
Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM ARAÇATUBA – SP

Exmo. Juiz Federal de uma das Varas de Araçatuba

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos 

Procuradores da República signatários, os últimos  designados  para auxiliar o 

primeiro  pela Portaria  PGR/MPF n.º  302, de 25 de abril  de 2014  (fls.  3706), 

vem, respeitosamente, com fulcro, em especial, nos arts. 37, § 4.º, 127 e 129, 

da Constituição da República; 6.º, XIV, “f”, da Lei Complementar Federal n.º 75, 

de 20 de maio de 1993; 1.º, 3.º, 7.º, 10, VIII e XII, e 17, da Lei n.º 8.429, de 2 

de junho de 1992; e 46, 47 e 292, do Código de Processo Civil, e subsidiado na 

cópia,  anexa,  do Inquérito  Civil  n.º  1.34.002.000320/2013-39, a  cujas folhas 

doravante fará remissão, propor, pelo rito ordinário, a presente

A      ÇÃO       PARA       RESPONSABILIZAÇÃO POR ATO      S       DE       I      MPROBIDADE     
A      DMINISTRATIVA      , CUMULADA COM       A      NULAÇÃO DE       ATO      S       E  

CONTRATO      S       ADMINISTRATIVO      S,             E RESSARCIMENTO D      E       DANO AO     
ERÁRIO      ,

em face de (a folha mencionada ao final contém os dados qualificativos e o 

endereço da pessoa):
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1. ESTALEIRO  RIO  TIETÊ  LTDA. –  doravante,  ERT  –, CNPJ 

12.858.465/0001-67, fls. 149;

2. SS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.,  atual  SS CONSTRUÇÃO 
NAVAL E SERVIÇOS LTDA.,  consorciada,  sócia  à época  do  ERT,  e 

acionista  majoritária  (99,99%)  do  ESTALEIRO  RIO  MAGUARI  S/A, 

CNPJ 01.635.956/0001-22, fls. 109 e 585;

3. RIO  MAGUARI  COMÉRCIO  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA.,  antiga 

MAGUARI  COMÉRCIO  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA., sócia  da  SS 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 03.012.702/0001-83, fls. 

65, e 110, Ap. 9 do FMM;

4. ESTALEIRO RIO MAGUARI S/A, consorciado e  sócio do  ERT,  CNPJ 

03.024.422/0001-95, fls. 109;

5. PAULO  ÉRICO  MORAES  GUEIROS,  administrador  da  SS 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., e presidente do conselho de 

administração e/ou diretor administrativo-financeiro do ESTALEIRO RIO 
MAGUARI  S/A,  DVD  de  fls.  108,  subpasta  “03  –  1ª  Sessão 

Convite\Documentos  dos  Estaleiros\Estaleiro  Rio  Maguari”,  arquivo 

“Décima Primeira Alteração Contratual”;

6. ANDRÉ MORAES GUEIROS, administrador da SS ADMINISTRAÇÃO E 
SERVIÇOS LTDA. e diretor operacional do ESTALEIRO RIO MAGUARI 
S/A,  DVD de fls.  108, subpasta “03 – 1ª Sessão Convite\Documentos  

dos  Estaleiros\Estaleiro  Rio  Maguari”,  arquivo  “Décima  Primeira 

Alteração Contratual”;

7. ESTRE PETRÓLEO, GÁS E ENERGIA LTDA .,  consorciada e sócia 

à época do ERT, CNPJ 09.109.682/0001-40, fls. 109;

8. ESTRE  AMBIENTAL  S/A,  sócia  da  ESTRE  PETRÓLEO,  GÁS  E 
ENERGIA LTDA., CNPJ 03.147.393/0001-59,  fls.  3756 e DVD de fls. 

108,  subpasta  “03  –  1ª  Sessão  Convite\Documentos  dos  

Estaleiros\Estaleiro  Rio  Maguari”,  arquivo  “Nona  Alteração  Contrato  

Social ESTRE”;
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9. ELIO  CHERUBINI  BERGEMANN, diretor  do  ERT, sócio  da ESTRE 
PETRÓLEO,  GÁS  E  ENERGIA  LTDA. e  diretor-presidente  e/ou 

conselheiro de administração da ESTRE AMBIENTAL S/A,  fls.  118 e 

DVD de fls.  108,  subpasta  “03 – 1ª Sessão Convite\Documentos dos  

Estaleiros\Estaleiro  Rio  Maguari”,  arquivo  “Nona  Alteração  Contrato  

Social ESTRE”;

10.WGD PARTICIPAÇÕES LTDA., sócia do ERT,  CNPJ 15.539.140/0001-

00, fls. 593;

11.ERM  OSV  CONSTRUÇÃO  NAVAL  LTDA.,  sócia  do  ERT, CNPJ 

08.380.019/0001-12, fls. 593 e 3805;

12.WILSON QUINTELLA FILHO, outrora sócio, atual diretor do ERT, sócio 

da  WGD PARTICIPAÇÕES LTDA.,  e conselheiro de administração da 

ESTRE AMBIENTAL S/A, fls. 592;

13.GISELE MARA DE MORAES,  outrora  sócia  do  ERT,  sócia  da  WGD 
PARTICIPAÇÕES LTDA., fls. 592;

14.FÁBIO  RIBEIRO  DE  AZEVEDO  VASCONCELLOS,  diretor  do  ERT, 

sócio-administrador  e  responsável  pela  ERM  OSV  CONSTRUÇÃO 
NAVAL  LTDA., representante  do  consórcio  vencedor  na  sessão  de 

abertura  das  propostas  comerciais, subscritor  dos  contratos  com  a 

Transpetro, fls. 595/596 e 3805;

15.RODRIGO  PORRIO  DE  ANDRADE, diretor  do  ERT  e  da ESTRE 
AMBIENTAL S/A, subscritor dos contratos com a Transpetro, fls.  595 e 

3351;

16.MARCOS MORAES GUEIROS, diretor do ERT e sócio-administrador da 

ERM OSV CONSTRUÇÃO NAVAL LTDA., fls. 595 e 3805;

17.ALBERTO FISSORE NETO, testemunha do contrato de arrendamento 

da área do estaleiro, fls. 3179;

18.JOSÉ  SÉRGIO  DE  OLIVEIRA  MACHADO  –  doravante,  SÉRGIO 
MACHADO –, presidente da Diretoria da TRANSPETRO, fls. 457; 
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19.FERNANDO  SEREDA, coordenador  da  Comissão  de  Licitação  do 

Convite  Internacional  n.°  006.8.009.10.0, da  TRANSPETRO,  demais 

dados a serem fornecidos;

20.APARECIDO SÉRIO DA SILVA – doravante,  CIDO SÉRIO –,  Exmo. 

Prefeito de Araçatuba, demais dados a serem fornecidos;

21.COOPERHIDRO-COOPERATIVA  DO  PÓLO  HIDROVIÁRIO  DE 
ARAÇATUBA-AGÊNCIA  DE  DESENVOLVIMENTO  REGIONAL – 

doravante, COOPERHIDRO –, CNPJ 00.822.696/0001-31, fls. 1602;

22.CARLOS ANTÔNIO  FARIAS  DE  SOUZA  –  doravante,  CARLOS 
FARIAS –,  Secretário  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico  e 

Relações do Trabalho de Araçatuba e diretor-presidente do Conselho de 

Administração da COOPERHIDRO, fls. 1531;

23.ÉDERSON DA SILVA,  Secretário Municipal de Planejamento Urbano e 

Habitação de Araçatuba, fls. 3790;

24.ANTÔNIO  ARNOT  QUEIROZ  CRESPO,  arquiteto da  Secretaria 

Municipal de Planejamento Urbano, demais dados a serem fornecidos;

25.RINALDO  TAKAHASHI,  arquiteto  da  Secretaria  Municipal  de 

Planejamento Urbano, demais dados a serem fornecidos;

26.EVANDRO DA SILVA,  ex-Secretário Municipal  de Assuntos  Jurídicos, 

fls. 3481; e

27.AVELINO APARECIDO ROCHA,  diretor de Planejamento  e Obras do 

Departamento  de Água e Esgoto  de Araçatuba  e conselheiro  fiscal  e 

diretor comercial da COOPERHIDRO, fls. 851.

