
 

 

 

 
 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO 

 

 

 

PACIENTE PRESO 

 

 

 

Prevenção ao habeas corpus nº 5028737-85.2014.4.04.0000 

(e demais feitos no contexto da “Operação Lava Jato”) 

 

 

ANTÔNIO SÉRGIO ALTIERI DE MORAES PITOMBO E 

LUCIANA ZANELLA LOUZADO, advogados inscritos na Secção de São Paulo da 

Ordem dos Advogados do Brasil sob nº 124.516/SP e nº 155.560, 

respectivamente, com endereço na Rua Pequetita, 215, 8º andar, Vila Olímpia, 

São Paulo, vem, respeitosamente, perante V. Exa., com fundamento no art. 5º, 

inc. LXVIII, da Constituição da República, bem como no art. 647 e seguintes, do 

Código de Processo Penal, impetrar 

 

HABEAS CORPUS, COM PEDIDO DE LIMINAR, 

 

em favor de GERSON DE MELLO ALMADA, brasileiro, casado, engenheiro, registrado 

no CPF/MF sob nº 673.907.068-72, com endereço residencial na Rua Des. 

Amorim Lima, nº 250, ap. 81, Jardim Guedala, São Paulo, SP, por sofrer 

manifesto constrangimento ilegal, em virtude da decretação e manutenção de 

prisão cautelar, pelo Douto Juízo da 13ª Vara Criminal da Subseção Judiciária 

de Curitiba/PR, por razão (i) não autorizada pela lei brasileira; e (ii) vedada pelos 
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tratados internacionais que o Brasil é signatário e compõem direitos de índole 

constitucional. 

 

Observa-se que o constrangimento ilegal estende-se 

há mais de 60 (sessenta) dias, o que demonstra urgência de pronta tutela 

jurisdicional que restabeleça o padrão da legalidade, ao reconhecer ao PACIENTE o 

direito à liberdade de ir e vir, pelos fundamentos de fato e de Direito a seguir 

expostos. 

 

 

I –  DA GRAVIDADE DOS FATOS 

 

 

Aos 10 de novembro de 2014, o MM. Juízo Federal da 

13ª Vara Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR, nos autos do 

procedimento nº 5073475-13.2014.404.7000 (evento 10), decretou a prisão 

preventiva do Paciente, a realização de busca e de apreensão em seu escritório e 

residência, bem assim o sequestro de bens e valores, providências judiciais essas, 

devidamente, cumpridas (doc.1).  

 

Aos 21 de novembro de 2014, a defesa apresentou 

pedido de revogação da prisão, que restou indeferido em 03 de dezembro de 

2014, sob o argumento de que remanesceriam os motivos cautelares (doc.2).  

 

É importante observar quais seriam os supostos 

motivos para a prisão cautelar: (i) o risco à ordem pública, por “suspeita” de 

reiteração delitiva; (ii) o temor à instrução criminal, pela apresentação de 

eventuais documentos inidôneos; e (iii) o receio à aplicação da lei penal, por 

conjecturas de que o Paciente possui capacidade econômica elevada e, em razão 

disso, poderia se evadir.  

 

Aos 11 de dezembro de 2014, foi oferecida denúncia 

em face do Paciente e de outras oito pessoas (doc.3), a qual veio a ser recebida 

em 12 de dezembro de 2014 (doc.4). A ação penal (autos nº 5083351-

89.2014.404.7000) resume-se à imputação do crime de corrupção ativa (art. 333, 

do CP), sendo certo que os demais delitos ali mal descritos não encontram 

subsídio nos fatos, nem tipicidade penal (art. 1º, da Lei 9613-98; art. 2º, da Lei 

12.850-13 e art. 298, do CP). 
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Repetiu-se a antiga tática de se exagerar na acusação 

pública, com a inclusão dos crimes de lavagem de dinheiro e de organização 

criminosa, para se justificar a prisão cautelar na suposta gravidade da conduta. 

Todavia, a denúncia mostra-se infiel à verdade dos acontecimentos, incompleta 

na narração das infrações penais e sem técnica ao tratar de dados econômicos e 

valores dos contratos entre as empresas Engevix Engenharia S. A. e a Petrobrás – 

Petróleo Brasileiro S. A..      

 

Desde o início, faz-se essa observação – objeto de 

detalhado exame na defesa preliminar do Paciente - para que a afirmação 

genérica da imaginada ocorrência desses crimes não perturbe o juízo preciso 

quanto ao caso concreto, nem o particular interesse da mídia sobre a ação penal 

atrapalhe a análise imparcial do grave tema, ora, em julgamento.  

 

Nunca é demais repetir que a prisão cautelar mostra-

se exceção no direito pátrio. A liberdade exibe-se como regra, que só pode vir a 

ser limitada nas hipóteses previstas em lei e mediante ordem judicial motivada.  

 

 Esta conclusão elementar funda-se, antes mesmo do 

cotejo das normas do direito processual penal, na afirmação da Constituição da 

República quanto à inviolabilidade ao direito de liberdade, quanto à legalidade 

estrita, quanto à prisão depender de ordem escrita e fundamentada de autoridade 

judiciária e quanto ao direito à liberdade provisória (art. 5º, caput, II, LXI e LXVI, 

da CR).   

 

O legislador constituinte não somente reconheceu o 

direito à liberdade - mesmo ao condenado em processo penal, antes do trânsito 

em julgado (art. 5º, LIV e LVII, da CR) - como assentou a garantia do habeas 

corpus “sempre que alguém sofrer violência ou coação em sua liberdade de 

locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CR). 

 

Tais previsões da Lei Maior já bastariam para se levar 

a sério a discussão sobre os direitos do Paciente, porém, os fatos tornam-se mais 

graves quando se tomam conhecimento de notícias publicadas sobre a 

denominada Operação Lava-Jato e se vê a reticência de se devolver a liberdade ao 

acusado, depois de oferecida a denúncia. Essa providência justa dependeria de 

nenhum esforço de interpretação, posto que suficiente a mera aplicação da lei 

(art. 282, 316, 319 e 321, do CPP).     
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O Impetrante pôde aquilatar o grau de desprezo ao 

padrão da legalidade, ao requerer em 17 de dezembro de 2014, a conversão da 

prisão preventiva em uma, ou mais, das medidas cautelares previstas no artigo 

319, do Código de Processo Penal (doc.5) - pedido indeferido, de plano, sob o 

equivocado argumento de que já teria havido pronunciamento judicial sobre a 

questão em r. decisões anteriores à denúncia (doc.6). 

    

Pois bem. A imprensa nacional acompanha as 

perquirições criminais que envolvem fatos atinentes aos negócios da Petrobrás 

faz alguns meses, com a veiculação diária de informações sobre o andamento das 

investigações policiais, a propositura das ações penais e a realização de delações 

premiadas por alguns dos suspeitos da perpetração de crimes.  

 

Os acordos de delação premiada de Paulo Roberto 

Costa, Alberto Youssef, Julio Camargo, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto e 

Pedro Barusco receberam especial atenção não apenas pelo conteúdo, mas pela 

propagação de que se estaria diante de um novo método de se desenvolver a 

persecução penal, consentâneo às necessidades atuais da perseguição de crimes 

dessa natureza. 

 

Tornaram-se públicas informações, noticiadas pela 

imprensa, que dão conta de que seja pelo risco da decretação e do tempo de 

prisão cautelar, seja pelo medo da pena restritiva de liberdade a ser aplicada, os 

investigados optaram por procurar a advogada Beatriz Catta Preta, a qual soube 

conduzir entre os Procuradores da República o fechamento dos acordos de 

colaboração, sob o pretendido manto do art. 4º, da Lei 12.850/13 (doc.7). 

 

Chamam atenção, no entanto, reportagens que 

afirmam haver estratégia de se utilizarem as prisões cautelares dos executivos, 

dentre os quais o ora Paciente, como forma de pressão para colaborarem com a 

investigação e com o processo-crime. Leiam-se alguns trechos: 

 

“É evidente que a prisão funciona como uma forte 

pressão psicológica e muitos buscam a delação em troca 

de penas mais brandas”, disse um dos procuradores da 

Operação Lava Jato na quinta feira 18.” (A PRESSÃO 

DO NATAL, Será que eles vão contar tudo? Revista Isto 

É de 24 de dezembro de 2014. Ano 38, nº 2352)  
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Veja-se que se chega a dizer que seriam pessoas ricas, 

acostumadas com hábitos sofisticados e que as limitações do cárcere se 

mostrariam eficazes para levá-los ao convencimento de ser a delação premiada o 

único caminho possível para o retorno à liberdade1:  

 

“Em cada cela há um beliche de alvenaria e colchonetes 

são colocados no chão para que todos possam dormir. É 

nesse ambiente, onde os únicos ‘luxos’ são algumas 

garrafas de água mineral Evian, poucas barras de 

chocolate importado levadas por advogados e pacotes 

de biscoitos, que além de Eduardo Leite outros três 

presos manifestaram nos últimos dias o desejo de 

contar tudo o que sabem. Uma situação vista com 

otimismo pelos procuradores e delegados e com 

preocupação pelos advogados das empreiteiras.” (A 

PRESSÃO DO NATAL, Será que eles vão contar tudo? 

Revista Isto É de 24 de dezembro de 2014. Ano 38, nº 

2352) 

 

Não obstante no Estado Democrático de Direito o 

papel da imprensa livre se ostente incontestável, alguém poderia ver com reserva 

o teor das centenas de notícias que reiteram a ideia de que a prisão cautelar do 

Paciente (e demais presos) teria o objetivo de extrair confissões e informações no 

âmbito da Operação Lava-Jato.  

 

Todavia, em parecer oferecido em pedido de habeas 

corpus, impetrado em favor de outros encarcerados, o D. Procurador Manoel 

Pastana escreveu, por duas vezes, in verbis:  

 

“Além de se prestar a preservar as provas, o elemento 

autorizativo da prisão preventiva, consistente na conveniência da instrução 

criminal, diante da série de atentados contra o país, tem importante função de 

convencer os infratores a colaborar com o desvendamento de ilícitos penais, o que 

poderá acontecer neste caso a exemplo de outros tantos” (Parecer no HC no. 

5029050-46.2014.404.0000 e Parecer no HC no. 5029016-71.2014.4.04.0000).   

 

                                                 
1http://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/executivos-de-empreiteiras-conhecem-rotina-de-

priva%C3%A7%C3%B5es/ar-BBgMkFO 

 

http://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/executivos-de-empreiteiras-conhecem-rotina-de-priva%C3%A7%C3%B5es/ar-BBgMkFO
http://www.msn.com/pt-br/noticias/brasil/executivos-de-empreiteiras-conhecem-rotina-de-priva%C3%A7%C3%B5es/ar-BBgMkFO
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E, ainda, ao tentar explicar a afirmação acima que “a 

prisão preventiva seria forma de corroborar com a delação premiada”, retificou em 

entrevista ao Conjur2 que o “encorajamento à confissão” pode ser enquadrado no 

conceito amplo da “conveniência da instrução criminal”, trazida pelo artigo 312, 

do Código de Processo Penal. 

 

Em artigo, publicado no jornal Folha de S. Paulo, 

Carlos Fernando dos Santos Lima e Diogo Castor de Mattos, Procuradores da 

República, oficiantes no caso, afirmam que qualquer acordo “deve ser visto sob a 

ótica do interesse público, ou seja baseado na confissão integral dos fatos 

criminosos, na entrega de provas, pessoais e materiais, desses crimes e de outros 

ainda desconhecidos, e o pagamento de multas pesadas” (A ética do crime de 

colarinho branco. Folha de S. Paulo. 3.12.14, p. 3). 

 

Também, em artigo agora republicado pelo sitio 

migalhas.com.br, embora diga que a prisão não serviria à obtenção de confissões 

e que prender somente seria possível “presentes pressupostos de decretação de 

uma prisão antes do julgamento”,  a Autoridade Coatora escreve: “Caso isso 

ocorra, não há qualquer óbice moral em tentar-se obter do investigado ou do 

acusado uma confissão ou delação premiada, evidentemente  sem a utilização de 

qualquer método interrogatório repudiado pelo Direito”. (Moro, Sérgio. 

