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O emprego dos recursos públicos federais seria dividido entre diversas áreas, com 

destaque para a área de MONTAGEM ELETROMECÂNICA, que receberia R$ 3,172 bilhões. A esta 

área referem-se, justamente, os fatos que deram ensejo aos crimes narrados nesta denúncia. 

É importante registrar, desde logo, que as investigações revelaram que, no âmbito 

da Eletronuclear, as fraudes aos processos licitatórios e obtenção de vantagem indevida ocor-

reram de modo semelhante ao do esquema descortinado em relação à Petrobras, no âmbito da 

Operação Lava Jato I . 

O Edital de Pré-Qualificação GAC.T/CN-005/11 almejava selecionar empresas 

para participar de futura Concorrência Pública, cujo objeto seria a contratação para serviços de 

MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE Mata 3. Esses serviços foram divididos em dois pacotes: um 

contendo serviços associados ao sistema primário (nuclear); e o outro, ao secundário (conven-

cional). 

A pré-qualificação também foi dividida em duas etapas. Os documentos das duas 

etapas foram apresentados de uma só vez. Na primeira etapa, ocorreu a habilitação jurídica, 

fiscal, econômica e técnica dos participantes, sendo que apenas dois Consórcios foram habili-

tados: UNA 3 E ANGRA 3. Contra o resultado desta primeira etapa, insurgiu-se o Consórcio 

Construcap-Orteng perante o Tribunal de Contas da União. 

Os vícios apontados no edital de pré-qualificação ensejaram a instauração do Pro-

cesso TC 011.765/2012-7 na referida Corte de Contas. 

Posteriormente, também instaurou-se no TCU o Processo n° 009.439/2013-7, com 

a finalidade de fiscalizar a execução das obras de construção e o cumprimentos de determina-

ções do Tribunal proferidas em relação ao Edital de Concorrência GAC.TCN-003/13 e ao 

Contrato NCO-223/83. 

Neste cenário de incertezas quanto à possibilidade de contratação dos CONSÓRCIOS 

UNA 3 e ANGRA 3, Ricardo Ribeiro Pessoa — representante da UTC Engenharia S/A, líder do 

CONSÓRCIO UNA 3 e de todo o cartel — recebeu sugestão de Othon Pinheiro, então Presidente da 

Eletronuclear, de que deveria fazer gestões junto ao Tribunal de Contas da União, a fim de 

manter as decisões favoráveis às empresas envolvidas. 

1  Othon Luiz Pinheiro da Silva, ex-Diretor Presidente da empresa Eletronuclear, preso na 162  fase da Operação 
Lava Jato, foi condenado à pena de 43 (quarenta e três anos de reclusão) pelos crimes de corrupção passiva, de 
lavagem de dinheiro e de organização criminosa, nos autos do processo n° 0510926-86.2015.4.0/5101, que tra-
mitou na 7' Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. 
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Para tanto, sugeriu-se a Ricardo Ribeiro Pessoa contactar TiAco CEDRAZ LEITE 

OLIVEIRA, advogado e filho do Ministro do Tribunal de Contas da União AROLDO CEDRAZ DE 

OLIVEIRA. 

Ricardo Ribeiro Pessoa, em sede de colaboração premiada, apresentou informa-

ções que secundam, portanto, a prática do crime de tráfico de influência relacionado à contra-

tação, pela Eletronuclear, do CONSÓRCIO ANGRAMON, formado pela fusão entre o CONSÓRCIO 

UNA 3 e CONSÓRCIO ANGRA 3, vencedores da concorrência destinada à execução dos dois paco-

tes da MONTAGEM ELETROMECÂNICA DA USINA TERMONUCLEAR ANGRA 3. 

1.1 — FORMAÇÃO DO CONSÓRCIO ANGRAMON E DESDOBRAMENTOS ILÍCITOS 

O colaborador Henrique Pessoa Mendes Neto2  revelou a linha cronológica dos 

atos ilícitos, desde a constituição do Consórcio responsável pela MONTAGEM ELETROMECÂNICA 

DE ANGRA 3 até o pagamento das vantagens indevidas. 

O referido colaborador afirmou que, no início do processo licitatório para a 

MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ANGRA 3, as empresas interessadas na licitação mantiveram 

tratativas que resultaram na composição dos CONSÓRCIOS UNA 3 E ANGRA 3, combinaram pre-

ços e definiram os ganhadores. 

Além disso, as empresas, por seus representantes, também atuaram para obter in-

formações confidenciais diretamente da Eletronuclear, repassadas por Luiz Soares, Luiz Mes-

sias, José Eduardo Costa Manos e Othon Pinheiro3  - executivos da Eletronuclear -, antes da 

publicação do edital, o que lhes possibilitou obter alterações nos documentos públicos da lici-

tação, a fim de restringir a concorrência e garantir que se sagrariam vencedores naquele certa-

me. 

As empresas efetivamente conseguiram influenciar o conteúdo do referido edital, 

com ajustes nas cláusulas das minutas dos futuros contratos, nas especificações técnicas e no 

próprio edital, que foram feitos por atuação de Luiz Messias e Costa Mattos, conforme já de-

vidamente pontuado no processo que resultou na condenação destes, entre outros, em ação ju-

dicial em curso no Rio de Janeiro. 
2 	Termo de depoimento n° 01 do acordo de colaboração premiada firmado entre MPF e o Grupo Odebrecht, 

homologado pelo Supremo Tribunal Federal. 
3 Os representantes da Eletronuclear foram denunciados na primeira instância, com sentença condenatória 

proferida pelo juízo da 7a  Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, na ação penal 0510926-
86.2015.4.02.5101. 
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Henrique Pessoa Mendes Neto também afirmou que Othon Pinheiro, Luiz Soares 

e Luiz Messias queriam que as empresas Queiroz Gaivão, EBE e Techint participassem do 

projeto e integrassem o grupo responsável pela MONTAGEM DE ANGRA 3, com o claro objetivo 

de beneficiar a todos. 

Com a interferência e apoio dos dirigentes da Eletronuclear envolvidos no esque-

ma de corrupção para favorecimento de interesses privados, sete empresas constituíram dois 

Consórcios formais, resultante de ajustes espúrios: 

CONSÓRCIO UNA 3, composto por UTC Engenharia S/A (líder), CCCC, AG e CNO 

CONSÓRCIO ANGRA 3, composto por QG (líder), EBE e Techine. 

A Empresa Eletronuclear definiu que a licitação para contratar a MONTAGEM 

ELETROMECANICA DE ANGRA 3 seria feita em dois pacotes (Pacote Convencional e Pacote Nucle-

ar). Diante disso, os representantes das referidas empresas combinaram que os dois consórcios 

dividiriam os dois pacotes entre si e manteriam as tratativas como um único grupo, mediante 

ações coordenadas e acompanhamento conjunto da licitação, apesar de, formalmente, apresen-

tarem-se na licitação como consórcios separados. 

A Empresa UTC Engenharia S/A passou, então, a atuar como líder das sete empre-

sas e dos dois consórcios, motivo pelo qual as tratativas de pagamento de vantagens indevidas 

aos denunciados foram feitas por Ricardo Ribeiro Pessoa, seu então presidente. 

Ricardo Pessoa conduziu as tratativas com a Eletronuclear diretamente com Othon 

Luiz Pinheiro da Silva (Presidente da Empresa Eletronuclear à época dos fatos) e, no patamar 

operacional, por intermédio de Antônio Carlos Miranda (então Diretor da Empresa UTC En-

genharia) com os Diretores da Eletronuclear à época, Luiz Messias e Luiz Soaress. 

Na fase de pré-qualificação, iniciada pelo Edital de 12.08.2011, a Eletronuclear re-

cebeu dois envelopes de cada participante: um contendo a documentação da primeira etapa e o 

outro com a metodologia executiva. O certame contou com a presença de cinco licitantes, sen-

do quatro organizados em Consórcio e urna empresa isolada: CONSÓRCIO UNA 3; 

CONSÓRCIO ANGRA 3; Consórcio Itaorna (Construtora OAS Ltda. e SOG Óleo e Gás S/A.); 

4  Verifica-se uma expansão do cartel da PETROBRAS para as licitações destinadas à MONTAGEM 

ELETROMECANICA DE ANGRA 3, com a adoção do mesmo modus operandi: reuniões entre as licitantes, escolha 
de pacotes, discussões prévias de preços e propostas, bem como pagamentos de vantagem indevida a 
gestores públicos para atendimento de interesses das empresas cartelizadas. 
Fatos descritos e objeto da ação penal 0510926-86.2015.4.02.5101 — r VFC/RJ. 
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Consórcio Construcap-Orteng (Construcap - CCPS Engenharia e Comércio S/A. e Orteng 

Equipamentos e Sistemas Ltda.); e a Empresa Slcanska do Brasil Ltda. 

OS CONSÓRCIOS UNA 3 E ANGRA 3 foram OS únicos pré-qualificados, tendo ocorrido 

impugnações administrativas de todas as partes. 

Os representantes das sete empresas integrantes dos CONSÓRCIOS UNA 3 e ANGRA 3 

acertaram e, de fato, implementaram, de forma coordenada e dissimulada, a impugnação recí-

proca quanto à pré-qualificação um do outro e, juntos, atuariam para manter a desqualificação 

dos concorrentes Consórcio Itaoma e o Consórcio Construcap-Orteng. Este último, inclusive, 

impetrou dois mandados de segurança na Justiça Federal contra a decisão de desqualificá-lo 

sem êxito em primeira e em segunda instâncias ao final dos processos6. 

O Consórcio Construcap-Orteng, desqualificado administrativamente nesta fase 

inicial, representou ao TCU postulando sua manutenção no certame. O feito foi autuado com 

o n° 011.765/2012-7, cabendo sua relatoria ao Ministro Raimundo Carreiro, que concedeu li-

minar para que aludido consórcio prosseguisse no processo de licitação. 

Nesse contexto, Ricardo Ribeiro Pessoa contactou Taco CEDRAZ, pretendendo re-

solver o problema perante o TCU, dado o concreto risco de que todo o processo de Pré-Quali-

ficação fosse anulado pela Corte de Contas. 

Necessário destacar que neste contato com TIAGO CEDRAZ entabulou-se o tráfico 

de influência, pois deu-se em razão de seu parentesco com o Ministro do Tribunal de Contas 

da União AROLDO CEDRAZ DE OLWEIRA (genitor) e ensejou que ele solicitasse e obtivesse van-

tagem indevida a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público, mediante a in-

gerência de TIAGO CEDRAZ, direta e indireta, por meio de tratativas com o seu pai e com o pró-

prio relator, Raimundo Carreiro, na tramitação do Processo 011.765/2012-17 e, posterior-

mente, do Processo n° 009.439/2013-7. 