A  ação  é  ajuizada,  pelos  reflexos  administrativos, 

obrigacionais e indenizatórios dos pedidos (não pela improbidade), também em 

face de: 
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1. PETROBRÁS TRANSPORTE S/A – doravante, TRANSPETRO –, CNPJ 

02.709.449/0001-59, fls.  100  e 459  –  com o objetivo de lhe anular os 

vinte contratos com o ERT decorrentes da licitação, e indenizá-la dos R$ 
21.919.750,00 que lhe pagou, em 12/07/2011, e o que mais porventura 
lhe tenha pago;

2. UNIÃO, como  administradora,  por  intermédio do  Ministério  dos 

Transportes (cf. Lei 10.893/2004, art. 24; fls. 503), do Fundo da Marinha 

Mercante  (FMM)  –  com  o  objetivo  de  anular  a  prioridade  de  apoio 

financeiro,  no  valor  de R$  412.602.681,15, equivalente  a US$ 
228.259.947,53, data-base 29/06/2010, que o Conselho Diretor do FMM 

concedeu à TRANSPETRO para aquisição dos vinte comboios do ERT;

3. CAIXA  ECONÔMICA  FEDERAL –  doravante,  CEF –,  CNPJ 

00.360.305/0001-04, fls. 2435, agente financeiro devidamente habilitado 

pelo Departamento do FMM – com o objetivo de anular a contratação de 

financiamento,  em  favor  da  TRANSPETRO,  no  valor  de  R$ 
371.340.753,70, para aquisição dos vinte comboios do ERT;

4. MUNICÍPIO  DE  ARAÇATUBA,  CNPJ  45.511.847/0001-79,  cuja 

Prefeitura  sedia-se na Rua Coelho Neto,  73 –  com o objetivo de lhe 

anular a certidão e o atestado a serem referidos abaixo; e

5. Agência  reguladora  DEPARTAMENTO  DE  ÁGUA  E  ESGOTO  DE 
ARAÇATUBA  – doravante, DAEA  –, entidade  autárquica  municipal, 

CNPJ 43.759.190/0001-38, sediada na Av. Gonçalves Ledo, 800 – com 

o objetivo  de vinculá-lo à pretensão de perda do cargo público de seu 

Diretor, AVELINO APARECIDO ROCHA, objetivo que se aplica também 

à  TRANSPETRO e  ao  MUNICÍPIO em relação  aos  seus  respectivos 

servidores e/ou mandatários, ora requeridos. 

Esta  ação de improbidade se  baseia  em que,  em 

data  e  lugar  incertos,  SÉRGIO  MACHADO e  as  empresas  SS 
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.,  ESTALEIRO RIO MAGUARI S/A e 

ESTRE PETRÓLEO, GÁS E ENERGIA LTDA., com a participação de CARLOS 
FARIAS –  ao  menos  –,  agindo  livre,  deliberada,  orquestrada  e 
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conscientemente,  frustraram  a  licitude  do  processo  licitatório  da 

TRANSPETRO,  modalidade  convite  internacional,  n.°  006.8.009.10.0,  para 

compra e venda condicionada de 20 comboios, constituídos, cada um, por um 

empurrador  e  quatro  barcaças,  no  âmbito  do  Programa de Modernização e 

Expansão da Frota (Promef) – ou, Promef Hidrovia.

A  licitude  do  processo  licitatório  foi  frustrada  por 

meio  de  fraude ao seu caráter  competitivo, pois  há  evidências  de que o 

consórcio  vencedor,  assim como a localidade (área e município) onde seria 

construído o estaleiro,  já estavam pré-definidos antes mesmo de deflagrado o 

processo.  Ou  seja,  a  licitação  foi  direcionada,  no  ventre,  impedindo  a 

contratação  da  proposta  mais  vantajosa  para  a  TRANSPETRO –  ou,  do 

contrário, seria desnecessário viciar a competição.

O direcionamento não foi embaraçado pelo fato de o 

estaleiro  se  instalar  na  área  pública  municipal arrendada  particularmente 
para tanto, em Araçatuba, já que agentes da Prefeitura propiciaram condições 

para que o fato fosse ladeado, e, portanto, propiciaram o enriquecimento ilícito 

da arrendante.

 Os  demais  requeridos  aderiram  à orquestração 

fraudulenta,  concomitante  ou  posteriormente, no  modo  e  forma  que  serão 

expostos  a  seguir.  Aos  requeridos  a  que não  se  fizer  menção  expressa,  a 

responsabilização  pela  improbidade  é  pretendida  por  dela  terem se 

beneficiado, direta ou indiretamente1.

Tudo  conforme  será  demonstrado  a  seguir,  por 

tópicos.

1 As disposições da Lei 8.429/92 são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente 
público, induza à prática do ato de improbidade, ou para ele concorra, ou dele se beneficie, sob 
qualquer forma, direta ou indireta (art. 3.º).
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Primeiro  indício    da fraude  :  arrendamento  da  área do estaleiro,  

com  o  fim  específico e  declarado de  construir  os  comboios  a  serem 

licitados, ante  s   não só de conhecido o vencedor da licitação, como também 

de aberta, ou de  decidida, ou de  deflagrada  internamente na  Transpetro,  

por arrendatário que viria a compor o consórcio vencedor, e por arrendante  

cujo  presidente  estivera  na  Transpetro,  então  na  condição  de secretário  

municipal, cerca de um ano antes do arrendamento, tratando do estímulo à  

indústria naval na região da área arrendada – projeto em que,  depois, se  

envolveriam outros agentes públicos.

Datas  básicas: 05/12/2008,  10/02/2010,  23/02/2010,  

04/03/2010, 10/03/2010, 30/08/2010 e 23/11/2010.

E  nvolvidos  :  Transpetro,  uma  empresa  do  consórcio  vencedor,  e  

agentes públicos municipais.

 

A licitação foi formalmente comunicada ao mercado 

no dia 10 de março de 2010. O convite previa que os comboios teriam de ser 

construídos em estaleiros localizados em território nacional, e entregues na 

região  da  Bacia  Hidrográfica  Tietê-Paraná,  onde  o  licitante  também deveria 

disponibilizar no mínimo três carreiras em um estaleiro, com capacidade para 

“edificação e lançamento de três embarcações de modo simultâneo”. 

É  o  que  consta  do  convite (DVD  de  fls.  108, 

subpasta “01 – Convite Licitação”), e a TRANSPETRO admite a fls. 2349:
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Portanto, qualquer estaleiro, situado em território 
nacional, poderia fabricar os comboios licitados a 10/03/2010.

Por outro lado, o vencedor da licitação foi informado, 

aos licitantes, no dia 30 de agosto de 2010 (cf. DVD de fls. 108, pasta “09 – 

Resultado Licitação”, e fls. 2351).

Pois  bem,  o  consórcio  que  venceu  a  licitação 

edificou seu estaleiro em Araçatuba.

Porém, a área desse estaleiro havia sido arrendada 

no dia  10 de fevereiro de 2010, especificamente para o fim de construir os 

“comboios  para  a  Transpetro”,  e  por  uma  das  empresas  que  comporia o 
consórcio vencedor. 

Ou seja, a área foi  arrendada  seis meses e vinte 
dias  antes de  conhecido  o  vencedor  da  licitação,  e  um mês antes de 

oficialmente comunicada ao mercado.
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Consta,  de fato,  do item 1.2,  da cláusula 1.ª  (“Do 

objeto”),  do contrato  de arrendamento  (enviado pela própria  TRANSPETRO, 

sob o jugo de requisição ministerial: fls. 164/168), a finalidade de implantação e 

operação de estaleiro:

Consta do item 2.1, da cláusula 2.ª, que o termo final 

do prazo do contrato coincidiria com o encerramento das atividades na área, 

especialmente “o término da  construção  dos comboios  para  a  Transpetro”, 

caso a arrendatária fosse a “vencedora do processo licitatório a qual  (sic)  se 

tem notícia”, desde que ela implantasse o (sic) estaleiro em 24 meses:

Consta  como  local  (São  Paulo  –  sic)  e  data 

(10/02/2010) de assinatura do instrumento:
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As partes2 no contrato foram:

E  a  arrendatária  SS  ADMINISTRAÇÃO  E 
SERVIÇOS  LTDA.,  “estabelecida  no  ramo  de  construção  naval”,  acionista 

majoritária do  ESTALEIRO RIO MAGUARI S/A, comporia, juntamente com o 

2 A propósito, ante a aparente semelhança de grafismos, tudo indica que FÁBIO RIBEIRO DE 
AZEVEDO VASCONCELLOS haja subscrito o contrato pela arrendatária – embora tenha constado 
que ela estivesse presente por PAULO ÉRICO MORAES GUEIROS, e VASCONCELLOS não o 
firmou por procuração. Os subscritores também fizeram pouco do negócio no item 5.3, da cláusula 5.ª, 
prevendo, como obrigação da arrendatária, atender a todas as exigências que viessem a ser formuladas 
pela Prefeitura Municipal de São Paulo, a despeito de a área arrendada situar-se em Araçatuba.
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referido  estaleiro  e  a  ESTRE  PETRÓLEO,  GÁS  E  ENERGIA  LTDA.,  a 

15/06/2010,  o consórcio que venceria a licitação3,  e  fundaria,  a  01/10/2010,  a 

empresa originada do consórcio, o ERT (fls. 109/119).