Considerações sobre a operação Mani pulite. Revista CEJ. N. 26, jul.-set. 2004, p. 

56-62).     

   

Ora, as variadas informações sobre a Operação Lava-

Jato, divulgadas pela imprensa nacional; a manifestação da Procuradoria da 

República nos pareceres nos referidos dois writs, tocantes à liberdade de 

investigados; o recentíssimo artigo assinado por aludidos D. Procuradores da 

República; e o escrito do D. Magistrado Federal sobre as qualidades da operação 

judicial italiana compõem um conjunto de dados que concatenados permite, por 

indução, concluir que a prisão cautelar teria sido adotada como  meio de se 

compelir o Paciente a confessar e a dar informações para a persecução penal.   

 

Tal constatação tem por base empírica essa série de 

fatos conhecidos da realidade concreta, os quais, observados numa visão do 

todo, autorizam o processo lógico de natureza indutiva-dedutiva que leva a 

                                                 
2 http://www.conjur.com.br/2014-nov-28/professores-criticam-parecer-prisao-preventiva-lava-jato 

 

http://www.conjur.com.br/2014-nov-28/professores-criticam-parecer-prisao-preventiva-lava-jato
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reconhecer a prisão do Paciente como forma ilegal de coação para colaborar com 

a investigação e com o processo criminal.  

 

Insurge-se o presente writ contra o arbítrio que 

transformou a prisão cautelar em procedimento, cuja natureza, duração e 

circunstâncias, está sendo adotado contra o Paciente, impondo-lhe sofrimento 

desmedido, para que deixe de exercer direitos fundamentais no âmbito da  

persecução penal e venha a anuir a acordo de colaboração premiada, ou ainda, 

venha a confessar os fatos que restaram por lhe ser imputados.  

 

 

II –FUNDAMENTOS PARA CONCESSÃO DA ORDEM 

 

 

II.1 – DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A PRISÃO CAUTELAR TORNAR-SE 

INSTRUMENTO DE CONFISSÃO, OU DE COLABORAÇÃO PREMIADA 

 

 

Não importam as convicções jurídicas, ou dogmáticas 

dos funcionários públicos que atuam na denominada Operação Lava-Jato. No 

exercício da atividade docente, em congressos, livros e artigos podem expressar 

qualquer opinião que lhes pareça razoável, bem como podem elogiar padrões de 

comportamento de acusadores públicos europeus, norte-americanos e até mesmo 

personagens do cinema. 

 

Todavia, na situação sub examinem, surgiu a 

percepção de que a ausência de argumentos técnico-jurídicos - dentre aqueles 

usados para manter o Paciente preso, depois de oferecida a denúncia por 

infração penal, perpetrada sem violência ou grave ameaça - origina-se na 

intenção de impingir ao Paciente um sofrimento físico e moral que o leve a 

confessar e a colaborar com a persecução penal.   

 

Ocorre que, no direito brasileiro, não existe base legal 

para que alguém seja preso, cautelarmente, com o fim de lhe estimular a 

confissão, ou a delação premiada. Não se encontra tal previsão no Código de 

Processo Penal, nem na legislação especial, muito menos na Lei 12.850/13. 

 

Portanto, diante do amálgama de elementos coletados 

nos textos de pessoas envolvidas com a Operação Lava-Jato, conforme se 



 

 

 

 

 

 

 

8 

evidenciou acima, permite-se concluir que a prisão cautelar do Paciente pode ter 

como fundamento implícito, porém precípuo, servir como meio para obtenção de 

resultados no processo criminal e em investigações criminais correlatas. 

 

Poder-se-ia redarguir que não há juízo de certeza 

sobre tal ponto, nem prova cabal de que a prisão teria tal fim ilegal. Entretanto, 

tal ônus de prova seria invencível pelo acusado e seu defensor, o que permite 

aplicar-se o adágio clássico ad impossibilia nemo tenetur.  

 

Parece irretocável, no entanto, que existe um conjunto 

de dados da realidade fenomênica a indicar a ocorrência dessa arbitrariedade no 

caso concreto, em virtude de a prisão cautelar remanescer e de pessoas atuantes 

na persecução penal aquiescerem com a possibilidade da prisão cautelar servir 

para tal objetivo.  

 

O ponto se mostra claro. Os funcionários públicos, em 

gênero, só podem fazer o que a lei lhes autoriza (art. 37, da CR) e não existe no 

direito processual penal a possibilidade de a prisão cautelar (art. 312, do CPP) 

servir ao interesse de obter confissões, ou delações. Ao se consentir com a 

possibilidade de alguém ficar preso, por decisão cautelar, porque tal medida seria 

conveniente à acusação e ao escopo de obter confissões e informações, anui-se 

com prática ilegal, contrária aos deveres públicos de resguardar a liberdade e de 

não conferir fim ilegítimo aos atos administrativos, ou jurisdicionais.  

 

Aliás, o interesse público jamais esteve na obtenção de 

confissões, como se afirmou no artigo “A ética do crime de colarinho branco”. O 

interesse público no processo penal mostra-se a tutela da liberdade jurídica do 

acusado, consoante a lição de Joaquim Canuto Mendes de Almeida (“A ‘liberdade 

jurídica’ no direito e no processo”. Estudos em homenagem a Vicente Ráo. São 

Paulo: Resenha Universitária, 1976, p. 296). 

 

O processo penal apresenta-se, segundo Rogério 

Lauria Tucci, como instrumento de preservação da liberdade jurídica, nos termos 

do artigo 5º, LV, da Lei Maior (Tucci, Rogério Lauria. Direitos e garantias 

individuais no processo penal brasileiro. 2ª. ed.. São Paulo: Ed. RT, 2004, p. 33).    

 

Logo, o simples fato de os funcionários públicos 

atuantes na Operação Lava-Jato concordarem, publicamente, com a perspectiva 

de a prisão cautelar servir para alcançar confissão ou colaboração, o 
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que é vedado no direito pátrio, traz a probabilidade de ser esta, como admitem 

diversos jornais do país3, a hipótese tratada na prisão preventiva do Paciente, 

processado por crime, reitere-se, perpetuado sem violência, ou grave ameaça.     

 

Por conseguinte, a ordem deve ser concedida, posto 

que ninguém pode ser preso, antes da sentença penal transitada em julgado, sem 

devido processo legal e direito de defesa (art. 5º, LIV, LV e LVII, da CR), nem 

muito menos pode ser preso, cautelarmente, por razão que não esteja prevista, de 

forma expressa, em lei processual penal (art. 5º, II, LXI, LXVI, c.c art. 37, caput, 

ambos da CR).  

 

Com toda vênia, as opiniões doutrinárias dos 

funcionários públicos, que deram causa ao ato coator, fizeram com que 

tratassem como se jurídica fosse a prisão cautelar para propósitos outros, os 

quais o legislador jamais previu em lei escrita.  

 

Em verdade, quiseram imitar modelo de 

comportamento no processo penal que não encontra respaldo na legislação 

brasileira, nem se coaduna com os princípios constitucionais referentes ao 

processo judicial.  

 

 

II.2 – DA APLICAÇÃO DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE PROÍBEM SE INFLIGIREM 

SOFRIMENTOS FÍSICOS E MENTAIS, COMO MEIO DE INTIMIDAÇÃO, COM FINS DE 

INVESTIGAÇÃO CRIMINAL 

 

 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

de 1789, trouxe a legalidade como instrumento de proteção aos direitos 

individuais, com particular valorização da lei no campo penal (Preâmbulo e art. 

8º), o que permite interpretar a importância do princípio, também, para o 

processo criminal.  

  

Em 1864, os prisioneiros de guerra foram objeto de 

proteção do direito humanitário, por meio da Convenção de Genebra, porém, se 

ampliou a tutela à dignidade humana no tocante a tais presos, mediante a 

                                                 
3http://jornalggn.com.br/noticia/lava-jato-sergio-moro-stj-e-mpf-do-parana-defenderam-prisoes-para-obrigar-

delacao 

 

http://jornalggn.com.br/noticia/lava-jato-sergio-moro-stj-e-mpf-do-parana-defenderam-prisoes-para-obrigar-delacao
http://jornalggn.com.br/noticia/lava-jato-sergio-moro-stj-e-mpf-do-parana-defenderam-prisoes-para-obrigar-delacao
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Convenção de Genebra de 1929, onde se lê que devem “ser tratados 

humanamente e protegidos contra atos de violência, insultos e a curiosidade 

pública” (art. 2º) e “têm direito de ser respeitados em sua pessoa e em sua honra” 

(art. 3º).       

 

Foram as atrocidades da Segunda Guerra Mundial, no 

entanto, que conscientizaram a humanidade de que “ninguém será submetido a 

tortura, nem tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante” (art. V, da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 18 de junho de 1948). 

 

A seu turno, o Pacto Internacional de Direitos Civis 

e Políticos (Decreto Legislativo 226-91) reforçou a determinação internacional: 

“ninguém poderá ser submetido a tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, 

desumanos ou degradantes. Será proibido, sobretudo, submeter uma pessoa, sem 

seu livre consentimento, a experiências médicas ou científicas” (art. 7º, do Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 16 de dezembro de 1966).   

 

No âmbito regional, o direito brasileiro sofreu 

profunda influência do Pacto de San José da Costa de Rica, datada de 22 de 

novembro de 1969, promulgado pelo Decreto 678-92, no qual se firmou em 

mármore: “ninguém deve ser submetido a tortura, nem a penas ou tratos cruéis, 

desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada 

com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano”  (art. 5º, item 2, do 

Pacto de San José da Costa de Rica).  

 

Ainda, no plano regional, a Carta Africana dos 

Direitos Humanos e dos Direitos dos Povos, de 1981, assentou: “Todo 

indivíduo tem direito ao respeito da dignidade inerente à pessoa humana e ao 

reconhecimento da personalidade jurídica. Todas as formas de exploração e de 

aviltamento do Homem, nomeadamente a escravatura, o tráfico de pessoas, a 

tortura física e moral e as penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes são proibidos” (art. 5º, da Carta Africana dos Direitos Humanos e 

dos Direitos dos Povos).  

 

O passo mais importante de proteção aos presos 

sedimentou-se, no entanto, na Convenção contra a tortura e outros 

tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, ao se introduzir um 

conceito amplo de tortura, assim considerado “qualquer ato pelo qual dores ou 

sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são infligidos intencionalmente a uma 
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pessoa a fim de obter, dela ou de terceira pessoa, informações ou confissões” (art. 

1º, da Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 

desumanos ou degradantes, de 27 de junho de 1987).   

 

No mesmo sentido, a Convenção Interamericana 

para prevenir e sancionar a tortura, de 07.12.85, declarou a vedação a “todo 

ato pelo qual são inflingidos intencionalmente a uma pessoa penas ou sofrimentos 

físicos ou mentais, com fins de investigação criminal, como meio de intimidação, 

como castigo pessoal, como medida preventiva, como penal ou qualquer outro fim” 

(art. 2º, da Convenção Interamericana para prevenir e sancionar a tortura). 

 

Em verdade, aludidos documentos internacionais 

reconhecem a perspectiva kantiana de que o Homem deve ser tratado como 

sujeito, não como objeto, o que implica reconhecer sua capacidade de se 

autodeterminar.  

 

Ao se privar do Paciente a liberdade, transformando a 

prisão cautelar num meio de coação para que ele confesse, ou colabore com o 

processo-crime, deixa-se de tratá-lo como sujeito, pois impedido de exercitar as 

próprias opções. 

 

Esta capacidade de decidir sobre como se comportar e 

de qual destino conferir à existência apresentam-se características da dignidade 

da pessoa humana, valor jurídico tutelado como fundamento da República (art. 

1º, III, da CR).   