Com efeito, Ricardo Ribeiro Pessoal confirmando seu relato anterior, afirmou que 

TIAGO CEDRAZ lhe disse que influiria no julgamento do TCU, notadamente em face de Rai- 

6  Processo 0005485-89.2012.4.02.5101, que tramitou na 24a Vara da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, 
questionando a inabilitação para disputa do Pacote 2; Processo 0005490-14.2012.4.02.5101, que tramitou na 
mesma Vara questionando a inabilitação para disputa do Pacote 1 

7  O primeiro relato foi prestado no Termo de colaboração n° 4 (fls. 62/75). Por sua vez, a oitiva do 
colaborador no inquérito ocorreu às fls. 557/559. 
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mundo Carreiro e resolveria o julgamento no TCU do processo acerca das impropriedades 

existentes em ANGRA 38: 

"Que com relação a THIAGO CEDRAZ, conheceu CEDAM no Rio de Janeiro, por 
meio do sócio deste, à época: TOURINHO DANTAS; QUE, THIAGO CEDRAZ foi con-
tratado pelo declarante em razão de o mesmo apresentar ao declarante informações privi-
legiadas, por antecipadas, notadamente registros da área técnica do TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO; QUE ao receber informações de maneira antecipada, a UTC tinha 
mais tempo para se preparar tecnicamente, com a produção de memoriais, etc, bem como 
se preparar politicamente, acionando os meios necessários para que parlamentares inter-
cedessem junto ao Comitê de Obras Irregulares...QUE, THIAGO CEDRAZ era uma pes-
soa discreta e sempre se fazia presente sozinho na sede da UTC; QUE com relação ao 
Ministro RAIMUNDO CARREIRO, como dito, foi ele citado por THIAGO CEDRAZ, 
na ocasião do processo TCU, com relação a ANGRA 3; QUE THIAGO CEDRAZ\ disse 
que tinha contato com RAIMUNDO CARREIRO e por meio dele iria resolver o julga-
mento acerca da impropriedades ditas como existentes no contrato de ANGRA 3...". 

Após a pré-qualificação e julgamento do Processo 011.765/2012-7 pelo TCU con-

firmando a desqualificação dos outros licitantes, seguiu-se a fase de Concorrência, com a pu-

blicação do edital para habilitação e apresentação de propostas comerciais que, de forma iné-

dita, possibilitava a junção dos dois grupos pré-qualificados em um Consórcio único mediante 

concessão de desconto preestabelecido de 6% (seis por cento) sobre o valor globa19. 

Durante esta fase, as empresas representantes dos CONSÓRCIOS UNA 3 E ANGRA 3 

continuaram as tratativas para a formulação da proposta, considerando a possibilidade de jun-

ção formal dos dois consórcios. No entanto, os Consórcios mantinham equipes de propostas 

separadas e de orçamentos individualmente elaborados, para manter as aparências de ausência 

de concentração e de competitividade. 

Os representantes das sete empresas já mencionadas - que viriam a ser os mem-

bros do Conselho do CONSÓRCIO ANGRAMON - reuniam-se quando necessário tratar algum tema 

especifico. Os encontros entre seus representantes ocorriam sempre no escritório da UTC no 

Rio de Janeiro. Parte do grupo acessava a sala de reunião pelo 28° andar e parte do grupo 

acessava pelo 27° andar, onde funcionava a Constran (empresa controlada pela UTC), e utili-

zava escada interna, conforme detalhado por Henrique Pessoa Mendes Neto19. 

Com o prosseguimento do certame e assinatura do contrato, instaurou-se novo 

processo no Tribunal de Contas da União, autuado com o número 009.439/2013-7, com a fi- 
Tiago Cedraz, inclusive, teria informações privilegiadas no âmbito do TCU. 

9  Conforme a Cláusula 12.8, a qual, segundo o colaborador Henrique Pessoa Mendes Neto, foi inserida no 
edital mediante acertos ilícitos com diretores da Eletronuclear. 

10 	Conforme Termo de Declarações de fls. 1884/1887. 
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nalidade de promover auditoria com o objetivo de fiscalizar as obras de construção da Usina 

Termonuclear de ANGRA 3, incluindo o cumprimento de determinações do Tribunal com rela-

ção ao Contrato NCO-223/83 — obras civis — e a análise do Edital de Concorrência 

GAC.TCN-003/13 — MONTAGEM ELETROMECÂNICA. 

Neste processo, mais uma vez, ocorreu atuação indevida em favor do cartel, espe-

cialmente no que diz respeito ao orçamento da contratação. 

Os representantes das empresas dos dois Consórcios reuniram-se para definição da 

"estratégia de venda", que consistia na combinação dos preços e dos vencedores de cada pa-

cote, além de questões técnicas e operacionais para o trabalho conjunto. Os representantes das 

empresas alinharam os preços e ajustaram que ambos os pacotes seriam vencidos pelo 

CONSÓRCIO UNA 3, que posteriormente abdicaria do pacote de menor valor em favor do 

CONSÓRCIO ANGRA 3, uma vez que pelo edital não poderia haver um mesmo vencedor para os 

dois pacotes". 

Conforme o ajuste entabulado pelos representantes das sete empresas, os dois gru-

pos ofereceram propostas à Eletronuclear em novembro de 2013: o CONSÓRCIO UNA 3 sa-

grou-se vencedor em ambos os pacotes, tendo optado pelo Pacote 2, e o CONSÓRCIO ANGRA 3 

aceitou formalmente executar o Pacote 1, pelos preços (global e unitários) ofertados pelo UNA 

3. 

O edital da concorrência previa um desconto no orçamento caso as vencedoras de 

cada pacote optassem pela execução conjunta das obras. Diante disso, os referidos consórcios 

promoveram estudo técnico para avaliar qual o desconto adequado ao presente caso. Oferece-

ram, por fim, o desconto de 6% (seis por cento) já constante do edital, cláusula 12.8. Nestas 

condições, formou-se o CONSÓRCIO ANGRAMON, composto pelas 7 empresas integrantes dos 

CONSÓRIOS UNA 3 E ANGRA 3, contratado para a execução dos dois pacotes da MONTAGEM 

ELETROMECÂNICA DA USINA DE ANGRA 3. 

Em 19/09/2014, assinou-se o Termo de Aditamento n° 1 aos Contratos n° 

GAC.TCT-4500167239 (Pacote 1) e GAC.TCT-4500167242 (Pacote 2), passando a figurar o 
Aqui fica claro que a Única condicionante exigida pelo TCU quando do julgamento do Processo 
011.765/2012-7 (fase de Pré-Qualificação), consistente em que o objeto do pacote somente fosse adjudicado 
à segunda colocada se aceitasse pagar o valor da proposta feita pela primeira colocada, não tinha nenhuma 
eficácia no que diz respeito a gerar economia em favor da Eletronuclear, pois os valores que seriam ofertados 
foram previamente combinados entre os licitantes. Ademais, a área técnica do TCU alertou acerca da 
possibilidade de combinação de preços, urna vez que apenas dois licitantes foram pré-qualificados para 
concorrer a dois pacotes, conforme consta no Relatório da SECOB nesse processo. 
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CONSÓRCIO ANGRAMON como contratado para ambos os pacotes. As obras tiveram início entre 

os meses de setembro e outubro de 2014. 

A instauração do Processo TC 011.765/2012-7 e, posteriormente, do Processo TC 

009.439/2013-7 ensejou novamente TIAGO CEDRAZ LErrE a solicitar e obter vantagens indevi-

das a Ricardo Pessoa, com o pretexto de influir em atos de servidores do Tribunal de Contas 

da União e do Ministro Raimundo Carreiro, no exercício das funções que exercem na referida 

Corte. 

Registre-se que o desfecho dos processos no TCU foi favorável aos pleitos do 

CONSÓRCIO ANGRAMON, mesmo diante de manifestação contrária da área técnica do TCU, que 

apontava graves irregularidades a respeito da existência de exigências editalícias que elimina-

vam a competitividade do certame aberto pela Eletronuclear (GAC T/CN-005/11). 

Os atos ilícitos confessados e revelados pelos colaboradores foram comprovados 

por provas colhidas no inquérito, materializando a prática e a autoria dos crimes denunciados. 

Esta denúncia refere-se, portanto, especificamente, a fatos relativos aos crimes de 

tráfico de influência, praticados para influir nos atos de funcionários públicos nos Processos 

011.765/2012-7 e 009.439/2013-7, no âmbito do Tribunal de Contas da União, para favoreci-

mento de interesses do CONSÓRCIO ANGRAMON, contratado para a execução da MONTAGEM 

ELETROMECANICA DA USINA TERMONUCLEAR DE ANGRA 3. 

- Dos FATOS 

11.1 — DA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E DOS ILÍCITOS 

PRATICADOS 

II. 1. 1. Do Processo 011.765/2012-7 

Como relatado no tópico anterior, além de promover o ajuizamento de ação peran- 

te a Justiça Federal da 28  Região, o Consórcio Construcap-Orteng também questionou os atos 

de pré-qualificação, no Tribunal de Contas da União, cuja relatoria ficou a cargo do Ministro 

Raimundo Carreiro, no Processo TC 011.765/2012-7. 

Da análise do referido processo e do Acórdão TCU n° 3238/2012 repontam inter-

corrências várias na tramitação naquela Corte, assim como a atuação ilícita dos denunciados 
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TIA.Go CEDRAZ e MOLDO CEDRAZ em favor dos interesse da UTC e dos dois Consórcios habili-

tados na primeira etapa da pré-qualificação. 

Em 24/4/2012, o Consórcio Construcap-Orteng postulou ao Tribunal de Contas da 

União medida cautelar, que lhe assegurasse prosseguir no certame para o qual fora inabilitado, 

ao argumento de haver na espécie risco iminente de uma futura decisão perder a eficácia, caso 

a Eletronuclear lhe devolvesse o envelope relativo à metodologia de execução dos serviços, 

que seria objeto de avaliação na segunda etapa do processo de pré-qualificação, prevista para 

o dia 24/04/2012. Fundamentou, ainda, seu pedido em diversas irregularidades no Edital de 

Pré-Qualificação, referente aos serviços de MONTAGEM ELETROMECÂNICA DA USINA NUCLEAR 

DE ANGRA 3. 

Neste mesmo dia, o Ministro Raimundo Carreiro admitiu a representação do Con-

sórcio excluído e determinou, cautelarmente, que a Eletronuclear mantivesse sob sua guarda 

os envelopes contendo a metodologia de execução, apresentados pelo Consórcio. Por fim, fi-

xou o prazo de quinze dias para que o responsável pela condução do procedimento na Eletro-

nuclear apresentasse os esclarecimentos que julgasse necessários. 

Em sua colaboração premiada, Ricardo Pessoa confessou que, ao contactar Timo 

CEDRAZ, COM o intuito de viabilizar a contratação dos Consórcios UNA 3 e ANGRA 3, este solici-

tou-lhe o pagamento mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) enquanto tramitasse o 

processo em curso no Tribunal de Contas da União, a pretexto de influir em atos que seriam 

praticados por servidores públicos na referida Corte. 

TIAGO CEDRAZ LEITE OLIVEIRA é filho do Ministro do Tribunal de Contas da União 

MOLDO CEDRAZ e, agindo com o pai, fez a solicitação de vantagem indevida a Ricardo Pessoa 

em troca da influência daquele nos processos em trâmite no Tribunal de Contas que envolvi-

am a UTC Engenharia S/A, sob a relatoria do Ministro Raimundo Carreiro. 

