partido dos
Trabalhadores e, posteriormente, acordou que os adimplementos se dessem por in-
termédio do operador ALEXANDRE ROMANO: 

Juiz Federal:- Então 4 milhões de débito com a OAS?
Interrogado:- 4 milhões de débito com a OAS.
Juiz Federal:- E aí, o que aconteceu?
Interrogado:- Aí o que aconteceu foi o seguinte, por conta do assunto da Walter Torre
a proposta que foi entregue em julho de 2007 levou a assinatura do contrato para ja-
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neiro de 2008, no meio de 2008 o Agenor começou a me cobrar, mas a nossa inexpe-
riência e desconhecimento da Petrobras nos colocou numa situação muito difícil a
Construbase, porque obra grande, difícil, nós começamos o contrato com 4.500 dese-
nhos, projetos, e terminamos com 17...
Juiz Federal:- Não precisamos entrar nesse detalhamento.
Interrogado:- Ok, pois não. Enfim, nós não estávamos recebendo e ele me cobrou, eu
falei “Eu não posso te pagar, me dá um prazo” e tal, ele falou “Não, eu preciso que
você me pague”, eu falei “Ok, então eu vou te pagar, você emite uma nota contra
mim” e tal, ele falou “Não, de jeito nenhum, eu tive despesa em 2006, 2007, nós es-
tamos no meio de 2008, eu não posso fazer isso na minha empresa, é contra as nos-
sas normas, eu não vou emitir uma fatura pra você”, eu falei “Bom, então eu não vou
te pagar”, ele falou “Não, então eu vou repassar alguma despesa que a gente tenha
pra você pagar”, eu falei “Ok, eu devo insistir”, ele disse que de jeito nenhum poderia
fazer isso dentro da empresa e ficou de me passar então algum fornecedor dele, al-
guém que tivesse um crédito com ele para eu pagar, então eu devo 100 pra ele, pago
pra ele ou pago para o outro, pra mim era a mesma coisa.
Juiz Federal:- Certo. E o que ele repassou?
Interrogado:- Bom, aí ele me chamou e me pediu que eu fizesse uma doação ao par-
tido dos trabalhadores, eu disse pra ele “Olha, de jeito nenhum, jamais”, “Pô, mas
porque você me deve”, “Eu devo pra você, vou pagar pra você, vou emitir a fatura e
vou pagar pra você”, “Não, você paga aqui”, “Eu não vou pagar por dois motivos, pri-
meiro porque eu sou comercial da empresa, e comercial é assim, eu busco no merca-
do uma oportunidade, eu vou fazer o orçamento e vou apresentar a proposta ou não,
dependendo se o resultado for bom, eu não mexo com política, eu faço política, eu
faço minha política empresarial, aquilo que interessa pra minha empresa eu faço,
isso é doação, não é dívida, eu não vou dar doação, eu não doou, a Construbase não
doa, eu não vou dar doação, não vou fazer doação, vou pagar a dívida”, ele ficou
meio assim e falou “Tá bom, eu vou...”...
Juiz Federal:- Que falou com o senhor foi o senhor Agenor?
Interrogado:- O Agenor. “Então eu vou dar um outro jeito, eu vou te ligar, eu vou ver
como é que eu vou fazer, eu vou ver e vou passar para alguém, então”, aí me ligou
num determinado momento o senhor Paulo Ferreira dizendo que tinha falado com o
Agenor, que eu tinha um encontro de contas pra fazer, se eu podia me encontrar com
ele no escritório dele, eu falei “Pois não”, marcou, eu fui, para minha surpresa era o
diretório do partido dos trabalhadores no centro da cidade, um lugar que eu não fre-
quento, lá atrás do fórum e tal, enfim, para minha surpresa ele se apresentou, colo-
cou o assunto que o Agenor tinha pedido para eu fazer uma doação, eu disse pra ele
que não, que eu já tinha explicado isso ao Agenor, que eu não faria a doação, que eu
não poderia fazer, nada contra o PT, nada contra ele, mas não faria. Ok, ele insistiu,
eu educadamente dei um jeito, encerrei a reunião e...
Juiz Federal:- Mas o que ele dava de explicação da relação dele com a OAS ou com o
senhor Agenor?
Interrogado:- Nenhuma explicação e muito menos eu pedi, excelência, porque quan-
do eu me vi naquela situação eu não fiquei confortável, tá certo, eu descobri ali que
ele era o tesoureiro do partido...
Juiz Federal:- Seria para fazer uma doação no valor de 4 milhões?
Interrogado:- Não, não, seria, o que nós estávamos falando naquela época, o Agenor
estava me pedindo para resolver uma questão de 2 milhões de reais.
Juiz Federal:- 2 milhões?
Interrogado:- De 2 milhões de reais.
Juiz Federal:- Então seria uma doação no valor equivalente à dívida que a sua em-
presa tinha com a OAS?
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Interrogado:- Dívida da empresa que tinha com a OAS relativa aos estudos da obra
do Cenpes, e eu devia mais 2 milhões dos estudos da proposta que nós apresentamos
para a central de informática.
Juiz Federal:- O que ocorreu depois desse encontro?
Interrogado:- Depois desse encontro eu voltei ao Agenor e disse pra ele “Poxa, eu ti-
nha dito pra você que não e você me colocou lá numa situação muito difícil”, “Não,
tudo bem, eu vou dar outro jeito”. Para minha surpresa, passou um tempo, o senhor
Paulo Ferreira me ligou novamente e disse “Olha, falei com o Agenor e existe uma
despesa com advogados, o senhor pagaria?”, eu falei “Olha, eu pago porque é advo-
gado, é despesa”, “Então tá bom, vamos lá”, “Eu preciso apenas saber quem é o advo-
gado, que despesa é essa” e tal, “Não, tudo bem, não tem problema, ok” e...
Juiz Federal:- Quem falou isso para o senhor?
Interrogado:- Paulo Ferreira.
Juiz Federal:- Paulo Ferreira?
Interrogado:- Isso.
Juiz Federal:- Isso foi por telefone ou foi numa reunião?
Interrogado:- Não, foi por telefone, foi por telefone.
Juiz Federal:- Então não foi o Agenor que indicou o advogado, foi o Paulo Ferreira?
Interrogado:- Não, ele falou que conversou com o Agenor e que o Agenor então esta-
ria indicando o advogado para receber o crédito que o Agenor tinha comigo, em fun-
ção de um débito que ele tinha com o advogado.
Juiz Federal:- E como é que evoluiu a partir daí?
Interrogado:- Evoluiu que, a partir daí, marcamos uma, o Paulo marcou uma reunião
no escritório do Alexandre Romano, nessa reunião eu conheci o escritório, analisei,
me parecia um escritório de tributarista porque ele me apresentou dois advogados
tributaristas ali, mais um outro, um escritório normal, bem montado, histórico, com
50 anos, foi do pai dele, o pai dele falecido, tinha lá um sócio, antigo, o escritório era
tocado por ele, por um sócio que não estava lá e pela irmã, eu achei tudo normal,
conversamos cinco minutos ali, dez minutos, conheci o escritório, e achei que estava
correto, entendeu?
Juiz Federal:- Aham.
Interrogado:- Então assumimos com ele um débito por serviços que ele estaria pres-
tando, já teria prestado alguma coisa, estaria prestando para a OAS.
(trecho do depoimento de  GENÉSIO SCHIAVINATO JUNIOR,  reduzido a termo no
evento 619)

De modo a viabilizar os pagamentos destinados a  PAULO FERREIRA,
GENÉSIO SCHIAVINATO  foi responsável, também, por dissimular a origem destes
valores por meio dos serviços de ALEXANDRE ROMANO.

ALEXANDRE ROMANO revelou em seu interrogatório judicial ter rece-
bido valores da CONSTRUBASE por indicação de PAULO FERREIRA. O recebimento
destes valores ocorria por meio da celebração de contratos simulados ou superfatu-
rados entre a CONSTRUBASE e as empresas de  ALEXANDRE ROMANO,  os quais
eram posteriormente repassados ao agente político:

Juiz Federal:- Construbase Engenharia Ltda., o senhor recebeu valores dessa empre-
sa?
Interrogado:- Sim, recebi.
Juiz Federal:- Por indicação do senhor Paulo?
Interrogado:- Sim.
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Juiz Federal:- Como é que foi, o senhor pode descrever um pouco mais detalhado
isso?
Interrogado:- Claro. O Ferreira me chamou para conversar e me apresentou uma de-
manda, “Olha, Alexandre, eu tenho uma empresa que vai fazer uma doação, quer
me ajudar, e me pediu uma nota fiscal, não é. Você como advogado, eles pediram
para ser um advogado, gostaria que você prestasse um serviço para eles e recebesse
esse valor a mais”,  eu falei “Se for para te ajudar,  tudo bem, o que precisa fazer,
quem que é?”, aí ele me deu o contato do senhor Genésio e eu fui até o escritório da
Construbase ali na, em Pinheiros, no Edifício Tomie Ohtake, dali eu estabeleci uma
relação com o senhor Genésio.
Juiz Federal:- Tá. O senhor esteve diretamente com o senhor Genésio?
Interrogado:- Diversas vezes.
(…)
Juiz Federal:- Foi saber como, o senhor pode detalhar?
Interrogado:- Claro. Depois de... O Genésio é uma pessoa também muito boa, muito
bacana, e foi me apresentando... Quer dizer, ele me pediu sugestões para prestar o
serviço para a empresa, foi aí que eu apresentei alguns trabalhos que eu poderia fa-
zer na área tributária, consultoria e na área de energia. Aí ele falou, “Nós vamos fa-
zer esses projetos aqui”. Aí eu comecei a apresentar para ele, a gente colocava, ele
colocava um valor a mais, eu apresentava, colocava no custo a nota fiscal e o meu
serviço e o que colocava a mais era o valor que eu entregava para o Paulo, não é,
para ajudar a ele na campanha de 2010.
Juiz Federal:- Esse contato com a Construbase foi  aproximadamente quando,  esse
primeiro contato?
Interrogado:- Começo de 2009, por volta de março de 2009.
Juiz Federal:- Isso perdurou até quando aproximadamente?
Interrogado:- Até 2011, 12, talvez.
Juiz Federal:- E o senhor sabe me dizer, assim, o quanto desses pagamentos corres-
pondia a sua remuneração pelo serviço prestado e o quanto correspondia a repasses
para o senhor Paulo Ferreira?
Interrogado:- Não tinha uma lógica, mas, assim, eu executei um serviço de consulto-
ria tributária de uma incorporação que eles estavam trabalhando, então esse traba-
lho pra mim, esse parecer, esse estudo que fiz ficou por volta de 10, 15 mil reais, e eu
coloquei o imposto e mais o valor que tinha que, que o Ferreira tinha que receber. Aí
eu emitia a nota no valor total e recebia a parte que eu executava, recebia o imposto
e o líquido eu entregava para o Ferreira, na maioria das vezes em dinheiro.
(…)
Juiz Federal:- Como que era definido o valor desse contrato com a Construbase?
Interrogado:- Como que era...?
Juiz Federal:- Como era definido o valor desse contrato, quem definia...
Interrogado:- O Genésio definia, falava “Olha, eu tenho aqui uma conta que eu devo
pagar, que é minha conta”, e aí no decorrer da relação e dos faturamentos e do, que
eu emiti várias notas para a Construbase, não é, então no decorrer ele foi falando
“Olha, tenho que pagar isso daqui que está na minha contabilidade”...
Juiz Federal:- Mas ele usava essa expressão “Eu tenho que pagar”?
Interrogado:- “Eu tenho que pagar, está na minha conta que o...”, ele dava uma ex-
pressão de “O velho, o Agenor”, eu não conheço ele, né...
Juiz Federal:- Ele fazia uma referência ao Agenor?
Interrogado:- Referência ao Agenor, só que eu não sabia quem era, “Isso daqui é uma
conta que eu tenho que pagar que faz parte do acordo que eu tenho com o Agenor”.
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)
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Assim, coube a GENÉSIO SCHIAVINATO, na condição de representante
da CONSTRUBASE, exercer função de suma importância no que se refere aos ilícitos
praticados pelo Consórcio NOVO CENPES no âmbito da organização criminosa per-
petrada no seio e em desfavor da PETROBRAS.