 

O texto constitucional, aliás, reproduziu os acordos 

internacionais e, com a mesma ênfase, firmou “ninguém será submetido à tortura 

nem a tratamento desumano ou degradante” (art. 5º, III, da CR). Ademais, 

considerou a tortura crime inafiançável, bem assim insuscetível de graça e 

indulto (art. 5º, XLIII, da CR).     

 

Mas, para não dar margem a dúvidas, a Constituição 

da República estabeleceu a prevalência dos direitos humanos (art. 4º, da CR) e 

reconheceu a aplicabilidade dos tratados internacionais no direito interno, sendo 

estes instrumentos jurídicos aptos a estender o rol de direitos e garantias 

individuais do direito pátrio (art. 5º, parágrafo 2º e 3º, da CR). 
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Por conseguinte, pode-se asseverar que a prisão 

cautelar, quando utilizada como mecanismo de se extrair confissão e, em 

especial, de se coagir a colaborar com investigação, ou processo criminal, não é, 

tão somente, um ato sem base legal, praticado na persecução penal, conforme 

acima se demonstrou. Trata-se de um ato repudiado pelo direito internacional 

público e pelos princípios da Constituição da República.  

 

No Brasil, em resumo, nem juízes, nem acusadores 

públicos podem assentir com a possibilidade de uma prisão preventiva tornar-se 

expediente injusto para degradar, física e moralmente, determinados indivíduos, 

com o fim de obrigá-los a fazer delação premiada, ou a confessar pretensas 

infrações penais.  

 

No caso concreto, não surge necessário maior esforço 

para se observar como se trata, com crueldade, o Paciente, enquanto ele se 

encontra preso4. Atualmente, não se usam instrumentos para ferir a integridade 

física para se alcançar o objetivo ilegal, como se fazia no Brasil colônia. Hoje, se 

combinam a angústia, o estresse e a humilhação, como instrumentos de pressão 

psicológica capazes de reduzir a capacidade volitiva do indivíduo, obrigando-o a 

fazer o que não quer e a lei não lhe obriga. 

 

Como exaustivamente noticiado5, a angústia ocorreu 

desde as ordens de prisão cautelar, porque todos os presos na Operação Lava-

Jato sabiam que a única maneira de serem libertados com brevidade seria a 

confissão, ou a colaboração premiada. Isto foi deixado claro pelas manifestações 

públicas daqueles envolvidos com a condução da persecução penal, bem como 

pela publicidade dada à prisão e respectiva delação de Paulo Roberto Costa.   

 

É preciso ter olhos de ver que a “experiência pioneira” 

feita com aludido acusado, a qual recebeu ampla cobertura da mídia, tinha como 

escopo exemplificar, aos demais investigados, o modus operandi adotado para 

esta investigação, em específico.  

 

                                                 
4 http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2015/01/1575009-juiz-da-lava-jato-sinaliza-que-vai-

acelerar-processo-e-dar-penas-duras.shtml: 

Presos há mais de 60 dias, os 11 executivos que estão na carceragem da Polícia Federal em Curitiba (PR) 

vivem uma rotina que tem deixado alguns bem abalados psicologicamente. Apesar do tratamento cortês dos 

carcereiros, eles são submetidos a regras como a de ficar de cócoras contra a parede no fundo da cela, quando 

vão receber a bandeja de comida. 
5 http://www.conjur.com.br/2014-dez-06/procuradores-lava-jato-preocupados-nulidades-processuais 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/12/1560161-confissao-de-crime-divide-empreiteiras.shtml 

 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2015/01/1575009-juiz-da-lava-jato-sinaliza-que-vai-acelerar-processo-e-dar-penas-duras.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2015/01/1575009-juiz-da-lava-jato-sinaliza-que-vai-acelerar-processo-e-dar-penas-duras.shtml
http://www.conjur.com.br/2014-dez-06/procuradores-lava-jato-preocupados-nulidades-processuais
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/12/1560161-confissao-de-crime-divide-empreiteiras.shtml
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Daí a apologia do “admirável mundo novo” deste 

procedimento criminal, como se a maneira como se escalonaram as prisões 

provisórias fosse algo extraordinário para obtenção rápida da confissão, sem 

defesa, sem advogados combativos - agora, supostamente, perplexos diante da 

tecnologia de massacre moral mediante a qual, dia a dia, o preso receia pelo seu 

futuro. 

 

O estresse a que se vê submetido o Paciente não é 

apenas o inerente ao fato de se encontrar preso. Mas, se compôs um ambiente na 

carceragem em que todos os empresários envolvidos com o caso se veem 

obrigados a conviver, uns com outros, num clima onde o primeiro que delatar 

terá maiores chances de alcançar a liberdade.  

 

Fez-se propagação indevida entre os presos do sentido 

torto do artigo 4º, da Lei 12.850/13, o que tornou a prisão coletiva num meio de 

opressão, pois cada qual espera ser delatado pelo companheiro de cela, o qual há 

de assinar qualquer confissão, diante do flagelo e do suplício da prisão. 

 

Ainda, para maior perplexidade, assiste-se ao 

vazamento de informações à imprensa, o que integra o quadro do tormento, 

porque os presos passam a ver as famílias sob pressão insuportável, diante do 

conta-gotas de notícias a apresentá-los ao público como seres desprovidos de 

honra e dignidade. 

 

Não se pode negar, dada a obviedade divulgada até 

mesmo na imprensa6, que se escolheu o período do Natal e do Ano Novo, para se 

incrementar a crueldade com o Paciente, sua mulher e filhos. Nada como essa 

época do ano, para ampliar o sofrimento e estimular a colaboração processual 

almejada pela acusação pública.       

 

Por fim, se expôs o Paciente à vergonha com a 

divulgação de informações do procedimento criminal à mídia. Note-se que 

documentos - objeto de busca e de apreensão, medida excepcional no processo 

                                                 
6 

http://www.istoe.com.br/reportagens/paginar/397377_O+NATAL+PARA+ESSES+SENHORES+SERA+BE

M+DIFERENTE/3 

 

http://www.istoe.com.br/reportagens/paginar/397377_O+NATAL+PARA+ESSES+SENHORES+SERA+BEM+DIFERENTE/3
http://www.istoe.com.br/reportagens/paginar/397377_O+NATAL+PARA+ESSES+SENHORES+SERA+BEM+DIFERENTE/3
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penal - chegaram às mãos de jornalistas7, para que a sociedade encontrasse 

pretensas provas para lhe condenar em julgamento antecipado ao judicial.  

 

Aviltou-se Gerson de Mello Almada com a humilhação 

pública de ter a imagem divulgada pela imprensa e pela internet8, como preso na 

qualidade de imaginado líder de organização criminosa, o que não corresponde à 

verdade dos fatos, nem a tipicidade do direito penal (art. 1º, parag. 1º, da Lei 

12.850/13). 

 

Aliás, o erro crasso da denúncia de imputar ao 

Paciente tal infração penal, definida por lei somente no ano de 2013, por fatos 

ocorridos antes da Lei 12.850/13, denota um esforço retórico para minimizar, 

possivelmente, a responsabilidade pela propagação ilegal dessa afirmação 

inverídica e injurídica. 

 

Em síntese, todos os fatos, todas as informações que 

se tornaram públicas pela imprensa apontam para a hipótese de que a prisão 

cautelar do Paciente tenha sido decretada e esteja sendo mantida pela convicção 

de que pode servir para se obterem confissão ou informações relevantes, 

conforme afirmado também por outras defesas9. 

 

Não há como negar a realidade concreta de que a 

angústia, o estresse e a humilhação que lhe são causados, diariamente, afetam 

sua capacidade volitiva com vistas a fazer “qualquer coisa” para recobrar sua 

liberdade. E, a partir do momento em que se fomenta essa situação com aludido 

objetivo ilegítimo, ou, se anui com esse ideal como uma das finalidades da prisão 

cautelar, restam violados todos os princípios fundamentais que regem o processo 

penal brasileiro.  

 

                                                 
7 http://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-serapiao/planilhas-mostram-bingo-do-cartel-de-empreiteiras-

em-obras-da-petrobras-3020.html 

http://coturnonoturno.blogspot.com.br/2014/12/documentos-apreendidos-pela-pf-mostram.html 

 
8 https://www1.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/MostraMateria.asp?page=&cod=1010971 

http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2014/11/juiz-da-lava-jato-diz-ser-fantasiosa-tese-de-

que-oculta-nomes-de-politicos.html 

 
9 http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2015/01/1575009-juiz-da-lava-jato-sinaliza-que-vai-

acelerar-processo-e-dar-penas-duras.shtml: Um dos mais abalados é Eduardo Leite, vice-presidente da 

Camargo Corrêa, que aguarda o julgamento do quarto habeas corpus, após três negativas para esperar o 

julgamento em liberdade ou em prisão domiciliar. O novo pedido será analisado pela ministra Laurita Vaz, 

do STJ. "A prisão preventiva virou antecipação de condenação", diz Antonio Mariz de Oliveira, advogado de 

Leite. "Parece uma forma de forçar a delação premiada. Uma tortura psicológica e moral." 

http://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-serapiao/planilhas-mostram-bingo-do-cartel-de-empreiteiras-em-obras-da-petrobras-3020.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-serapiao/planilhas-mostram-bingo-do-cartel-de-empreiteiras-em-obras-da-petrobras-3020.html
http://coturnonoturno.blogspot.com.br/2014/12/documentos-apreendidos-pela-pf-mostram.html
https://www1.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/MostraMateria.asp?page=&cod=1010971
http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2014/11/juiz-da-lava-jato-diz-ser-fantasiosa-tese-de-que-oculta-nomes-de-politicos.html
http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2014/11/juiz-da-lava-jato-diz-ser-fantasiosa-tese-de-que-oculta-nomes-de-politicos.html
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2015/01/1575009-juiz-da-lava-jato-sinaliza-que-vai-acelerar-processo-e-dar-penas-duras.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2015/01/1575009-juiz-da-lava-jato-sinaliza-que-vai-acelerar-processo-e-dar-penas-duras.shtml
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A causalidade desse tormento é perceptível por 

qualquer observador imparcial que queira examinar o conjunto dos fatos e que 

tenha arraigado dentro de si valores jurídicos da relevância da dignidade da 

pessoa humana10:  

 

Quem ler os tratados internacionais e o texto da 

Constituição não pode fechar aos olhos à barbárie que essa situação pode 

representar, pois, nessa hipótese, submete-se o constitucionalmente inocente à 

privação antecipada da liberdade, para um objetivo ilegítimo, nos termos claros 

do direito universal.  

 

O presente writ tem de ser concedido, não apenas 

para fazer cessar, de imediato, a ilegalidade, mas para que não se exponha nosso 

país ao demérito de ser reconhecido pela comunidade internacional como 

descumpridor dos tratados de direitos humanos que ratificou.  

 

A gravidade dos acontecimentos extrapola em muito a 

um mero julgamento sobre a dialética entre prisão e liberdade, mas se insere no 

problema do conceito que queremos ter como nação desenvolvida perante o resto 

da humanidade. O preso cautelar, como inscrito em mármore em todos os tratados 

internacionais, não pode ser tratado de forma desumana. O inocente não pode 

sofrer em virtude de coação estatal, de essência degradante. 

 

                                                 

10 http://www.conjur.com.br/2014-nov-28/professores-criticam-parecer-prisao-preventiva-lava-jato:  

A mesma perplexidade demonstrou o advogado Aury Lopes Jr. (foto), doutor em processo penal e professor 

da matéria na PUC do Rio Grande do Sul. Segundo ele, o episódio é mais um exemplo da “degeneração das 

prisões cautelares”, que vêm sendo usadas “como um meio de constrangimento situacional para obtenção 

de confissões ou delações premiadas, que posteriormente serão usadas como provas”. 

“Ou seja, uma releitura do modelo medieval, em que se prendia para torturar, com a tortura se obtinha a 

confissão, e, posteriormente usava-se a confissão como a rainha das provas", diz. 