A partir do mês de maio de 2012, TIAGO CEDRAZ passou a frequentar com regulari-

dade a sede da UTC, período que coincide com o início da tramitação do Processo 

011.765/2012-7 no TCU. De fato, ele esteve 10 (dez) vezes na sede da UTC no período de 18 

de maio a 05 de outubro, data da última visita antes do julgamento do processo, ocorrido em 

28/11/2012 (fls. 562/565). 
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Os valores solicitados e obtidos por TIAGO CEDRAZ foram entregues por Ricardo 

Pessoa ao longo de 2012, 2013 e 2014 por intermédio de LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA12, pri-

mo de naco CEDRAZ. Note-se que a obtenção das vantagens indevidas foi feita em diversas 

ocasiões sucessivas com participação de LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, vez que este recebia o 

dinheiro em espécie na sede da UTC em São Paulo, durante todo o tempo de tramitação dos 

processos no Tribunal de Contas da União. 

Há notar que, conforme planilha de entrega das vantagens indevidas apresentada 

pelo correu colaborador Ricardo Pessoa (fl. 560), as entregas mensais da vantagem indevida a 

'ruce) CEDRAZ feitas pela UTC começaram logo depois dos primeiros contatos deste com Ri-

cardo Pessoa, em 13/06/2012. 

Neste entretempo, em 04/05/2012, a Eletronuclear interpôs agravo contra a deci-

são cautelar do Ministro Relator Raimundo Carreiro. No documento, a empresa apresentou 

suas razões e pediu que a representação fosse rejeitada no mérito, dadas as necessidades do 

empreendimento ANGRA 3, que já se encontrava com suas obras civis em estado avançado e na 

iminência da execução da MONTAGEM ELETROMECANICA. 

Há, aqui, ressaltar que a área técnica do TCU (Secretaria de Fiscalização de Obras 

— SECOB 3) registrou em seu relatório que, por diversas vezes, a Eletronuclear baseou-se em 

critério não objetivo para desclassificar o Consórcio Construcap-Orteng, acrescentando que o 

estabelecimento de critério reservado, não conhecido previamente pelos licitantes, fere a Lei 

8.666/1993. Além disso, destacou que a Eletronuclear valeu-se de exacerbado formalismo 

para desconsiderar o atestado de capacidade técnica do Consórcio Construcap-Orteng. 

O relatório da SECOB 3 revela indícios suficientes de que houve ajuste nos requi-

sitos do Edital de Pré-Qualificação dos licitantes, no que se refere ao critério estabelecido para 

a definição dos quantitativos mínimos, de modo a favorecer os CONSÓRCIOS UNA 3 e ANGRA 

3.: 

12 	Termo de Colaboração n°4 de Ricardo Pessoa (fls. 62/65): "QUE TIAGO CEDRAZ também ajudou o de- 
clarante no tema de ANGRA III junto ao TCU; QUE TIAGO CEDRAZ disse: 'eu vou entrar no cir-
cuito" (...) "QUE LUCIANO ARAÚJO também era pessoa que retirava os cinquenta mil mensais devi-
dos a TIAGO CEDRAZ; QUE existem registros de entrada de LUCIANO ARAÚJO na UTC; QUE o tele-
fone celular de LUCIANO ARAÚJO era (11) 98211-6900". 
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O CONSÓRCIO ANGRA 3 atendeu ao subitem 5.7.2.2.5 com o exato número mínimo 
de cubículos exigido.  Ou seja, um simples arredondamento do percentual exigido 
de 25,62% para 26%, seria suficiente para tornar esse consórcio inabilitado». 

Por fim, a área técnica do TCU fez importante observação sobre a inexistência de 

competitividade no certame, afinal, como existiam apenas dois licitantes para dois pacotes 

distintos, já se conhecia os nomes dos consórcios que seriam vencedores. 

A previsão se confirmou: os Consórcios ANGRA 3 e UNA 3 sagraram-se vencedores 

com preços próximos ao máximo, a confirmar a declaração de Ricardo Pessoa de que o resul-

tado decorreu de simulação engendrada a fim de que o CONSÓRCIO UNA 3 apresentasse a me-

lhor proposta para ambos os pacotes e, posteriormente, abdicasse do pacote de menor valor 

em favor do CONSÓRCIO ANGRA 3, que somente teria adjudicado em seu favor o objeto do certa-

me se aceitasse o menor preço oferecido entre todos os lances - ou seja, aquele que foi ofereci-

do por UNA 3. 

A condição imposta para adjudicação pelo CONSÓRCIO ANGRA 3 foi a única exigên-

cia também constante da decisão do Ministro Raimundo Carreiro: 

39 Para minimizar esse efeito negativo, considero importante recomendar à Eletronuclear 
que, ao fixar as regras para a fritura licitação, condicione a adjudicação do objeto à 
aceitação, pela adjudicatária, do menor preço oferecido entre todos os lances, à 
semelhança do procedimento preconizado no art. 4°, inciso XVII, da Lei 10.520/2002 
(Lei do Pregão). Essa medida se justifica diante da possibilidade de uma única licitante, 
entre as duas participantes, ofertar o menor preço para ambos os pacotes. Em tal 
hipótese, as regras da Pré-Qualificação imporiam a adjudicação de apenas um lote pelo 
menor preço, o que afrontaria o principio da economicidade e o próprio objetivo basilar 
das licitações que é a obtenção da "melhor proposta", conforme o capta do art. 3° da Lei 
8.666/93. [2: XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI [hipóteses em que o 
objeto não puder ser adjudicado ao ofertante da melhor proposta], o pregoeiro poderá 
negociar diretamente com o proponente [autor da melhor proposta em condições de 
cumprir o objeto] para que seja obtido preço melhor;]" Trecho do Acórdão TCU n° 
3238/2012. 

Vê-se que eram muitos os motivos para anular a Pré-Qualificação GAC.T/CN-

005/11. Essa foi a posição da área técnica do TCU - inclusive reiterada. As investigações de-

monstraram que os técnicos da Corte de Contas estavam certos, pois a competitividade na pré-

qualificação para MONTAGEM ELETROMECANICA DE ANGRA 3 foi inexistente. Além disso, estabe- 

13 	O executivo da CNO Henrique Pessoa Mendes Neto deixou claro em seu depoimento que os quantitativos da 
Pré-Qualificação em questão foram definidos através de arranjos, estudo e ensaios trabalhados em conjunto 
com a ELETRONUCLEAR de forma que permitisse que o grupo de empresas cartelizadas se pré-
qualificasse, conforme consta no Termo de Depoimento n° 1 da Colaboração feita entre o executivo e o MPF 
(minuto 22 da gravação). 
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leceram-se os requisitos de pré-qualificação de forma a dificultar que outras empresas os 

preenchessem e, por outro lado, que as empresas do cartel os atendessem. 

Retomando a análise do processo no TCU, observa-se que ele foi retirado de pauta 

quatro vezes, por determinação do Relator Raimundo Carreiro, à luz das respectivas funda-

mentações: 

em 27/6/2012, para melhor estudo da matéria pelos demais membros do Co-

legiado; 

em 4/7/2012, a pedido dos novos advogados constituídos pela Eletronuclear; 

em 11/7/2012, a pedido da Advocacia-Geral da União, que pretendia ingres-

sar no feito como parte interessada; e 

em 26/9/2012, para análise, pela unidade técnica, de novos memoriais apre-

sentados pelas partes interessadas (devolvido pela unidade técnica em 

09/11/2012). 

Quando finalmente pautado, na sessão de 14/11/2012, o Ministro AROLDO CEDRAZ, 

a despeito de impedido para atuar no feito e antes mesmo da sustentação oral dos advogados 

das partes14, pediu vista, promovendo, mais uma vez, a interrupção do julgamento. 

A gravação da Sessão Ordinária do Plenário do TCU do dia 14/11/201215  mostra 

que o pedido de vista ocorreu tão logo apregoado o julgamento do Processo TC 

011.765/2012-7 (30 minutos do vídeo da sessão16). 

Após o Ministro Relator Raimundo Carreiro preparar-se para apresentar seu rela-

tório, o Ministro MOLDO CEDRAZ, que aparentava estar distraído com outro documento, tem 

um sobressalto, estende o braço para o microfone, vira-se para o Relator e pergunta: "é esse?". 

O Relator, sem virar ou olhar para quem lhe dirige a pergunta, responde afirmativamente: "é". 

14  htto://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/CONSES/TCU  ATA 0 N 2012 47.Dclf: "PEDIDO DE VISTA 
Com base no artigo 112 do Regimento Interno, foi adiada a discussão do processo n° TC- 011.765/2012-7, 
cujo relator é o Ministro Raimundo Carreiro, em função de pedido de vista formulado pelo Ministro Moldo 
Cedraz. Por este motivo, a Dra. Maria Augusta Rost e os Drs. Walter Costa Porto e Rafaelo Abritta não 
produziram as sustentações orais que haviam requerido." 

15 Disponível em: http://portal.tcu.gov.br/sessoes-oautas-e-atas/transmissao-das-sessoes/transmissao-das-
sessoes-antes-2015.htm  

16  Fonte: Idem 
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Em seguida, o Ministro AROLDO CEDRAZ pede vista afirmando que estava ausente 

na "semana última", razAo pela qual não teve tempo de tomar conhecimento da matéria e que 

pretendia estar a par dela na semana seguinte para que houvesse o julgamento do processo. 

Note-se que o relatório final da autoridade policial aponta que no Sistema Sagas 

do TCU há indicação, desde 27/06/2012, do impedimento do Ministro AROLDO CEDRAZ. 

Portanto, o pedido de vista infringiu dever funcional de declarar impedimento e serviu 

para este Ministro demonstrar às partes interessadas que poderia influenciar no trâmite 

do feito. 

Uma outra vez o processo foi excluído de pauta, na 488  Sessão Ordinária, em 

21/11/2012, ante a ausência do Ministro AROLDO CEDRAZ, que estava em missão na oportuni-

dade. 

Em 28/11/2012 julgou-se, finalmente, o processo. Na ocasião, o Ministro AROLDO 

CEDRAZ declarou seu impedimento, não tendo, por essa razão, participado, ao final, da delibe-

ração17. A sequência de fatos comprova que o atraso no julgamento foi proposital, com o intui-

to de obstruir o iter processual, assim como evidenciar a prometida influência de TIAGo 

CEDRAZ sobre AROLDO CEDRAZ e Raimundo Carreiro. 

Walmir Pinheiro Santana, colaborador à época responsável pelo setor financeiro 

da UTC, confirmou que o dinheiro entregue a TiAco CEDRAZ estava relacionado à prometida 

influência dele no TCU, seja para retirar ou para colocar em pauta o processo ou, ainda, a al-

gum pedido de vista do processo envolvendo a obra de ANGRA 318. Por sua vez, Ricardo Pes-

soa afirmou que "muitas vezes Tuco CEDRAZ alertava ao declarante que determinado proces-

so deveria ser retirado de pauta, do contrário o resultado iria ser prejudicial à UTC"I 9. 

Foi decisiva a participação do Ministro AROLDO CEDRAZ no atraso no julgamento 

do processo. Observa-se que o processo entrou em pauta pela primeira vez em 27/06/2012, o 

que já propiciaria o conhecimento do seu conteúdo pelos Ministros participantes do julgamen-

to20. 

17  http://www.tcu.gov.br/Consultas/Jtuis/Docs/CONSES/TCU  ATA 0 N 2012 49.pdf 
18 

	

	Termo de depoimento n° 3 do acordo de colaboração WALMIR PINHEIRO SANTANA (fls. 122/130, Apen- 
so n° 8). 