No que  se  refere  à  CONSTRUCAP,  também integrante  do  Consórcio
NOVO CENPES, esta restou representada pelos executivos ERASTO MESSIAS DA SIL-
VA JÚNIOR e ROBERTO CAPOBIANCO.

ROBERTO CAPOBIANCO era diretor da CONSTRUCAP e possuía atua-
ção direta nas atividades relativas ao cartel, participando diretamente das reuniões
relacionadas à obra do CENPES e atos ilícitos praticados no âmbito do Consórcio,
tendo sido, incluindo, peça essencial no que se refere aos acertos estabelecidos com
a WTORRE para que desistisse do certame:

“Ministério Público  Federal:- Certo.  E quem eram os representantes das  empresas
OAS, Construbase , Schahin e Construcap, o senhor pode nos esclarecer? 
(...)
Depoente:- Da Construcap era  o  Roberto  Capobianco,  pela Schahin  era  o  Edison
Coutinho.”
(trecho de depoimento de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS, reduzido a termo no
evento 352)

Ministério Público Federal:- E Construcap?
Depoente:- Construcap, eu não me recordo exatamente que era a pessoa, me lembro
de ter participado de uma reunião com uma pessoa chamada Bráulio, me lembro de
uma reunião que teve já no final, em São Paulo, já com a coisa já na reta final, com
a participação do Roberto Capobianco.
(trecho do depoimento de ANTÔNIO PEDRO CAMPELO DE SOUZA DIAS, reduzido a
termo no evento 361)

Ministério Público Federal:- E pela Construcap?
Depoente:- Pela Construcap, eu acredito, eu acho que o Roberto Capobianco, que a
Construcap é também uma empresa familiar como nós, e o Roberto de vez em quan-
do participava dessas reuniões, era o que me era relatado.
(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

A atuação de ROBERTO CAPOBIANCO na representação da CONSTRU-
CAP nos assuntos da organização criminosa é reforçada pelo quanto revelado por
EDISON COUTINHO em sede de interrogatório judicial:

“Juiz Federal:- A Construcap?
Edison Freire Coutinho:- Construcap, foi o Roberto Capobianco.
Juiz Federal:- Ele participou dessas reuniões?
Edison Freire Coutinho:- Participou dessas reuniões.”
(trecho do depoimento de EDISON FREIRE COUTINHO, reduzido a termo no evento
781)
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Além de participar das reuniões das consorciadas,  ROBERTO CAPOBI-
ANCO, conforme EDISON COUTINHO relatou, foi o responsável por sugerir o limite
financeiro do valor que poderia ser pago à WTORRE a título de dissuasão quanto à li-
citação da obra do NOVO CENPES?

“Juiz Federal:- E o que que foi conversado então?
Edison Freire Coutinho:- O que foi conversado foi que eles... A gente começou a con-
versar sobre valores... Como eu já tinha feito uma reunião com o grupo anteriormen-
te, nós nos reuníamos, assim, “Olha, o Walter Torre vai querer uma vantagem finan-
ceira para poder sair do negócio", então, o seguinte, olha, o nosso limite, foi sugerido
pelo Roberto Capobianco um limite de 20 milhões, foi sugerido por ele, olha, nós
conversamos vários números, mas um dos números que foi sugerido foi 20 milhões e
esse que ficou cravado na minha mente para gente ir lá e negociar com o, a empresa
Walter Torre, com a empresa Walter Torre, e a pessoa que representava a empresa
Walter Torre era o senhor Paulo Remy; conversamos com ele, começamos com o va-
lor de 8 milhões e fomos dando continuidade, e chegamos a um valor de 16 e aí aca-
bamos em 18 milhões, então é assim que foi a negociação.”
(trecho do depoimento de EDISON FREIRE COUTINHO, reduzido a termo no evento
781)

No entanto, sua atuação não era resumida a estas atividades. No que se
refere aos efetivos pagamentos destinados a PAULO FERREIRA, ROBERTO CAPOBI-
ANCO possuía não apenas pleno conhecimento e ciência dos atos dissimulados pra-
ticados com o intuito de, posteriormente, repassar valores ao agente político, mas
também era quem efetivamente dava ordens e orientações a ERASTO MESSIAS DA
SILVA JÚNIOR no que se refere ao relacionamento entre a CONSTRUCAP e ALEXAN-
DRE ROMANO.

Este cenário é corroborado a partir do quanto declinado por  ERASTO
MESSIAS DA SILVA JÚNIOR,  o qual afirmou que atuava mediante ordens de  RO-
BERTO CAPOBIANCO. Neste sentido, ERASTO MESSIAS, embora estabelecesse con-
tato com ALEXANDRE ROMANO, seu papel era de intermediação das negociações,
cabendo a ROBERTO CAPOBIANCO dar a palavra final acerca de valores e pagamen-
tos.

Ao ser ouvido perante o Juízo, o denunciado ERASTO MESSIAS DA SIL-
VA JÚNIOR revelou que procurou o escritório de ALEXANDRE ROMANO por deter-
minação de  ROBERTO CAPOBIANCO,  o qual,  por sua vez, era o responsável pela
aprovação dos contratos, de modo que as negociações dos negócios jurídicos simu-
lados e superfaturados se davam com anuência e sob orientação de ROBERTO CA-
POBIANCO:

“Juiz Federal:- Senhor Alexandre Romano, o senhor conheceu?
Interrogado:- Sim, conheci.
Juiz  Federal:- Essa denúncia  aqui  diz  respeito  especificamente,  envolve  especifica-
mente esses pagamentos que teriam sido feitos pela Construcap, desculpe, pela Fer-
reira Guedes ao Oliveira Romano, o senhor pode me esclarecer como o senhor co-
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nheceu o senhor Alexandre Romano, como se deram essas negociações, esses contra-
tos?
Interrogado:- Perfeito, excelência. Nós estávamos estudando o TAV, porque a Ferreira
Guedes é uma empresa de infraestrutura, notadamente ferroviária e rodoviária, e foi
determinado então que a Ferreira Guedes acompanhasse a evolução do TAV, do pro-
jeto do TAV que era o trem de alta velocidade, o maior projeto que o Brasil na época
estava estudando.
Juiz Federal:- Determinado por quem?
Interrogado:- Pelo doutor Roberto, que era a parte operacional. Então nós estávamos
acompanhando esses estudos, nós tínhamos reuniões periódicas de avaliação, e tinha
algumas dúvidas, muitas dúvidas. Um dia o doutor Roberto me indicou “Olha, me in-
dicaram aqui, pediram que eu procurasse o doutor, o escritório, tem aqui um escritó-
rio de uma pessoa, tem um escritório que poderia suprir essas dúvidas, dirimir essas
dúvidas” e me indicou um telefone, eu marquei uma reunião no escritório do Alexan-
dre Romano, uma primeira reunião, uma reunião amistosa, uma hora e pouco, duas
horas, ele apresentou o escritório, conversou, falou da sua qualificação, que era de
família, o pai era advogado, inclusive tem um busto lá do pai dele na sala de reuni-
ão, enfim, e conversamos sobre o problema, os problemas do TAV, a nossa preocupa-
ção, a nossa necessidade, e ele desenvolveu bem a conversa, e foi assim a indicação.
(…)
Juiz Federal:- E aí foi então firmado contrato, o senhor que decidiu?
Interrogado:- Foi negociado. Não, não, depois dessa reunião eu voltei ao escritório,
reportei ao Roberto a reunião, uns dois dias depois ele mandou uma minuta do con-
trato com uma proposição de trabalho diferente, um valor mais alto, em torno de
400 mil reais, e dois pagamentos.
Juiz Federal:- Quem mandou?
Interrogado:- O Alexandre Romano mandou a proposta.
Juiz Federal:- Mandou para o senhor?
Interrogado:- Mandou pra mim pelo motoboy.
Juiz Federal:- Quanto o senhor tinha combinado antes?
Interrogado:- Não, não tinha combinado, eu falei pra ele mandar a proposta, foi uma
reunião de apresentação, ele ficou de mandar uma proposta, ele mandou a proposta
em torno de uns 400 e poucos mil, apresentei essa proposta ao Roberto, então o Ro-
berto falou “Vai negociar, está um pouco caro”, voltei ao Alexandre, ao escritório dele,
e ele deu um desconto em torno de 15 a 16% da proposta inicial, e mudamos a con-
dição de pagamento, porque ele tinha pedido 50 % na assinatura e 50 % na conclu-
são do trabalho, nós mudamos para 25 % na assinatura, 25 % na entrega do relató-
rio preliminar e 50 % na conclusão do trabalho, e ele até estimou que ele poderia fa-
zer em menos tempo, 30-40 dias o relatório estaria pronto e, a bem da verdade, de-
morou 7 a 8 meses para a gente concluir...
(…)
Juiz Federal:- Esses novos contratos foi sua a iniciativa, então, foi sua decisão?
Interrogado:- Foi uma necessidade, não, também foi discutido com o doutor Roberto
e aprovado, explicada a necessidade, eu não tinha autonomia para decidir esse tipo
de contrato.”
(trecho do depoimento de ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 619)