 

Para o jurista Miguel Reale Junior, professor da USP e penalista renomado, o Ministério Público "erra ao 

justificar o pedido nessa perspectiva". "A prisão preventiva não pode se justificar como instrumento de 

pressão para ser feita delação", comentou. 

... 

Geraldo Prado (foto), catedrático de Direito Processual Penal da UFRJ, é o fato de um membro do 

Ministério Público ter defendido tal interpretação. É que o MP, quando atua em segundo grau, faz o papel 

de fiscal da lei e “tem a função de velar pelo fiel cumprimento da Constituição”, afirma Prado. 

Prado também se preocupa com o fato de questões como essa terem o potencial de comprometer toda a 

investigação, de cuja importância ninguém duvida. “No lugar de defender a ordem constitucional, que 

presume inocente o acusado e o protege contra iniciativas que visam constranger a produzir confissões — 

que podem não corresponder à verdade, como está provado na boa literatura  — o MPF prega o emprego da 

prisão provisória como método destinado a burlar a garantia que tem o dever de resguardar. Iniciativas do 

gênero desacreditam o processo penal e, ao contrário do que postula o MPF, podem levar ao 

comprometimento da própria investigação." 

 

http://www.conjur.com.br/2014-nov-28/professores-criticam-parecer-prisao-preventiva-lava-jato
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É fundamental observar que não se está a imputar a 

perpetração do crime de tortura (art. 1º, da Lei 9.455/97), mas, pelo mais digno e 

legítimo exercício da defesa, é preciso afirmar que tudo está a indicar que a 

prisão cautelar do Paciente ostenta finalidade contrária à lei e configura - 

consoante demonstram todos os motivos de fato e de Direito acima expostos - 

trato desumano e degradante ao indivíduo. Note-se que não se faz afirmação 

quanto aqualquer tipo delitivo ou conduta típica, porque insuficientes os 

elementos que permitem conjecturar quanto à responsabilidade penal e porque, 

no plano subjetivo, tudo está a indicar a tipicidade do artigo 20, do Código Penal.           

 

Em verdade, não existe qualquer intenção de ofender, 

mas não há, no exercício pleno da ampla defesa (art. 5º, LV, da CR), como calar-

se frente à arbitrariedade de se manter preso o Paciente, em razão de um objetivo 

ilegítimo. Também, não se pode deixar de interpretar e de querer ver aplicados 

dispositivos de tratados internacionais e da Lei Maior, por medo da 

suscetibilidade de quem deve se submeter ao controle jurisdicional do segundo 

grau e das Cortes Superiores.        

 

 

III – DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR 

 

Douto Des. Federal, a presente petição não possui 

características de ficção. O texto, tão só, sintetiza algo, amplamente, divulgado 

pela imprensa nacional e que jamais foi negado: qual o fim verdadeiro da prisão 

cautelar do Paciente na Operação Lava-Jato. Portanto, os fatos descritos formam 

quadro seríssimo a merecer urgente concessão da medida liminar.  

 

O Judiciário tem de resguardar a legalidade estrita e 

deve fazer cessar, de imediato, qualquer ato que viole a dignidade da pessoa 

humana (art. 3º e 5º, II e XXXV, da CR). O PACIENTE não pode aguardar, preso, 

para satisfazer o interesse instrumental de que venha a colaborar com o processo 

penal, ou com investigações criminais em curso (art. 5º, LVII e LXVI, da CR).  

 

Ele não pode ser coagido pelo Estado a fazer, ou deixar 

de fazer aquilo que a lei não determina (art. 5º, II, da CR). De outro prisma, os 

funcionários públicos não devem agir sem o permissivo legal, o qual não se 

encontra na legislação processual penal para a hipótese (art. 37, da CR). 
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Também, o Paciente não pode receber tratamento 

desumano, por meio da imposição de pressões morais que lhe causam angústia, 

estresse e humilhação, admitidas como se fossem expedientes idôneos a obrigá-lo 

a realizar colaboração premiada, ou confissão (art. 5º, III, e respectivos 

parágrafos 2º e 3º, da CR).  

 

Logo, nada justifica manter-se a situação degradante 

que esse ser humano sofre por motivações sem amparo na lei e contrárias aos 

direitos individuais, protegidos por documentos internacionais que o país 

ratificou perante a Organização das Nações Unidas (ONU), dentre outros 

organismos que o Brasil participa.  

 

Repete-se, portanto, que a tutela jurisdicional ora 

pleiteada não se presta apenas a resguardar o direito de liberdade do Paciente 

(art. 5º, caput, da CR), mas surge como a última forma de se conferir 

respeitabilidade ao país em termos de direitos humanos. Em outras palavras, a 

dimensão do writ ultrapassa sobremaneira o problema do caso concreto, pois, 

envereda para a trilha dos princípios que regem a própria República Federativa 

do Brasil (art. 4º, III, da CR).     

 

Restam, assim, mais do que demonstrados a fumaça 

do bom direito e o perigo da de mora, motivo pelo qual o PACIENTE precisa ser 

solto, mediante decisão de caráter liminar, dado que faz mais de dois meses que 

se encontra, injustamente, no cárcere a padecer com tanta crueldade.    

 

 

IV – DO PEDIDO 

 

 

Ante o exposto, requer-se a concessão da liminar, 

expedindo-se alvará de soltura, a ser endereçado à custódia do Departamento de 

Polícia Federal de Curitiba, nos termos do artigo 660, §6º, do Código de Processo 

Penal, a fim de que se restitua sem delongas a liberdade ao PACIENTE. 

 

O presente feito encontra-se instruído com diversos 

documentos (doc. 1 a 7), a fim de possibilitar a concessão da medida liminar 

com a plenitude de conhecimento dos fatos e da causa abordados no writ. 

 

 





Doc. 1 



14/11/2014 Evento 10 - DESP1

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=701415622198137210010000000001&evento=7014156221981372100100… 1/52

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL Nº 5073475-13.2014.404.7000/PR

REQUERENTE : POLÍCIA FEDERAL/PR
ACUSADO : A APURAR
MPF : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de representação da autoridade policial por medidas de investigação e
por medidas coercitivas relacionadas a assim denominada Operação Lavajato (evento 1).

Ouvido, o Ministério Público Federal posicionou-se favoravelmente aos
requerimentos da autoridade policial, com algumas discordâncias (evento 7). Agregou
requerimentos próprios

A autoridade policial apresentou esclarecimentos no evento 8.
Passo a decidir.
Tramitam por este Juízo diversos inquéritos, ações penais e processos incidentes

relacionados à assim denominada Operação Lavajato.
Já foram propostas dez ações penais e ainda há investigações em andamento que

podem resultar em outras. A dez já propostas tem os números 5025687-
03.2013.2014.404.700, 5047229-77.2014.404.7000, 5026663-10.2014.404.7000, 5025699-
17.2014.404.7000, 5049898-06.2014.404.7000, 5026212-82.2014.404.7000, 5025692-
25.2014.404.7000, 5026243-05.2014.404.7000, 5025676-71.2014.404.7000 e 5025695-
77.2014.404.7000. Duas delas já foram julgadas, outras aproximam-se da fase de julgamento.

Em breve síntese, na Operação Lavajato, foram identificados quatro grupos
criminosos dedicados principalmente à prática de lavagem de dinheiro e de crimes financeiros
no âmbito do mercado negro de câmbio. Os quatro grupos seriam liderados pelos supostos
doleiros Carlos Habib Chater, Alberto Youssef, Nelma Mitsue Penasso Kodama e Raul
Henrique Srour.

A investigação, com origem nos inquéritos 2009.7000003250-0 e
2006.7000018662-8, tinha por objeto inicial supostas operações de lavagem de produto de
crimes contra a Administração Pública e que teriam se consumado com a realização de
investimentos industriais, com recursos criminosos, na cidade de Londrina/PR. Este crime de
lavagem, consumado em Londrina/PR, se submete à competência da 13ª Vara Federal de
Curitiba, tendo dado origem à ação penal 5047229-77.2014.404.7000 acima já referida, na
qual figuram como acusados Carlos Habib Chater, Alberto Youssef e subordinados.

A partir de interceptação telefônica autorizada em 11/07/2013 no processo
5026387-13.2013.404.7000, passou-se a investigar o grupo criminoso dirigido por Carlos
Habib Chater e a, a partir dele, foram identificados os outros grupos criminosos, em
decorrência de transações comuns.

Entre os grupos criminosos, merece destaque o dirigido por Alberto Youssef.
Incidentalmente, foram descobertas relações dele com Paulo Roberto Costa, ex-

Diretor de Abastecimento da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras.
Em decorrência, foram ambos acusados no âmbito da acima referida ação penal

5026212-82.2014.404.7000, que tem por objeto crimes de lavagem de dinheiro desviado de
obras da Petrobras, especificamente da Refinaria Abreu e Lima.

Transcrevo da decisão de recebimento da denúncia:



14/11/2014 Evento 10 - DESP1

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=701415622198137210010000000001&evento=7014156221981372100100… 2/52

'Na refinaria, coube ao Consórcio Nacional Camargo Correa - CNCC, controlado pela
empresa Construções Camargo e Correa S/A, a construção da Unidade de Coqueamento
Retardado-UCR, contrato 0800.00534457.09.2. Haveria indícios de que o referido contrato
teria sido superfaturado, conforme conclusões efetuadas pelo Tribunal de Contas da União -
TCU, processo 004.025/2011-3. O TCU teria apontado, no referido contrato,
superfaturamento entre R$ 446.217.623,17 e R$ 207.956.051,72. Cópia da auditoria e das
conclusões do TCU instruem a denúncia.
Na execução do contrato, o CNCC teria contratado as empresas Sanko Sider Ltda. e a Sanko
Serviços de Pesquisa e Mapeamento, dos acusados Murilo Barrios e Márcio Bonilho, para
fornecimento de materiais e serviços. Quebra de sigilo fiscal revelou o repasse de cerca de
R$ 113.000.000,00 entre 2009 e 2013 do CNCC as duas empresas.
Durante as investigações que levaram à propositura da denúncia, foram identificadas diversas
transferências efetuadas pelas empresas Sanko Sider e Sanko Serviços às empresas MO
Consultoria e Laudos Estatísticos e GFD Investimentos.
Cerca de R$ 26.040.314,18, entre 2009 e 2013, foram transferidos, em setenta transações, das
empresas Sanko Sider e Sanko Serviços somente à MO Consultoria, como revelado por
quebras autorizadas judicialmente de sigilo bancário e fiscal, bem como por planilhas
apreendidas durante a investigação criminal.
Segundo a denúncia, as empresas MO e GFD são de fato controladas pelo acusado Alberto
Youssef, embora colocadas em nome de pessoas interpostas. A MO seria empresa meramente
de fachada, sem existência real, enquanto a GFD seria utilizada para ocultação do patrimônio
de Alberto Youssef.
Ainda segundo a denúncia, as transferências não teriam justificativa econômica lícita e
caracterizariam lavagem dos valores previamente superfaturados na construção da Refinaria
Abreu e Lima.
A conta da MO Consultoria teria recebido ainda valores de outras empresas que prestaram
serviços para o CNCC, mas essas transferências não compõem o objeto da presente ação
penal.
Apesar da referência acima às transferências para a GFD constantes nas planilhas, a
denúncia presente também não as abrange.
Parte dos valores destinados a MO Consultoria teria sido, supervenientemente, pulverizado
em saques em espécie e em transferências para contas controladas por Alberto Youssef, como
Labogen Química, Indústria Labogen, Piroquímica, RCI Software e Empreiteira Rigidez, bem
como para conta pessoal do acusado Waldomiro Oliveira.
Parte dos valores transferidos às empresas Labogen Química, Indústria Labogen e
Piroquímica foi, ulteriormente, remetida ao exterior mediante contratos de câmbio
fraudulentos para pagamento de importações fictícias.'

