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Endereço: Rua Vinte e um de abril, n° 1515, Brás. São Paulo/SP (Imagem Google maps
Agosto/2017)
Mesmo Endereço para as empresas:
Candido & Oliveira Gráfica Ltda: 07/03/2013 - Atualmente
Francisco Carlos de Souza Eireli : 04/07/2016 - Atualmente
A Polícia Federal cumpriu mandado judicial de busca e apreensão na
residência de Francisco Carlos de Souza, onde apreendeu documentos societários e contábeis
das empresas LWC Editora Gráfica Ltda e Cândido & Oliveira Gráfica Ltda; revelando que:
a) Havia confusão entre ambas as pessoas jurídicas
b) Francisco Carlos de Souza (“Chicão”) era o controlador de ambas
A Polícia Federal também realizou análise das movimentações financeiras das
empresas envolvidas (SIMBA 002-PF-002574-20), obtendo resultado de relevante quantidade
de transações, bem como de valores muito elevados. 40
Movimentação Financeira das Empresas Gráficas
Empresa
Créditos Total em valores
Débitos
LW Artes Gráficas Eireli
1758
R$ 42.862.364,51 6860
Candido & Oliveira Gráfica 702
R$ 13.946.260,09 4850
TOTAL
2460
R$ 56.808.624,60 11710

Total em valores
R$ 43.062.366,39
R$ 13.823.437,63
R$ 56.885.804,02

Estas empresas, exatamente pelo tamanho, porte e mesmo localização, não
teriam capacidade de movimentar grande quantidade de dinheiro em pouco tempo – período
da quebra de sigilos bancários: De 01/07/2012 a 31/12/2013, ou seja, em 18 meses.

40

Apenso I – Fls. 24.
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V.5. Chamadas telefônicas:
Quando Ricardo Pessoa aceitou pagar a quantia de R$ 2.600.000,00 –
conforme solicitação de João Vaccari Neto, ficou decidido que a operacionalização dos
pagamentos seria entabulada através de Walmir Pinheiro Santana – diretor financeiro da UTC
Engenharia S.A. e o próprio Francisco Carlos de Souza – Chicão. O número que o próprio
Chicão lhe indicou para os contatos foi da linha 11 975798538 (Operadora VIVO) –
registrada em nome de Ronaldo Candido de Jesus; e o número da UTC indicado a Chicão era
da linha 11 981935677 (Operadora TIM).
 Número: 11 975798538 (Proprietário da linha: Ronaldo Candido de Jesus – sócio da
Candido Oliveira Gráfica Eireli – controlada pelo próprio Francisco Carlos de Souza Chicão)
 Número: 11 981935677 (Proprietário da linha: UTC ENGENHARIA S.A. Engenharia
S.A.)
Foram detectadas 11 chamadas entre estas linhas, entre os dias 23/04/2013 e
22/05/2013. Todas partiram do número 11 975798538.41
Data
23/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
30/04/2013
30/04/2013
02/05/2013
03/05/2013
06/05/2013
17/05/2013
20/05/2013
22/05/2013

Horário
10:35h
09:27h
10:31h
09:40h
15:52h
10:22h
09:35h
09:26h
08:47h
15:28h
08:53h

Chamador
11 975798538
11 975798538
11 975798538
11 975798538
11 975798538
11 975798538
11 975798538
11 975798538
11 975798538
11 975798538
11 975798538

Chamado
11 981935677
11 981935677
11 981935677
11 981935677
11 981935677
11 981935677
11 981935677
11 981935677
11 981935677
11 981935677
11 981935677

Segundo a informação 02/2016 da Polícia Federal, o tempo total de ligações
soma 8 minutos e 55 segundos.
A maior parte das ligações foi realizada em momentos nos quais a linha
número 11 975798538 estava próxima ao endereço do próprio Francisco Carlos de Souza.
Em outras duas ligações, as chamadas foram realizadas em locais próximos aos endereços
da empresa Francisco Carlos de Souza Eireli.
Em relação à linha que recebeu as chamadas, 11 981935677, a maioria delas
ocorreu quando o chip se encontrava próxima do escritório central da empresa UTC
Engenharia S.A.
41