Mas,  o  arrendamento  (a  10/02/2010)  não  se  deu 

apenas  antes  de  divulgada  a  licitação  (a  10/03/2010).  Deu-se  antes  de 

autorizada a sua deflagração, pela Diretoria da TRANSPETRO, a 4 de março 
de  2010.  Aliás,  deu-se  antes  mesmo  de  solicitada a  sua  deflagração, 

internamente, na TRANSPETRO (a 23/02/2010).

Estas datas constam do Relatório da Comissão de 

Licitação (DVD de fls. 108, arquivo “Relatório Final da Comissão de Licitação  

Comboios_30ago10”, subpasta “08 – Relatórios da Comissão”): 

3 cf. DVD de fls. 108, subpasta “03 - 1ª Sessão Convite\Documentos recebidos na 1ª  
Sessão\Documentos dos Estaleiros\Estaleiro Rio Maguari”, arquivo “Termos de Compromisso  
Consórcio”, e pasta “09 – Resultado Licitação”, qualquer arquivo.
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Ou seja, tinham-se confiança  e certeza suficientes, 

quando  do  arrendamento  da  área,  de  que  a  Transpetro em breve licitaria 

comboios – embora ela mesma ainda não o tivesse decidido! Tanto que o 

arrendamento  não se  fez  com  antecedência  exagerada em  relação  à 

deflagração  do  processo  –  cujo  pedido  foi  feito  13  dias  depois  do 

arrendamento.  E a posse ou a propriedade do imóvel  que seria utilizado na 

construção dos comboios teria de ser comprovada apenas na assinatura dos 
contratos decorrentes da licitação (cf. item 14.3.1 do convite, e fls. 2122, 2344 

e 2351). O que, no caso, deu-se somente em 23 de novembro de 2010 – mais 

de nove meses depois do arrendamento. 

Coincidentemente, CARLOS FARIAS, presidente da 

arrendante  COOPERHIDRO  (ver,  acima,  as  partes  contratuais),  estivera  na 

TRANSPETRO no dia 5 de dezembro de 2008 (portanto, um ano, dois meses 

e  cinco  dias  antes  do  arrendamento), na  qualidade  de  Secretário  de 
Desenvolvimento Econômico de Araçatuba, em razão de “notícias” de que a 

estatal  desejava “fomentar o desenvolvimento da indústria naval na Hidrovia 

Tietê-Paraná”  (g.n.) –  conforme  a própria  TRANSPETRO reconheceu  (fls. 

2348):
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E, no vídeo do You Tube  hospedado no endereço 

eletrônico http://www.youtube.com/watch?v=_qGKK7QGO4s4,  publicado  em 

14/12/2012,  denominado  “Visita  técnica  no  estaleiro  de  Araçatuba”,  CIDO 
SÉRIO,  falando  nas  instalações  do  estaleiro  e  a  respeito  dele,  disse 

(transcrição livre, destaques acrescidos):

...lançamos o  projeto,  acompanhamos toda  a  concepção,  discutimos 

cada passo...o  debate  que nós travamos  lá  atrás com o presidente  

Sérgio Gabrieli, presidente Lula, da construção da ideia até chegar ao 
presidente Sérgio Machado e a Transpetro … a utilização do Tietê  

como a nossa avenida... (2min33 a 3min)

4 Todos os endereços eletrônicos e websites aqui citados estavam ativos em setembro de 2014.
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Sua  Excelência,  o  ex-presidente  Lula  o  confirma 

(vídeo do You Tube  hospedado no endereço  http://www.youtube.com/watch?

v=6vuc5JhZmLM,  publicado  em  17/09/2012,  denominado  “Lula  apoia  Cido 

Prefeito”; destaques acrescidos):

Não é de agora que eu conheço o Prefeito Cido Sério, e sei que ele está  

fazendo de tudo para mudar Araçatuba.  Foi Cido que apresentou o 
projeto do Estaleiro, eu comprei a ideia e hoje Araçatuba, uma cidade  

que fica longe do mar... (de zero a 14seg)

Afora tais falas não  fazerem sentido, se o estaleiro 

tivesse  surgido  de  um  processo  licitatório  cuja  finalidade  fosse  buscar  a 

aquisição de comboios pelas condições mais vantajosas do mercado, inclusive 

internacional, e cujo vencedor pudesse fabricá-los em qualquer lugar do Brasil, 

é  muita  coincidência  que  CARLOS  FARIAS tenha  arrendado,  por  meio  da 

cooperativa que presidia, a área para um estaleiro, tendo trânsito junto a quem 

anunciara interesse em fomentar esse tipo de indústria justamente na região da 

área arrendada – como logo depois o faria.  E,  embora ele não fosse, quando 

do arrendamento, Secretário Municipal – cargo a que voltaria a ser guindado 

quatro meses e vinte dias depois (fls. 307, 1950) –, era servidor público (fiscal 

sanitário; fls. 307).

Segundo  indício    da  fraude  : testemunha  do  contrato  de  

arrendamento sem relação com as partes contratantes, porém relacionado  

a empresa do grupo empresarial  que,  quatro meses e cinco dias depois,  

oficializaria sua associação para formar o consórcio vencedor.

Datas básicas: 10/02/2010, 15/06/2010 e 23/11/2010.
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Envolvidos:  ambos os grupos empresariais que formaram o consórcio  

vencedor.

O contrato  de  arrendamento  da  área  do  estaleiro 

indica  também  que  as  empresas  que  comporiam  o  consórcio  vencedor  já 

estavam  informalmente  definidas  antes  de  que  o  mercado  tomasse 

conhecimento da abertura da licitação.

De fato, uma das testemunhas do contrato é ligado a 

uma das empresas que viria a se consorciar, porém não é ligado às partes 

contratantes.

Trata-se  de  ALBERTO  FISSORE  NETO. No 

contrato de arrendamento, ele assina:
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E,  como  visto  acima,  o consórcio  vencedor  foi 

composto pela empresa ESTRE PETRÓLEO, GÁS E ENERGIA LTDA.  Que 

tem  por  sócia  a  empresa ESTRE  AMBIENTAL  S/A (cf.  DVD  de  fls.  108, 

subpasta  “03  –  1ª  Sessão  Convite\Documentos  dos  Estaleiros\Estaleiro  Rio  

Maguari”, arquivo “Nona Alteração Contrato Social ESTRE”).

Ora, em seu perfil no Linkedin, ALBERTO FISSORE 
NETO se apresenta como  diretor na ESTRE AMBIENTAL desde fevereiro de 

2002 (http://br.linkedin.com/pub/alberto-fissore-neto/16/a6a/a10; fls. 3793).

Aliás,  nessa condição ele  acompanhou,  em março 

de 2013, jornalistas de Araçatuba convidados a conhecer as instalações do 

Centro de Gerenciamento de Resíduos de uma empresa pertencente ao grupo 

ESTRE no  município  de  Paulínia-SP5.  Que,  a  propósito, também  pretende 

instalar Centro similar em Araçatuba, em área  que  comprou a 13/08/20106 – 

logo depois (como se verá) de anunciado quem havia ofertado o menor preço 

na licitação da Transpetro.

Não  parece  haver  outra  razão  para  ALBERTO 
FISSORE NETO ter figurado como testemunha, já que, afora não ser vinculado 

às partes  do contrato,  elas sediam-se  no Estado do Pará e  em Araçatuba, 

locais  distantes  de seu domicílio,  na cidade de Paulínia-SP.  Se bem que o 

contrato foi assinado em São Paulo – aliás, foro de eleição contratual (cláusula 

10).  Contudo, além de nenhuma das partes sediar-se lá,  a área arrendada se 

localiza em  Araçatuba.  Mas,  São  Paulo  é,  coincidentemente, a  sede da 

empresa ESTRE AMBIENTAL (fls. 3756 e 3762).

E a figuração como testemunha não foi casual, pois 

ele  também  testemunharia,  a  23/11/2010, os  contratos  do  ERT com  a 

5 cf., por exemplo, http://www.lr1.com.br/index.php?pagina=noticia&categoria=cidade&noticia=40734; 
fls. 3794/3797.

6 v. Portaria n.º 19, de 18/12/2013, de instauração do Inquérito Civil n.º 1.34.002.000303/2013-00, no 
arquivo “DMPF-EXTRAJUDICIAL-2013-12-18_201”, págs. 56/57, no endereço eletrônico 
http://www.transparencia.mpf.mp.br/diario-e-boletim/diario-eletronico-dmpf-e

17 de  47

http://br.linkedin.com/pub/alberto-fissore-neto/16/a6a/a10


Ministério Público Federal
Ação de  improbidade  referente  ao  Inquér i to  Civ i l  n . º  1 .34.002.000320/2013-39

TRANSPETRO e seus primeiros termos aditivos (DVD de fls. 501, subpasta “01 

– Contrato e 1º Aditivo”). Além de ter recebido a confiança do ESTALEIRO RIO 
MAGUARI S/A, por ter sido constituído como um de seus procuradores para os 

atos  necessários  à  obtenção  do licenciamento  ambiental  do  estaleiro em 

Araçatuba (v. fls. 3179).