Tais contratos tinham como finalidade promover repasse de valores a
PAULO FERREIRA, evidenciando, assim, a consciência, atuação e poder de ROBERTO
CAPOBIANCO sobre a prática e circunstâncias da operacionalização do pagamento
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de propina ao agente político. Em sede de seu interrogatório judicial, ERASTO reve-
lou que ROBERTO CAPOBIANCO teve a palavra final sobre pedido de doação feito
por PAULO FERREIRA mediante intermediação de ALEXANDRE ROMANO:

“Juiz Federal:- E houve uma solicitação de doação eleitoral pelo senhor Paulo Ferreira
ao senhor ou à Ferreira Guedes?
Interrogado:- Houve, houve nesta reunião que o doutor Alexandre me apresentou aí
o doutor Paulo Ferreira, ele pediu uma doação “Olha, poxa, vê se pode ajudar aí ao
partido”, enfim, eu disse a ele que não tinha essa autonomia, que isso não era comi-
go, mas que eu iria levar esse assunto adiante, como de fato fiz.
Juiz Federal:- E o senhor levou esse assunto a...
Interrogado:- Levei esse assunto ao doutor Roberto Capobianco.
Juiz Federal:- E o que foi decidido?
Interrogado:- O Roberto na hora falou “Olha, deixa aí que eu vou ver”, depois ele me
informou que fez uma doação, e eu até encaminhei o comprovante do depósito ao
próprio Alexandre.”
(trecho do depoimento de ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 619)

No mesmo sentido, ao reconhecer que, como representante da CONS-
TRUCAP, assinou contratos e aditivos celebrados com as empresas de MRTR GESTÃO
EMPRESARIAL e MORALES E DE PAULA ADVOGADOS ASSOCIADOS, o funcionário
CELSO VERRI VILAS BOAS afirmou em depoimento perante a autoridade policial que
acredita ter subscrito os atos por determinação superior de ROBERTO CAPOBIANCO.

No entanto, muito embora esta afirmação não tenha sido confirmada
em Juízo, o fato de que ROBERTO CAPOBIANCO exercia função no sentido de ins-
truir agentes é corroborado pelo quanto relatado no interrogatório judicial de ERAS-
TO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, ocasião em que afirmou que respondia a ROBERTO
CAPOBIANCO dentro da CONSTRUCAP, assim como, conforme demonstrado acima,
as decisões acerca da relação entre a CONSTRUCAP e ALEXANDRE ROMANO eram
também feitas por ROBERTO CAPOBIANCO:

“Juiz Federal:- O senhor respondia a quem dentro da empresa?
Interrogado:- De 2008  adiante ao doutor Roberto Capobianco na parte operacional,
até 2011, final de 2011.
Juiz Federal:- Mas o senhor Roberto Capobianco era da Construcap?
Interrogado:- Era da Construcap, ele era acionista da Construcap.
Juiz Federal:- Mas ele não tinha uma posição formal dentro da Ferreira Guedes?
Interrogado:- Estatutariamente não, estatutariamente não.
Juiz Federal:- E não estatutariamente?
Interrogado:-Sim, não estatutariamente sim. O comando era seguido, era determina-
do pela mesma estrutura de comando.
(trecho do depoimento de ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, reduzido a termo no
evento 619)

Assim, embora atuando como intermediador de  ALEXANDRE ROMA-
NO,  PAULO FERREIRA e ROBERTO CAPOBIANCO,  ERASTO MESSIAS exercia papel
essencial no âmbito da organização criminosa.
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Como declinado por  ALEXANDRE ROMANO,  ERASTO MESSIAS era
seu interlocutor no que se refere ao seu relacionamento com a CONSTRUCAP/FER-
REIRA GUEDES e os pagamentos destinados a PAULO FERREIRA:

“Juiz Federal:- Consta ainda no seu, na denúncia aqui, uma referência à empresa Fer-
reira Guedes, contratos com a Oliveira Romano, o senhor pode me esclarecer?
Interrogado:- Da mesma forma, o Paulo falou que a Ferreira Guedes queria fazer
uma doação, me deu o contato do diretor da Ferreira Guedes, senhor Erasto. Se não
me falha a memória eu acho que ele foi até o meu escritório, eu agendei, ele veio até
o meu escritório, e aí ele pediu uma apresentação do escritório, perguntou o que nós
poderíamos fazer, e basicamente isso, eu apresentei alguns trabalhos, inclusive al-
guns trabalhos que eu tinha feito já para a Construbase, e executei o serviço, entre-
guei o serviço e emiti a nota.
Juiz Federal:- Quantas vezes o senhor esteve com o senhor Erasto?
Interrogado:- Umas oito vezes pelo menos, dez vezes.
Juiz Federal:- Oito vezes, então não foi essa única vez?
Interrogado:- Não, não, eu fui ao escritório dele também algumas vezes, umas três
ou quatro vezes.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE ROMANO, reduzido a termo no evento 611)

Além disso, o próprio  PAULO FERREIRA asseverou que foi a  ERASTO
que solicitou contribuições que foram posteriormente repassadas ao agente político:

“Juiz Federal:- As pessoas aqui apontadas pelo Ministério Público como responsáveis
por esse repasse das empresas, Erasto Messias da Silva Júnior, o senhor conhece?
Interrogado:- Uma vez eu o encontrei, não tive relação com o Erasto, como não tive
relações maiores com o doutor Genésio, que virá a seguir.
Juiz Federal:- O senhor encontrou ele onde, o senhor Erasto?
Interrogado:- No escritório de Romano, onde ele pediu, Romano, uma contribuição
para a minha campanha.
Juiz Federal:- E essa contribuição foi feita?
Interrogado:- Foi feita ao diretório nacional do PT, que depois repassou a mim.
Juiz Federal:- E de quanto que foi esse valor?
Interrogado:- Da minha campanha deve ter sido em torno de uns 100 mil reais.”
(trecho do depoimento de PAULO FERREIRA, reduzido a termo no evento 610)

Conclui-se, assim, que ERASTO MESSIAS, foi responsável, enquanto re-
presentante da CONSTRUCAP/FERREIRA GUEDES e mediante ordens de  ROBERTO
CAPOBIANCO, pelos atos de lavagem de dinheiro realizados com o fim de disponibi-
lizar dinheiro de propina a  PAULO FERREIRA por intermédio de  ALEXANDRE RO-
MANO.

Assim, ROBERTO CAPOBIANCO, além de orientar ERASTO MESSIAS e
possuir plena ciência dos atos de lavagem de recursos, enquanto representante da
CONSTRUCAP, anuiu e participou das práticas de corrupção e fraude à licitação per-
petradas pelos representantes das empresas integrantes do Consórcio NOVO CEN-
PES, conforme restou demonstrado anteriormente.

Finalmente,  a  SCHAHIN,  por  meio  de  seus  representantes  EDISON
COUTINHO e  JOSÉ ANTÔNIO SCHWARZ,  também exerceu papel de grande rele-
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vância no âmbito do Consórcio NOVO CENPES e da organização criminosa que se
desenvolveu no seio e em desfavor da PETROBRAS.

EDISON COUTINHO era responsável pela representação da SCHAHIN
nas reuniões do Consórcio NOVO CENPES e questões a ele relativa, tal como o acerto
de vantagens indevidas a serem pagas em favor de agentes públicos e políticos, as-
sim como, principalmente, no que se refere ao episódio concernente à WTORRE.

A atuação de EDISON COUTINHO é reforçada quando se observa que
ele foi identificado por ANTÔNIO PEDRO CAMPELO DE SOUZA DIAS, LUIZ FERNAN-
DO DOS SANTOS REIS, RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR e PEDRO BARUSCO, quando
de suas oitivas, como representante da SCHAHIN nas reuniões realizadas para a divi-
são das obras que implicaram a escolha do Consórcio NOVO CENPES para vencer a
licitação em tela:

“Ministério Público  Federal:- Certo.  E quem eram os representantes das  empresas
OAS, Construbase , Schahin e Construcap, o senhor pode nos esclarecer? 
(...)
Depoente:- Da Construcap era  o  Roberto  Capobianco,  pela Schahin  era  o  Edison
Coutinho.”
(trecho de depoimento de LUIZ FERNANDO DOS SANTOS REIS, reduzido a termo no
evento 352)

“Ministério Público Federal:- O senhor tem conhecimento de quem eram as pessoas
que representavam essas outras empresas que participavam do consórcio, por exem-
plo, quem era o representante da Schahin nesse contrato?
Depoente:- Da Schahin era o Edison Coutinho.
(…)
Juiz Federal:- Certo.  Com as outras empreiteiras,  o senhor chegou a tratar direta-
mente, pessoalmente, sobre essa questão de propinas?
Depoente:- Olha, eu acho que eu conversei com o senhor Edison Coutinho, porque a
gente também tinha um certo convívio social, então eu tive oportunidade de conver-
sar sobre isso com o senhor Edison Coutinho.
Juiz Federal:- Mas acha ou conversou?
Depoente:- Conversei.
Juiz Federal:- Sobre propina?
Depoente:- Especificamente sobre esse contrato, porque a Schahin tinha poucos con-
tratos, então se eu conversei esse foi um dos contratos.
Juiz Federal:- Esse contrato mas sobre propina?
Depoente:- Também sobre propina.”
(trecho do depoimento de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 354)

“Ministério Público Federal:- E pela Schahin?
Depoente:- Sempre o Edson Coutinho.”
(trecho do depoimento de ANTÔNIO PEDRO CAMPELO DE SOUZA DIAS, reduzido a
termo no evento 361)

“Ministério Público Federal:- A Schahin, o senhor saberia dizer quem que participava
desses encontros?
Depoente:- A Schahin, eu conheci muito pouco o Edson Coutinho, mas sabia que ele
era a pessoa que lidava com óleo e gás.”
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(trecho do depoimento de RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR, reduzido a termo no
evento 361)