Fonte. Informação 02/2016. IPL 0199/2016 da Polícia Federal
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Desta análise resulta dedução de que a linha n° 11 975798538, embora
registrada em nome de Ronaldo Candido de Jesus, era de fato utilizada por Francisco
Carlos de Souza – Chicão, e no período das tratativas do pagamento da propina, ele
realizou chamadas para o telefone indicado pelo diretor financeiro Walmir Pinheiro
Santana, que com ele conversou quando se encontrava próximo ou nas dependências da
UTC Engenharia S.A – para receber os valores em espécie e/ou combinar sobre os
depósitos que ocorreram no mesmo período, maio-junho/2013.
V.6. Consumo de energia das gráficas
Informação da empresa AES Eletropaulo revelaram que a empresa Candido &
Oliveira Gráfica Ltda passou a apresentar consumo de energia elétrica apenas a partir do final
do mês de junho de 201342; o que significa que esta empresa, que movimentou grandes
quantias em dinheiro e supostamente teria produzido material para a campanha para Fernando
Haddad, - e por isso restaria “dívida” de campanha - não estava operante durante o período de
campanha em 2012 – situação impensável para uma gráfica que – teoricamente – se prestou
ou deveria ter se prestado à produção de material gráfico impresso – com a intenso trabalho
de maquinário e de alta movimentação financeira constatada, que ensejaria a necessidade de
considerável consumo de energia elétrica.
V.7. Relatório de Inteligência Financeira - RIF-COAF n° 25.737-DPF43
Através da sistemática de obrigatoriedade de comunicação de operações
suspeitas,44 o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) forma uma rede de
informações hábeis a detectar situações suspeitas que podem configurar delitos de lavagem de
dinheiro.
Posteriormente, de posse das informações, o COAF realiza a sua análise e
elabora um documento denominado de RIF − Relatório de Inteligência Financeira. Este
relatório pode ser oficialmente registrado de duas formas: Em resumo, segundo disposição
na própria web page do COAF:45
O resultado das análises de inteligência financeira decorrentes de comunicações
recebidas, de intercâmbio de informações ou de denúncias, é registrado em
documento denominado Relatório de Inteligência Financeira – RIF.
O Relatório de Inteligência Financeira pode ser:

42

I.P. n° 0199/2016-11-SR/DPF/SP; fls. 665/666
A análise preliminar contida no RIF-COAF foi realizada em período de tempo diferente daquele contido no
afastamento dos sigilos bancários dos Autos.
44
Comunicação de Operações Suspeitas (COS). Disponível diretamente ao COAF através do seu site.
45
Disponível em: <http://www.coaf.fazenda.gov.br/a-inteligencia-financeira/relatorio-de-inteligenciafinanceira-rif>.
43
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 Espontâneo (de ofício): RIF elaborado por iniciativa do COAF, resultante da análise
de comunicações recebidas ou de denúncia; ou
 De intercâmbio: RIF elaborado para atendimento a solicitação de intercâmbio de
informações, por autoridades nacionais ou por Unidades de Inteligência Financeira.
Quando o resultado das análises indicar a existência de fundados indícios de
lavagem de dinheiro, ou qualquer outro ilícito, os Relatórios de Inteligência
Financeira são encaminhados às autoridades competentes, nos termos do previsto
no artigo 15 da Lei nº 9.613, de 1998: “O COAF comunicará às autoridades
competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, quando concluir pela
existência de crimes previstos nesta Lei, de fundados indícios de sua prática, ou de
qualquer outro ilícito.
No caso dos Autos, a Polícia Federal recebeu do COAF o RIF-COAF n°
25.737, cujos dados e relatos mais relevantes aos fatos aqui tratados podem ser assim
sintetizados:
- Recebedores de recursos: Janeiro/2014 – Fevereiro/2016
- Francisco Carlos de Souza Eireli - EPP: R$ 1.646.020,79
- LWC Artes Gráficas Eireli: R$ 1.646.020,04
- Axis Gráfica Ltda: R$ 914.192.34
Empresa Cândido Oliveira Gráfica Ltda.
Sócios: Ronaldo Candido de Jesus
Cauã Polichetti Lopes Maranhão, que é sócio da empresa Candido e Oliveira Gráfica
Ltda, recebe “auxílio financeiro a estudantes” da USP de R$ 586,00).
Mas a empresa movimentou R$ 43.319.965,00 entre 10/01/2014 e 29/02/2016
+ R$ 21.635.728,00 (créditos)
- R$ 21.684.237,00 (débitos)
Endereço: Loja de Pequenas Proporções.
Constituição: 23/04/2010
RIF46: “Não foram encontrados fundamentos econômicos ou legais para a movimentação
financeira, podendo configurar a existência de indícios do crime de lavagem de dinheiro”.
Até 12/2012 a movimentação do titular baseava-se no recebimento de depósitos em
cheques, algumas TEDs emitidas por outras gráficas e pagamentos de fornecedores e
cobrança/desconto com utilização de recursos, sobretudo, saques em espécie e
transferências/depósitos em favor de LWC Artes Gráficas Eireli.
A partir de julho/2014 houve uma série de recebimentos da empresa Francisco Carlos de
Souza Eireli. Entre julho e novembro/2014 efetuou 51 transferências para a conta de
Cândido, de aproximadamente R$ 1.805.000,00.
46