19  Termo de depoimento n°4 (fls. 62/75). 
20  Registrando-se mais uma vez que no sistema Sagas do TCU há indicação, desde 27/06/2012, do 

impedimento do Ministro AROLDO CEDRAZ, portanto não haveria motivo legítimo para o pedido de vista. 
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O pedido de vista formulado pelo Ministro AROLDO CEDRAZ, impedido para atuar 

no feito, conforme registrado, ocorreu em 14/11/2012, após o adiamento de quatro pautas su-

cessivas (27/06/2012, 04/07/2012, 17/07/2012 e 26/09/2012). Neste período, os membros da 

Corte puderam ter conhecimento do conteúdo do processo. Além disso, novo adiamento de-

correu de sua ausência em sessão de julgamento. 

Tal situação, somada aos fatos narrados pelos colaboradores acerca da atuação de 

Tukco CEDRAZ, revela que AROLDO CEDRAZ agiu para controlar a data do julgamento21. Seu ato 

de oficio infringiu dever funcional, pois pediu vista de um processo para o qual estava previ-

amente impedido. Tudo com o espúrio objetivo de mostrar o poder de controlar a data do jul-

gamento, agindo em unidade de desígnios com seu filho e comparsa TIAGO CEDRAZ. 

Ademais, outro fator que ensejou grande preocupação nos integrantes do Consór-

cio, reforçando a motivação em se obter influência no âmbito do TCU, foi o fato de que o Re-

lator, Ministro Raimundo Carreiro, concedeu liminar suspendendo o curso da Pré-Qualifica-

ção GAC. T/CN-005/11 no início da tramitação da representação na Corte de Contas e essa li-

minar foi revogada apenas por ocasião do julgamento de mérito do processo, não obstante su-

cessivos adiamentos desse julgamento. 

Em novembro de 2012, julgou-se o Processo TC 011.765/2012-7 de forma ampla-

mente favorável às empresas cartelizadas. 

A despeito de outras observações da área técnica, o TCU limitou-se a recomendar 

à Eletronuclear que, ao focar as regras para a licitação decorrente da Pré-Qualificação GAC. 

T/CN-005/11, condicionasse a adjudicação do objeto à aceitação, pela adjudicatária, do menor 

preço oferecido entre todos os lances22, bem como determinar o monitoramento da implemen-

tação dessa recomendação23. 

Os fatos relatados por Ricardo Pessoa são corroborados por outros executivos in-

tegrantes do Consórcio Angramon, entre estes Henrique Pessoa Mendes Neto, Gustavo Ribei- 

21 Importante mencionar que no termo de depoimento n° 1 do colaborador HENRIQUE PESSOA, 
representante da ODEBRECHT, foi esclarecido que o Consórcio tinha contratado um advogado específico 
para acompanhar o processo no TCU que fazia o acompanhamento jurídico natural, mas, segundo o 
colaborador, "a coisa não andava" e, em uma das reuniões entre as empresas do consórcio, ANTONIO 
MIRANDA trouxe a informação de que tinha "um caminho para resolver o problema". 

22 A referida recomendação era inócua ante a prévia combinação de preços dos consórcios, bem como a 
existência de apenas dois licitantes pré-qualificados para execução de dois objetos, os quais não poderiam 
ser simultaneamente executados pelo mesmo licitante. 

23  http://www.tcu.gov.br/ConsultastIuris/Docs/CONSES/TCU  ATA O N 2012 49.vdf 
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ro Andrade Botelho (representante da Andrade Gutierrez no Consórcio) e Luiz Carlos Martins 

(Diretor de Energia da Camargo Correa e representante desta no Consórcio). 

No ponto, é importante destacar que, além desta solicitação e de obtenção de van-

tagem indevida mensal, houve outra conduta criminosa especifica, de solicitação e obten-

ção de mais um milhão de reais, por TIAGO CEDRAZ, que o fez a pretexto de influir em atos 

funcionais do Ministro Raimundo Carreiro", insinuando que destinaria estes valores a ele. 

Segundo Henrique Pessoa Mendes Neto, executivo da Odebrecht, o comporta-

mento de 'DAG° CEDRAZ fazia crer que sua influência e de seu pai, Ministro AROLDO CEDRAZ, 

no TCU envolveria a entrega de alguma vantagem indevida, seja para o Ministro Raimundo 

Carreiro ou para seu gabinete, ou assessoria ou aos órgãos técnicos. Esta conduta era reforça-

da pelo fato de Antônio Carlos Miranda, Diretor-Superintendente responsável pela área opera-

cional da UTC, sequer ter mencionado o nome do advogado contratado. Advogado, regis-

tre-se, que também não se apresentou, nem participou de reuniões com os demais membros do 

Consórcio e não produziu relatórios ou peças jurídicas que tivessem sido anexadas a qualquer 

processo25. 

Antes da publicação da decisão do TCU, Antônio Carlos Miranda, representante 

da UTC, transmitiu aos representantes das outras empresas que "aquele caminho", que resol-

veu o problema que estava parado no TCU, teria um custo no valor de R$ 1 milhão de reais. 

As empresas acharam o valor alto, mas, como o problema tinha sido resolvido, todos aceita-

ram e esse valor seria reembolsado à UTC. 

24  Termo de depoimento n° 4 de RICARDO PESSOA (fls. 62/75): "QUE TIAGO CEDRAZ conhecia vários 
Ministros do TCU e, especificamente, no caso de ANGRA III, TIAGO citou o Ministro RAIMUNDO 
CARREIRO; QUE TIAGO disse que CARREIRO era o relator do processo de ANGRA III; QUE em outra 
ocasião, TIAGO CEDRAZ disse: "O processo de ANGRA III está andando. Estou precisando de dinheiro"; 
QUE na oportunidade, TIAGO CEDRAZ pediu R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); QUE o declarante 
entendeu que esse dinheiro era para o Ministro RAIMUNDO CARREIRO; QUE o declarante pagou esse 
valor em espécie, diretamente a TIAGO CEDRAZ, salvo engano em uma parcela, aproximadamente entre 
quinze e trinta dias depois do encontro no qual houve a solicitação do dinheiro; QUE a entrega do valor 
ocorreu no escritório da UTC em Silo Paulo, tendo sido retirada pela pessoa de LUCIANO ARAÚJO, 
provavelmente em 23/01/2014". 

25 No termo de depoimento n° 1 do colaborador Henrique Pessoa Mendes Neto, representante da CNO no 
Consórcio UNA 3, foi esclarecido que o Consórcio tinha contratado um advogado específico para 
acompanhar o processo no TCU, qual seja ALEXANDRE AROEIRA SALLES, que fazia o 
acompanhamento jurídico "natural". Mas, segundo o colaborador Henrique Pessoa Mendes Neto, "a coisa 
não andava" e, em uma das reuniões entre as empresas do consórcio, ANTONIO MIRANDA trouxe a 
informação de que tinha "um caminho para resolver o problema" e que seria através da contrafação de um 
advogado, mas na ocasião não revelou o nome aos demais. O colaborador afirma que o processo foi 
resolvido no TCU somente depois que ANTÔNIO MIRANDA acionou o "caminho" e que foi isso que 
resolveu o problema. 
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O Diretor da Odebrecht Henrique Pessoa Mendes Neto confirmou que o 

CONSÓRCIO UNA 3 já havia constituído o escritório do advogado Alexandre Aroeira Sales para 

atuar no processo do TCU. Reuniam-se com ele para obter posição sobre seu andamento, ine-

xistindo qualquer atuação ilícita. Todavia, diante dos entraves e da demora na conclusão do 

processo no TCU, Antônio Carlos Miranda comandou uma reunião com os demais integran-

tes dos dois Consórcios, em meados de agosto ou setembro de 2012, e falou da necessidade de 

encontrarem "algum caminho para destravar o andamento do processo".26  Na reunião seguin-

te, Antônio Carlos Miranda disse que contrataria outro advogado e, posteriormente, afirmou 

que o custo seria de R$ 1 milhão, insinuando que envolveria pagamento de vantagem indevida 

ao Ministro Raimundo Carreiro". 

Gustavo Ribeiro Andrade Botelho, representante da Andrade Gutierrez no Consór-

cio, confirmou ter participado de reunião em agosto de 2014, em que Antônio Carlos Miranda 

da UTC trouxe assunto envolvendo antecipação de pagamento de vantagem ilícita pela UTC 

no valor de RS 1 milhão para TIAGO CEDRAZ e pretendia que os valores fossem divididos pe-

las sete empresas do carte128. 

26  Ouvido nos autos do Inquérito (fls. 1884/1887). 

22  "ANTÔNIO CARLOS MIRANDA disse que teria um caminho através da indicação de um outro 
advogado da relação interna da UTC, sendo que ele não disse nem o nome, nem os valores e nem como 

seria esta contrataçcio, ficando implícito que isto envolveria o pagamento de vantagens indevidas ao 
Ministro-Relator RAIMUNDO CARREIRO ou ao gabinete/assessoria ou ainda a Unidade Técnica do 
TCU; QUE na reunião seguinte ANTÔNIO CARLOS MIRANDA disse que o custo deste advogado seria de 
125 1 milhão e todos concordaram em absorver o valor no orçamento da proposta que seria pago ao longo 
da execução da obra, sendo que a UTC seria encarregada de fazer o pagamento diretamente ao referido 
advogado; QUE o nome do advogado nunca foi dito, tomando conhecimento de que seria TIAGO CEDRAZ 
quando foi divulgada na média ... QUE em 28 de novembro de 2012 saiu o Acórdão n°3238/2012 do TCU, 
no processo 011.765/2012-7,  que permitiu dar continuidade ao processo de licitação, mantendo a 
inabilitação do consórcio ORTENG/CONSTRUCAP e fazendo recomendações para o edital de proposta 
comercial; QUE com esse Acórdão, as empresas entenderam que a contratação do advogado pela UTC foi 

fruttfera"(d.n.). 
28  Termo de declarações às fls. 1256/1261: "QUE no inicio de agosto de 2014, em uma das reuniões que 

costumavam fazer para tratar dos assuntos já mencionados, ANTÔNIO CARLOS MIRANDA noticiou que 
a UTC havia pago R$ 1,5 milhão para EDISON LOBÃO e R$ 1 milhão para TIAGO CEDRAZ e pretendia 
que os valores fossem divididos pelas sete empresas; QUE devem ter participado dessa reunião, Henrique 
Pessoa Mendes Neto, pela ODEBRECHT, LUIZ CARLOS MARTINS, pela CAMARGO CORRÊA, 
ANTÓNIO MIRANDA, pela UTC, GUILERME PIRES, pela TECHINT, PAULO MASSA, pela EBE e ODON 

DAVID, pela QUEIROZ GALVA-0; QUE como a reação de todos foi a de rechaçar o assunto, não houve 
maiores explicações ou justificativa acerca desses pagamentos, tendo MIRANDA dito que levaria o 
assunto para RICARDO PESSOA a fim de tratar com os presidentes das demais empresas; "QUE o 

declarante reportou o fato para FLAVIO BARRA que acabou sendo convidado por RICARDO PESSOA 
para comparecer à reunião que teria ocorrido em 01/09/2014 ... QUE no entendimento do declarante o 
resultado dessa reunião foi a de que cada empresa arcaria com eventual pagamento de propina exigido 
para o projeto de montagem eletromectinica, sendo que o declarante não teve qualquer participação nesse 

assunto"(d.n.). 
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O material apreendido29  em poder de TIAGO C EDRAZ e de LUCIANO ARAÚJO" corro-

bora os depoimentos dos colaboradores Henrique Pessoa Mendes Neto, Ricardo Pessoa, Gus-

tavo Ribeiro Andrade Botelho e Luiz Carlos Martins e a materialidade do crime de tráfico de 

influência praticado por ambos: 

Mensagens eletrônicasn trocadas entre José Guimarães, advogado da UTC, e TIAGO 

CEDRAZ, mensagens sobre elaboração de minutas, reafirmam a existência de contrato 

informal para acompanhamento dos processos da UTC no TCU, informalidade 

essa aferida ainda pelo fato de o escritório de advocacia de TIAGO CEDRAZ não repre-

sentar a UTC em nenhum desses processos:32  e 

Os registros de viagens aéreas, de entradas na UTC e tabela de pagamento das vanta-

gens indevidas entregue por Ricardo Pessoa indicam a existência de relações ificitas 

relatadas por Ricardo Pessoa envolvendo TIAGO C EDRAZ33  que permitem constatações 

relevantes. 