Terc  e  iro   indício    da  fraude  : anúncio  público  de  que  o  estaleiro  

localizar-se-ia em Araçatuba já na data de abertura da licitação.

Datas básicas: 10/03/2010 e 30/08/2010.

Envolvidos: Transpetro e agentes públicos municipais. 

Apesar  de  a  TRANSPETRO sediar-se no  Rio  de 

Janeiro-RJ, a licitação foi anunciada em Araçatuba. 

E,  na  entrevista  coletiva  realizada  por  ocasião  do 

anúncio,  constante  de  vídeo  no  You  Tube  hospedado  no  endereço 

http://www.youtube.com/watch?v=9Ra-6Dbz7b4,  enviado  em  10/03/2010, 

denominado “Dilma Rousseff em Araçatuba”, referente a “Trechos da visita e  

entrevista coletiva da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff,  em Araçatuba,  

para participar da Feicana/Feibio, em 10/03/2010”, foram feitas, na presença de 

CIDO SÉRIO, as seguintes declarações (transcrição livre):

• S. Excia., Dilma Rousseff: “...agora, prá'qui, prá Araçatuba, é uma  

grande  vantagem você  ter  um estaleiro  produzindo  barcaça…” 

(4min28seg a 4min36seg)

• Dilma Rousseff:  “fazer barcaça aqui em Araçatuba é estratégico  

para Araçatuba....” (4min45/50)
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• Dilma  Rousseff:  “o  governo  considera  esta  uma  atividade  

estratégica,  estruturante,  relevante,  para  esta  região...” 

(4min55/5min03)

• Sérgio  Machado  (presidente  da  Transpetro):  “estamos  abrindo 

uma  licitação,  nós  estamos  convidando  25  empresas...” 

(5min16/22)

• Sérgio Machado (sobre as condições para disputar): “primeiro tem 

que ser no Brasil” (5min32/35)

• Sérgio Machado (após intervenção da Exma. Ministra  da Casa  

Civil): “o estaleiro vai se localizar nesta região” (5min51 a 53)

• Dilma Rousseff: “o prefeito tem vontade política de fazer” (6min39 

a 44)

Tais  declarações podem ter  soado estranhas para 

as  empresas7 que, entre  11/03 e  28/04/2010, obtiveram  os  convites  (fls. 

2374/2419) – quando, então, não se depararam com qualquer exigência de que 

o estaleiro se localizasse na região de Araçatuba. Exceto, naturalmente, para o 

grupo da empresa que, um mês antes da entrevista (a 10/02/2010), arrendara a 

área onde se localizaria o estaleiro, e venceria (a 30/08/2010) a licitação.

Na  realidade,  como  principiou  a  dizer  SÉRGIO 
MACHADO,  tinha  que  ser  no  Brasil  –  ou  seja,  não  necessariamente  em 

7 se as ouviram, ou delas se lembravam, e, no caso das estrangeiras (dos Estados Unidos, da Holanda, 
da Alemanha e da Argentina), se as traduziram. A propósito, para algumas, os convites foram enviados 
por e-mail, em um arquivo PDF, ao que parece traduzido para o inglês; o texto dos e-mails dizia: 
“We...had selected your company to submit proposal for the construction in Brazilian territory of 20 
(twenty) convoys...” (fls. 2407/2410; g.n.). Outro enfatizava: “All convoys must be built in Brazil” 
(fls. 2411; g.n.). Entrementes, ao representante da Intecnial S/A, o gerente de Embarcações de 
Hidrovias da Transpetro, DANNY ARONSON, em e-mail, disse: “Seguem os dados do indicado pelo  
representante da empresa para vir aqui buscar o edital...” (fls. 2419; g.n.).
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Araçatuba.  As  notícias  da abertura  da  licitação,  publicadas  no  site  da 

Transpetro,  também  falavam em  “fabricação  no  Brasil”  (aliás,  a  notícia 

completa8 foi  publicada  no  site  somente  em  17/03/20109,  embora  o  press 

release haja sido publicado no próprio dia 1010). E, decerto que um estaleiro em 

Araçatuba  fabrica  no  Brasil,  mas  a  recíproca  não  é  verdadeira:  não  é 

necessário que um estaleiro no Brasil tenha de fabricar em Araçatuba. 

Apesar  de  o  texto  do convite  ser  claro  quanto  ao 

local  de  fabricação  (território  nacional),  ao  que  se  saiba  nenhum  convite  é 

disponibilizado, em inteiro teor, no site da Transpetro, não obstante qualquer 

empresa  possa  disputar,  mesmo  não  sendo  convidada.  Ou  seja,  as 

condições para ganhar contratos de cerca de US$ 200.000.000,00 (conforme o 

mercado estimava à época11) eram acessíveis apenas a quem se dispusesse a 

ir  às  dependências  da  Transpetro  pedir  o  convite  (exceto  a  quem  ela 

selecionou, no estrangeiro, para enviá-lo por e-mail).

A  propósito,  naquele  dia,  estava  presente  PAULO 

ROBERTO COSTA (atualmente preso no âmbito da chamada “Operação Lava 

Jato”),  conselheiro de administração da TRANSPETRO (fls. 457 e 2322, CD), 

mas anunciado como diretor de abastecimento da PETROBRÁS12.

Coincidência  ou  não, o  gerente  do “Contrato 

Transpetro”  do  ERT, ALEXANDRE BRUNO (fls.  934,  944,  959,  1264,  1308, 

2108,  2480,  3360),  testemunha  contratual  dos  terceiros  e  quartos  termos 

aditivos celebrados entre o  ERT e  a  TRANSPETRO em 05/12/2012 (cf.  fls. 

3365 e DVD de fls. 501, pasta “02 – Aditivos de Prazo”),  é ou foi “Consultor  

Sócio,  líder de projetos em gestão empresarial na (sic) Grupo Pragmática”, 

como  constava  em seu  perfil  no  Linkedin,  que todavia  veio  a  ser  apagado 

8 cf. http://www.transpetro.com.br/pt_br/imprensa/noticias/transpetro-inicia-concorrencia-para-
construcao-de-nova-frota-hidroviaria.html

9 cf. http://www.transpetro.com.br/pt_br/imprensa/noticias/noticias-29.html
10 cf . http://www.transpetro.com.br/pt_br/imprensa/releases/releases-6.html
11 cf. http://www.estadao.com.br/noticias/geral,transpetro-tera-novos-comboios-para-hidrovia,496559
12 cf. http://www.transpetro.com.br/pt_br/imprensa/noticias/transpetro-lanca-programa-para-nova-frota-

hidroviaria-na-feicana.html
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(http://br.linkedin.com/pub/alexandre-bruno/41/985/b7a),  mas  é  visível  nos 

resultados de busca pelo seu nome e o da Pragmática, com o aplicativo Google 

Chrome (fls. 3798/3802).

E a mídia publicou que o Grupo Pragmática pertence 

a HUMBERTO SAMPAIO MESQUITA, marido de uma das filhas de PAULO 

ROBERTO COSTA13. 

Qua  r  t  o   indício   da fraude  : divulgação do menor preço alcançado na  

licitação um dia antes de abertos os envelopes de preços, e no dia a partir  

do qual a arrendatária da área do estaleiro poderia se liberar do contrato,  

sem ônus.

Datas básicas: 09/08/2010 e 10/08/2010.

Envolvidos: Transpetro, consórcio vencedor e cooperativa arrendante.

Os  envelopes  contendo  as  propostas  comerciais 

apresentadas pelos participantes do processo licitatório foram abertos no dia 10 
de agosto de 2010,  conforme o excerto abaixo do Relatório da  Comissão de 

Licitação:

13 cf. http://oglobo.globo.com/brasil/pf-paulo-roberto-costa-montou-esquema-de-lavagem-com-genro-
13811884#ixzz3D37tzW8j
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Na  Ata  da  Sessão  de  Abertura  das  Propostas 

Comerciais, constou expressamente que a sessão começou às 10h do dia 10, 

terminou às 11h45, e, antes da abertura, todos os licitantes foram solicitados a 

verificar o lacre das propostas de preço. 

Contudo,  PAULO  JOSÉ  FREITAS  DE  OLIVEIRA, 

representante do consórcio Estaleiros Unidos do Rio Tietê,  fez registrar,  em 

ata,  a  obervação  de  que  as  planilhas  de  preços  do  consórcio  Estaleiro  de 

Construção  Naval  Arealva  Ltda.,  MPG Shipyard  e CMI Constr.  Metál.  ICEC 

Ltda., por ele rubricadas,  não eram as originais enviadas pela Comissão de 

Licitação da Transpetro. 