Fls. 3/32 do RIF
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Em novembro de 2014 e a partir de fevereiro/2015 a Cândido passou a transferir valores
para Francisco, em total de R$ 1.048.600,00, em 73 transferências de origem, sobretudo
das empresas:
a) Francisco Carlos de Souza Eireli
b) LWC Artes Gráficas Eireli
c) Axis Gráfica Ltda – ME
d) Forma Certa Gráfica Digital Ltda
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Resumo esquemático dos Fatos
Crime de Corrupção:

1. No início de 2013 Fernando Haddad do PT – Partido dos Trabalhadores, tomou posse
como Prefeito Municipal de São Paulo;
2. Havia uma dívida de sua campanha, de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) que
deveria, segundo referiram, ser paga a Gráficas;
3. Representando Fernando Haddad, e em seu nome, João Vaccari Neto, tesoureiro
nacional do PT, em abril ou maio de 2013, procurou Ricardo Pessoa, dono da UTC
Engenharia S.A. e lhe pediu que efetuasse o pagamento daquela dívida;
4. Ricardo Pessoa concordou em efetuar o pagamento, considerando uma perspectiva de
favorecimentos em contratos da UTC Engenharia S.A. com a Prefeitura de São Paulo;
5. A UTC Engenharia S.A. já havia sido beneficiada antes, pelo Governo Federal do
mesmo PT - Partido dos Trabalhadores, em contratos da Petrobrás S.A.;
a) Existia, portanto, a promessa, ainda que implícita do Governo Municipal de SP,
através do seu Prefeito, de possível favorecimento da UTC Engenharia S.A.;
b) Também existia, por parte da UTC Engenharia S.A., a perspectiva de receber
favorecimento por parte do Governo Municipal de SP, através do seu Prefeito;
6. Ricardo Pessoa indicou a João Vaccari Neto, o diretor financeiro da UTC Engenharia
S.A., Walmir Pinheiro Santana; enquanto João Vaccari Neto indicou Francisco Carlos
de Souza (vulgo “Chicão”) – para ambos conversarem a respeito da forma do
pagamento;
7. Walmir Pinheiro Santana conseguiu abaixar o valor prometido para R$ 2.600.000,00
ao invés dos R$ 3.000.000,00 solicitados;
8. Ambos acertam as formas do pagamento:
a) Entrega de dinheiro espécie da UTC Engenharia para Chicão;
b) Através de transferências bancárias
Crimes de Lavagem de Dinheiro:

9. A UTC Engenharia S.A. simulou contratos de prestações de serviços com Ricardo
Trombeta;
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10. A UTC Engenharia S.A. entregou, através do doleiro Alberto Youssef, em datas
diversas, dinheiro em espécie para Chicão, que ia buscar os valores na garagem da
empresa do doleiro;
11. Dos contratos de prestações de serviços simulados, Ricardo Trombeta retirava para si
um valor percentual e repassava o restante a Alberto Youssef, doleiro utilizado pela
UTC Engenharia S.A. para manter uma espécie de “conta” de Caixa 2, para
pagamento de valores não declarados e também para valores de propinas;
12. Alberto Youssef utilizou empresas de “Laranjas” para transferir os valores, de forma a
ocultar e dissimular a sua origem;
13. Estas empresas, por fim, transferiram os valores para as Gráficas que eram controladas
por Chicão.
VII. Configuração:
Com a análise jurídica das ações descritas, torna-se evidenciado que nos
Inquéritos da Polícia Federal - IPL n° 0199/2016-11 DELECOR/SR/PF/SP e IPL n°
414/2015-11 há conteúdo de vasto material contendo evidências, elementos de provas e
provas da prática de crime eleitoral além de atos de improbidade administrativa 47.
Em relação aos fatos específicos aqui descritos, que também fazem parte dos
mesmos Inquéritos Policiais; afiguram-se práticas dos delitos:
Corrupção passiva
Código Penal. 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.
Corrupção ativa
Código Penal. Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público,
para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Associação Criminosa
Código Penal. Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico
de cometer crimes:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Lavagem de dinheiro
Lei 9.613/98.
Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal.
47

Objetos de Ações judiciais próprias e específicas.
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Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa.
§ 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens,
direitos ou valores provenientes de infração penal: [...]
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em
depósito, movimenta ou transfere
VII.1. Condutas.
Fernando Haddad: Prefeito da cidade de São Paulo, recém-eleito (2013), em início
de um mandato de quatro anos, detendo o poder de, em razão de suas funções, ainda que em
perspectiva de hipótese e mesmo que não se concretizasse, qualquer contrapartida para a
empresa UTC Empreiteira S.A.; solicitou e recebeu indiretamente, vantagem indevida de R$
2.600.000,00.
Depois, agiu por interpostas pessoas de forma a dissimular a natureza, a origem, a
localização e a movimentação dos valores provenientes, direta e indiretamente, daquela
infração penal.
João Vaccari Neto: Então tesoureiro nacional do PT – Partido dos Trabalhadores,
mesmo partido do Prefeito da cidade de São Paulo, recém-eleito, em início de um mandato de
quatro anos Fernando Haddad; agiu em nome dele e nos mesmos termos, solicitou e recebeu
indiretamente, vantagem indevida de R$ 2.600.000,00.
Depois, agiu por interpostas pessoas de forma a dissimular a natureza, a origem, a
localização e a movimentação dos valores provenientes, direta e indiretamente, daquela
infração penal.
Francisco Carlos de Souza: Interposta Pessoa, controlador das Gráficas para onde os
recursos foram ao final destinados. Recebeu, em nome de Fernando Haddad e de João Vaccari
Neto, direta e indiretamente, vantagem indevida de R$ 2.600.000,00.
Depois, agiu por si e por interpostas pessoas de forma a dissimular a natureza, a
origem, a localização e a movimentação dos valores provenientes, direta e indiretamente,
daquela infração penal.
Ricardo Ribeiro Pessoa: Acionista controlador da Holding UTC Participações, da
qual pertence a UTC Engenharia S.A.; ofereceu, prometeu e entregou efetivamente ao PT –
Partido dos Trabalhadores, e a Fernando Haddad, João Vaccari Neto e Francisco Carlos de
Souza, direta/indiretamente, vantagem indevida de R$ 2.600.000,00; para, ainda que em mera
perspectiva, determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.
Depois, agiu, por interpostas pessoas para ocultar ou dissimular a utilização de bens,
direitos ou valores provenientes daquela infração penal.
Walmir Pinheiro Santana: Diretor Financeiro da UTC Engenharia S.A., negociou,
em nome de Ricardo Ribeiro Pessoa, oferta, promessa e entrega, efetivamente ao PT – Partido
dos Trabalhadores, e a Fernando Haddad, João Vaccari Neto e Francisco Carlos de Souza,
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indiretamente, vantagem indevida de R$ 2.600.000,00; para, ainda que em mera perspectiva,
determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.
Depois, agiu, por interpostas pessoas para ocultar ou dissimular a utilização de bens,
direitos ou valores provenientes daquela infração penal.
Alberto Youssef: Interposta Pessoa - operador dos pagamentos das vantagens
indevidas de R$ 2.600.000,00; para dissimular a utilização daqueles valores provenientes de
infração penal, os recebeu, teve em guarda, em depósito, os movimentou e transferiu.
Nesse contexto, cada qual dos denunciados exercendo uma função definida e
planejada, ainda com terceiras pessoas cujas condutas serão apuradas de forma mais detalhada
em outra investigação, todos associaram-se informalmente, para o fim específico de praticar
crimes de corrupção – passiva e ativa, e lavagem de dinheiro.