Em síntese, valores desviados das obras, em montantes milionários, tendo por
origem recursos da empresa estatal, foram, segundo a acusação, repassados sucessivamente
para o Consórcio Nacional Camargo Correa, responsável pelas obras, deste para as empresas
Sanko Sider e Sanko Serviços, fornecedoras de material para as obras, e destas para empresas
controladas por Alberto Youssef, especialmente a MO Consultoria e a GDF Investimentos,
em pagamentos simulados de serviços por estas prestados.

Ainda no curso das investigações, foi decretada a quebra de sigilo fiscal e
bancário das referidas empresas, MO Consultoria e GDF Investimentos, além das outras
controladas por Alberto Youssef, como Empreiteira Rigidez e RCI Software.

A quebra revelou que as contas dessas empresas movimentarem valores muito
significativos. V.g., a conta da empresa MO Consultoria teria movimentado entre 2009 a
2013, cerca de R$ 89.736.834,02, segundo Laudo Pericial nº 190/2014/SETEC/PR
(reproduzido parcialmente na fl. 25 da representação policial).

A quebra ainda revelou que grandes empreiteiras do país realizaram vultosos
depósitos nas contas controladas por Alberto Youssef.
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Constam por exemplo nas contas da MO Consultoria e da GFD Investimentos
(lista não exaustiva):

- depósitos de R$ 2.533.950,00 na conta da GFD Investimentos por parte de
Consórcio Mendes Júnior MPE SE;

- depósitos de R$ 3.021.970,00 na conta da GFD Investimentos por parte de
Mendes Jr. Trading E Engenharia;

- depósitos de R$ 4.317.100,00 na conta da MO Consultoria por parte de
Investminas Participações S/A;

- depósitos de R$ 3.260.349,00 na conta da MO Consultoria por parte de
Consórcio RNEST O. C. Edificações, liderado pela empresa Engevix Engenharia S/A;

- depósitos de R$ 1.941.944,24 na conta da MO Consultoria por parte de
Jaraguá Equipamentos Industriais;

- depósitos de R$ 1.530.158,56 na conta da MO Consultoria por parte de Galvão
Engenharia S/A;

- depósitos de R$ 619.410,00 na conta da MO Consultoria por parte de
Construtora OAS Ltda.;

- depósitos de R$ 563.100,00 na conta da MO Consultoria por parte da OAS
Engenharia e Participações S/A;

- depósitos de R$ 435.509,72 na conta da MO Consultoria por parte da Coesa
Engenharia Ltda.; e

- depósitos de R$ 431.710,00 na conta da MO Consultoria por parte de
Consórcio SEHAB, liderado pela Construtora OAS Ltda..

Também identificados depósitos de R$ 24.113.440,83 da Sanko Sider e de R$
1.926.873,35 da Sanko Serviços na conta da MO Consultoria. Na conta da GFD
Investimentos, a Sanko Sider depositou R$ 3.124.473,01 e a Sanko Serviços R$ 2.919.877,00.
A Sanko não é uma empreiteira mas forneceu tubulações para obras da Petrobras,
especialmente, mas não somente, para as conduzidas pela Construtora Camargo Correa.

Tais depósitos estão detalhados nos Laudos nº 190/2014/SETEC. Os registros
não estão completos pois muitas instituições financeiras ainda não atenderam adequadamente
as ordens judiciais de quebra de sigilo bancário.

Além das provas materiais colhidas nas quebras de sigilo bancário, foram
apreendidas planilhas de contabilidade informal do grupo dirigido por Alberto Youssef,
extratos bancários, notas fiscais emitidas pelas empresas e contratos por elas celebrados.

Das planilhas, merece destaque uma apreendida no escritório de trabalho de
Alberto Youssef apontando o pagamento de 'comissões' e 'repasses' entre 2009 a 2012, no
montante total de R$ 29.210.787,58, na qual a sigla CNCC, em referência a Consórcio
Nacional Camargo Correa, é apontada como 'cliente', e a GDF Investimentos e a MO
Consultoria como 'fornecedores' (evento 90, anexos 7 e 8, do processo 5014901-
94.2014.404.7000, e evento 26 da ação penal 5026212-82.2014.404.7000). Os beneficiários
finais não são, porém, identificados. Na fl. 38 da representação policial, consta reprodução de
outra dessas planilhas, com agregação de um pagamento, portanto, com valor maior.

Entre os diálogos interceptados durante a investigação, há pelo menos um no
qual Alberto Youssef admitiu ao seu interlocutor, Márcio Bonilho, proprietário das empresas
Sanko Serviços e Sanko Sider, de que parte desses valores eram destinados a Paulo Roberto
Costa, ex-Diretor de Abastecimento da Petrobrás (Alberto Youssef: 'Não, porra, pior que o
cara fala sério cara, que ele acha que foi prejudicado, se tá entendendo ? É rapaz, tem louco
pra tudo. Porra foi prejudicado, o tanto de dinheio que nós demo pra esse cara. Ele te coragem
de fala que foi prejudicado. Pô, faz conta aqui cacete, ai porra, recebi nove milhão em bruto,
,20% eu paguei, são 7 e pouco, faz a conta do sete e pouco, vê quanto ele levo, vê quanto o
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comparsa dele levo, ve quanto o Paulo Roberto levo, vê quanto os outro menino levo e vê
quanto sobro. Vem fala pra mim que tá prejudicado. Ah porra, ninguém sabe faze conta, eu
acho que ninguém sabe faze conta nessa porra. Que não é possível. A conta só fecha pro lado
deles' - reproduzido na representação policial, fl. 36).

Entre os extratos bancários apreendidos no escritório de Alberto Youssef merece
destaque o de conta em agência do PBK Bank, na Suíça, em nome de off-shore Santa Thereza
Services, esta controlada pelo próprio Alberto Youssef, e na qual há registro de três depósitos
realizados pela OAS African Investments Limited no valor, cada um de USD 1.600.000,00,
em 07/05/2013, 11/06/2013 e 10/07/2013 (fls. 73-74 da representação policial).

O teor dos contratos apreendidos são variados, mas usualmente prevêem a
prestação de serviços de consultoria especializados às empreiteiras pelas empresas
contratadas, MO Consultoria, GDF Investimentos, Empreiteira Rigidez ou RCI Software,
inclusive para serviços na área petrolífera.

Reportando-me a alguns dos juntados aos autos (v.g. evento 1071 da ação penal
5026212-82.2014.404.7000), transcrevo algumas descrições dos serviços contratados:

Contrato entre o Consórcio RNEST, representada pela Engevix Engenharia S/A,
e a empresa MO Consultoria relacionado à obra na Refinaria Abreu e Lima (R$
5.790.000,00):

'O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de assessoria técnica, consultoria
no desenvolvimento de negócios, e suporte em processos de negociação cliente/empresa para
o empreendimento de implantação dos Prédios Administrativos da Refinaria do Nordeste
Abreu e Lima - RNEST...'

Contrato entre o Consórcio SEHAB e a empresa MO Consultoria (R$
460.000,00):

'O presente contrato tem por objeto a prestação pela contratada dos serviços de consultoria
técnica na áreas financeiras e tributária, serviços estes a serem executados, para contratante
ou eventualmente para empresas ligadas a esta.'

Contrato entre o Consórcio SEHAB e a empresa RCI Software (R$ 280.000,00):

'Constitui o objeto deste contrato a prestação de serviços de consultoria em implantação de
software, pelo contratado a contratante, visando a assegurar ao desenvolvimento ou criação
de programas, de acordo com planos relacionados pelo contratante.'

Contrato entre a Construtora OAS Ltda. e Empreiteira Rigidez (R$
1.864.048,17):

'O objeto do presente contrato consiste na prestação, pela contratada, dos serviços de
Consultoria técnica, visando a elaboração de pleito e re-estudos e adequação do cronograma,
para recompor financeiramente o contrato, a ser feita em nosso contrato, junto à Gas
Brasiliano GBD, Serviços, estando incluídos todos subsídios para a realização dos mesmos,
tais como o fornecimento de mão de obra especializada e demais elementos necessários. A
prestação dos serviços será realizada em estrita conformidade com as disposições do
presente contrato e dos documentos mencionados no item 2.1, que, em forma de Anexos,
integram o presente instrumento.'

Contrato entre Galvão Engenharia e MO Consultoria (R$ 1.194.000,00):
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'A contratante pretende contratar a MO Consultoria para prestar serviços de consultoria na
área empresarial, fiscal, trabalhista e de auditoria, conforme sua expertise e constante de seu
objeto social, serviços este que serão prestados a contratante.'

Contrato entre a Sanko Serviços e a MO Consultoria (valor de R$
3.500.000,00):

'A contratante requer serviços específicos de elaboração de laudos dos impactos tributários
das importações de materiais para aplicação junto ao contrato assinado com Consórcio
Camargo Correa - CNEC (CNCC)
A contratante requer serviços específico de elaboração de laudo de auditoria financeira de
todo projeto CNCC, onde serão analisados todos os indicadores financeiros do mesmo.'

Contrato entre a Sanko Serviços e a GDF Investimentos (valor de R$
1.193.393,71):

'O presente contrato tem por objeto: (i) a consultoria e a assessoria em administração
financeira, englobando operações com finalidade de manutenção e formação de recursos
financeiros indispensáveis à quitação dos fatores da produção em sua distribuição; (ii) o
desenvolvimento e projeto para assessoramento, compreendendo o auxílio no
desenvolvimento do trabalho, a partir de base técnicas específicas para a realização do
acompanhamento; (iii) implantação do sistema administrativo-financeiro; (iv) consultoria
empresarial, compreendendo a elaboração de diagnóstico financeiro e operacional e
levantamento de dados internos e de mercado; (v) assistência técnica em intermediação em
operações com títulos da dívida pública; (vi) assessoramento e consultoria em serviços
portuários, ferro-portuários e congêneres.'

Ocorre que, em cognição sumária, há prova significativas de que as empresas
MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software seriam meramente de fachada, de que
não teriam prestado serviço algum e de que, portanto, os contratos celebrados e as notas
fiscais emitidas relativamente aos serviços seriam fraudadas, ausentes ainda causas
econômicas lícitas para a realização dos depósitos nas contas das referidas empresas.

Já quanto à GDF Investimentos, trata-se de empresa existente de fato, mas
utilizada para a realização dos investimentos patrimoniais de Alberto Youssef, não havendo
igualmente prestação de serviços reais às empreiteiras e que justificassem os depósitos
bancários.

Durante todas as investigações - e que inclui interceptação telefônica e
telemática desde 11/07/2013, não foi colhida qualquer prova de que as referidas empresas MO
Consultoria, GDF Investimentos, Empreiteira Rigidez e RCI Software prestassem, de fato,
alguma espécie de serviços de consultoria ou mesmo que tivessem quadro especializado de
empregados ou terceirizados aptos a atender consultorias técnicas para as maiores
empreiteiras de obras do Brasil.

Na busca e apreensão realizada durante as investigações e que incluiu o
endereço das empresas, de Alberto Youssef, das empresas que fazem a contabilidade das
empresas de fachada, nada foi igualmente localizado que pudesse apontar a prestação de
serviços reais pelas referidas empresas.