A estranha observação não impediu que a proposta 

apresentada  pelo  referido  consórcio  fosse  considerada,  ou  que  o  ato  se 

concluísse, como se pode observar da cópia da Ata, a seguir, em inteiro teor 

(cf.  DVD de fls. 108, subpasta “04 – 2ª Sessão Convite”, arquivo “Ata da 2ª 

Sessão_Hidrovia_10ago10”):
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Todavia, o site da TRANSPETRO já havia publicado, 

um dia antes (a 9 de agosto), press release dando conta de que o “Consórcio 

Rio Maguari” apresentara “o menor preço para construção de 20 comboios do 

Promef Hidrovia”!

A  publicação  está  no  endereço  eletrônico 

http://www.transpetro.com.br/pt_br/imprensa/releases/releases-4.html (juntada 

a fls. 3718, cujo código-fonte foi impresso e juntado a fls. 3739/3754, em que – 

a fls. 3752 – se nota a data e horário: “09/08/10 11:18”), e segue parcialmente 

copiada abaixo:

E a divulgação do vencedor não se limitou a uma 

simples frase: a notícia toda já estava pronta, como se vê da sua hiperligação 

ao  endereço http://www.transpetro.com.br/pt_br/imprensa/releases/releases-

detalhes-20.html.
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O  texto  da notícia  é  idêntico,  inclusive  na 

enumeração da ordem de preço das propostas, ao que seria publicado na área 

“notícias”, do mesmo site14, a 11 de agosto de 201015 – exceto por um detalhe: 

a supressão da palavra “ontem” na publicação do dia 11,  que constava na do 

dia 9 (“A Transpetro abriu ontem as seis propostas...” – g.n.). 

Ao que parece, trocou-se o material informativo a ser 

publicado como  press release  com  o a  ser publicado como notícia.  Afora  a 

“precipitação” na publicação daquele.

Dessa  forma,  é  possível  que as  planilhas  tenham 

sido trocadas, a fim de que não houvesse divergência com a ordem de preços 

já  previamente  divulgada  pela  própria  TRANSPETRO em  seu  site,  seja 

intencionalmente,  seja  por  erro.  Chama  a  atenção  que  as  planilhas 

possivelmente  não  originais  portavam  oferta  de  US$ 1.038.590.412,10,  que 

extrapolava  em  cinco  vezes (aproximadamente)  o  valor  estimado  pelo 

mercado para os  contratos,  e  em  quatro vezes (aproximadamente)  o  valor 

ofertado pelo consórcio que se sagraria vencedor (US$ 239.885.514,42).

Como  seja,  independentemente  de  as  propostas 

estarem lacradas antes de abertas, ou de uma ter sido ou não violada, é nítido 

que já  se  sabia previamente  o resultado da licitação,  inclusive a ordem de 
todas as propostas. E, se não os demais membros da Comissão, ao menos o 

seu Coordenador,  FERNANDO SEREDA,  não pode alegar desconhecimento 

deste “jogo de cartas marcadas” – mesmo porque presumidamente responsável 

pelo fornecimento de informações da licitação para serem publicadas no site.

14 cf. cf. http://www.transpetro.com.br/pt_br/imprensa/noticias/consorcio-rio-maguari-apresenta-menor-
preco-para-construcao-de-20-comboios-do-promef-hidrovia.html

15 cf. http://www.transpetro.com.br/pt_br/imprensa/noticias/noticias-31.html
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Coincidentemente,  a  partir  de  09/08/2010  a 

arrendatária  da  área  do  estaleiro poderia  “rescindir”,  unilateralmente,  sem 

qualquer ônus, o contrato (cf. cláusula 2.ª, item 2.1.1: “Após 180 dias a contar  

da presente data...”;  fls. 165),  “para permitir que, no caso de o ESTALEIRO  

RIO TIETÊ não ganhar a licitação, o terreno fosse restituído imediatamente à  

arrendante”,  como reconheceu o ERT (fls. 589). Além disso, o aluguel mensal 

pelo  arrendamento  seria  dobrado,  de  R$  5.000,00  para  R$  10.000,00, 

exatamente a partir do sétimo mês de vigência contratual (cláusula 3.ª, itens 3.1 

e 3.2; fls. 165/166). 

Como  se  vê,  a  restituição  imediata  da  área  não 

aparentava ser necessária, podendo o arrendamento continuar, mais oneroso.

Qu  int  o,    sexto,  sétimo  e  oitavo    indício  s    da  fraude  : 

desinteresse  de  convidado  em  razão  do  direcionamento  do  edital  (5.º).  

Alteração dos contratos imediatamente após assinados, precarizando-lhes  

a  fiscalização  (6.º).  Ação  penal  por  entrega  de  embarcações  velhas  por  

novas contra  dois  diretores do estaleiro (7.º).  Uso dos comboios inviável  

para o fim por que licitados (transporte de etanol), tanto que a Transpetro  

consultou a  Diretoria do Departamento do FMM sobre a possibilidade de 

eles transportem outros combustíveis, e de três comboios serem fabricados 

em Belém-PA, e usados no transporte de petróleo e outros combustíveis no  

Rio Solimões, no Norte do País (8.º).

Datas básicas: 23/11/2010 e 04/02/2014. 

Envolvidos: Transpetro e ERT.
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A DNP–Indústria  e  Navegação  Ltda.,  uma  das 

empresas convidadas na  licitação  (fls.  2388),  informou  haver  declinado  de 

participar em razão de o edital ser “muito dirigido, fato que, aliado ao custo da  

proposta e a aparência de que já havia um ganhador definido, nos levou a  

não participar” (g.n.). Confira-se (fls. 2461/2462):
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A  “aparência”  de  um  ganhador  já  previamente 

definido talvez explique o fato de as condições do edital  terem sido alteradas 

imediatamente  após  a  assinatura  dos  vinte  contratos  para  aquisição  dos 

comboios (um para cada comboio). 

De  fato,  no    mesmo  dia   (23/11/2010)  em  que 

assinados  aqueles  20  contratos,  também foram  assinados  os 20  primeiros 

“termos aditivos”  (cf.  DVD de fls. 501, pasta “01 – Contrato e 1º Aditivo”).  E 

cada termo, a pretexto de adequar o contrato – que acabara de ser assinado! – 

“ao modelo financeiro a ser implementado na forma dos ajustes oriundos de  

negociações”  (!)  entre  as partes,  “consolidou”  o  texto  do contrato  originário, 

excluindo-lhe  a  cláusula  nona  –  “conta  vinculada”  –,  a  cláusula  décima  – 

“mecanismo de manutenção do preço global corrigido quando do pagamento  

final (item 7.1.3)” –, a cláusula décima terceira – “medição dos serviços e sua  

aceitação”  –, e a cláusula vigésima – “da atuação da seguradora em caso de  

rescisão do contrato em decorrência do dispositivo da cláusula segunda”.

A cláusula 13.ª,  dispensada  por iniciativa do  ERT, 

como ele reconheceu (fls. 586), iniciava-se da seguinte forma (fls. 737):
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A  ausência  de  medição  dos  serviços  e  de  sua 

verificação  pela  TRANSPETRO se agravava ante a circunstância de  PAULO 
ÉRICO MORAES GUEIROS e  ANDRÉ MORAES GUEIROS estarem sendo 

processados, à época (23/11/2010), perante a 4.ª Vara da Justiça Federal do 

Pará,  por  crimes  contra  o  Sistema  Financeiro  Nacional  e  de  falsidade 

ideológica, face à obtenção fraudulenta de financiamento, no valor aproximado 

de R$ 12.000.000,00, com recursos do Finame. 

E  viriam  a  ser  condenados,  porém dar-se-ia a 

prescrição,  com o efeito de extingüir  os crimes inclusive como antecedentes 

(processo n.º 2007.39.00.005851-7;  as sentenças,  em cópia a fls. 3309/3327, 

podem ser vistas no endereço http://portal.trf1.jus.br/sjpa/).

Como seja, a sentença condenatória  confirmaria ter 

a fraude  consistido na  simulação de construção e venda de 13 balsas pelo 

ESTALEIRO BACIA AMAZÔNICA LTDA.,  em razão de terem sido  entregues 

embarcações velhas, que sofreram reformas gerais, algumas no estaleiro, 
para  parecerem  recém-construídas. E  garantiu:  “a  fraude  já  estava 

antecipadamente orquestrada” (v. suas folhas 14 e 15).

Daquele estaleiro,  ANDRÉ MORAES GUEIROS era 

diretor  de  produção,  e,  PAULO  ÉRICO  MORAES  GUEIROS, advogado  e 

membro da família controladora do capital (cf. fls. 19 e 21 da sentença).

