
pagar a quantia de R$ 50 a R$ 60 milhões, o que foi feito entre 2008 a 2011; QUE RENATO
DUQUE tinha um gerente que, agindo em nome dele, foi quem mais tratou com o declarante,
chamado PEDRO BARUSCO;  QUE os pagamentos se deram de três formas: (i) parcelas em
dinheiro  em espécie;  (ii)  remessas em contas indicadas no exterior;  (iii)  doações oficiais ao
Partido dos Trabalhadores – PT; QUE para gerar a saída de recursos do consórcio, a SETEC e
a  PEM ENGENHARIA fizeram  contratos  simulados  com as  seguintes  empresas:  LEGEND,
SOTERRA, POWER, SM TERRAPLENAGEM e ROCKSTAR; QUE os contratos simulados eram
de aluguéis  de equipamentos e terraplenagem para as obras da REPAR e apresenta neste
momento contratos e notas fiscais nesse sentido; QUE essas empresas eram pagas na sua
grande maioria por transferências bancárias, por conta e ordem da SETEC, das contas das
empresas  TIPUANA e  PROJETEC,  e  as  empresas  destinatárias  disponibilizavam  reais  em
espécie ou remetiam os valores ao exterior;  QUE os recursos em espécie eram entregues no
escritório do declarante em São Paulo/SP, na rua Paul Valery, n. 255, bairro Chácara Santo
Antônio, normalmente por carro forte; QUE RENATO DUQUE remetia então um emissário ao
escritório, conhecido por “TIGRÃO”, o qual retirava os montantes; QUE “TIGRÃO” era moreno,
1,70 a 1,80, meio gordinho, idade aproximada de 40 anos; QUE “TIGRÃO” foi a maioria das
vezes, mas outros homens também estiveram no escritório, mas não se lembra de detalhes;
QUE outras vezes, PEDRO BARUSCO pediu para que fosse entregue dinheiro em espécie em
um escritório em São Paulo/SP, e representantes das empresas acima entregavam;  QUE os
pagamentos no exterior eram destinados a uma única conta, denominada “MARINELO”, que foi
indicada por RENATO DUQUE ao declarante que, por sua vez, a repassou a DARIO TEIXEIRA,
o qual  operacionalizava as notas fiscais,  pagamentos e instruções no âmbito  das empresas
LEGEND, SOTERRA, POWER, SM TERRAPLENAGEM e ROCKSTAR; QUE o declarante irá
apresentar  documentos que permitam identificar  a  conta  no exterior  referida  (país,  banco  e
titular); QUE posteriormente, o declarante ficou sabendo que todas as empresas acima faziam
parte do esquema criminoso envolvendo a empresa DELTA, que eram controladas por ASSAF,
como divulgado na mídia; QUE as empresas referidas foram indicadas por alguém que não se
recorda o nome, e colocou o declarante em contato com DARIO TEIXEIRA; QUE a comunicação
com DARIO TEIXEIRA era por  rádio  Nextel  55*1*17753 e o  mesmo ficava  no escritório  da
Legend, na rua Iraí, no Itaim; QUE indagado se JULIO CAMARGO operacionalizou o pagamento
de propina no âmbito da REPAR em favor de RENATO DUQUE, afirma que uma parte sim; QUE
foi formalizado um contrato entre o CONSÓRCIO INTERPAR e uma das empresas de JULIO
CAMARGO, salvo engano a PIEMONTE, de prestação de serviços, no valor de R$ 33 milhões,
sendo  que  aproximadamente  R$  20  milhões  foram  transferidos  por  JULIO  CAMARGO  no
exterior para conta indicada por RENATO DUQUE, denominada “MARINELO”; QUE outra forma
utilizada  para  o  pagamento  de  propinas  a  RENATO  DUQUE,  relacionadas  ao  contrato  da
REPAR, foi mediante a  realização de doações oficiais por meio das empresas SETEC, PEM
ENGENHARIA, SOG – ÓLEO E GÁS ao Partido dos Trabalhadores – PT; QUE esclarece que
RENATO DUQUE solicitou ao declarante que realizasse as doações, as quais foram feitas entre
os anos de 2008 a 2011; QUE se compromete a apresentar documentação nesse sentido; QUE
conversou pessoalmente com JOÃO VACCARI, no escritório deste, no Diretorio do PT em São
Paulo/SP,  no  ano  de  2008,  e  disse  que  gostaria  de  fazer  contribuições  ao  Partido  dos
Trabalhadores e perguntou a ele como elas poderiam ser feitas, e VACCARI explicou como fazê-
las; QUE em tal ocasião, o declarante não mencionou a VACCARI que as doações seriam feitas
a pedido de RENATO DUQUE; QUE o valor das doações foi de aproximadamente R$ 4 milhões
de reais ao longo dos anos de 2008 a 2011; QUE a respeito do (5) TERMINAL CABIÚNAS 3,
em Macaé/RJ, no ano de 2011, na faixa de R$ 1bilhão de reais, cujo contrato foi firmado
entre o CONSÓRCIO SPS, composto pelas empresas SKANSKA, PROMON e SOG, afirma:
QUE em relação à TECAB – ESTAÇÃO DE COMPRESSÃO DE GÁS DE CABIÚNAS, chamado
CABIUNAS 3, o contrato foi firmado entre o consórcio composto pela SOG – OLEO E GÁS,
representada de fato pelo declarante e formalmente por MAURÍCIO GODOY, pela PROMON
ENGENHARIA, representada por JOSÉ OTÁVIO, e pela SKANSKA, representada por CLÁUDIO

DOC 36