Os constantes acessos de TIAGO CEDRAZ, a partir de maio de 2012, à sede da UTC, 

coincidindo com o início de tramitação do Processo 011.765/2012-7 no TCU (abril de 2012) 

provam o vínculo dele com Ricardo Pessoa. 'Placo CEDRAZ foi 10 (dez) vezes à sede da UTC 

no período de 18 de maio a 05 de outubro de 2012 (a última visita que fez antes do julgamen-

to do Processo no TCU). 

O advogado Thiago Groszewicz Brito, do escritório Cedraz Advogados, passou a 

acompanhar, a partir de 26/06/2012, a tramitação do processo pelo sistema PUSH do TCU, 

atendendo a pedido de TIAGO CEDRAZ, conforme a seguinte observação que fez inserir no siste-

ma: "ANGRA 3 - Representação - Acompanhar Dr. TIAGO". 

29 	Ação Cautelar if 3914 
30 	LUCIANO ARAÚJO, conforme será narrado em tópico próprio, auxiliou Tiago Cedraz nos atos ilícitos rela- 

cionados à operacionalização para o recebimento do dinheiro pago pela UTC. 
31 	Fonte: Relatório de Análise de Material Apreendido n° 001/2015- AC 3914 (EQUIPE DF 08). 
32 	Uma série de e-maus às fls. 2079/2088 revelam que TIAGO CEDRAZ e seu escritório estavam negociando a 

contratação formal pela UTC ENGENHARIA para tratar de processos em curso no TCU, entre os quais 
aquele envolvendo as obras de ANGRA 3. Muito embora TIAGO CEDRAZ responda a BRUNO 
GALIANO, em 31/07/2012, acerca da impossibilidade de serem contratados pela UTC para atuação no TCU 
em razão do impedimento que recairia sobre eles, continuou havendo troca de e-mails até mesmo com 
minuta do contrato, resultando, ao fmal, a mensagem acima ilustrada do advogado da UTC ENGENHARIA, 
em 21/09/2012, esclarecendo ser inviável a contratação, parecendo não ter ciência dos verdadeiros motivos 
para não formalização da contratação dos serviços de TIAGO CEDRAZ. 

33  Fonte: Relatório de Análise de Policia judiciária n° 63/2016 (fls. 131/228 — AC 3.948/DF) 
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Ademais, dois documentos apreendidos no escritório de TIAGO CEDRAZ não dei-

xam dúvida de que este atuava, de forma não ostensiva, em troca de vantagem indevida para 

influir no desfecho do processo de ANGRA 3 no TCU (referidos no Relatório de Análise de Ma-

terial Apreendido n° 002/2015 — fls. 20/48— EQUIPE DF 09 — AC 3014). 

O primeiro documento é uma anotação na agenda, em abril/2015, alertando-o para 

"tirar do PUSH ANGRA, UTC e REPAR": 

O segundo documento, encontrado na sala de BRUNO GALIANO, narra duas contrata-

ções feitas pela UTC no caso de ANGRA 3. Trata-se da minuta de uma versão para explicar o 

caso, já divulgado na mídia (o que de fato foi reproduzido nos termos de declarações presta-

dos pelos advogados), após a prisão de Ricardo Pessoa, que em maio/2015 firmou acordo de 

colaboração premiada. 

II. 1. 2 - Do Processo n°009.439/2013-7 

Após o julgamento do Processo 011.765/2012-7 — referente à Pré-Qualificação 

para a MONTAGEM ELETROMECANICA DE ANGRA 3—, instaurou-se, em 09/04/2013, TIO âmbito do 

Tribunal de Contas da União, o Processo 009.439/2013-7, com o intuito de analisar o Edital 

de Concorrência GAC.TCN-003/13, referente à contrafação da MONTAGEM ELETROMECANICA 

DE ANGRA 3. 

Esta nova situação ensej ou nova prática do crime de tráfico de influência por 

TIAGO CEDRAZ na tramitação do referido processo, voltada a influir em ato praticado por funci-

onário público no TCU, de modo a assegurar, mais uma vez, os interesses representados por 

Ricardo Pessoa, junto ao Tribunal de Contas da União. Para tanto, Tutco CEDRAZ solicitou a 

continuidade dos pagamentos mensais no valor de R$ 50 mil, enquanto durasse a tramitação 

do Processo 011.765/2012-7, a pretexto de influir na atuação de Raimundo Carreiro, relator 

do caso, naquela Corte de Contas. 

Tabela apreendida na residência de TIAGO CEDRAZ34  confirma que ele acompanhou pro-

cessos em trâmite no TCU, incluindo aquele referente a irregularidades no processo li-

citatório de pré-qualificação da MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ANGRA 3 e que ampa-

rou a sua contratação por Ricardo Pessoa, representante da empresa UTC e do Consór-

cio UNA 3. 
34  Relatório de Análise de Material Apreendido n° 001/2015- AC 3914 (EQUIPE DF 08) 
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Note-se que, em 19/09/2014 (data da assinatura do Aditamento n° 1 aos Contratos 

n° GAC.TCT-4500167239 (Pacote 1) e GAC.T/CT-4500167242 (Pacote 2)), ocorreu o últi-

mo pagamento mensal a TIAGO CEDRAZ, constante da planilha de controle da UTC apresentada 

por Ricardo Pessoa, exatamente do mês de setembro de 2014 (fl. 560). 

A atuação ilícita de Tiago Cedraz em relação ao Processo n.° 009.439/2013 ini-

ciou-se após o primeiro relatório da SECOB, que apresentou um sobrepreço de R$ 314,3 mi-

lhões na Concorrência GAC.TCN-003/13, em decorrência das seguintes irregularidades: i) er-

ros de cálculos de encargos sociais (diferença negativa de R$1,14 milhões); ii) reajuste indevi-

do no valor adotado para a Cesta Básica (diferença de R$ 4,85 milhões); iii) inconsistência na 

valoração de alguns custos indiretos (R$ 65,6 milhões de diferença); iv) BDI referencial acima 

dos patamares sugeridos pela jurisprudência dessa Corte de Contas (diferença de R$ 95,8 mi-

lhões); e v) permissão indevida para contratação do objeto por valores 5% acima do valor má-

ximo determinado pelo orçamento-base (diferença de R$ 149 milhões). 

Após a divulgação do referido relatório, abriu-se a possibilidade de a ELETRO-

NUCLEAR se manifestar sobre as irregularidades acima elencadas. Nesse momento, TIAGO 

CEDRAZ solicitou e recebeu de Ricardo Pessoa R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), além 

da continuidade do pagamento mensal de R$ 50 mil para atuar em favor do Consórcio 

UNA 3, para evitar que o procedimento licitatório fosse paralisado, a pretexto de influir para 

afastar o acolhimento pelo Relator, Ministro Raimundo Carreiro, e pelo TCU, do relatório ini-

cial da SECOB e para diminuir o valor do sobrepreço que ali fora apontado35. 

O resultado pretendido por Ricardo Pessoa por meio da influência ilícita prometi-

da por TIAGO CEDRAZ após solicitação e obtenção de vantagem indevida foi quase integral- 
35  No termo de declaração complementar de Ricardo Pessoa (às fls. 108/117 do Apenso 8), foi esclarecido que: 
"Neste procedimento perante o TCU, foi realizado um relatório pelo SECOS 3 (órgão interno do TCU) que 
apontou um sobrepreço de R$ 314.003.000,00. A ELETRONUCLEAR se defendeu mostrando que o relatório 
estava errado e apresentou um outro relatório com os valores reais. Diante do relatório apresentado inicialmente 
pelo Secob 3 e a possibilidade de paralisação da licitação, o Consórcio UNA3 de forma autônoma e sem 
qualquer conhecimento da ELETRONUCLEAR, fez um trabalho paralelo por meio do TIAGO CEDRAZ 
indicando a ele os fundamentos que justificariam o TCU afastar o relatório inicial do SECOS e aceitar a 
defesa da ELETRONUCLEAR. O objetivo deste trabalho contratado pelo DECLARANTE COM TIAGO 
CEDRAZ era dar um novo rumo para o processo, o que de fato aconteceu. O Relator mandou todo o processo 
novamente para o SECOB à vista da defesa da ELETRONUCLEAR, resultando em um novo relatório do 
SECOB que aponta desta vez o valor de sobrepreço de R$ 10 milhões e não mais R$ 314 milhões. Após isto, 
o procedimento foi julgado pelo TCU e aprovado este último relatório que aponta só os R$ 10 milhões de 
sobrepreço, o qual é abatido do edital da licitação. O trabalho contratado com TIAGO CEDRAZ compreendia 
influir no SECOB para elaboração de novo relatório, o que resultou na constatação de um sobrepreço de R$ 10 
milhões e não mais R$ 314 milhões, de outro lado, influir no julgamento para que fosse aprovado desta forma. 
Para tanto, como já exposto no termo de colaboração que trata do tema, foi pago a TIAGO CEDRAZ, além dos 
R$ 50 mil mensais, o valor extra de RS 1 milhão." 
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mente alcançado, vez que não houve paralisação no trâmite deste processo e o relatório final 

da SECOB apresentou um sobrepreço de R$ 95.782.518,21 na Concorrência GAC.TCN-

003/13. Diante desse resultado, TuGo CEDRAZ também passou a prometer influência ilícita 

em relação ao Processo n.° 009.439/2013/TCU, também de maneira velada, pois não era o ad-

vogado formalmente contratado para o acompanhamento do caso pelo Consórcio no TCU, e, 

diante da aprovação do Procedimento Licitatório por meio do Acórdão n.° 2603-37/13, pôde 

afirmar ter cumprido a promessa de influência para o julgamento favorável do caso na Corte 

de Contas. Para tanto, conforme será melhor detalhado, TIAGO CEDRAZ cobrou do Consórcio 

UNA3, além dos R$ 50 mil que recebia mensalmente, o pagamento extra de R$ 1.000.000,00. 

No que diz respeito à análise da Concorrência GAC.TCN-003/13, a área técnica 

do TCU (SECOB) encontrou, ao final, sobrepreço de R$ 95.782.518,21, em razão de erros de 

cálculo e da falta de consistência dos valores de alguns itens de custos indiretos36. Por isso, a 

equipe de Auditores concluiu que o orçamento deveria ser refeito para suprimir o sobrepreço 

apontado. O Min. Relator Raimundo Carreiro divergiu das conclusões da unidade técnica, 

afirmando, em justificativa, as peculiaridades do empreendimento. 