Portanto,  a  supressão  da  cláusula  13.ª,  além das 

demais, abrandando o  acompanhamento  dos  serviços,  em nada  contribuía 

para  prevenir  ocorrência  semelhante  (a  TRANSPETRO justificou-se  dizendo 

não haver previsão legal ou normativa de verificação de idoneidade de sócios 

de empresas convidadas para suas licitações,  atentando para a distinção,  de 

direito, entre a personalidade da pessoa jurídica e a dos sócios que a compõem 

– fls. 2352/2353).
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De  toda  sorte,  quer  fossem  novas,  quer  fossem 

usadas e/ou reformadas, se as barcaças tivessem sido entregues nas datas 

contratuais  estabelecidas  de  acordo  com  o  cronograma  de  entrega 

apresentado no processo licitatório, ou mesmo nas aditadas, a TRANSPETRO 
não teria como cumprir com o objetivo da licitação – isto é, transportar etanol  

com  elas  –,  porque  não  teria  como  carregá-las  com  etanol,  tampouco 

descarregá-las, já que não indicou a existência de um único terminal construído 

ao longo da Hidrovia Tietê-Paraná.

E,  apesar  de  a  TRANSPETRO responsabilizar  a 

empresa LOGUM LOGÍSTICA S/A pela construção de terminais de etanol em 

Anhembi, Araçatuba e Presidente Epitácio  (fls.  2345,  3506), a LOGUM –  que 

viria  a  ser criada apenas em 01/03/2011 (fls.  3307),  depois  da licitação – 

informou,  a 07/01/2014, que  planejava iniciar  a operação dos terminais  de 

Anhembi  e  Araçatuba  apenas  em  setembro  de  2015.  Mesmo  assim,  seu 

planejamento  previa  o início  da  construção desses terminais  em  junho de 
2014 (fls.  2880) – e não se tem notícia do início das obras, principalmente do 

terminal  de Araçatuba  (já  o  terminal  de  Presidente  Epitácio,  a  LOGUM 

planejava torná-lo operacional em março de 2016, e, sua construção, iniciá-la 

em fevereiro de 2015).

Este descompasso é ainda mais notável pelo fato de 

a  LOGUM ser integrada pela  PETROBRÁS (fls.  2744;  cf. 

http://www.logum.com.br/php/organizacao.php),  que  é  acionista  única  da 

TRANSPETRO (fls.  457). Ou  seja,  a  TRANSPETRO e  a  LOGUM não  são 

absolutamente  estranhas  entre  si.  A  propósito,  a  PETROBRÁS  informou,  a 

02/12/2013,  que  a  TRANSPETRO e  a  LOGUM  estavam  “negociando  a  

celebração de um contrato de transporte de etanol” (fls. 2745), o que a LOGUM 

confirmou  a 07/01/2014  (fls.  2882/2883).  A  31/03/2014,  a  TRANSPETRO 
informou possuir  contrato  celebrado com a LOGUM para a movimentação de 

etanol por meio dos comboios, mas se negou a fornecer cópia (fls. 3504).
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 Portanto,  não  havia  terminais  de  etanol  para 

carregamento  ou  descarregamento  das  barcaças,  sequer  contrato  entre  a 

TRANSPETRO e a empresa responsabilizada  por tais terminais (a LOGUM), 

nas datas contratuais  de entrega do primeiro comboio (a previsão inicial  era 

29/07/2012; depois, com o aditivo de prazo, 15/06/2013 – fls. 2358). Ou na data 

em que o ERT prometeu  entregá-lo,  uma vez vencidos os prazos contratuais 

(02/01/2014  –  fls.  2342,  2363,  3360).  Tampouco  se teve notícia  de que  tal 

comboio tenha sido oficialmente entregue até o presente (setembro de 2014).

Ora, se os comboios adquiridos pela TRANSPETRO 
realmente não transportarem  etanol, então a fraude envolverá não apenas o 

ganhador da  licitação,  mas  também a  sua  finalidade.  E,  se  embarcações 

velhas, reformadas, tivessem sido ou forem entregues como novas, a fraude se 

ampliará ao objeto licitado. Nesta hipótese, ela disfarçaria um imenso peculato. 

Lembrando o que ocorrera no Pará, com o mesmo grupo que compõe o ERT – 

embora juridicamente não tenha, hoje, qualquer efeito.

A propósito,  a  TRANSPETRO solicitou,  à  Diretoria 

do  Departamento  da  Marinha  Mercante,  a  04/02/2014,  que  analisasse  a 

possibilidade de os vinte comboios transportarem outros combustíveis, além 

de etanol,  bem como de  três comboios serem utilizados para transporte de 

petróleo e combustíveis na Região Norte do Brasil, na rota Coari-Manaus, no 

Rio Solimões, e  não nos Rios Tietê e Paraná – para o que seria necessário 

que  etapas do  processo  construtivo fossem realizadas  na  própria Região 

Norte, demandando a subcontratação parcial de estaleiro situado em Belém-
PA, pertencente a um dos  sócios do grupo controlador do  ERT.  E passou a 

dizer que os comboios tinham sido “originalmente projetados para transportar  

preferencialmente etanol,  além de petróleo e outros combustíveis”  (g.n.). 

Confira-se (fls. 3512/3513): 
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Isso,  a despeito  desse estaleiro,  na Região Norte, 

não ter sido o ganhador do processo licitatório –  noves fora a necessidade 

legal  de  uma  licitação  própria  e  específica  para  a  destinação  e  local  de 

utilização pretendidos para os três comboios.
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Ou seja, quando se trata de verificar a idoneidade 

dos  sócios  de empresas  convidadas  para  suas  licitações,  a  TRANSPETRO 
atenta para a  distinção entre a pessoa jurídica e a pessoa dos sócios; mas, 

quando se trata de subcontratar um estaleiro que é sócio daquele que venceu 

sua licitação e foi contratado para vender um certo produto, a  TRANSPETRO 
desconsidera a pessoa jurídica do contratado, confundindo-a com a dos sócios. 

Abstraindo-se  de  tais  detalhes jurídicos,  e 

parafraseando Camões,  cesse tudo o que a Musa antiga canta:  não, as naus 

não se destinavam  a transportar  apenas  etanol,  tampouco a  navegar,  todas, 

pelas  águas da Hidrovia Tietê-Paraná,  nem mesmo a serem  construídas,  por 

inteiro,  todas,  em  praia araçatubense (como  parecia).  Mas  –  se  serve de 

consolo –, sim, elas podiam ser fabricadas em qualquer lugar do Brasil.

Por  falar  em  FMM,  a TRANSPETRO pleiteou,  e 

obteve,  do Conselho Diretor do Fundo, prioridade de apoio financeiro para o 

projeto de “construção” (leia-se compra) das embarcações, no valor total de R$ 
412.602.681,15  (quatrocentos  e  doze  milhões,  seiscentos  e  dois  mil, 
seiscentos e oitenta e um reais e quinze centavos), correspondente a US$ 
228.259.947,53 (duzentos e vinte e oito milhões, duzentos e cinqüenta e 
nove  mil,  novecentos  e  quarenta  e  sete  dólares  norte-americanos  e 
cinqüenta e três centavos), com data-base de 29/06/2010, conforme os itens 

VII e VIII da Resolução n.º 93, de 12/05/2011, daquele Conselho (publicada no  

DOU de 22/06/2011, seção 1, pág. 113; cf. fls. 99 e 175, e DVD de fls. 507).

E  contratou,  com  a  CEF,  a 05/10/2011,  o 

financiamento decorrente, no valor de R$ 371.340.753,70 (trezentos e setenta 
e  um milhões,  trezentos  e  quarenta  mil,  setecentos e  cinqüenta  e três 
reais e setenta centavos), conforme a Resolução do Conselho Diretor da CEF 
n.º 5456/2011 (v. fls. 2319 e CD de fls. 2322). A CEF se recusou a apresentar 

os contratos, mas a TRANSPETRO não, e apresentou o do primeiro comboio 

(fls. 2352 e 2435/2456). Seu valor é de R$ 19.116.553,56. 
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Sustentação  local  da  fraude: coonestação da  instalação  do  

estaleiro na área arrendada, porque era pública,  e, mesmo que fosse da  

cooperativa  arrendante  –  presidida  por  servidor  público  e,  depois,  

Secretário  Municipal  –,  não  se  destinava  a  um  estaleiro.  Com  isso,  

propiciou-se  o  enriquecimento  ilícito  da  cooperativa,  às  custas,  

indiretamente, do erário. 

Datas básicas: 07/04/2010, 20/09/2010 e 21/09/2010. 

Envolvidos:  agentes da Prefeitura e do DAEA, e COOPERHIDRO. 

A frustração  da licitude  do  processo  licitatório 

poderia  ter  sido  dificultada  e,  quem sabe,  até  mesmo  obstada, se  agentes 

públicos  municipais  não  tivessem  olvidado  que  a  área  arrendada  para  a 

instalação  do  estaleiro  era  pública,  e,  mesmo  que  fosse  da  arrendante 

COOPERHIDRO, não se destinava a uma indústria naval.

Com isso, tais agentes propiciaram o enriquecimento 

ilícito,  se  não  do  arrendatário  (o  estaleiro),  ao  menos  da  arrendante,  pela 

percepção  do  aluguel,  pago  pelo  estaleiro  (no  total de  R$ 441.096,16;  fls. 