O próprio  EDISON COUTINHO assumiu sua participação na organiza-
ção criminosa enquanto representante da SCHAHIN, sendo que ela ocorreu, sobretu-
do, no que se refere à representação da empresa no âmbito do Consórcio NOVO
CENPES e das respectivas reuniões realizadas com o objetivo de fraudar licitações da
PETROBRAS:

“Juiz Federal:- Em relação a esse, essa licitação desse consórcio Novo Cenpes,  que
acabou no final ganhando essa obra, o senhor participou especificamente dessa lici-
tação?
Edison Freire Coutinho:- Sim, senhor, posso explicar para o senhor como eu participei.
Juiz Federal:- Certo.
Edison Freire Coutinho:- A princípio, eu coloco assim em três fases esse processo com
relação à minha pessoa. Primeiramente eu fiz a parte de proposta e organização,
trabalhei junto em algumas reuniões na organização do mercado. Posteriormente, o
que eu posso dizer em segunda tese seria quando entrou o Walter Torre, e terceiro foi
após a assinatura do contrato, após a assinatura...
Juiz Federal:- O que o senhor quer dizer com “organização do mercado”?
Edison Freire Coutinho:- O que eu quero dizer com organização do mercado é o se-
guinte, nós conversamos para gente poder participar dessas licitações, que eram pro-
jetos de obras especiais e que teriam quatro obras, e a gente conversava no sentido
de colocar as empresas dividindo essas obras.
Juiz Federal:- A gente quem, nós quem?
Edison Freire Coutinho:- Era a Carioca Engenharia, Andrade Gutierrez, Camargo Cor-
rêa, a Construcap, a Construbase, a Schahin, Carioca, Odebrecht.
Juiz Federal:- Que obras eram essas?
Edison Freire Coutinho:- A princípio o seguinte, era o centro administrativo de Vitó-
ria, no Espírito Santo, a segunda obra era o Novo Cenpes, a terceira obra era o CIPD,
e mais distante tinha o centro administrativo de Santos.”
(trecho do depoimento de EDISON FREIRE COUTINHO, reduzido a termo no evento
781)

Conforme demonstrado anteriormente,  EDISON COUTINHO também
foi peça-chave na execução de acordo entre o Consórcio NOVO CENPES e a WTORRE,
sendo o responsável por representar os interesses do Consórcio na negociação trava-
da com PAULO REMY GILLET NETO.

Além disso, nessa toada, se ressalta documento intitulado “Programa de
Ação – 2008”,  apreendido na residência  de  EDISON COUTINHO,  e  que descreve,
como um de seus objetivos ou tarefas, a execução dos “serviços objeto do contrato
para prestação de serviços de construção predial para ampliação do centro de pesqui-
sas e desenvolvimento (CENPES), na forma do consórcio entre: Oas, Construbase, Cari-
oca, Schahin e Construcap”, apresentando, em sua fls. 03, organograma da equipe, en-
cabeçado por “EDISON F. COUTINHO”120.

120 Evento 01, OUT 191
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Tal documento comprova que EDISON COUTINHO controlava as ações
da SCHAHIN em todos os assuntos relacionados ao Consórcio NOVO CENPES, tanto
em práticas lícitas quanto ilícitas, sobretudo nas reuniões para fraude à licitação em
comento,  tendo  inclusive  especial  envolvimento  no  oferecimento  de  vantagens
espúrias aos representantes da WTORRE.

MARIO GOES, responsável pela intermediação entre os empregados da
PETROBRAS e as empreiteiras, referiu que JOSÉ ANTÔNIO SCHWARZ foi apresenta-
do a ele por EDISON COUTINHO como figura dentro da SCHAHIN que teria capaci-
dade para autorizar pagamentos ilícitos:

“Ministério Público Federal:- Certo. Acaso o senhor se recorda em dizer quem são as
pessoas que eu vou dizer o nome agora, conhece a pessoa de João Antônio Marsílio
Schwarz, da Schahin Construtora?
Depoente:- O João Antônio eu conheci porque dos recebimentos da Schahin, nós es-
távamos com uma série de dificuldades e o Edison, como eu acho que ele não tinha
força, ele me disse que não tinha capacidade, ele me apresentou a essa pessoa que
eu acho que era Diretor da Schahin, fui apresentado a ele, mas de qualquer maneira
não conseguiu se resolver os recebimentos que estavam devidos na época. Então eu
nunca recebi nada dele.
Ministério  Público  Federal:- Mas  o  Edison  apresentou  o  João  Antônio  Marsílio
Schwarz como alguém que teria capacidade para autorizar esses pagamentos?
Depoente:- Sim, senhor.”
(trecho do depoimento de MARIO GOES, reduzido a termo no evento 354)

Tal  fato demonstra,  assim, que,  em que pese  JOSÉ SCHWARZ tenha
agido de maneira plenamente consciente e voluntária nas suas atribuições, há ele-
mentos que apontam que este agiu coordenado com EDISON COUTINHO, que figu-
rava no comando das ações da SCHAHIN no Consórcio NOVO CENPES.

JOSÉ SCHWARZ, por sua vez, exercia papel de caráter operacional, sen-
do o responsável pelos efetivos pagamentos das vantagens indevidas acordadas pelo
Consórcio NOVO CENPES. Foi ele quem estabeleceu contato com o operador  ALE-
XANDRE ROMANO com o intuito de proceder à dissimulação da origem dos valores
destinados ao agente político PAULO FERREIRA.

Como declinou  ALEXANDRE ROMANO,  JOSÉ ANTÔNIO SCHWARZ,
buscando efetuar pagamentos em favor de PAULO FERREIRA, o procurou para que o
operador pudesse fazer o repasse dos recursos:

“Juiz  Federal:- A  empresa  Schahin  Engenharia,  o  senhor  teve  contato  com  essa
empresa também?
Interrogado:- Foi apenas um contato, o Ferreira para eu atender uma pessoa chama-
da José Antônio Schwarz, e atendi, e ele me pediu, queria pagar o Ferreira, e eu emiti
a... o mesmo serviço que eu tinha feito e repassei todo o dinheiro praticamente para
o...
Juiz Federal:- Onde que foi esse encontro com o senhor?
Interrogado:- No meu escritório, em São Paulo.
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Juiz Federal:- Aproximadamente quando foi isso?
Interrogado:- 2010, acho que foi.
Juiz Federal:- E consta aqui no processo notas fiscais de prestação de serviços jurídi-
cos de recuperação de crédito da Schahin.
Interrogado:- Que foi o mesmo serviço que eu fiz para a Construbase.
Juiz Federal:- O senhor chegou a prestar algum serviço efetivo nesse caso?
Interrogado:- Não, não.
Juiz Federal:- Ficou com parte do valor ou repassou todo?
Interrogado:- Repassei tudo.
Juiz Federal:- Ao senhor Paulo Ferreira?
Interrogado:- Ao senhor Paulo Ferreira.”
(trecho do depoimento de ALEXANDRE CORREA, reduzido a termo no evento 611)

Corroborando o quanto declinado por ALEXANDRE ROMANO, o pró-
prio JOSÉ SCHWARZ assumiu ter efetuado pagamentos em favor da OLIVEIRA RO-
MANO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo sido PAULO FERREIRA quem indicou a
JOSÉ ANTÔNIO SCHWARZ o escritório de advocacia como meio para que fossem
realizados os pagamentos e,  posteriormente,  o repasse dos recursos em favor do
agente político:

Juiz Federal:- Certo. E em relação... o Ministério Público também afirma a respeito de
pagamentos a agentes políticos feitos pela Schahin Engenharia, o que que o senhor
tem conhecimento a esse respeito?
José  Antônio  Marsílio  Schwarz:- Excelência,  eu  fui  informado  pelo  senhor  Milton
Schahin que a empresa havia celebrado um acordo com o Partido dos Trabalhadores,
no sentido de destinar um percentual de algumas obras que a empresa tinha com o
governo federal, para poder ter um bom relacionamento com o partido que estava
no poder. E eu fui até apresentado pelo senhor João Vaccari por volta de 2009 e to-
mei ciência que havia esse acordo estabelecido entre o senhor Milton Schahin e o se-
nhor João Vaccari, e que sabia que eram algumas obras em execução e tinham per-
centuais, que eu não tinha essas informações, e que durante esse período eu fui apre-
sentado pelo senhor João Vaccari porque eu cuidava de obras habitacionais na épo-
ca, e nós queríamos fazer algum tipo de serviço habitacional para cooperativas onde
o senhor João Vaccari era o presidente, no Bancoop, dos bancários. E aí tive algumas
conversas com ele nesse sentido, mas não prosperou, não deu sequência. Eventual-
mente, o relacionamento da empresa com o senhor João Vaccari era do senhor Mil-
ton Schahin, mas eventualmente eu era acionado para conversar alguma coisa sobre,
“Olha, me agenda lá, preciso falar com o Milton”, etc., etc., e nesse caso específico do
Cenpes houve uma colaboração de campanha, foi mais ou menos assim: o senhor
Paulo Ferreira,  ele era o tesoureiro nacional do Partido dos Trabalhadores, parece
que foi até fevereiro. Em março ele foi na empresa, conversou com o senhor Milton
Schahin, solicitou uma ajuda para a campanha dele, que ele ia ser candidato a depu-
tado federal pelo Rio Grande do Sul.
Juiz Federal:- Isso em 2010?
José Antônio Marsílio Schwarz:- Foi 2010, foi março de 2010. E aí, o senhor Milton
Schahin disse para ele que iria decidir, ia conversar internamente na empresa e iria
decidir se ia fazer essa doação, e que ele deixasse um telefone que ele ou alguma ou-
tra pessoa entraria em contato para dizer qual que era o resultado desse pedido. Al-
guns dias depois, o doutor Milton me chamou e falou “Olha, a empresa decidiu fazer
uma colaboração para a campanha desse deputado federal do Rio Grande do Sul,
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Paulo Ferreira”, eu já conhecia de nome, mas não conhecia a pessoa, “Liga para ele
então e comunica que nós vamos fazer uma doação de 200 mil reais, e vê com ele
como é que ele quer fazer, que forma que será pago, parcela numas três vezes aí”. A
eleição era em outubro, novembro, então isso era em março. Aí eu entrei em contato,
eu liguei para ele, ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Ele não estava em São Paulo,
ele falou, “Eu vou, eu passo em São Paulo uma vez por semana em média e quando
eu for para São Paulo eu te ligo, e a gente faz um encontro”. Aí ele me ligou posteri-
ormente, não sei, sete ou dez dias, ou cinco dias depois, falou “Estou indo para São
Paulo amanhã, você pode conversar?”, eu falei “Posso, passa aqui na sede da empre-
sa que nós conversamos”. Aí, no dia marcado ele apareceu na sede da empresa, na
Rua Vergueiro, 2009, em São Paulo, e eu recebi o senhor Paulo Ferreira. Tivemos aí
alguns momentos iniciais de conversas gerais sobre política e depois eu entrei no de-
talhe do assunto desta colaboração de 200 mil reais que a empresa faria para ele e
perguntei como é que ele queria fazer, que a empresa precisaria fazer parcelado. Ele
falou “Olha, eu quero que você pague para este escritório aqui, do senhor Alexandre
Romano, o escritório, o telefone dele está aqui, por favor liga para ele, que ele que
cuida desses assuntos”, alguma coisa assim. Aí ok, passando essa conversa eu liguei
ou no mesmo dia ou no dia seguinte para esse Alexandre Romano e a reunião foi de
imediato, tipo, um dia depois ele já me recebeu no escritório dele, na Vila Olímpia, lá
em São Paulo, estive só essa vez no escritório dele, e tivemos também uma conversa
inicial, o que ele fazia, ele falou que ele era vereador em Americana e tal, e aí eu fa-
lei que eu estava lá porque a empresa iria fazer uma colaboração de 200 mil para o
senhor Paulo Ferreira, “Não, tudo bem, vamos fazer aqui mesmo, aqui estão os da-
dos do meu escritório, emito três faturas, vamos dividir esse valor por três, você me
paga aqui que depois eu repasso para ele”, alguma coisa nesse sentido. Aí ele falou,
“Você quer que eu preste um serviço para poder justificar o, de recuperação de crédi-
tos tributários?”, Não, não dei prosseguimento na história, não falei nem sim nem
não e enfim, não foi feito nenhum serviço, não foi feito contrato, e foram emitidas
cinco notas de 74 mil e algumas coisas, porque depois corta os impostos, então ele
recebeu livre mais ou menos 210 mil reais. E a empresa pagou o primeiro mês, de-
pois estava com problema de fluxo de caixa não pagou o segundo, não pagou o ter-
ceiro, depois pagou o outro, não pagou o outro, e pagou o outro, enfim, foram cinco
notas fiscais, que ele cancelou duas e foram pagas três notas fiscais. E aí, excelência,
uma vez realizados esses pagamentos, o senhor Milton Schahin pediu, como eu tinha
ciência desse acordo que ele tinha estabelecido com o Partido dos Trabalhadores, de
colaborações periódicas, pediu para que eu conversasse com o senhor João Vaccari e
que descontasse esse valor das contribuições periódicas que eram feitas pela empresa
ao partido, então…
Juiz Federal:- E o senhor entrou em contato?
José Antônio Marsílio Schwarz:- Entrei em contato, liguei para o partido, na sede do
partido, ele me recebeu, eu fui lá e expliquei que havia sido feita uma colaboração
para um candidato a deputado federal do partido, ele conhecia, óbvio, que os dois
trabalhavam na mesma função, e ele concordou com esse desconto.
Juiz Federal:- E foi efetuado o desconto, então?
José Antônio Marsílio Schwarz:- Foi efetuado o desconto, e aí eu perguntei até para o
senhor Milton com relação a essa obra do Cenpes, se estava também nesse desconto,
era uma das obras que fazia parte dessa colaboração, desse percentual, ele falou que
sim, então a obra…
(…)
Juiz Federal:- Esse repasse que foi combinado com o senhor Paulo Ferreira, não se
cogitou em fazer uma doação oficial de campanha?
José Antônio Marsílio Schwarz:- Não, senhor.
Juiz Federal:- Por quê?
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José Antônio Marsílio Schwarz:- Eu perguntei para ele da forma como que poderia
ser feito e ele falou “Não, paga para esse advogado que…”
(trecho do depoimento de JOSÉ ANTÔNIO SCHWARZ, reduzido a termo no evento
781)

Assim, dos elementos coligidos aos autos,  restaram claros o envolvi-
mento e a participação de cada um dos denunciados, bem como a presença do ele-
mento volitivo, na figura do dolo direto. 

Evidentemente demonstrada, também, a causa especial de aumento de
pena do § 4º, II, do art. 2º da lei 12.850/13 tendo em vista que a condição dos funcio-
nários públicos corrompidos, in casu, RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, além de
outros empregados do alto escalão da PETROBRAS, que constituíam o segundo núc-
leo da organização, era crucial para a prática dos delitos objetivados pela organiza-
ção.

Considerando, ademais, que parte dos valores ilícitos obtidos pela orga-
nização era destinada ao exterior, consoante demonstrado nestes autos e em outros
feitos  no  âmbito  da  Operação  Lava  Jato  (a  exemplo  dos  Autos  5025699-
17.2014.404.7000, 5012331-04.2015.4.04.7000 e 5036528-23.2015.4.04.7000), presen-
tes também as causas de aumento de pena dos incisos III e V do mencionado § 4º. 

Por fim, presente, ainda, a hipótese do inciso IV do dispositivo em co-
mento, ou seja, essa organização criminosa se relacionava com outros grupos crimi-
nosos que podem ser consideradas independentes, conforme o enfoque que se dê.
De fato, havia vários outros núcleos criminosos, formados por outras empresas, ou-
tros operadores financeiros e outros funcionários públicos. Há que se compreender
que cada empreiteira trabalhava com seus operadores, com seu grupo de auxiliares
no crime.

Como numa rede, em que nós se relacionam com diversos outros nós, a
rede pode ser vista como uma única peça, ou como o relacionamento entre diferen-
tes partes que estão mais estreitamente unidas. Nesse sentido, não há dúvida acerca
da  existência  de  núcleos  criminosos,  que  possuíam  organicidade  própria,  e  que,
quando observadas em conjunto, poderiam ser vistas como um todo. Aliás, sempre
que há um relacionamento entre os grupos criminosos, essa análise global é possível.
Se o simples relacionamento entre os diferentes nós impedisse a causa de aumento
de pena, perderia sentido a própria previsão do inciso.

Resta evidente, portanto, que os crimes denunciados na presente ação
penal foram praticados de forma associativa. Nesse contexto,  RICARDO PERNAM-
BUCO, EDISON FREIRE COUTINHO, JOSÉ ANTONIO MARSILIO SCHWARZ, GENÉ-
SIO SCHIAVINATO JUNIOR, ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANO, ERASTO MESSIAS
DA SILVA JÚNIOR, ROBERTO TROMBETA e  RODRIGO MORALES incorreram na
prática do delito de quadrilha, tipificado pela redação anterior à Lei 12.850/2013 do
art. 288 do Código Penal, uma vez que sua atividade delituosa, no presente contexto,
encerrou-se em momento anterior à alteração legislativa. Já PAULO ADALBERTO AL-
VES FERREIRA e ALEXANDRE CORREA DE OLIVEIRA ROMANO praticaram o delito
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de organização criminosa, uma vez que o último fato delitivo de que se tem notícia –
e que cuja prática restou comprovada nestes autos – ocorreu em 29/10/2013.

Por consequência, comprovadas a materialidade e a autoria do delito de
quadrilha  denunciado,  incorreram  os  réus  RICARDO  PERNAMBUCO, EDISON
FREIRE  COUTINHO, JOSÉ  ANTONIO  MARSILIO  SCHWARZ, GENÉSIO
SCHIAVINATO JUNIOR, ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO, ERASTO MESSIAS DA
SILVA JÚNIOR, ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES, por 01 vez, na prática
do delito de quadrilha, na forma do art. 288 do Código Penal.

Incorreram, ainda, os réus ALEXANDRE ROMANO e PAULO FERREIRA,
por 01 vez, na prática do delito de pertinência a organização criminosa, na forma do
art. 2º, caput e § 4º, II e IV c/c art. 1º, §1º, ambos da Lei 12.850/13.

C. DA DOSIMETRIA DA PENA

A legislação penal vigente adota o sistema trifásico para dosimetria da
pena  em concreto  (art.  68,  do  Código  Penal),  as  considerações  concernentes  ao
quantum de pena observará a mesma sequência: (a) análise quanto às circunstâncias
judiciais  enumeradas  no  art.  59,  caput,  do Código Penal121;  (b)  análise  quanto às
circunstâncias atenuantes e agravantes; e (c) análise quanto às causas de diminuição
e de aumento de pena.

1. Circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: fixação da
pena base

Inicialmente, tem-se que a culpabilidade dos réus ADIR ASSAD,  AGE-
NOR MEDEIROS, ALEXANDRE ROMANO, EDISON COUTINHO, ERASTO MESSIAS,
GENÉSIO  SCHIAVINATO,  JOSÉ  ADELMÁRIO  PINHEIRO, JOSÉ  ANTÔNIO
SCHWARZ, PAULO FERREIRA, RENATO DUQUE,  RICARDO PENAMBUCO, ROBER-
TO TROMBETA e RODRIGO MORALES deve ser valorada negativamente.

Desde logo, frise-se que, aqui, “culpabilidade” se relaciona à censurabili-
dade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos con-
cretos disponíveis no caso em julgamento. Deve-se, portanto, ser entendida como a re-
provação social que o crime e o autor do fato merecem. Trata-se de um plus na repro-
vação da conduta do agente.

Nessa senda, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, merece ser
valorada de forma exacerbada pelo nível de consciência da ilicitude, pelo alto grau de
escolaridade, ou pela condição social do agente, ou quando esse, por suas condições
pessoais, tem alto domínio sobre as implicações decorrentes do crime. 

In casu, a consciência da ilicitude é irrefragável, já que os denunciados se

121art. 59 – O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do
agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da
vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
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valeram de sofisticados mecanismos financeiros para ocultar a corrupção e para prati-
car o crime de lavagem de capitais, em meio a complexa organização criminosa. Todos
os réus possuem excelente formação acadêmica e qualificação, com discernimento aci-
ma do homem médio. Ademais, o alto grau de escolaridade é patente, em face das po-
sições profissionais que ocupavam. Decorrência desse lugar no campo de trabalho, as
altas remunerações percebidas alçaram todos os denunciados a uma condição social
muito privilegiada dentro da sociedade brasileira. E, cientes todos de que a propina
fraudava licitações na PETROBRAS, o domínio, ainda que parcial, sobre as consequên-
cias prejudiciais à Estatal é evidente.