VIII. Capitulação Penal:
Em face de todo o exposto, DENUNCIO:
Fernando Haddad: Como incurso nas penas dos artigos 317 caput e 288 caput,
ambos do Código Penal; c.c. artigo 1° caput da Lei 9.613/98 c.c. artigo 71 caput do Código
Penal; todos c.c. artigo 69 caput do Código Penal.
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João Vaccari Neto: Como incurso nas penas dos artigos 317 caput e 288 caput,
ambos do Código Penal; c.c. artigo 1° caput da Lei 9.613/98 c.c. artigo 71 caput do Código
Penal; todos c.c. artigo 69 caput do Código Penal.
Francisco Carlos de Souza: Como incurso nas penas dos artigos 317 caput e 288
caput, ambos do Código Penal; c.c. artigo 1° caput da Lei 9.613/98 por duas vezes (transporte
de dinheiro e recebimento pelas gráficas) c.c. artigo 71 caput do Código Penal; todos c.c.
artigo 69 caput do Código Penal.
Ricardo Ribeiro Pessoa: Como incurso nas penas dos artigos 333 caput e 288 caput,
ambos do Código Penal; c.c. artigo 1° caput da Lei 9.613/98 c.c. artigo 71 caput do Código
Penal; todos c.c. artigo 69 caput do Código Penal.
Walmir Pinheiro Santana: Como incurso nas penas dos artigos 333 caput e 288
caput, ambos do Código Penal; c.c. artigo 1° caput da Lei 9.613/98 c.c. artigo 71 caput do
Código Penal; todos c.c. artigo 69 caput do Código Penal.
Alberto Youssef: Como incurso nas penas do artigo 288 caput do Código Penal; c.c.
artigo 1° § 1° II da Lei 9.613/98 por duas vezes (entrega para transporte de dinheiro e
pagamento pelas gráficas) c.c. artigo 71 caput do Código Penal; ambos c.c. artigo 69 caput do
Código Penal.
Requeiro que sejam todos citados e processados nos termos da Lei até final
condenação, ouvindo-se oportunamente, durante a instrução criminal, as pessoas abaixo
arroladas:
ROL:
- Dr. João Luiz Moraes Rosa: Delegado Polícia Federal
- Felipe de Lanna Sette Fiuza Lima: Escrivão Polícia Federal
- Paulo Victor Mann Habirian Baker: Agente Polícia Federal
- Roberto Trombeta (fls. 73)
- Zuleica Lopes Maranhão de Souza (fls.66)
- Cauã Polichetti Lopes Maranhão (fls. 70)

São Paulo, 3 de setembro de 2018

Marcelo Batlouni Mendroni
Promotor de Justiça – GEDEC
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