3018), e,  portanto,  indiretamente,  com o dinheiro da Transpetro (10%) e,  no 

futuro, do FMM (90%;  cf. fls. 97).  Sem contar que o  ERT também pediu, ao 

Departamento do  FMM,  prioridade de  apoio financeiro para  a  construção de 

suas  instalações  –  que,  pelo  contrato  de  arrendamento,  ficariam  para  a 

COOPERHIDRO (cf.  fls.  173),  que disse pretender  utilizá-las para a mesma 

atividade  (cf.  fls.  968,  item 7).  E o ERT obteve  a prioridade, no valor de  R$ 
27.595.884,06 (correspondente a US$ 14.369.862,56;  v. fls. 174 e 503/505) – 

aliás,  utilizando-se  de documentos,  no  mínimo,  precários  (fls.  505/506, 

2119/2120,  2126, 2154)  –;  depois, a prioridade foi cancelada, por decurso de 

prazo,  quando  o  ERT já tinha conhecimento do procedimento que originou o 

Inquérito Civil (fls. 2119, 2153).
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De fato, a área arrendada para o estaleiro havia sido 

doada à COOPERHIDRO, com base na Lei Municipal n.º 4.616, de 23/11/1995, 

alterada pela Lei n.º 4.625, de 05/12/1995 – que andaram “desaparecidas” do 

site da Câmara Municipal de Araçatuba no início do procedimento que originou 

o  Inquérito  Civil  (v.  fls.  186  e  199/200)  –,  sob  a  condição de  que  a 

COOPERHIDRO se  instalasse  na  área,  “com  a  edificação  de  armazéns  

graneleiros,  carga  seca,  tanques  e  de  outros  equipamentos  afins,  com  a  

finalidade de armazenamento de cargas” (art. 2.º),  em até trinta e seis meses, 

contados de 29/02/1996,  sob pena de reversão da posse e do domínio ao 
município, conforme o art. 5.º, da citada Lei (fls. 189).

O registro 1 da matrícula imobiliária da área (fls. 54) 

refere-se  a  esta  finalidade,  bem  como  à  conseqüência  de  não  ser 

implementada no prazo assinalado:
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A Lei 4.616/95 permitiu, é certo, à  COOPERHIDRO 
ceder  a  área,  mas apenas  para  uso  de  seus  associados,  desde  que  se 

vinculassem à  obrigação de realizar os  investimentos previstos naquela lei 
(art. 4.º), e com a anuência do Poder Executivo municipal.

Porém,  a  cooperativa  não  apresentou  nenhum 

projeto,  devidamente  aprovado  e  licenciado  pelos  órgãos  públicos 

competentes, comprovando a finalidade que deveria ter dado à área (fls. 961 e 

965/966).  A Prefeitura  tampouco  apresentou  algum  projeto,  ou  relatório  de 

inspeção  e  fiscalização,  devidamente  aprovado  e  assinado  por  responsável 

técnico habilitado, comprovando que a COOPERHIDRO cumpriu as condições 

da doação (fls. 2510/2511 e 2518/2520, itens 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19). Já 

o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo não 

pôde localizar qualquer Anotação de Responsabilidade Técnica pela destinação 

que deveria ter sido dada à área (fls. 1505v., 1509).

Portanto, o domínio da área revertera ao município 

em 01/03/1999.  Logo,  a  COOPERHIDRO  não  poderia  arrendá-la  em 2010, 

locupletando-se às custas de um bem público. E, se a área lhe pertencesse, 

não poderia  cedê-la  para  a  edificação  de  um  estaleiro,  porque  a  recebeu 

especificamente para nela edificar armazéns graneleiros, carga seca, tanques 

e outros equipamentos afins, com a finalidade de armazenamento de cargas.

Entretanto,  a  Comissão  Técnica  Permanente  de 

Análise  e  Aprovação  de  Projetos  de  Parcelamento  de  Solo,  Conjuntos 

Habitacionais  e  Outros,  nomeada  no  âmbito  da  Secretaria  Municipal  de 

Planejamento Urbano e Habitação, certificou, a 20/09/2010, por intermédio dos 

arquitetos  ANTÔNIO ARNOT QUEIROZ CRESPO e  RINALDO TAKAHASHI, 
que  o  uso da área  arrendada  pela COOPERHIDRO era  permitido  para  um 

“Estaleiro Industrial Naval”. Eis a certidão (fls. 7, arquivo “428-10 – vol 1 – 1 a  

49”, subpasta “APENSOS\Cetesb\428-10 – Ap 1, vols 1, 2 e 3”):
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Ora, os subscritores da certidão, bem como o titular 

da  Secretaria  a  que  vinculados,  ÉDERSON  DA  SILVA,  sabiam,  ante  a 

referência à matrícula  imobiliária  na certidão, que a área, ainda que fosse da 

COOPERHIDRO,  não se  destinava  a  um  estaleiro  industrial  naval.  Pior: 

admitiram saber que fora arrendada. Coonestaram, pois, o desvio remunerado 

de  uso  desse bem  público,  em favor,  indiretamente,  de  CARLOS FARIAS, 

companheiro de secretariado de ÉDERSON.

Aliás,  a  Secretaria  deu de  ombros  ao Decreto  n.º 

8.213, de 17/02/1997, que dispõe sobre a “proibição da alienação ou cessão, a  

qualquer título, para terceiros, dos bens móveis ou imóveis doados ou cedidos  

pela administração municipal”, que lhe mandava manter registro de todas as 

doações  e  cessões efetuadas  pelo  Município,  devendo  comunicar ao 

Executivo Municipal  todas as vendas e  cessões  feitas para terceiros  pelos 

beneficiários, a fim de que fossem tomadas as providências necessárias para 

a retomada imediata do bem (art. 1.º, § 2.º; cf. fls. 2312).

A propósito, a Prefeitura, apesar de fazer coro, com 

a COOPERHIDRO, em ter a cooperativa havido o domínio da área, alegou que 

não lhe  cabia  anuir  à  sua  cessão  para  o  estaleiro  (fls.  3087v.,  3092),  não 

obstante os  claros  termos da Lei  4.616/95.  Mas, talvez  não quisesse admitir 

que  a anuência  foi “tácita”, já que, depois do arrendamento, o presidente da 

cooperativa foi  alçado ao cargo de Secretário Municipal –  quase  ao  mesmo 

tempo em que o consórcio ganhador da licitação era oficializado (como visto).

Já a Secretaria dos Negócios Jurídicos, por meio do 

então  Secretário  EVANDRO  DA  SILVA,  atestou,  a 07/04/2010, que  a 

COOPERHIDRO recebeu,  em  doação,  área  de  terras,  por  meio  da  Lei 

Municipal 4.616/95 e Lei Municipal 4.625/95,  e  vinha “fazendo  o cumprimento 

de uso e ocupação da área nas operações e atividades pertinentes ” (também) 

ao cumprimento “da lei municipal”.
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Eis o atestado (fls. 336):

Ora, era impossível que a COOPERHIDRO viesse, 

ao tempo do atestado (início de  abril  de    2010  ), “fazendo o cumprimento” de 

uso  e ocupação da área  nas atividades pertinentes ao cumprimento da lei 
municipal – que o atestado, ambíguo, induz tratar-se da Lei 4.616/95, já que a 

Lei 4.625/95 apenas a alterou, e a nenhuma mais ele se refere –, pois cedera 

sua posse,  a 10 de   fevereiro de 2010  ,  à SS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS 
LTDA., para a instalação de um estaleiro, conforme as cláusulas 1.ª, item 1.2, 

e 6.ª, item 6.2, do contrato de arrendamento.
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Portanto,  também  EVANDRO facilitou  o 

enriquecimento ilícito, às custas do erário, da cooperativa de seu, em pouco 

tempo  (30  de  junho  de  2010  –  fls.  307,  1950),  futuro  companheiro  de 

secretariado, pois cumpria a EVANDRO, no mínimo, verificar, antes de emitir a 

certidão, se a cooperativa  de fato usava e ocupava a área em conformidade 

com a lei municipal – isto é, para armazenamento de cargas. 

Aliás,  para  a  empresa  GRANOL–INDÚSTRIA, 

COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO S/A, que recebeu, em doação, áreas vizinhas à 

da  COOPERHIDRO,  sob  a  condição  de  que  nelas  edificasse um  terminal 

portuário  de  embarque  e  desembarque  de  produtos  de  cereais  a  granel , 

enlatados e outros produtos afins, bem como um complexo industrial para a 

industrialização  de  oleaginosas  vegetais,  EVANDRO atentou,  a  04/06/2009, 

para o descumprimento  dessas condições,  e  propugnou pela retomada das 

áreas  (fls.  1906v./1907v.,  ou  2027v./2028v.).  Ou  seja,  viu  a  ausência  de 

destinação  do  vizinho,  mas  não  a  da  cooperativa  do  futuro  companheiro 

CARLOS FARIAS. 