A equipe técnica do TCU verificou outra irregularidade no Edital de Concorrência 

GAC.TCN-003/13, relativa à adoção de preço global superior a 5% dos valores orçados pela 

Eletronuclear, como critério de aceitabilidade da proposta de licitante. A Secob-Energia aler-

tou que a manutenção desta cláusula ensejaria a combinação de preços entre os licitantes, pois 

havia somente dois Consórcios pré-qualificados disputando dois contratos, com a condição de 

que um único Consórcio não poderia sagrar-se vencedor de ambos os contratos. Logo, uma 

vez ausente a concorrência, não havia garantia de que o preço contratado seria o preço de mer-

cado. 

A Secob-Energia também destacou no relatório de instrução do Processo n° 

009.439/2013-7 que a ausência de competição, pois haveria um contrato para cada Consórcio 

até o limite de aceitação estipulado em edital, ou seja, 5% acima do orçamento de referência, 

o que leva à conclusão de que esse seria o valor contratador. Ou seja, como não havia concor- 
36  Acórdão TCU n° 2603/2013: "Com isso, subsiste um sobrepreço R$ 95.782.518,21, relacionado a erros de 

cálculos de encargos sociais, reajuste indevido no valor adotado para a cesta básica, valoração dos custos 
indiretos, correção de BDI referencial, bem como seus possíveis reflexos relacionados aos 5% do critério de 
aceitabilidade de preços, motivo pela qual as irregularidades não podem ser consideradas como sanadas." 

37  Acórdão 2603-37/13-P-TCU-PLENÁRIO: 198. Portanto, uma vez que o percentual de 5% adotado pela 
ETN para fazer frente à suposta imprecisão na elaboração do orçamento carece de amparo em dados técnicos 
ou experiências de obras já executadas, e diante das contingências já inseridas no orçamento, não há certeza 
quanto à adequação do valor fixado (5%), nem mesmo se o percentual a ser aplicado deveria reduzir o 
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rência, cada grupo, ao final, ficaria com um contrato por um valor acima do orçado, ante a 

previsão do edital. 

A equipe técnica do TCU concluiu, diante disso, ser prudente recomendar à Ele-

tronuclear que se abstivesse de utilizar o percentual de 5%38. 

Este foi o desenrolar dos fatos. A contratação foi feita em valores próximos a 5% 

maior que o orçamento, 4,987% maior no Pacote 1 e 4,969% maior no Pacote 2. 

No julgamento do processo e como Relator do Acórdão n° 2603-37/13, o Minis-

tro Raimundo Carreiro não acolheu os argumentos lançados pela equipe técnica. Adotou os 

andamentos suscitados pela Eletronuclear quanto às dificuldades em elaborar orçamento com 
orçamento em vez de aumentá-lo, como pretende a estatal. 

Agrava a situação o fato de não haver ambiente competitivo para a licitação em questão, de modo que, 
em virtude da falta de competitividade, o preço contratual pode ser desnecessariamente majorado por meio 
do critério de aceitabilidade utilizado pela estatal. 

Embora a ETN tenha alegado que o argumento da falta de competitividade do certame parece carecer 
de amparo legal para fundamentar a inadequação do critério de aceitabilidade, cumpre aprofundar as 
premissas que ampara essa conclusão como forma de demonstrar que há sim amparo legal no entendimento 
de que não se pode desassociar a falta de competitividade esperada no certame à razoabilidade do critério de 
aceitabilidade de preços a ser adotado. 

A primeira premissa que deve ser trazida à tona é que, no limite do raciocínio, preço de mercado seria 
aquele pelo qual as empresas que atuam em determinado segmento (no caso montagem eletromecânica) 
estariam dispostas a receber para realizar determinado serviço. Tal premissa seria aplicável para o caso de 
concorrência perfeita em que nenhuma empresa teria poder para definir ou influenciar, além dos limites 
teóricos da lei da oferta e da procura, o preço de determinado serviço. 

Repisa-se, neste momento, que a Lei 8.666/1993, em seu art. 43, inciso IV define que no julgamento 
das licitações, deve-se verificar a conformidade das propostas com os "preços correntes de mercado". 
Acrescenta-se que a própria Constituição estabelece que a administração pública deve observar o princípio 
da economicidade (ver artigo 70), ou seja, entende-se que contratações acima dos preços de mercado firam, 
não só a lei 8.666/1993 como também a própria Constituição Federal. 

No caso sob análise, há somente dois consórcios pré-qualificados disputando dois contratos, com a 
condição de que um único consórcio não poderá sagrar-se vencedor de ambos os contratos. Sobre essa 
condição ampara-se a segunda premissa, qual seja, ausente a concorrência perfeita, ou mesmo a 
competitividade esperada para um certame licitatório, não há qualquer garantia de que o preço 
contratado seja o que se considera preço de mercado. 204. Ora, sabe-se que empresas que possuem fins 
lucrativos visam, a todo tempo, maximizar seus lucros. Sabe-se que em mercados de monopólio, ambiente 
que por aproximação pode ser atribuído à licitação ora em exame, as empresas oferecedoras do serviço 
somente reduzem seus preços se houver a diminuição da demanda (justamente para maximizar seus lucros). 
Dessa análise extrai-se a terceira premissa: diante de um mercado de monopólio, caso a demanda não sofra 
alteração até determinado preço (como é o caso), a empresa irá, segundo as teorias econômicas, adotar, como 
preço de venda, o máximo valor para o qual a demanda se mantenha constante. No presente caso a 
demanda estará garantida (um contrato para cada consórcio) até o limite de aceitacão estipulado em 
edital, ou seja, 5% acima do orçamento de referência, o Que leva à conclusão de que esse será o valor 
contratado. 

38 "Dessa forma, na medida em que os critérios de aceitabilidade de preços utilizados pela ETN não são 
robustos o suficiente para assegurar a contratação a preço de mercado, e diante da falta de ambiente 
concorrencial observada no certame em questão, considera-se prudente recomendar que a ETN se 
abstenha de utilizar o percentual 5% sobre o valor do orcamento como critério de aceitabilidade de 
preço global. (...) 247.3 recomendar à Eletrobrás Termonuclear S.A. que não utilize o percentual 5% sobre 
o valor do orçamento como critério de aceitabilidade de preço global, em virtude da ausência de 
competitividade prevista para o certame, da falta de elementos técnicos que fundamentem o percentual 
adotado e de já terem sido consideradas diversas contingências no orçamento;" 
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grau máximo de precisão para obras de tal envergadura, a fim de validar a cláusula que permi-

tia a contratação em valor 5% maior que preço global orçado para a MONTAGEM 

ELETROMECANICA DE ANGRA 3. 

O esforço de influir em ato praticado por funcionário público no TCU fica eviden-

te nos itens apreendidos na residência de Timo CEDRAZ, como mensagem da Secretária da 

UTC, Lívia Moura, em que solicita confirmação de reunião para o dia 19/09/2013 com Baurso 

DE CARVALHO GALIANO - advogado do Escritório Cedraz Advogados. No mesmo dia, 

17/09/2013, algumas horas depois do e-mail da secretária, Antônio Miranda, da UTC, envia e-

mail indagando a BRUNO GALIANO, representante do Escritório Credraz Advogados: "O pesso-

al esteve ontem com o Ministro e ele tá pedindo ajuda para justificar os 5% até amanhã. É 

isso mesmo? Abs". 

A data desta mensagem precede em apenas uma semana à data do Acórdão n° 

2603-37/13, que foi proferido em 25/09/2013. A análise das provas dos autos indica que a 

"ajuda para justificar os 5%" refere-se à manutenção no Edital de Concorrência 

GAC.TCN-003/13 do critério de aceitabilidade da proposta de licitante 5% superior ao preço 

global orçado pela Eletronuclear, ante os fortes argumentos contrários a essa possibilidade39, 

lançados no relatório técnico da Secob-Energi. 

Após o julgamento dos processos que tratavam de ANGRA 3, TIAGO CEDRAZ ainda 

manteve contato com Ricardo Pessoa. Há registro de mensagens trocadas entre eles em 

05/11/2014. Os dados foram obtidos do celular de Ricardo Pessoa apreendido em novembro 

de 2014 (busca e apreensão n° 8834460 no bojo do processo 5004223-49.2016.4.04.7000/PR): 

39É o que consta do documento "Estratégia de Venda", apresentado pelo colaborador Henri-
que Pessoa Mendes Neto como prova de corroboração ao seu depoimento no acordo de cola-
boração premiada. 

15 
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trega mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em espécie, com dinheiro retirado do 

"caixa dois" da UTC. TIAGO CEDRAZ solicitou esta vantagem indevida a Ricardo Pessoa em 

troca da promessa de influir juntamente com seu pai, Ministro Aroldo Cedraz, na tramitação 

dos processos no âmbito do TCU, inclusive perante o Ministro Raimundo Carreiro, relator dos 

processos de interesse do Consórcio liderado pela UTC. AROLDO CEDRAZ, Ministro do TCU, 

por sua vez, obteve parcela dos valores solicitados, transferidos diretamente por TIAGO 

CEDRAZ por meio de empresa por ele administrada. Os atos de oficio foram praticados pelo 

próprio AROLDO CEDRAZ. 

Tais valores, a mando de Ricardo Pessoa, foram entregues durante junho de 2012 

a setembro de 2014 a LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, pessoa que atuava em unidade de desígni-

os na prática do crime de tráfico de influência com TIAGO CEDRAZ, como intermediário no re-

cebimento do dinheiro. O inquérito traz tabela com datas de pagamentos, apresentada por Ri-

cardo Pessoa, que evidencia, de modo muito claro, a materialidade sucessiva da prática do cri-

me de tráfico de influência, na modalidade de obtenção de vantagem indevida a pretexto de 

influir em ato de funcionário público (fl. 560)5°: 

oiiicks • tiiriAbb fiuMist,-- 	 50.000,00 
. . .. . -_ -.. 

aAafritrãdfW0iio 	 - -"taliroxii 1  aflita iiiiimáTtrokio 	 -5E000  ; 
07101/14 THIlAtidiiiallO 	— ----- 	 POIIPOP 
i3/01/14 THiu,c,o / tu1i*il5" 	 - 	. 	 iórilaãO 
a 	tijniwb fluakiô "" -- • " - ' --- - 	• ------ . • 	 .  -§LP34-  
26/03i14 tsiitábitikáiiio ' — ----- - .- -- - --- --- —  
05/0644 TIPÃO / LUOÁR-Ti-  - ' -- -- - — 	 '' 	 " lifi,00,03 
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C6/08/14 MiPLOONIEihrib • - - - - 	- " 	.- 	 --- 	 £0.000;ó2 
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TOME 
	siiredi 
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Ministro AROLDO CEDRAZ. 
s o 

	

	Essa tabela foi elaborada para fins de controle ria época dos pagamentos, não tendo sido apreendida na 
"Operação Lava Jato" porque se encontrava em poder de WALMIR PINHEIRO, do setor financeiro da UTC. 
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raitiihá PiliAGO / LUCIAli0 
.d161/13 PAGO /1001140.   
120.1i3 PAGO / Riem° 

'. SORVO tiliáiris Mimo kumm 
07)05/13 PAGO / LUCIANO 	 - 50.600,TO 
05R/163 - 'OPIMO / LUCIANO 	 — 	--- 