Ainda no vetor culpabilidade, no aspecto reprovabilidade, os criminosos
agiram com amplo espectro de livre-arbítrio. Não se trata de criminalidade de rua, in-
fluenciada pelo abuso de drogas ou pela falta de condições de emprego, ou famélica,
decorrente da miséria econômica. São réus abastados, que ultrapassaram linhas morais
sem qualquer tipo de adulteração de estado psíquico ou pressão, de caráter corporal,
social ou psicológico.

Dessa forma, é idôneo o aumento da pena em virtude da ação delitiva ter
criado entre os réus um status de superioridade perante a lei, a coletividade e o patri-
mônio público.

Em de face de um grupo de indivíduos que loteou os mais diversos seto-
res da Administração Pública, a aplicação da lei não pode ser branda e neutra. Faz-se
por necessário uma reprimenda em caráter específico a este sentimento de superiori-
dade, como corolário inafastável do princípio da igualdade de todos perante a lei.

A conduta social de ADIR ASSAD, AGENOR MEDEIROS, ALEXANDRE
ROMANO, EDISON COUTINHO, ERASTO MESSIAS, GENÉSIO SCHIAVINATO, JOSÉ
ADELMÁRIO PINHEIRO, JOSÉ ANTÔNIO SCHWARZ, PAULO FERREIRA, RENATO
DUQUE,  RICARDO PENAMBUCO, ROBERTO TROMBETA  e RODRIGO MORALES
deve, igualmente, pesar em desfavor dos acusados.

A conduta social traduz-se como o comportamento do agente no seio
social, familiar, e profissional, revelando-se pelo relacionamento do indivíduo no meio
em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. 

Conforme se provou, todos eles tomaram parte de um dos maiores es-
quemas de corrupção já revelados no País, com consequências desastrosas para o
ambiente econômico, social e democrático.

Em função da dificuldade de condenar indivíduos envolvidos nos cha-
mados “crimes de colarinho branco”122, consolidou-se uma cultura perversa, em que a
relação promíscua entre os agentes públicos e os privados obriga os cofres públicos e
a população a arcar com as mais diversas formas de enriquecimento ilícito de emprei-
teiras, operadores financeiros e funcionários públicos corruptos.

De  fato,  somente  pessoas  que  galgaram relevantes  posições  sociais,
profissionais e políticas poderiam ter acesso a dirigentes de Estatais, parlamentares e

122Faz se aqui referencia a Edwin Sutherland e sua obra “White Collar Crimes”, onde o autor passa a
estudar as formas de criminalidade por parte da alta sociedade estadunidense.

  257/268



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

gestores de grandes grupos empresariais. Nessa relação empresarial inevitável, ao in-
vés de se pautarem por uma conduta voltada ao desenvolvimento lícito das ativida-
des, os denunciados decidiram adotar uma conduta social em que mutuamente e de
forma criminosa se associavam para maximizar lucros, em detrimento de toda a soci-
edade. O que se revelou no curso desta ação foram relações espúrias desenvolvidas
ao longo de muito tempo.

O sujeito que se vale de relevante posição social e/ou profissional para
cometer delitos, com motivações torpes e egoísticas, deve ter sua conduta social va-
lorada negativamente. Deve-se preservar o valor social do trabalho, reafirmando a
noção de que o sucesso profissional é possível por meios lícitos. 

Nessa linha, percebe-se que os denunciados  ADIR ASSAD,  AGENOR
MEDEIROS,  ALEXANDRE ROMANO,  EDISON COUTINHO,  ERASTO MESSIAS,  GE-
NÉSIO SCHIAVINATO,  JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO, JOSÉ ANTÔNIO SCHWARZ,
PAULO FERREIRA, RENATO DUQUE, RICARDO PENAMBUCO, ROBERTO TROMBE-
TA e RODRIGO MORALES assim agiram de maneira reiterada e estendida no tempo.
Isso demonstra pouco apreço por regras éticas. Dado o alto grau de instrução que
possuem, não apenas perceberam a gravidade de suas condutas como também não
se recusaram a participar. Usaram sua formação e conhecimento para produzir males
sociais. Constituíram, assim, agentes de múltiplas ações criminosas, com capacidade,
inclusive, de cooptarem e envolverem outras pessoas para alcançarem seus desidera-
tos.

Ademais,  os  acusados  praticaram os  crimes  sabendo que os  valores
eram repassados a parlamentares, impactando o sistema político e vilipendiando a
democracia, sendo responsáveis por manter a corrupção dentro da PETROBRAS, bem
como os respectivos mecanismos de lavagem envolvidos.

Deve ser considerado em relação a RENATO DUQUE também o fato de
ser engenheiros da PETROBRAS, com ótimo salário, muito acima do valor médio ga-
nho pelo cidadão brasileiro, com previdência garantida e conjunto patrimonial con-
fortável. Embora possua elevado grau de instrução e discernimento, não resistiu ao
instinto de construir  um patrimônio milionário às custas da administração pública
(em prejuízo da coletividade).

Merece reprimenda,  ainda,  a  personalidade dos acusados  ADIR AS-
SAD,  AGENOR MEDEIROS,  ALEXANDRE ROMANO,  EDISON COUTINHO,  ERASTO
MESSIAS, GENÉSIO SCHIAVINATO, JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO, JOSÉ ANTÔNIO
SCHWARZ, PAULO FERREIRA, RENATO DUQUE,  RICARDO PENAMBUCO, ROBER-
TO TROMBETA e RODRIGO MORALES.

As provas constantes dos autos apontam que, em sua atuação no âmbi-
to das empresas que representavam, os denunciados se utilizaram dos crimes de cor-
rupção e de lavagem de dinheiro de maneira sistemática e não-acidental.

Afiguram-se inexistente a consciência social e má a índole daquele que
desvia dinheiro público com vistas ao enriquecimento próprio e de terceiros de ma-
neira recorrente e significativa, inexistindo dúvidas a respeito da configuração da cir-
cunstância em questão.
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Deve, ainda, ser considerada desfavorável aos denunciados a circuns-
tância atinente aos motivos considerados às penas de ADIR ASSAD,  AGENOR ME-
DEIROS,  ALEXANDRE ROMANO,  EDISON COUTINHO,  ERASTO MESSIAS,  GENÉ-
SIO  SCHIAVINATO,  JOSÉ  ADELMÁRIO  PINHEIRO, JOSÉ  ANTÔNIO  SCHWARZ,
PAULO FERREIRA, RENATO DUQUE, RICARDO PENAMBUCO, ROBERTO TROMBE-
TA e RODRIGO MORALES.

Os motivos do crime são as razões subjetivas que estimularam ou im-
pulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme
ou em contraste com as exigências da sociedade. Assim, de acordo com a motivação
que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser mais ou menos reprovável.
Não se desconhece a necessidade de averiguar a existência de motivo que se revele
como um plus ao integrante do próprio tipo, sob pena de restar impossibilitada sua
valoração.

In casu, é evidente que o motivo dos crimes constituiu o desejo de ob-
tenção de lucro fácil, seja pelo recebimento de propina, seja pela facilidade encontra-
da em licitações da PETROBRAS. No entanto, não se pode desconsiderar que os cri-
mes de corrupção, lavagem de capitais e pertinência a organização criminosa possuí-
am também uma outra motivação: a manutenção do esquema ilícito.

No mesmo sentido, pesam em desfavor dos réus  ADIR ASSAD,  AGE-
NOR MEDEIROS, ALEXANDRE ROMANO, EDISON COUTINHO, ERASTO MESSIAS,
GENÉSIO  SCHIAVINATO,  JOSÉ  ADELMÁRIO  PINHEIRO, JOSÉ  ANTÔNIO
SCHWARZ, PAULO FERREIRA, RENATO DUQUE,  RICARDO PENAMBUCO, ROBER-
TO TROMBETA e RODRIGO MORALES as circunstâncias dos delitos.

Os crimes por eles perpetrados envolveram o pagamento e o recebi-
mento de valores milionários, em um sistema bastante sofisticado, abarcando diver-
sos núcleos, grandes empresas, funcionários públicos, operadores, em um contexto
de desvios dos cofres da PETROBRAS que se estendeu por muitos anos.

As peculiaridades dos delitos praticados pelos acusados demonstram,
portanto, que as suas circunstâncias extrapolam e não são inerentes aos tipos penais,
devendo ser levados em consideração quando da fixação da pena base.

Por fim, as consequências devem, também, ser valoradas negativamen-
te em relação a  ADIR ASSAD,  AGENOR MEDEIROS,  ALEXANDRE ROMANO,  EDI-
SON COUTINHO,  ERASTO MESSIAS,  GENÉSIO SCHIAVINATO,  JOSÉ ADELMÁRIO
PINHEIRO, JOSÉ ANTÔNIO SCHWARZ, PAULO FERREIRA, RENATO DUQUE,  RI-
CARDO PENAMBUCO, ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES. São bastante
expressivas as quantias repassadas a título de pagamento de vantagens indevidas e
posteriormente branqueadas, individual ou coletivamente consideradas, demarcando
operações financeiras significativas e com consequente grave prejuízo aos cofres pú-
blicos.

Evidente que a danosidade decorrente das ações delituosas perpetradas
pelos denunciados extrapolam os contornos típicos, bem como alarmam sobrema-
neira a sociedade, irradiando resultados significativos.
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2. Agravantes e atenuantes

Analisadas as circunstâncias judiciais da pena base, passa-se à verifica-
ção das circunstâncias agravantes e atenuantes da pena, conforme disciplinado pelos
artigos 61 a 66 do Código Penal e dispositivos correspondentes da legislação especi-
al.

A  RICARDO  PERNAMBUCO,  ALEXANDRE  ROMANO,  ROBERTO
TROMBETA,  RODRIGO  MORALES,  PAULO  FERREIRA,  ROBERTO  CAPOBIANCO,
LÉO  PINHEIRO,  AGENOR  MEDEIROS,  ADIR  ASSAD,  EDISON  COUTINHO,  JOSÉ
SCHWARZ, ERASTO MESSIAS e GENÉSIO SCHIAVINATO incide a agravante do art.
61, II, b, do Código Penal em relação aos delitos de corrupção e de lavagem de ativos,
eis que os ilícitos foram perpetrados com o intuito de facilitar e assegurar a execução
de outros crimes. In casu, o crime de corrupção teve como objetivo assegurar e facilitar
o ajuste fraudulento de licitação (conexão teleológica). Por sua vez, o crime de lavagem
de dinheiro possuiu o intuito de possibilitar o pagamento de vantagens indevidas, de
forma a assegurar e facilitar a corrupção de funcionários da PETROBRAS.