No curso das investigações e mesmo da referida ação penal 5026212-
82.2014.404.7000 e da conexa 5025699-17.2014.404.7000, foram ouvidas testemunhas e os
próprios acusados que admitiram que as empresas em questão seriam, em sua maioria, de
fachada e que não teriam prestado os serviços contratados, tendo os contratos e notas sido
elaborados fraudulentamente apenas para justificar os depósitos nas contas controladas por
Alberto Youssef.
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Waldomiro Oliveira, acusado na ação penal 5026212-82.2014.404.7000,
admitiu, em síntese e em seu depoimento judicial, que foi o responsável pela abertura e gestão
das empresas MO, Empreiteira Rigidez e RCI Software, que figura no quadro social da MO e
tem procuração para gestão da outras duas, e que cedeu as empresas e suas contas para
Alberto Youssef, para que este recebesse nelas valores e os distribuísse a terceiros, recebendo
para tanto uma comissão sobre eles (evento 1.167 da ação penal 5026212-82.2014.404.7000).
Declarou que as empresas não prestaram qualquer serviço e que as notas fiscais foram
emitidas a pedido de Alberto Youssef. Confrontado em audiência com os contratos celebrados
pelas empreiteiras, reconheceu que, embora os tenha assinado em sua maioria, seriam
ideologicamente falsos. Transcrevo trechos:

'Juiz Federal: - Seu Waldomiro, então, o senhor está sendo acusado aqui com relação a essas
empresas M.O. Consultoria, RCI Software, Empreiteira Rigidez, do senhor ter disponibilizado
essas empresas pro senhor Alberto Youssef. O senhor pode me relatar o que aconteceu aqui?
Waldomiro:-Não, na realidade, são três empresas que foram utilizadas pelo senhor Alberto,
para fazer contrato com outras empresas e angariar dinheiro, depositar em conta, e ele
distribuir o dinheiro pra quem ele achava conveniente, que eu não sei quem é.
Juiz Federal: - Mas essas empresas eram do senhor?
Waldomiro:- A M.O. era minha. A empreiteira era...eu cuidava dela, tinha procuração pra
geri-la, e a RCI também.
Juiz Federal: - Essas empresas, elas tinham instalações físicas?
Waldomiro:- Instalação física, tinha.
Juiz Federal: - O quê que era essa instalação física?
Waldomiro:-Era um escritório, simplesmente escritório, mesa, cadeira...
Juiz Federal: - Mas eram empresas reais? Tinha lá uma placa, ou coisa parecida,
funcionários, empregados?
Waldomiro:- Não, não. Não tinha. Não tinha.
(...)
Juiz Federal: - O senhor assinou contratos também da M.O. Consultoria, da Empreiteira
Rigidez, RCI Software?
Waldomiro:- Assinei contratos de fornecimento de serviços?
Juiz Federal: - Isso.
Waldomiro:- Assinei, sim.
Juiz Federal: - Esses serviços foram prestados?
Waldomiro:- Não senhor.
(...)'

Carlos Alberto Pereira da Costa, acusado na ação penal 5025699-
17.2014.404.7000, era o administrador formal da GFD Investimentos. Declarou, em síntese,
em seu interrogatório judicial na referida ação penal (evento 475), que o controlador das
empresas era Alberto Youssef, que várias empresas, inclusive empreiteiras, realizaram
depósitos nas contas da GFD e que teriam sido celebrados contratos ideologicamente falsos
para justificar as transferências, já que a empresa GFD não teria prestado qualquer serviço em
contrapartida. Transcrevo trechos:

'Juiz Federal: - Certo. Senhor Carlos, o senhor pode me esclarecer o seu histórico com o
senhor Alberto Youssef, então?
Carlos Costa:- Sim senhor. Eu conheci o senhor Alberto através do senhor José Janene,
quando trabalhava na CSA, como advogado. Em dois mil e ... final de 2008, quando a CSA já
tava encerrando as atividades, seu Alberto Youssef me contratou pra abrir ... tentar constituir
uma empresa pra fazer uma proteção patrimonial. Ele me disse que havia recursos dele fora
do país, e aí foi criada então a GFD que era uma empresa que foi constituída com duas
empresas estrangeiras.
Juiz Federal: - Quais seriam essas empresas estrangeiras?
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Carlos Costa:- Devonshire, Devonshire que é o GFD - Global Fund Devonshire e Latam
Investment Management.
Juiz Federal: - E essas empresas eram do senhor Alberto Youssef?
Carlos Costa:- Essas empresas elas estão no meu nome, mas são de propriedade dele, né, ele
me pediu que eu...
Juiz Federal: - São Offshores, então?
Carlos Costa:- São, são Offshores. Eu sou o beneficiário final dessas empresas.
Juiz Federal: - Eram constituídas aonde essas duas Offshores?
Carlos Costa:- Em Delaware, Estados Unidos.
Juiz Federal: - E elas enviaram dinheiro pro Brasil como investimento?
Carlos Costa:- Foi, foi feito investimento inicial, a princípio o que ele me disse é que iria
trazer em torno de dez milhões de reais. Foram feitos, então, abertura de conta no banco
Merrill Lynch de Nova York, foi depositado por ele numa conta caução no banco, em torno de
três milhões de dólares, três milhões e meio, e o banco Merrill Lynch abriu uma linha de
crédito então pra GFD no Brasil.
(...)
Juiz Federal: - E as propriedades do senhor Alberto Youssef estão todas em nome da GFD ou
ele tem outras empresas também que ele utiliza pra colocar o patrimônio dele?
Carlos Costa:- Que eu tenho conhecimento é que todo o patrimônio dele tá investido na GFD.
Juiz Federal: - E a origem desses recursos utilizados nessas aquisições? Porque o senhor
mencionou aquele dinheiro que veio de fora, aqueles sete milhões ...
Carlos Costa:- Em torno de sete milhões. O excedente foi feito uma grande parte através de
aportes... Foram feitos depósitos na conta da GFD por empresas do grupo do senhor Júlio
Camargo, que é Algure, Piemonte e Treviso; o senhor Alberto Youssef me disse que esses
recursos eram dele, devido pelo grupo do Júlio Camargo. Houve também depois alguns
outros contratos, que foram feitos com outras empresas, como a Mendes Júnior, Inrrevix...
Juiz Federal: - Mas o que são esses contratos, por que tem várias transferências financeiras
pra contas da GFD, que tipo de transação que era essa?
Carlos Costa:- Eram contratos de prestação de serviço. Minha função nesses contratos,
Excelência, foi basicamente de procurador, ou seja, assinar o contrato. O seu Alberto Youssef
passava pro senhor Enivaldo Quadrado, que era o financeiro, que precisava receber X mil
reais, ou milhões, da empresa tal. Então o senhor Enivaldo entrava em contato com a
empresa, fazia o contrato, providenciava o contrato e me avisava, como eu ficava mais no Rio
de Janeiro do que em São Paulo... 'olha, quando é que você vem pra São Paulo', 'tal dia',
'então precisa assinar um contrato aqui', eu olhava, analisava, o contrato pra ver se não havia
nenhum tipo de absurdo ali e nenhum tipo de discrepância no contrato e formalizava isso.
Juiz Federal: - Mas esses contratos, eles refletiam prestação de serviço real pela GFD?
Carlos Costa:- Pela GFD não. O senhor Alberto dizia que era um recurso que ele tinha pra
receber dessas empresas.
Juiz Federal: - O senhor declarou no seu depoimento que se tratava de um contrato frio,
falando do contrato da Mendes Júnior?
Carlos Costa:- É, são contratos que eram feitos pra receber esses recursos. Essa prestação
de serviço da GFD... O quadro da GFD, se resumia funcionários, eu, registrado, a secretária
e duas copeiras, senhor Enivaldo tratava do financeiro, o senhor João Procópio, que seria
relações institucionais, tem conhecimento com banco, porque vem da área bancária, e o
senhor Mário Lúcio tava focado como presidente, diretor da Marsans, então não teria corpo
físico pra prestar esse tipo de serviço.
Juiz Federal: - Que tipo de serviço, por exemplo, esse contrato da Mendes Junior?
Carlos Costa:- Eram contratos de assessoria financeira, eu não me lembro o objeto dos
contratos, Excelência, mas enfim eram contratos que...
Juiz Federal: - Mas era uma forma de dar aparência lícita?
Carlos Costa:- Era uma forma de trazer uma licitude pra justificar o ingresso do recurso na
empresa.
Juiz Federal: - Mas o contrato realmente não era verdadeiro no sentido da prestação de
serviço?
Carlos Costa:- Da prestação de serviço não, porque a GFD não prestava esse serviço.
(...)'
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Meire Bonfim da Silva Poza foi ouvida como testemunha na ação penal
5025699-17.2014.404.7000 (evento 454). Declarou, em síntese, que, como titular da empresa
de contabilidade Arbor Consultoria e Assessoria Contábil, prestou serviços contábeis ao
grupo criminoso dirigido por Alberto Youssef e confirmou, em linhas gerais, os depoimentos
de Waldomiro de Oliveira e Carlos Alberto Costa. Alberto Youssef controlaria a GFD
Investimentos e teria utilizado as empresas de Waldomiro de Oliveira para as fraudes
financeiras. Nenhuma das empresas teria condições de prestar serviços técnicos a
empreiteiras, tratando os contratos e notas em subterfúgio para lavagem de dinheiro.
Transcrevo trechos:

'Ministério Público Federal:- A quem pertencia a GFD?
Meire Poza:- Ao Alberto.
Ministério Público Federal:- A quem mais?
Meire Poza:- Que eu tenha conhecimento, só ao Alberto.
Ministério Público Federal:- Ele que tinha o controle da GFD?
Meire Poza:- Sim, sim.
Ministério Público Federal:- A senhora fazia contabilidade de outras empresas dele também?
Meire Poza:- Fazia da Graça Aranha, que é a Marsans, mas só da holding. Eu não fazia das
subsidiárias e fazia depois a contabilidade da Malga também.
Ministério Público Federal:- E da MO?
Meire Poza:- A MO eu não cheguei a fazer a contabilidade, doutor. A MO eles tiveram um
problema com justiça, eles entraram na CPI do Cachoeira, o senhor Waldomiro. E daí o
Alberto indicou o senhor Waldomiro, me indicou, indicou o meu escritório, porque quando ele
entrou nessa CPI ele não tinha contabilidade. Então o Beto me indicou e pediu para que eu
fizesse a contabilidade para o senhor Waldomiro. O senhor Waldomiro foi lá, me contratou,
levou toda a documentação dele lá para o escritório e acabou não sendo feito, porque
realmente não existia uma forma de fazer a contabilidade da MO. Mas eu não era contadora
responsável.
Ministério Público Federal:- Quem é responsável pela MO então é o senhor Waldomiro?
Meire Poza:- Era, era o senhor Waldomiro.
Ministério Público Federal:- Tinha alguma ingerência dessa empresa por parte do senhor
Youssef?
Meire Poza:- Que eu tenha conhecimento, não.
Ministério Público Federal:- O Youssef acabou operando através dessa empresa?
Meire Poza:- Sim.
Ministério Público Federal:- De que forma?
Meire Poza:- Ele pedia para que fossem emitidas notas, então o senhor Waldomiro ele
trabalhava basicamente fazendo isso. Ele emitia notas das empresas dele que eram três, era a
RCI, a MO e a Empreiteira Rigidez. Então ele, o Beto, pedia para ele as emissões de notas,
pagava por isso e ele só emitia as notas.
Ministério Público Federal:- Essa empresa tinha existência física, real?
Meire Poza:- Não, a MO... uma delas tinha um endereço que era uma salinha, mas ele não
tinha funcionário, não tinha nada disso.
Ministério Público Federal:- Tinha alguma atividade a empresa?
Meire Poza:- Não.
(...)
Ministério Público Federal:- A senhora sabe me dizer se a MO prestou serviços à Sanko
Sider?
Meire Poza:- Não, não prestou.
Ministério Público Federal:- A senhora sabe se tinha notas fiscais emitidas?
Meire Poza:- Tinha.
Ministério Público Federal:- Em face da Sanko Sider?
Meire Poza:- Tinha sim.
Ministério Público Federal:- Essas notas fiscais então eram fictícias?
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Meire Poza:- Sim.
Ministério Público Federal:- Não representavam nenhuma prestação de serviços efetiva?
Meire Poza:- Não.
Ministério Público Federal:- Como é que a senhora tem essa convicção?
Meire Poza:- A MO ela não tinha quadro de funcionários, eu conheci o senhor Waldomiro,
conversei, estive várias vezes com ele, conversei várias vezes com ele, e ele chegou a me
oferecer esse tipo de serviço também. Se eu tinha algum cliente que precisava de notas.
Então ele sempre estava a procura disso.
Ministério Público Federal:- A senhora já foi na sede da MO então?
Meire Poza:- Não, nunca estive na sede porque ele tinha só uma... ele falava uma salinha
pequena na Alameda Santos.
Ministério Público Federal:- Em relação a GFD, a senhora disse que essa empresa era do
senhor Youssef.
Meire Poza:- Isso.
Ministério Público Federal:- Formalmente ela estava em nome de terceiros?
Meire Poza:- Em nome de duas offshore.
Ministério Público Federal:- A senhora se recorda o nome das offshore?
Meire Poza:- Devonshire, as duas, mas eu não lembro exatamente o nome completo.
Ministério Público Federal:- Da mesma forma, há várias notas fiscais, em torno de cinquenta
notas fiscais, emitidas em favor da Sanko Sider.
Meire Poza:- Sim.
Ministério Público Federal:- Por parte da GFD. Foram prestados serviços em relação a
essas notas emitidas?
Meire Poza:- Só uma observação, doutor. Não seriam cinquenta notas para a Sanko Sider, eu
acredito que durante a vida da GFD ela não tenha emitido nem cinquenta notas, algumas
foram para a Sanko Sider.
Ministério Público Federal:- A senhora está em razão.
Meire Poza:- Não foram prestados os serviços, não houve prestação de serviços.
Ministério Público Federal:- Porque a senhora afirma isso? Como que a senhora tem essa
certeza?
Meire Poza:- Porque a GFD ela não tinha quadro de colaboradores, ela não tinha uma
contratação de terceiros para a execução de serviços, porque eu estava lá todos os dias,
doutor.
Ministério Público Federal:- A senhora ia na sede da GFD?
Meire Poza:- Eu ia todos os dias.
Ministério Público Federal:- A sede ondeq era?
Meire Poza:- Na Rua Doutor Renato Paes de Barro, 778.
(...)'