-005/13 HPAG12 / LUCIANO 

PP-SÃ; THM10--Tafei.kii ' 	

--- .-"iiib.00:51i 
rfflisha 	/witikso 

- itibisr,lioin°  

..••••••••••••• 

INQUÉRITO N°4075 	 28 





1:63i5 	I 

10753 2o 

1360 tebox 	a Ruivtork: 	aSJUU5021 	Lido 	SB informa: solicitado 	Sim 

15,'05/2014 	4125 	 em 1545,14, as 

18:53:20 	 :5753. mplaaon.  
(UTC-4) 	 fundo BR Rei 01 Pres 

Est, no valor oe RS 

09/11/201 

15:26:11 

Lido 	UB Informa: solicitado 	Sim 

em 04/11/14, as 

13:24 81413tile no 

fundo BB Rei DI Plus 

E.  no valor de RS 

50.000.001 

522 Inbox 	• 
40040001 

Network: 

04/11/2014 

(UTC +0) 	15:26:11 

(UTC+0) 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA 

Duas transações ocorreram no mesmo período do pagamento de vantagem ilícita 

indicada na planilha da UTC, datadas de 21/03/2014 e 15/05/2014. Por sua vez, uma terceira 

movimentação, em 04/11/2014, ocorreu em data próxima ao último pagamento registrado. Fo-

ram aplicações financeiras correspondentes exatamente ao valor de 125 50.000,00 (cinquenta 

mil reais) mensais: 

147 Inhnx 

90040001 

21/03/2014 Nehverk: 	P55005021 	Lido 	Be Informa: solicitado 	Sim 

21/03/2019 	4125 	 em 21/03119. as 

15:10:52 	 12:10, aplacais no 

!UTC+0) 	 fundo BEI Rei Dl Plus 

ESt, no valor de RS 

15:10:52 

(UTC.0) 

flIWIIIISIÍN 

oli1433-9211.70.@9: 
Recorte de planilha de pagamentos entregue por RICARDO PESSOA. 4 	 

O cruzamento53  entre os registros de viagens aéreas, as entradas na UTC e dados 

da tabela de pagamentos apresentada por Ricardo Pessoa revela a existência das transações ilí-

citas. 

LUCIANO ARAÚJO atuou como interlocutor e emissário de Taco CEDRAZ junto a Ri-

cardo Pessoa e seus prepostos na UTC para recebimento de tais valores ilícitos por este solici-

tados e obtidos a pretexto de influir em atos de membros do TCU, o que fundamentou o afas-

tamento de seu sigilo bancário e fiscal, deferido nos autos da Ação Cautelar no 4264. Como re- 

53 	Fonte: Relatório de Análise de Polícia Judiciária n°63/2016. 
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Cinco tapetes adquiridos em 30/06/2014,30/09/201 e 16/09/2014 93.953,79 93.953,79 

Obra de arte, autor Ana Horte, adquirida em 20/05/2014 46.200,00 46.200,00 

Tapete Aubusson - China, adquirido em 15/12/2014 8.000,00 8.000,00 

Tapete Silk Canelado, adquirido em 28/11/2014 7.425,00 7.425,00 

Outros bens adquiridos ou incrementados 466.727,68 

Total 9399.810,30 8.229.141,60 

Segundo a declaração de Tiago, restou um saldo a pagar de R$ 100.000,00 referente a uma das obras 
adquiridas desse artista. 

Por fim, em relação aos deslocamentos para recebimento do valor mensal em es-

pécie, diversas datas constantes na tabela apresentada por Ricardo Pessoa (fls. 560 dos autos) 

coincidem exatamente com os registros de viagens de LUCIANO ARAÚJO a São Paulo e entradas 

na sede da UTC - 03/04/2013, 07/08/2013, 09/09/2013, 19/11/2013, 07/01/2014, 13/02/2014, 

20/03/2014 e 05/06/2014. Também inclui outras muito próximas entre as viagens, registros de 

entrada e indicação na tabela com correspondências parciais. - 03/12/2012, 07 e 08/05/2013, 

04 e 05/07/2013, 07/10/2013, 02 e 03/07/2014 e 03 e 06/09/201456. 

Em relação a TIAGO CEDRAZ, também existem diversos registros de entrada na 

UTC entre 2012 e 2014, cujo destino sempre era o "9° ANDAR ACESSO", onde trabalhava Ri- 

cardo Pessoa, então Presidente da empresa: 18/05/2012, 22/06/2012, 13/07/2012, 02/08/2012, 

06/08/2012, 07/08/2012, 03/09/2012, 24/09/2012, 05/10/2012, 14/12/2012, 28/03/2013, 

05/04/2013, 22/07/2013, 26/08/2013, 25/10/2013, 13/12/2013, 10/03/2014, 09/05/2014, 

22/05/2014 e 27/06/2014. 

A Ação Cautelar n° 3.948 registra número significativo de ligações telefônicas en-

tre TIAGO CEDRAZ, Ricardo Pessoa e Wahnir Pinheiro, responsável pelo setor financeiro da 

UTC Engenharia. Entre 2013 e 2014, o terminal vinculado ao escritório de TIAGO CEDRAZ efe-

tuou 21 chamadas para Ricardo Pessoa e 28 para Walmir Pinheiro. 

O Relatório de Análise de Polícia Judiciária n° 24/2017 (Ação Cautelar n° 3948), 

que analisou dados telefônicos complementares ao afastamento de sigilo já deferido, identifi- 

56  As justificativas apresentadas por LUCIANO ARAÚJO - depoimento (fls. 551/552 dos autos do Inquérito no 4075) 
são totalmente inverossímeis e desconectadas das provas produzidas na investitgação. As diversas entradas de 
LUCIANO ARAÚJO na UTC, em 2014, contradizem suas declarações. Ricardo Pessoa negou que os pagamentos reti-
rados na sede da UTC por LUCIANO ARAÚJO fossem destinados ao Partido Solidariedade (fls. 557/559). No mate-
rial apreendido no escritório de Taco CEDRAZ localizaram-se bilhetes aéreos, emitidos por ordem das secretárias 
do escritório de Taco CEDRAZ e por elas controlados, que tinham como origem ou destino a cidade de São Paulo, 
local em que sediada a UTC Engenharia, além de reservas em hotéis naquela capital, com datas coincidentes ou 
muito próximas aos pagamentos indevidos recebidos por LUCIANO ARAÚJO. 
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cou novos contatos, sendo 55 (cinquenta e cinco) ligações entre terminais vinculados a TIAGO 

CEDRAZ e a Ricardo Pessoa e 28 de terminais vinculados a Wahnir Pinheiro. 

Em pelo menos quatro oportunidades distintas, as datas de tais ligações coincidem 

com aquelas constantes da planilha de pagamento apresentada pelo colaborador Ricardo Ri-

beiro Pessoa57: 

07/01/2013 07/01/2013 

29/01/2013 29/01/2013 

03/04/2013 03/04/2013 

10/12/2013 10/12/2013 

Além dos extratos das linhas telefônicas utilizadas pelos investigados naco 

CEDRAZ e LUCIANO ARAÚJO, as empresas telefônicas informaram a localização dos sinais de an-

tena relativas ao uso dos mencionados telefones (ERB's-Estação Rádio Base), nos anos de 

2013 e 2014. No cruzamento entre as datas constantes da tabela de pagamentos apresentada 

pelo colaborador Ricardo Pessoa, em cotejo com as ERB's das linhas telefônicas de Ttaco 

CEDRAZ e LUCIANO ARAÚJO, resulta o que segue: 

13/06/2012 Não disponível Não disponíveis& 

15/08/2012 Não disponível Não disponível 

28/09/2012 Não disponível Não disponível 

24/10/2012 Não disponível Não disponível 

03/12/2012 Não disponível Não disponível 

07/01/2013 SÃO PAULO Não disponível 

29/01/2013 SÃO PAULO Não disponível 

22/02/2013 SÃO PAULO Não disponível 

57 	Fonte: Relatório de Análise de Polícia Judiciária n°63/2016. 
58 	Chama atenção a indisponibilidade dos ERB's relativos a TIAGO CEDRAZ nos dias dos pagamentos. Essa 

indisponibilidade corrobora a declaração de RICARDO PESSOA quando afirmou que "TIAGO ia muito ao 
escritório da UTC em São Paulo; QUE algumas vezes TIAGO CEDRAZ ia ao escritório da UTC no Rio de 
Janeiro se encontrar com o declarante; QUE nessas ocasiões TIAGO CEDRAZ era muito cuidadoso, 
quanto ao sigilo dos diálogos, não deixando o telefone celular ligado, retirando a bateria do celular". 
Possivelmente a falta de registro das ERB's ocorreu pelo fato do denunciado desligar o celular como forma 
de não deixar rastros de sua localização. 
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Ricardo Pessoa concordou com esta solicitação, feita a pretexto de influir no anda-

mento do Processo 009.439/2013-7 em curso no TCU, porque, pelas circunstâncias do relaci-

onamento entre ambos, inclusive pelo prévio pagamento de outros valores para que ele influ-

ísse no andamento do Processo 011.765/2012-7, TIAGO CEDRAZ insinuou que este dinheiro se-

ria entregue ao Ministro Raimundo Carreiro, relator dos dois processos naquela Corte. Ricar-

do Pessoa ao ser novamente inquirido, ratificou suas declarações no sentido de que o paga-

mento de R$ 1 milhão de reais, destinava-se, ao que fora insinuado por TIAGO CEDRAZ, tam-

bém ao Ministro Raimundo Carreiro (fls. 1164/1171) 66. 

Fica evidente que o relato apreendido na sede do escritório Cedraz Advogados re-

fere-se à atuação ilícita de TIAGO CEDRAZ quanto ao pedido de R$ 1 milhão, a pretexto de in-

fluenciar na atuação do Ministro Raimundo Carreiro. Na imagem a seguir, destaco a segunda 

parte do relato: 

Passado um pouco mais de tempo, tornos chainadcs novamente, desta leite para indagar se 
poderíamos atuar em outro caso anda retemme ao mesmo tema—Arava 3: a  disclasão coma 

Eletronuclem acerta dos termos do contrato [sie tema Selii ainda submetido ao MJ por 

Eietronudear, uma vez que os copsdroos rito eram parte no processo. Nas reuniões do 
:ori sorrio para discutir os termos do contrato, nosso escritório foi representado pelo sócb q‘e 

ou:da  da  área trabalhista. urna  lie/ tltle ti tont/ali era  rnOontaramente um contrato de locação 
!nlaale-obra. Ink:aimente. Fletrcnuctnr (1011712  ao conheumento do comércio  va lios 

questionamentos colocados pelo TCU. O consorcio manifestou contrartedade aos 

66  Termo de Declarações de Ricardo Pessoa (fls. 1164/1171): "QUE quanto ás informações privilegiadas de 
TIAGO CEDRAZ o declarante não tem registros de eventuais providências que adotava em decorrência 
delas, sendo que além de assuntos lícitos que TIAGO resolvia para a empresa, ele 'vendia tráfico de 
influência no TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO dando a entender que poderia interferir nas conclusões 
da área técnica e nas decisões de ministros, não especificando quais, com exceção do ministro 
RAIMUNDO CARREIRO em que foi explícito ao solicitar a quantia de RS 1 milhão de reais." 
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Questionamentot tem coro apresento tust*Itivas eonsrstente5  Pra oda úvida. 
Eletromittear aào concordou em repassar as tais justificativas ao  ZU, atilando de pronto as 

apontameitos procederei* 45  altemobes sueeridas w.tio TCU Resultado do nom trabalho 

loiro ao consoem apresentamos itiStiticatrwas  para outras adaduaVies,  elPeariCanlerge 