Por sua vez, embora não haja acordo de colaboração celebrado entre o
MPF e os réus JOSÉ ADELMÁRIO, AGENOR MEDEIROS e RENATO DUQUE, conside-
rando que permaneceram em silêncio em seus interrogatórios, mas em seus rein-
terrogatórios confessaram ter praticado os graves fatos criminosos objeto da acu-
sação, como também espontaneamente optaram por prestar esclarecimentos relevan-
tes acerca da responsabilidade de coautores e partícipes  nos crimes (Eventos  891 e
893), incide a atenuante inserta no art. 65, III, d, do Código Penal, conforme leciona a
Súmula 545 do STJ.

3. Causas especiais de aumento da pena

Em relação aos crimes de corrupção, consoante anteriormente exposto,
tendo em linha de conta a omissão de atos de ofício e a prática de atos com infração
de deveres funcionais por parte de  RENATO DUQUE,  vislumbram-se presentes as
causas de aumento de pena insertas no art. 317, §1º, do Código Penal, em relação a
RENATO DUQUE e PAULO FERREIRA, bem como no art.   3  33, parágrafo únic  o em re-
lação a RICARDO PERNAMBUCO,  ROBERTO CAPOBIANCO,  LÉO PINHEIRO,  AGE-
NOR MEDEIROS,  EDISON COUTINHO,  JOSÉ SCHWARZ,  ERASTO MESSIAS e  GE-
NÉSIO SCHIAVINATO.

Ademais, uma vez que  RENATO DUQUE praticou os ilícitos enquanto
ocupava função diretiva em sociedade de economia mista, a ele se aplica, também, a
causa especial de aumento do §2º, do art. 327, do Código Penal.

Por fim, no que tange aos atos de branqueamento de capitais, conside-
rando que foram eles praticados de forma reiterada e por intermédio de organização
criminosa, conforme minudenciosamente descrito nos itens anteriores, tem-se pre-
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sente a hipótese da causa de aumento de pena insculpida no  art.  1º,  §4º,  da Lei
9.613/1998 a ADIR ASSAD,  AGENOR MEDEIROS,  ALEXANDRE ROMANO,  EDISON
COUTINHO,  ERASTO MESSIAS,  GENÉSIO SCHIAVINATO,  JOSÉ  ADELMÁRIO PI-
NHEIRO, JOSÉ ANTÔNIO SCHWARZ, PAULO FERREIRA, RENATO DUQUE, RICAR-
DO PENAMBUCO, ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES.

Nessa senda, dada a complexidade da organização criminosa e do es-
quema delituoso por ela delineado, em um amplo contexto em que ilícitos de cartel,
fraude a licitações, corrupção, contra o sistema financeiro, dentre outros, restaram
praticados e cujos produtos foram, posteriormente, lavados por seus membros, con-
soante exaustivamente exposto nos presentes autos, deve ser o aumento em questão
aplicado em sua fração máxima (2/3).

Mencione-se, ainda, que a aplicação dessa majorante consiste em uma
resposta legal ao uso da lavagem de dinheiro para fortalecimento de organizações cri-
minosas, inexistindo, portanto, bis in idem, configurando-se duas objetividades jurídi-
cas distintas. A lavagem de capitais tem como bem jurídico tutelado a ordem econô-
mico-financeira, ao passo que o crime de quadrilha é espécie de crime contra a paz pú-
blica123.

Conforme consignado anteriormente, no que respeita ao delito de orga-
nização criminosa, configuram-se presentes as causas especiais de aumento de pena
insculpidas no art. 2º, §4º, incisos II e IV, da Lei 12.850/2013 aos denunciados PAULO
FERREIRA e ALEXANDRE ROMANO.

Considerando-se, nessa senda, a presença de quatro das hipóteses pre-
vistas no dispositivo em comento, deve a pena base ser aumentada de 2/3.

4. Pena final

Conforme anteriormente exposto, RICARDO PERNAMBUCO, ROBERTO
CAPOBIANCO, JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO, AGENOR MEDEIROS, EDISON
COUTINHO e GENÉSIO SCHIAVINATO foram responsáveis pela prática, por 5 vezes,
do delito de corrupção ativa, em relação aos quais deve ser aplicada a regra do con-
curso material de crimes, prevista no art. 69 do Código Penal.

Outrossim, RENATO DUQUE e PAULO FERREIRA incidiram, por 5 vezes,
no delito de corrupção passiva qualificada, em sua forma majorada, em relação aos
quais, igualmente, deve ser aplicada a regra do concurso material de crimes, prevista
no art. 69 do Código Penal.

Já quanto aos atos de lavagem de ativos, verificou-se a seguinte situa-
ção:

i) Quanto aos fatos analisados no tópico 3.3.1.

123LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal Especial Comentada. 3ª ed. Salvador: Juspodivm,
2015, p. 346.
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(i): AGENOR MEDEIROS, JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO, RICAR-
DO  PERNAMBUCO,  EDISON  COUTINHO,  ROBERTO  CAPOBIANCO,  GENÉSIO
SCHIAVINATTO JÚNIOR, ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES: 

• praticaram,  no  período  compreendido  entre  08/04/2008  e
18/05/2012, por 4 (quatro) vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do
Código Penal, o delito de lavagem de dinheiro, tipificado pelo art. 1º, V e VII, c/c o
art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012); 

• praticaram,  no  período  compreendido  entre  07/11/2011  e
02/04/2012, por  2 (duas) vezes, em continuidade delitiva,  na forma do art. 71 do
Código Penal, o delito de lavagem de dinheiro, tipificado pelo art. 1º, V e VII, c/c o
art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012);

(ii): RICARDO PERNAMBUCO e ADIR ASSAD: 
• praticaram,  no  período  compreendido  entre  01/09/2008  e

16/12/2008, o delito de lavagem de dinheiro, tipificado pelo art. 1º, V e VII, c/c o art.
1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012); 

• praticaram,  no  período  compreendido  entre  11/02/2009  e
15/04/2009, o delito de lavagem de dinheiro, tipificado pelo art. 1º, V e VII, c/c o art.
1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012); 

ii) Quanto aos fatos analisados no tópico 3.3.2.

(i): RICARDO PERNAMBUCO:
• praticou,  no  período  compreendido  entre  22/03/2012  e

23/03/2012, o delito de lavagem de dinheiro, tipificado pelo art. 1º, V e VII, c/c o art.
1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012);

iii) Quanto aos fatos analisados no tópico 3.3.3.

(i):  GENÉSIO SCHIAVINATO JUNIOR, ALEXANDRE CORREA DE OLI-
VEIRA ROMANO e PAULO FERREIRA:

• praticaram,  no  período  compreendido  entre  18/12/2008  e
17/07/2009, por  3 (três) vezes, em  continuidade delitiva,  na forma do art. 71 do
Código Penal, o delito de lavagem de dinheiro tipificado pelo art. 1º, V e VII, c/c o
art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012); 

• praticaram,  no  período  compreendido  entre  17/07/2009  e
18/09/2009, o delito de lavagem de dinheiro tipificado pelo art. 1º, V e VII, c/c o art.
1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012); 

• praticaram,  no  período  compreendido  entre  16/08/2010  e
20/12/2010, o delito de lavagem de dinheiro tipificado pelo art. 1º, V e VII, c/c o art.
1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012); 
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• praticaram,  no  período  compreendido  entre  19/03/2010  e
04/05/2012, por  2 (duas) vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do
Código Penal, o delito de lavagem de dinheiro tipificado pelo art. 1º, V e VII, c/c o
art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012); 

• praticaram,  no  período  compreendido  entre  08/02/2012  e
10/02/2012, o delito de lavagem de dinheiro tipificado pelo art. 1º, V e VII, c/c o art.
1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012);

(ii):  JOSÉ ANTONIO MARSILIO SCHWARZ, EDISON FREIRE COUTI-
NHO, ALEXANDRE ROMANO e PAULO FERREIRA:

• praticaram,  no  período  compreendido  entre  01/04/2010  e
30/08/2010, por  3 (três) vezes, em  continuidade delitiva,  na forma do art. 71 do
Código Penal, o delito de lavagem de dinheiro tipificado pelo art. 1º, V e VII, c/c o
art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012);

(iii):  ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, ROBERTO CAPOBIANCO,
ALEXANDRE ROMANO e PAULO FERREIRA:

• praticaram  no  período  compreendido  entre  12/01/2010  e
19/05/2010, por  2 (duas) vezes, em continuidade delitiva,  na forma do art. 71 do
Código Penal, o delito de lavagem de dinheiro, tipificado pelo art. 1º, V e VII, c/c o
art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012); 

• praticaram,  no  período  compreendido  entre  02/03/2010  e
13/04/2010, o delito de lavagem de dinheiro, tipificado pelo art. 1º, V e VII, c/c o art.
1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012); 

• praticaram,  no  período  compreendido  entre  20/05/2010  e
20/07/2010, o delito de lavagem de dinheiro, tipificado pelo art. 1º, V e VII, c/c o art.
1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012); 

• praticaram,  no  período  compreendido  entre  25/11/2010  e
29/12/2010, o delito de lavagem de dinheiro, tipificado pelo art. 1º, V e VII, c/c o art.
1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012);

iv) Quanto aos fatos analisados no tópico 3.3.4.

(i) PAULO FERREIRA e ALEXANDRE ROMANO:
• praticaram,  no  período  compreendido  entre  01/10/2009  e

08/10/2010, por 12 (doze) vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do
Código Penal, o delito de lavagem de dinheiro, tipificado pelo art. 1º, V e VII, c/c o
art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012); 

• praticaram,  no  período  compreendido  entre  05/10/2009  e
10/09/2010, por 11 (onze) vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do
Código Penal, o delito de lavagem de dinheiro, tipificado pelo art. 1º, V e VII, c/c o
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art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012); 
• praticaram,  no  período  compreendido  entre  13/11/2009  e

29/10/2013, o delito de lavagem de dinheiro,  por 14 (quatorze) vezes, em concurso
material (art. 69/CP), havendo continuidade delitiva (art. 71/CP) em 09 (nove) desses
crimes concursados.