Também o sócio-gerente das empresas Sanko Sider e Sanko Serviços, Márcio
Bonilho, acusado na ação penal 5026212-82.2014.404.7000, após inicialmente ter alegado, no
inquérito policial e no transcorrer de sua defesa judicial, que a MO Consultoria teria prestado
serviços reais às suas empresas, veio finalmente, em seu interrogatório judicial (evento 1167),
admitir, em síntese, que tais serviços inexistiam e que os contratos e notas fiscais foram
produzidos fraudulentamente para justificar pagamento de 'comissões' à Alberto Youssef por
intermediação deste na venda dos produtos da empresa para o Consórcio Nacional Camargo
Correa. Também declarou que Alberto Youssef teria grande influência perante as empreiteiras
e admitiu a autenticidade das planilhas acima referidas. Transcrevo trechos:

'Márcio Bonilho:-E o quê que acontece? Nós saímos tentando vender esse projeto, eu conheci
o Alberto Youssef, se eu não me engano uns quatro ou cinco... Quatro anos atrás eu acho, e a
gente colocou... Ele era uma pessoa que gozava de uma credibilidade boa nesse setor e ele
andava bem, e ele andava com pessoas tomadoras de decisão, e a gente colocou esse projeto
e ele resolveu vender, foi isso que aconteceu. Eu coloquei a possibilidade, ele falou de uma
possibilidade de pagar comissões para ele, eu fechei o negócio e aconteceram as comissões.
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Juiz Federal:- Mas que negócio o senhor conseguiu por intermédio do Senhor Alberto
Youssef?
Márcio Bonilho:-Eu fechei negócios com o CNCC, fechei negócios com o Conest, fechei
negócios com a UTC, fechei negócios com Engevix, com o Estaleiro, fechei... Não recordo
todos, mas fechei meia dúzia de negócios, assim, com 10 empresas distintas.
Juiz Federal:- Para fornecimento de tubulação?
Márcio Bonilho:-De tubulação.
Juiz Federal:- E isso em obras que essas empreiteiras faziam no setor de óleo e gás?
Márcio Bonilho:-Sim.
Juiz Federal:- Para a Petrobras?
Márcio Bonilho:-Sim.
Juiz Federal:- E qual era a influência do Senhor Alberto Youssef junto a essas empresas?
Márcio Bonilho:-Eu não sabia exatamente o teor da influência, o que eu sabia é que ele tinha
um bom contato e ele abria as portas. Então, se eu fosse procurar um diretor, ele tinha
relações com esse diretor e ele me apresentava. Ele apresentava, marcava uma reunião, eu
era recebido, eu fazia a apresentação técnica e nós tentávamos fazer a venda.
Juiz Federal:- Diretor das empreiteiras que o senhor está dizendo?
Márcio Bonilho:-Exatamente.
(...)
Juiz Federal:- No evento 26 da ação penal tem uma série de planilhas. Tem uma delas que é
essa planilha que fala em repasse e comissão... Há uma referência ali 'cliente CNCC', o que
é que essas siglas significam?
Márcio Bonilho:-CNCC Consórcio Nacional Camargo Corrêa.
Juiz Federal:- E o valor aqui dá um valor de 29 milhões e 210?
Márcio Bonilho:-É, ao todo foi isso. Foram 200 e... Foi a maior venda em cinco anos. Essa,
essas comissões são movimentos de quatro anos.
Juiz Federal:- De quatro anos?
Márcio Bonilho:-É. Três, três ou quatro anos.
Juiz Federal:- E quanto a sua empresa recebeu do total, assim, do consórcio?
Márcio Bonilho:-Cento e... Só do... É que, veja bem, aí tinham comissões que eu prestava
para o Youssef de outras vendas; porém, 80% foi do CNCC.
Juiz Federal:- Mas aqui só tem cliente CNCC.
Márcio Bonilho:-Eu não sei a planilha que o senhor está olhando, mas tinham tantas planilhas
que eu mandava que eu já nem sei.
Juiz Federal:- Então eu vou lhe mostrar aqui. Então como eu disse, já identifiquei, ta no
evento 26 e o valor dela total é 29.210.787,58.
Márcio Bonilho:-É, essa daqui mesmo. Essas são vendas direcionadas, comissões do
consórcio do cliente CNCC.
Juiz Federal:- Esses então são só do Consórcio Camargo Corrêa?
Márcio Bonilho:-Só. Só dele.
Juiz Federal:- E quanto que a sua empresa, as duas empresas receberam no total do
consórcio?
Márcio Bonilho:-Acredito que por volta de cento e... Só do consórcio foi um serviço de 150,
ao redor, próximo de 150.
Juiz Federal:- Ganha muito? Ganha muito ser pago de comissão?
Márcio Bonilho:-Olha doutor, temos uma...
Juiz Federal:- Oi? A pergunta é se não é muito pagamento de comissão?
Márcio Bonilho:-Comissão. Não, não, não foi 150 milhões de comissão. A venda...
Juiz Federal:- Não. Eu estou perguntando da planilha, a comissão de 29 não é? Não foi de
150.'

Também admitiu que os repasses das 'comissões' a Alberto Youssef eram feitos
por depósitos nas contas das empresas MO Consultoria e GFD Investimentos e que os
contratos celebrados entre elas e a Sanko Sider seriam fraudulentos, já que não houve serviços
por elas prestados que os justificassem:
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'Juiz Federal:- Como o senhor pagava o Senhor Alberto Youssef, a forma?
Márcio Bonilho:-Esse foi o grande problema. Q quê que aconteceu? Eu falei: 'eu não tenho
caixa dois, eu não vendo por fora e eu só tenho vendas oficiais, por dentro, com nota fiscal, eu
preciso de notas fiscais'. Ele disse: 'eu não tenho uma empresa', por 'n' problemas aí, que ele
não quis me especificar. E o que acabou acontecendo foi que essas empresas, ele indicou
algumas empresas para que eu pagasse, a GFD e a MO. Eu inclusive fiquei em dúvida sobre
essa tratativa, e consultei as pessoas que entendem um pouco da lei aí e me orientaram que
era um pagamento por indicação, que poderia ser feitio. Eu verifiquei as notas junto à
contabilidade, minha contabilidade fez o serviço de checar, e viu que as empresas eram
ativas, com CNPJ ativo e foi-me orientado que eu devesse depositar na conta exclusivamente
do CNPJ, e foi assim que nós...
Juiz Federal:- Quais as empresas que são?
Márcio Bonilho:-MO e GFD.
Juiz Federal:- Eu vou lhe mostrar aqui um contrato, então, da MO com Sanko Serviços de 5
de junho de 2011, está nos autos.
Márcio Bonilho:-Sim, sim.
Juiz Federal:- Peço para o senhor dar uma olhadinha.
Márcio Bonilho:-Sim. Certo. Isso mesmo.
Juiz Federal:- O senhor pode me devolver?
Márcio Bonilho:-Sim. Claro.
Juiz Federal:- Consta aqui no objeto contratual: contratante, no caso a sua empresa, requer
serviço específico de elaboração de laudos dos impactos tributários das importações de
materiais para aplicação junto ao contrato assinado com o Consórcio Camargo Corrêa,
CNEC, o contratante requer serviços específicos de elaboração de laudo de auditoria
financeira de todo o projeto CNCC. Esses serviços não foram prestados então?
Márcio Bonilho:-Não foram.
Juiz Federal:- Mas não é fraudulento, daí, o contrato, Senhor Márcio?
Márcio Bonilho:-Não, esse contrato é... Eles diziam que queriam ter um contrato apenas para
que pudessem nos cobrar para efeito de pagamento. Eu não sei, não poderia dizer se é
fraudulento ou não.
Juiz Federal:- Se é uma comissão, se é uma intermediação não teria que constar isso no
contrato?
Márcio Bonilho:-Eu solicitei diversas vezes que ele abrisse uma empresa de representação,
mas disseram que ele poderia pagar por indicação, contanto que eu recolhesse os tributos,
contabilizasse as notas e pagasse as...
Juiz Federal:- A sua empresa assinou esse contrato?
Márcio Bonilho:-Sim, assinamos.
Juiz Federal:- E o que está aqui não é verdadeiro?
Márcio Bonilho:-Não.
Juiz Federal:- Da GFD Investimentos também tem aqui um contrato, que eu vou mostrar
para o senhor, da Sanko Serviços, 28 de...
Márcio Bonilho:-A GFD até teve um ensaio de prestar um serviço, Excelência; porém,
acabou não sendo efetivado o serviço, mas eu depositei na conta da GFD valores referente a
comissão. Mas ele tentou vender um serviço financeiro da GFD, mas acabou não
acontecendo esse serviço.
Juiz Federal:- E o senhor devolveu o dinheiro, daí? Ele devolveu o dinheiro para o senhor?
Márcio Bonilho:-Não, não houve pagamento desse contrato de serviço.
Juiz Federal:- Vou mostrar esse contrato para o senhor, Sanko Serviços e GFD
Investimentos, de 28 de outubro de 2013.
Márcio Bonilho:-Sim.
Juiz Federal:- Peço para o senhor dar uma olhadinha.
Márcio Bonilho:-OK.
Juiz Federal:- Esse contrato consta a sua assinatura aqui?
Márcio Bonilho:-Sim, sim.
Juiz Federal:- O senhor quem assinou então?
Márcio Bonilho:-Sim.
Juiz Federal:- E esse serviço também não foi prestado?
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Márcio Bonilho:-Não foi, senhor.
Juiz Federal:- 'O presente contrato tem por objeto consultoria, assessoria em administração
financeira, englobando operações de finalidade de manutenção e formação de recursos
financeiros, indispensáveis à quitação de fatores de produção e sua distribuição'. Isso aqui
também não era verdadeiro, então?
Márcio Bonilho:-Não.
(...)'

Releva ressalvar que a Sanko Sider e a Sanko Serviços teriam recebido, entre
2009 a 2013, cerca de R$ 113.000.000,00 do Consórcio Nacional Camargo Correa,
responsável pelas obras da Refinaria Abreu e Lima, e as duas empresas, como consta nas
planilhas acima referidas, transferiram cerca de R$ 29.210.787,58 às contas das empresas
controladas por Alberto Youssef no mesmo período, o que representa um percentual bastante
significativo sobre o total recebido, afastando a possibilidade de que se tratem de meras
comissões sobre as vendas. Fossem, aliás, comissões por venda, é isso que deveria constar nos
contratos e não referência a serviços técnicos jamais prestados.