ImSsibántade  de soem utifilades :alotes de rem [mera; tiarnermhara septúores ils 

conto  valor de mercado pela ICS! tendo com fundamente us acordos coletivos dos sindtalos 
loCaiS e a Minuta de autoriza itao em ate 594 do  wanrato  per conta de altero:1es tmpremvers 

esetutk  do  comum. 	tese que dc scnvolvarnm, Içi subriends à  Elettenuclear que uu 

apresentar pari o Tribunal  Içi Julgai/da  tanto; pela Irra técnica como peio Fienárv, com 

**Seth 00  010$1W5 lair51405,  e representou a preservaçáo de R$ 245 mith3es no imitar Uu 

C911410  A  remunera* dos serviços foi est atidedoe diretarnente com Piçarra°, apenas a tdit:o 

de asta,  no  vaidi de $5 5 null'Zies• Aços a .4nSeçarÇàPk  Cbjetin, RiCard9 irdormou qsg: 

teriairos  que ageerdir  a  /MI  tutLra 	connato  ti»  CUIISideç  (já (letrenduckar para tit,r tottc 

postre& fonralizar  031!0  cnntra to e eteluar o nagamefflo. Deu co-no justificativas o tato de e 

Consórcio atra nác 'Osso r receita álgama íci que !na:eu:ria arAso inkto da Olesulan doí 
SeDIKE/14t :SM bem ti chiitiddatt dá CONON noa do, demih 5  memtros do çonstirec em virtude 
de ier torrado decistes, çor ser o lide' do tens-oito, seri combinar antes com os demais 
membroscio ronsórec 

Este documento, encontrado na posse de BRUNO GALIANO, corrobora o conteúdo de 

e-mail de Antônio Miranda, que afirma que o Ministro estava pedindo ajuda para justificar os 

5%, em referência à cláusula de contratação por valores até 5% acima do orçamento previsto 

pela Eletronuclear TIO contrato da MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE ANGRA 3. 

A entrega de R$ 1.000.000,00 pelo grupo de dirigentes do CONSÓRCIO UNA, repre-

sentado por Ricardo Pessoa, ocorreu em Brasília-DF, na sede do escritório de TIAGO CEDRAZ 

e, segundo relatado no depoimento dos colaboradores, foi feita por Alberto Youssef, por meio 

do Policial Federal Jayme Alves de Oliveira Filho, vulgo Jayme Careca.67  

67 	COMO já mencionado, o pagamento ocorreu em Brasília, na sede do escritório de Tua) CEDRAZ, localizada 
no Lago Sul, efetuado por "Jayme Careca". 
Ricardo Pessoa afirmou em seu Termo de Declarações (fls. 62/75) que o pagamento ocorreu pessoalmente 
a TIAGO CEDRAZ na sede da UTC. Posteriormente prestou novas declarações (fls. 1164/1171) afirmando que 
"com relação ao pagamento a TIAGO CEDRAZ pode ter se confundido quanto a quem efetivamente realizou a 
entrega, sendo possível que tenha sido feita através de ALBERTO YOUSSEE conforme narrado por WAL-
MIR PINHEIRO". 
Walmir Pinheiro, responsável pelo setor financeiro da UTC, esclareceu que esse pagamento foi feito a 
TIAGO CEDRAZ e estava relacionado a ANGRA 3. Conforme termo de colaboração n° 3 às fls. 02/10 da PET n° 
5796, anexa do Inquérito n°4075: "QUE em relação a TIAGO CEDRAZ houve, no início de 2014, o paga-
mento de R$ 1.000.000,00 para ele, relacionado a ANGRA 3; QUE a determinação para pagamento partiu 
de RICARDO PESSOA, que mencionou que se tratavam de valores relacionados a ANGRA 3; QUE, na épo-
ca, não sabia qual serviço especificamente teria justilicado tal pagamento, sabendo que se tratava de aipi- 
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Jayme Careca Filho, ao prestar seu depoimento, declarou: "levei dinheiro do 

YOUSSEF duas vezes no escritório do TIAGO CEDRAZ, que fica numa casa no lago, no final de 

uma rua sem saída em Brasília".68  O depoimento de Alberto Youssef corrobora essa entrega69. 

Alberto Youssef confirmou a entrega da vultosa quantia no escritório Cedraz Ad-

vogados. Também narrou que Walmir Pinheiro apresentou-lhe dois telefones para contato com 

TIAGO CEDRAZ, um celular e um fixo, mas que ele não conseguiu contato com TIAGO CEDRAZ, 

tendo comunicado a Walmir Pinheiro esta dificuldade. Posteriormente, Walmir forneceu outro 

telefone para Youssef, ocasião em que este ajustou a entrega dos valores". 

Próximo ao dia 23/01/2014, referido na tabela de Ricardo Pessoa, data em que Al-

berto Youssef estava com o dinheiro, TIAGO CEDRAZ estava no exterior, conforme registro7I de 

viagem a Portugal entre os dias 16 e 22/01/2014, motivo pelo qual o doleiro teve dificuldades 

de contatá-lo, sendo necessária a intervenção de Walmir Pinheiro. 

No mencionado dia 23/01/2014, 'naco CEDRAZ estava no Rio de Janeiro para reu-

nião com o executivo Fernando Reis, da Odebrecht72, possivelmente o que levou Alberto 

Youssef a não conseguir contato com ele. Por fim, há registro de que Wahnir Pinheiro procu-

rou Taco CEDRAZ nesse dia para fazer contato, diante das dificuldades que Youssef encontra- 

ma intervenção ligado ao TCU e relacionada com ANGRA 3; QUE sempre as informações repassadas por 
TIAGO eram relacionadas ao TCU; QUE posteriormente o depoente ouviu de RICARDO PESSOA que o 
valor de R$ 1.000.000,00 pago a THIAGO estaria relacionado a alguma atuação feita por THIAGO, seja 
para retirar ou colocar em pauta ou, ainda, a algum pedido de vista do processo envolvendo a obra de AN-
GRA 3". 

68 	Em depoimento prestado em 18 de novembro de 2014 nos autos do inquérito 1041/2013 (fls. 1070/1075). 
69 	Termo de Declarações de Alberto Youssef às fls. 144/146: "QUE se recorda de ter providenciado a entrega 

de valores ao advogado TIAGO CEDRAZ, em Brasília (...) QUE, no ano de 2014, salvo engano, o 
declarante foi por RICARDO PESSOA à sede da UTC e incumbido de fazer uma remessa de R$ 
1.000.000,00 para Brasília, conforme os dados que seriam passados por WALMIR PINHEIRO (...) QUE foi 
JAYME, conhecido como 'CARECA', quem fez o transporte dos valores até o endereço indicado; QUE os 
detalhes dessa entrega foram passados posteriormente por JAYME ao declarante" 

70 	"[...] fez contato por telefone com o destinatário, ainda sem saber quem era, mas não teve sucesso; QUE 
então ligou para o telefone fixo, o qual foi atendido por uma secretária do escritório CEDRAZ, momento 
em que associou com o advogado que havia conhecido na residência de NEGROMONTE; QUE, na 
conversa, a secretária informou que o Dl: TIAGO estava em viagem ao exterior e que seu telefone celular 
estava com problemas; QUE o declarante entrou em contato com WALMIR PINHEIRO e relatou a 
dificuldade de falar com TIAGO CEDRAZ; QUE, posteriormente, WALMIR forneceu outro telefone para o 
declarante, credenciando outra pessoa a receber o dinheiro; QUE o declarante ligou para essa pessoa, da 
qual não recorda o nome, e ajustou a entrega, afirmando apenas que tinha um 'assunto para resolver com 
ele, do interesse do Dr RICARDO', o que foi prontamente entendido pelo interlocutor; QUE se recorda que 
a entrega dos valores foi feita em um sábado ou domingo, em uma casa situada no Lago Sul, em Brasília" 

71 	Fonte: Relatório de Análise de Polícia Judiciária n° 63/2016 (fls. 131/228 — AC 3.948/DF). 
72 	Conforme mensagem eletrônica trocada entre representantes da Odebrecht e TIAGO CEDRAZ (Relatório de 

Análise de Polícia Judiciária n°  63/2016 - fls. 131/228 — AC 3.948/DF). 
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Alberto Youssef disse recordar-se da entrega dos valores em um sábado ou do-

mingo, em uma casa situada no Lago Sul, em Brasília, não se lembrando se era residência, ou 

escritório.74  De fato, o extrato de ERB do terminal telefônico usado por Jayme Filho confirma 

o deslocamento ocorrido em um domingo, dia 26/01/2014. 

III - DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA 

Ao agirem de modo livre e consciente descrito nesta denúncia, na forma do artigo 

29 do Código Penal, os denunciados praticaram os seguintes crimes: 

TIAGO CEDRAZ LEITE DE OLIVEIRA: artigo 332-caput e parágrafo único c/c artigos 

69 e 71 do Código Penal. 

AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA: artigo 332-caput, c/c artigo 71 do Código Penal. 

C) BRUNO DE CARVALHO GALIANO: artigo 332-caput, c/c 71 do Código Penal; 

d) LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA: artigos 332-caput, cic 71 do Código Penal. 

IV — Dos PEDIDOS 

Demonstrada a existência de elementos suficientes de materialidade e autoria deli-

tivas, a Procuradora-Geral da República oferece a presente denúncia contra AROLDO CEDRAZ DE 

OLIVEIRA, BRUNO DE CARVALHO GALIANO, LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA e TIAGO CEDRAZ LEITE 

OLIVEIRA, bem como requer: 

a notificação dos denunciados para oferecerem resposta escrita no prazo de 15 

(quinze dias); 

o recebimento da presente denúncia; 

a citação dos acusados para acompanhamento da instrução, nos termos dos arts. 

I° a 12 da Lei n. 8.038/1990 e do disposto no Código de Processo Penal; 

durante a instrução do feito, a adoção das seguintes diligências: 

d.i) oitiva das testemunhas in jine arroladas; e, 

d.ii) outras medidas que venham a ser consideradas necessárias; 

74  Em seu depoimento (fls. 144/146), 
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e) a condenação dos denunciados; 

1) a condenação dos denunciados à reparação dos danos materiais causados por 

suas condutas, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, fixando-se um valor 

mínimo equivalente ao montante obtido ilicitamente, totalizando, no caso, R$ 2.200.000,00 

(dois milhões e duzentos mil reais), 

a condenação dos denunciados à reparação dos danos morais causados por suas 

condutas, no valor de R$ 2.200.000,00, tendo como parâmetro o valor dos danos materiais; 

a decretação da perda da função pública para os condenados detentores de car-

go público, emprego público, ou mandato eletivo, principalmente por terem agido com viola-

ção de seus deveres para com o Poder Público e a sociedade, nos termos do art. 92 do Código 

Penal. 

Brasília, 10 de outubro de 2018. 

Raq e VlicaFerreira Dodge 
Procuradora-Geral da República 
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