Das 14 (quatorze) imputações há a incidência distinta do tipo penal,
considerando a alteração da Lei 9.613/98 em 2012:

(a) Considerando que os atos de lavagem relacionados a Silvania Gom-
nes Teméteo, Julio Cesar Schmitt Garcia, Marcelo Rosauto Zasso e Marcelo Machado
dos Santos ocorreram antes da entrada em vigor da Lei 12.683/12, e que os relacio-
nados a Estado Maior da Restinga, Sandro Ferraz, Leonita de Carvalho, Adriana Mi-
randa Morais, Angelita da Rosa, Ana Paula Balmberg Ferreira e Nair Gomes dos Reis
de Oliveira verificaram-se, em continuidade delitiva, também antes da entrada em vi-
gor da Lei 12.683/12, incide o quanto previsto no art. 1º, V e VII, c/c o art. 1º, § 4º da
Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012);

(b) Considerando que os atos de lavagem relacionados a Elsabeth ocor-
reram após a entrada em vigor da Lei 12.683/12, e que os relacionados a Viviane da
Silva Rodrigues e Jonas Balmberg Ferreira verificaram-se em continuidade delitiva,
sendo o último ato praticado após a entrada em vigor da Lei 12.683/12, incide o
quanto previsto no art. 1º, caput, c/c o art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98 (na redação poste-
rior à Lei 12.683/2012).

• praticaram,  no  período  compreendido  entre  15/06/2010  e
21/07/2010, por  3 (três vezes), em  continuidade delitiva, na forma do art. 71 do
Código Penal, o delito de lavagem de dinheiro, tipificado pelo art. 1º, V e VII, c/c o
art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012); 

• praticaram,  no  período  compreendido  entre  21/07/2010  e
27/10/2010, por 4 (quatro) vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do
Código Penal, o delito de lavagem de dinheiro, tipificado pelo art. 1º, V e VII, c/c o
art. 1º, §4º, da Lei 9.613/98 (na redação anterior à Lei 12.683/2012); 

Por fim, em virtude dos fatos narrados no tópico 4.2.,  RICARDO PER-
NAMBUCO, EDISON FREIRE COUTINHO, JOSÉ ANTONIO MARSILIO SCHWARZ,
GENÉSIO  SCHIAVINATO  JUNIOR,  ROBERTO  RIBEIRO  CAPOBIANCO,  ERASTO
MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES foram
responsáveis pela prática, por uma vez, do delito de quadrilha, tipificado pelo art. 288
do Código Penal, enquanto ALEXANDRE ROMANO e PAULO FERREIRA foram res-
ponsáveis pela prática, por uma vez, do delito de organização criminosa, tipificado
pelo art. 2º da Lei 12.850/13.

Entre os diversos crimes perpetrados, há de ser reconhecida a regra do
concurso material de crimes, prevista no art. 69 do Código Penal.
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5. Disposições especiais

a)  Tendo em vista  a  celebração de acordo de colaboração premiada
pelo MPF com RICARDO PERNAMBUCO, ALEXANDRE ROMANO, EDISON COUTI-
NHO e JOSÉ SCHWARZ, requer-se a observação dos parâmetros lá estipulados, in-
clusive no que toca à definição das penas de perdimento e da definição do dano
mínimo;

b) Observa-se também que o MPF celebrou de acordos de colaboração
premiada com  ROBERTO TROMBETA e  RODRIGO MORALES.  Ocorre, no entanto,
que em 12/02/2016,  nos autos sigilosos nº 50055148420164047000 que tramitam
perante esse Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, o MPF requereu a quebra do acor-
do de colaboração, razão pela qual entende inaplicável os benefícios neles previstos
aos referidos réus. Tratando-se de quebra imputável aos colaboradores, a Cláusula 8ª
é expressa:

Cláusula 8ª - Ocorrendo quebra ou rescisão do acordo imputável ao COLABORA-
DOR, voltarão a correr todos os inquéritos policiais, procedimentos investigatórios e
ações penais suspensos em razão do acordo, ocasião em que:

I) o regime da pena será regredido para o regime fixado originalmente em sen-
tença ou decisão de unificação de penas, de acordo com os ditames do art. 33 do
Código Penal;

II) serão revogados todos os benefícios mencionados na cláusula 5ª, assim como
os demais previstos no acordo, sem prejuízo da licitude e da admissibilidade das pro-
vas produzidas pelo COLABORADOR e o perdimento da multa compensatória previs-
ta na cláusula 6ª.

Resta,  portanto,  fundamentado no  próprio  acordo o  uso das  provas
produzidas pelo COLABORADOR, assim como a inaplicabilidade do regime de pena
outrora pactuado.

Assim, o MPF requer que seja desconsiderado na sentença a aplicação
dos benefícios previstos nos acordos de colaboração premiada celebrados com RO-
BERTO TROMBETA e  RODRIGO MORALES, cabendo, em decorrência do  quantum
de pena a ser fixado, o regime fechado como o regime inicial de cumprimento da
pena.

Ademais, a aplicação da pena de multa deve respeitar os mesmos crité-
rios de fixação da pena privativa de liberdade, tendo em conta, ainda, a condição fi-
nanceira de cada acusado.

Devem os réus, também, ser condenados ao pagamento das despesas
processuais.

c) Em decorrência do  quantum de pena a ser fixado aos demais réus
PAULO FERREIRA,  ROBERTO CAPOBIANCO,  JOSÉ ADELMÁRIO,  AGENOR MEDEI-
ROS, ADIR ASSAD, GENÉSIO SCHIAVINATO, ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR
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e  RENATO DUQUE,  requer-se seja determinado o regime fechado como o regime
inicial de cumprimento da pena.

Ademais, a aplicação da pena de multa deve respeitar os mesmos crité-
rios de fixação da pena privativa de liberdade, tendo em conta, ainda, a condição fi-
nanceira de cada acusado.

Devem os réus, também, ser condenados ao pagamento das despesas
processuais.

6. Considerações finais da dosimetria

Por fim, ressalte-se: estamos diante de um dos maiores casos de corrup-
ção já revelados no País. Não se pode tratar a presente ação penal sem o cuidado de-
vido, pois o recado para a sociedade pode ser desastroso: impunidade; ou, reprimen-
da insuficiente. 

A criminologia voltada ao estudo dos “crimes de colarinho branco” de-
monstra que – ao contrário do que afirmam acriticamente alguns, com base na crimi-
nologia genérica – o montante da pena e a efetividade da punição constituem relevan-
tes fatores para estancar o comportamento criminoso. Nesse sentido, por exemplo,
propugnam Neal Shover e Andy Hochstetler, professores de sociologia e criminologia
de Universidades Americanas, na obra “Choosing White-Collar Crime”, que é um estu-
do criminológico especializado nesse tipo de crime. Segundo os autores:

O crime de colarinho branco é cometido porque algumas pessoas estimam o ganho como
maior do que os riscos ou consequências de serem pegos. Vistos desta maneira, é uma política saudável de
controle do crime aumentar os riscos percebidos deles (...)”.

“[U]ma unidade de punição pode gerar um benefício maior contra crime de colarinho
branco do que a mesma unidade empregada contra crime de rua.

No mesmo sentido, aliás, estão os maiores estudiosos mundiais do tema
corrupção, como Robert Klitgaard e Rose Ackerman, que chegam a fazer uma fórmula
para indicar que a propensão ao cometimento da corrupção, por um indivíduo, corres-
ponde à análise de custos e benefícios dos comportamentos honesto e corrupto. Den-
tre os custos, destacam a punição e a probabilidade de punição.

Algo que deve ser tomado em conta, e muitas vezes é ignorado pela co-
munidade jurídica, é o fator probabilidade de punição. De fato, o crime de corrupção é
um crime muito difícil de ser descoberto e, quando descoberto, é de difícil prova. Mes-
mo quando são provados, as dificuldades do processamento de “crimes de colarinho
branco” no Brasil são notórias, de modo que nem sempre se chega à punição. Isso tor-
na o índice de punição extremamente baixo.

Como o cálculo do custo da corrupção toma em conta não só o montan-
te da punição, mas também a probabilidade de ser pego, devemos observar que é o
valor total do conjunto, formado por montante de punição vezes a probabilidade de
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punição, que deve desestimular a prática delitiva.

D. DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Por todo exposto, o Ministério Público Federal pugna pela procedência
dos pedidos de condenação da inicial acusatória nos seguintes termos:

a) a condenação de todos os denunciados na forma da capitulação da
denúncia;

b) a decretação do perdimento do produto e proveito dos crimes, ou do
seu equivalente, incluindo aí os numerários bloqueados em contas e investimentos
bancários e os montantes em espécie apreendidos em cumprimento aos mandados
de busca e apreensão, no montante de R$ 20.658.100,76, correspondente ao valor
de  vantagens  indevidas  pagas  por  JOSÉ  ALDEMÁRIO,  AGENOR  MEDEIROS,
EDISON COUTINHO, GENÉSIO SCHIAVINATO JÚNIOR e ROBERTO CAPOBIANCO
a RENATO DUQUE e PAULO FERREIRA;

c) o arbitramento cumulativo do dano mínimo, a ser revertido em favor
da  PETROBRAS,  com base  no  art.  387,  caput e  IV,  do  CPP,  no  montante  de  R$
41.316.201,52, correspondente ao dobro do valor total das vantagens indevidas pa-
gas por  JOSÉ ALDEMÁRIO, AGENOR MEDEIROS, EDISON COUTINHO, GENÉSIO
SCHIAVINATO JÚNIOR  e ROBERTO CAPOBIANCO a  RENATO DUQUE  e PAULO
FERREIRA;

d) a perda, em favor da União, de todos os bens, direitos e valores rela-
cionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes de lavagem de ativos, com
sua destinação a órgãos como o Ministério Público Federal, à Polícia Federal e à Re-
ceita Federal, que constituem órgãos encarregados da prevenção, do combate, da
ação penal e do julgamento dessa espécie de delito, nos termos do art. 7º, § 1º, da
Lei nº 9.613/98;

e) a decretação, como efeito secundário da condenação pelo crime de
lavagem de dinheiro, da interdição do exercício de cargo ou função pública de qual-
quer natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência
das pessoas jurídicas referidas no art. 9º da Lei 9.613/98, pelo dobro do tempo da
pena privativa de liberdade aplicada, consoante determina o art. 7º, II da mesma lei. 

Curitiba, 24 de julho de 2017.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República

Antonio Carlos Welter
Procurador Regional da República

Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador Regional da República

Januário Paludo
Procurador Regional da República
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Isabel Cristina Groba Vieira
Procuradora Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Julio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

Paulo Roberto G. de Carvalho
Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República
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