A  propósito,  as  áreas  retiradas  à  GRANOL foram 

destinadas,  justamente,  à  LOGUM  LOGÍSTICA  S/A,  para  instalar  e  operar 

terminal hidroviário de coleta de etanol produzido na região de Araçatuba (Lei 

Municipal n.º 7.376, de 11/06/2011).

Por falar em  negócios jurídicos,  CARLOS FARIAS, 

por  ser  presidente  da  COOPERHIDRO,  exerce  o  cargo  de  Secretário  em 

desconformidade  com  a  Lei  Orgânica  Municipal (art.  71,  §  2.º,  criado  pela 

Emenda 28/2008: “O exercício do cargo de secretário municipal é em regime  

de dedicação exclusiva, ficando seu ocupante impedido de exercer qualquer  

atividade, ressalvada a de docência, cujo horário não pode ser concomitante  

com o horário de expediente da respectiva pasta”; fls. 3086v., 3091). 
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Se bem que a cooperativa não exista de fato, já que 

seu expediente é dado nas dependências da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico  e  Relações  do  Trabalho,  uma  vez  que  todos  os  ofícios  a  ela 

destinados foram recebidos lá (fls. 2509v., 2518, 3091, 3333, 3480), além de 

dois dos Procuradores da República signatários terem obtido a informação, na 

portaria  do  edifício  onde  a  cooperativa  teria  sua  sede,  de  que  ela  estava 

fechada.

Finalmente,  AVELINO APARECIDO ROCHA, como 

Diretor  de  Planejamento  e  Obras  do  Departamento  de  Água  e  Esgoto  de 

Araçatuba, subscreveu certidão,  a 21/09/2010,  por solicitação do ESTALEIRO 
RIO MAGUARI S/A,  sobre a disponibilidade de rede de água e esgoto para 

“atendimento  do  empreendimento  a  ser  implantado  no  Parque  Portuário  de  

Araçatuba”  (cf.  fls.  8,  arquivo  “428-10  –  vol  1  –  1  a  49”,  subpasta 

“APENSOS\Cetesb\428-10 – Ap 1, vols 1, 2 e 3”).

Contudo, como conselheiro fiscal e diretor comercial 

da  COOPERHIDRO (fls.  851  e 1602),  AVELINO APARECIDO  ROCHA sabia 

que  a  área,  mesmo  que  fosse  da cooperativa,  não  se  destinava  a  tal 

“empreendimento”  –  o  estaleiro,  notoriamente.  Logo,  por  intermédio  dessa 

certidão,  também ele  concorreu para  o enriquecimento ilícito  da cooperativa 

que dirigia e aconselhava, às custas (indiretamente) do erário.

Pedidos, requerimentos e valor da causa.

43 de  47



Ministério Público Federal
Ação de  improbidade  referente  ao  Inquér i to  Civ i l  n . º  1 .34.002.000320/2013-39

Diante desse quadro dantesco, e em vista do art. 3.º, 

da  Lei  8.429/92,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL dá  os  requeridos  por 

incursos  no  art.  10,  incisos  VIII  e  XII,  da  citada  Lei (Constitui  ato  de 

improbidade  administrativa  que  causa  lesão  ao  erário  qualquer  ação  ou  

omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação,  

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas  

no art. 1.º desta lei, e, notadamente, frustrar a licitude de processo licitatório ou  

permitir,  facilitar  ou concorrer para que terceiro  se enriqueça ilicitamente),  e 

pede  lhes  sejam  impostas  as  sanções  do  art.  12,  II,  que  se  mostrarem 

pertinentes  e  úteis  à  reprovação  do  fato  (art.  12,  parágrafo  único,  da  Lei 

8.429/92), quais sejam:

a) solidariamente,  ressarcimento  integral  do  dano,  e/ou  perda  dos  bens  ou 

valores  acrescidos  ilicitamente  ao  patrimônio  –  ou  seja,  tudo  o  que  o  ERT 
houver recebido pela venda dos vinte comboios à TRANSPETRO, devidamente 

corrigido pelos índices contratuais (fls. 3502, item 10) – em indenização pelos 

lucros  cessantes  da  estatal  e/ou  do  FMM  –,  especialmente  o  sinal  de R$ 
21.919.750,00  (vinte  e  um  milhões,  novecentos  e  dezenove  mil  e 
setecentos e  cinqüenta  reais), depositados  em  12/07/2011  (fls.  98,  449 e 

DVD de fls. 501, arquivo “04 – Comprovante de Pagto 5% - Eficácia”);

b) perda da função pública, dos que a têm;

c) suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos; 

d) pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano; e/ou

e)  proibição  de  contratar  com  o  Poder  Público  ou  receber  benefícios  ou 

incentivos  fiscais  ou  creditícios,  direta  ou  indiretamente,  ainda  que  por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco 

anos. 
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Pede, ainda, liminarmente: 

a)  o afastamento  cautelar,  dos respectivos cargos,  de  SÉRGIO MACHADO, 

FERNANDO  SEREDA,  CIDO  SÉRIO,  CARLOS  FARIAS,  ÉDERSON  DA 
SILVA,  ANTÔNIO  ARNOT  QUEIROZ  CRESPO,  RINALDO  TAKAHASHI  e 

AVELINO  APARECIDO  ROCHA, como  medida  necessária  à  instrução 

processual (Lei 8.429/92, art. 20, parágrafo único), ante a  aparência  de bom 

direito,  acima evidenciada, e o perigo da demora em tomar a medida,  face à 

presumível influência deles sobre as provas a serem produzidas, já que muitas 

estão sob o seu (deles) domínio; e

b) seja decretada a indisponibilidade dos bens dos requeridos (Lei 8.429/92, 

art.  7.º),  no  montante  necessário  para  ressarcir  o  prejuízo  conhecido  até  o 

momento,  que é  de  R$ 21.919.750,00,  devidamente  corrigido  pelos  índices 

contratuais,  mais  o  dobro,  a  título  de  garantir  a  multa  civil  a  ser  imposta; 

portanto, estima-se que a indisponibilidade bens no valor de R$ 70.000.000,00 
(setenta  milhões  de  reais) seja  suficiente,  por  ora,  ressalvando  sua 
ampliação, acaso venha a se conhecer valor maior.

Pede, mais:

a) seja decretada a nulidade do processo licitatório, bem como a nulidade dos 

vinte contratos de aquisição dos comboios dele decorrentes, e de todos os seus 

termos aditivos, celebrados entre a TRANSPETRO e o ERT;

b)  seja  anulada a prioridade de apoio financeiro que a  UNIÃO  concedeu à 

TRANSPETRO para a “construção” dos comboios, bem como  condenada a 

não  realizar  qualquer  transferência  de  numerário  do  FMM  em  decorrência 

desse apoio, e a reaver o que já despendeu; 
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c)  seja  anulada a  contratação  de  financiamento  que  a  CEF,  como  agente 

financeiro  do  FMM,  fez  com  a  TRANSPETRO para  a  aquisição  dos  vinte 

comboios do ERT, bem como condenada a cancelar os respectivos contratos;

d) sejam decretadas  nulas a certidão e o atestado, acima referidos, emitidos 

pela Prefeitura em favor do estaleiro.

Por fim, requer-se:

a) a notificação dos requeridos, nos termos e para os fins do art. 17, § 7.º, da 

Lei 8.429/92, na redação da Medida Provisória n.º 2.225-41, de 4 de setembro 

de 2001, e, após, a citação deles, para, em querendo, contestarem os pedidos;

b)  a  citação  da  TRANSPETRO,  da  UNIÃO,  da  CEF,  do  MUNICÍPIO  DE 
ARAÇATUBA e de sua autarquia  DAEA, para, em querendo, contestarem os 

pedidos, bem como para que forneçam os dados faltantes dos requeridos que 

lhes sejam vinculados;

c) a produção de todas as provas pertinentes e úteis à instrução da causa, a 

serem  especificadas,  se  o  caso,  após  as  contestações,  e  à  vista  de  seus 

termos, além do depoimento pessoal dos requeridos.

À  causa  atribui-se  o  valor  de  R$  432.316.204,70 
(quatrocentos e trinta e dois milhões, trezentos e dezesseis mil, duzentos 
e quatro reais e setenta centavos), correspondente ao preço final dos  vinte 

comboios,  após  negociação,  conforme  constou  na  pág.  9  do  Relatório  da 

Comissão de Licitação da Transpetro (v. ainda fls. 98).
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Nestes termos, pede deferimento.

Araçatuba, 29 de setembro de 2014.

PAULO DE TARSO GARCIA ASTOLPHI

GUSTAVO MOYSES DA SILVEIRA

TITO LÍVIO SEABRA

LUÍS ROBERTO GOMES

SVAMER ADRIANO CORDEIRO

ELEOVAN CÉSAR LIMA MASCARENHAS
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