Diante da prova significativa da natureza criminosa dos depósitos efetuados
pelas diversas empreiteiras e pela Sanko nas contas controladas por Alberto Youssef, tanto
este como Paulo Roberto Costa, como adiantado, ex-Diretor de Abastecimento da Petrobras,
resolveram, no curso da ação penal 5026212-82.2014.404.7000, confessar os fatos e
esclarecê-los, buscando colaborar com a Justiça e obter benefícios de redução de pena (evento
1101).

Em síntese, declararam que as maiores empreiteiras do país formariam uma
espécie de cartel, definindo previamente as vencedoras das licitações da Petrobras, o que lhes
permitia cobrar o preço máximo da empresa estatal, e que pagavam um percentual, de 3% ou
2%, sobre o valor dos contratos a agentes públicos.

No âmbito dos contratos relacionados à Diretoria de Abastecimento, ocupada
por Paulo Roberto Costa, 1% de todo o contrato seria repassado pelas empreiteiras a Alberto
Youssef, que ficava encarregado de remunerar os agentes públicos, entre eles Paulo Roberto
Costa. O restante, 2% ou 1% de cada contrato, seria pago a outros operadores do esquema
fraudulento.

O esquema criminoso seria reproduzido em contratos relacionados a outras
Diretorias, como a Diretoria de Serviços, ocupada por Renato Duque. Os repasses seriam
feitos por outros operadores e teriam por beneficiários outros agentes públicos.

Paulo Roberto Costa ainda admitiu que persistiu recebendo vantagem indevida
mesmo após ter saído em 2012 da Diretoria de Abastecimento, relativamente a valores cujo
pagamento teria ficado pendente na época. O veículo Land Rover Evoque, de placa FZQ
1954, adquirido, em 2013, pelo preço de R$ 250.000,00 por Alberto Youssef, mas colocado
no nome de Paulo, seria pagamento de propina pendente. Parte dos valores pendentes teria
sido recebido mediante a contratação pelas empreiteiras de serviços de consultoria da empresa
de Paulo Costa, a Costa Global Consultoria e Participações Ltda., e pagamento por serviços
total ou parcialmente inexistentes.

Transcrevo trechos:

'Juiz Federal:- Sobre esquemas narrados aqui pelo Ministério Público, de desvios de recursos
da Petrobras, através dessas empresas, por ela contratadas, o que o senhor pode me relatar?
Paulo Roberto Costa: -Muito bem. Na realidade o que acontecia dentro da Petrobras,
principalmente mais a partir de 2006 pra frente, é um processo de cartelização. O quê que
significa isso? As grandes empresas do Brasil, e são poucas grandes empresas que têm
condição de fazer uma refinaria, que tem condição de fazer uma plataforma, que tem
condição de fazer um navio de processo, que tem condição de fazer uma hidrelétrica, como
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Belo Monte, Santo Antônio, e outras tantas lá no norte do país, que tem condição de fazer uma
usina como Angra 3, são pouquíssimas. E essas empresas, não só no âmbito da Petrobras,
mas no âmbito de um modo geral, nas grandes obras do país, quer seja ferrovias, hidrovias,
portos, aeroportos, o Brasil fica restrito a essas poucas empresas. Essas empresas, então no
âmbito específico da área de Abastecimento, as obras, 2004, 2005, nós tivemos pouquíssimas
obras porque o orçamento era muito restrito e também não tinha projeto. Então as obras na
área de Abastecimento praticamente começaram a partir de 2006; 2006 começaram as obras,
e as refinarias novas, no caso específico, a primeira que vai ficar pronta agora em novembro
desse ano, que é a refinaria Abreu e Lima, lá em Pernambuco, a parte de terraplanagem dela
começou em 2007. Então, vamos dizer, teve um período aí de pouquíssima realização
financeira de contratos por não ter nem orçamento, nem projeto. Quando começou essa
atividade, porque esse recurso era todo alocado principalmente para área de exploração e
produção, que é a área mais importante em qualquer companhia de petróleo. Quando
começou então essa atividade, ficou claro pra mim, eu não tinha esse conhecimento quando
eu entrei, em 2004, ficou claro pra mim dessa, entre aspas, 'acordo prévio', entre as
companhias em relação às obras. Ou seja, existia, claramente, isto me foi dito por algumas
empresas, pelos seus Presidentes das companhias, de forma muito clara, que havia uma
escolha de obras, dentro da Petrobras e fora da Petrobras. Então, por exemplo, empre...,
Usina Hidrelétrica detal lugar, neste momento qual é a empresa que tá mais disponível a
fazer?
Juiz Federal:- Sim.
Paulo Roberto Costa: -E essa cartelização obviamente que resulta num delta preço
excedente, não é? Na área de petróleo e gás, essas empresas, normalmente, entre os custos
indiretos e o seu lucro, o chamado BDI, elas normalmente colocam algoentre 10% a 20%,
então, dependendo da obra, do risco da obra, da... condição do projeto, então de 10% a 20%
pra esse, pra esse, esse BDI. O que acontecia especificamente nas obrasda Petrobras? Por
hipótese, o BDI era 15%? Então se colocava, normalmente, em média, em média, 3% a mais.
E esses 3% eram alocados a agentes políticos.
Juiz Federal: - Mas essa, para eu entender então, as empresas elas previamente definiam
então, elas tinham condições por esse acerto préviode definir a proposta de preço que elas
iam apresentar?
Paulo Roberto Costa: -Sim.
Juiz Federal:- E nisso ela já embutia, vamos dizer na prática, o preço que elas quisessem.
Paulo Roberto Costa: -É, normalmente, como falei, o BDI na faixa de 10% a20%, e
normalmente, em média, 3% de ajuste político. A Petrobras em paralelo, a área de
engenharia, que conduz as licitações da Petrobras, vamos dizer, todas as licitações da área
de Abastecimento de grande porte são conduzidas por outra diretoria, que não era a Diretoria
de Abastecimento, que era a Diretoria de Serviço, ela presta este serviço para a área de
Abastecimento, como presta também para a área de exploração e produção e às vezes para a
área internacional e para área de gás natural. Então existe uma, uma diretoria que faz esta
atividade. O quê que ela faz nesta atividade? Ela pega o cadastro da Petrobras, escolhe as
empresas que vão participar do processo licitatório, faz a licitação, então é nomeada uma
comissão de licitação ou a coordenação da comissão de licitação é dessa diretoria, então ela
faz a licitação. Tem uma outra equipe, nesta mesma diretoria, que faz o chamado 'orçamento
básico', então, em cima do projeto que foi verificado, a Petrobras faz um valor inicial que ela
acha que é viável fazer aquela obra, o 'orçamento básico' que a gente chama. E esse
orçamento básico a Petrobras considera valores razoáveis, se a obra é estimada aum bilhão
de reais, por exemplo, ela, a Petrobras era razoável uma, um acima até 20% e um valor
abaixo até mais 20% menos 15%, nesta média. Então são valores que a Petrobras acha
razoável. Então ela, normalmente, se a empresa deu 25%, normalmente esse contrato não vai
ser executado com este valor. Então chama-se essa empresa que deu 25% que é o valor
melhor que tem, chama essa empresa pra tentar reduzir pra 20 ou menos. Então, vamos
dizer,essa diretoria é que faz também essa parte de orçamento.
Juiz Federal:- Sei.
Paulo Roberto Costa: -Fez o orçamento, fez a licitação, abre o preço pra todas as empresas
ao mesmo tempo, e ali define-se, então, vamos dizer, o primeiro colocado, o segundo
colocado, o terceiro colocado, não quer dizer que define o ganhador naquele momento.
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Porque se o preço tiver muito acima ou muito abaixo, pode ser que quem deu o preço muito
abaixo ou muito acima não vai ganhar aquela licitação. Então, é dessa maneira que funciona.
Juiz Federal:- Mas esses 3% então, em cima desse preço iam para distribuição para agentes
públicos, é isso?
Paulo Roberto Costa: -Perfeito.
Juiz Federal: - Mas e quem, como chegou, como foi definido esse 3%, esse repasse, foi algo
que precedeu a sua ida para lá ou surgiu no decorrer?
Paulo Roberto Costa: -Possivelmente já acontecia antes de eu ir pra lá. Possivelmente já
acontecia antes, porque essas empresas já trabalham para Petrobras há muito tempo. E como
eu mencionei anteriormente, as indicações de diretoria da Petrobras, desde que me conheço
como Petrobras, sempre foram indicações políticas. Na minha área, os dois primeiros anos,
2004 e 2005, praticamente a gente não teve obra. Obras muito pe..., de pouco valor porque a
gente não tinha orçamento, não tinha projeto. Quando começou a ter os projetos pra obras de
realmente maior porte, principalmente, inicialmente, na área de qualidade de derivados,
qualidade da gasolina, qualidade do diesel, foi feito em praticamente todas as refinarias
grandes obras para esse, com esse intuito, me foi colocado lá pelas, pelas empresas, e
também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse deDiretoria de Abastecimento, 1%
seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PT dentro da diretoria que
prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço.
Juiz Federal: - Certo.
Paulo Roberto Costa: -Isso foi me dito com toda a clareza.
Juiz Federal: - Mas isso em cima de todo o contrato que...
Paulo Roberto Costa: -Não.
Juiz Federal: - Celebrado pela Petrobras?
Paulo Roberto Costa: -Não. Em cima desses contratos dessas empresas do cartel.
Juiz Federal: - Do cartel.
Paulo Roberto Costa: -Tem várias empresas que prestam serviço pra Petrobras que não tão
no cartel, então são empresas de médio e pequeno porte que nãotem participação nenhuma no
cartel. Esse cartel são as principais empresas, talvez umasdez empresas aí que são, que
participam desse processo.
Juiz Federal: - E como que esse dinheiro era distribuído? Como que se operacionalizava
isso?
Paulo Roberto Costa: -Muito bem. O que era para direcionamento do PP, praticamente até
2008, início de 2008, quem conduzia isso, diretamente esse processo, era o deputado José
Janene. Ele era o responsável por essa atividade. Em 2008 ele começou a ficar doente e tal e
veio a falecer em 2010. De 2008, a partir do momento que ele ficou, vamos dizer, com a
saúde mais prejudicada, esse trabalho passou a ser executado pelo Alberto Youssef.
Juiz Federal: - E...
Paulo Roberto Costa: -Em relação, em relação ao PP.
(...)
Juiz Federal: - E os diretores também da Petrobras também recebiam parcela desses
valores?
Paulo Roberto Costa: -Olha, em relação à Diretoria de Serviços, era, todos, todos sabiam,
que tinham um percentual desses contratos da área de Abastecimento, dos 3%, 2% eram para
atender ao PT. Através da Diretoria de Serviços. Outras diretorias como gás e energia, e
como exploração e produção, também eram PT, então você tinha PT na Diretoria de
Exploração e Produção, PT na Diretoria de Gás e Energia e PT na área de serviço. Então, o
comentário que pautava lá dentro da companhia é que, nesse caso, os 3% ficavam
diretamente para, diretamente para o PT. Não era, não tinha participação do PP porque eram
diretorias indicadas, tanto para execução do serviço, quanto para o negócio, PT com PT.
Então, o que rezava dentro da companhia é que esse valor seria integral para o PT. A
Diretoria Internacional, tinha indicação do PMDB. Então, tinha também recursos que eram
repassados para o PMDB, na Diretoria Internacional.
Juiz Federal: - Certo, mas a pergunta que eu fiz especificamente é se os diretores, por
exemplo, o senhor recebia parte desses valores?
Paulo Roberto Costa: -Sim. Então o que, normalmente, em valores médios, acontecia? Do
1%, que era para o PP, em média, obviamente que dependendo do contrato podia ser um
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pouco mais, um pouco menos, 60% ia para o partido... 20% era para despesas, às vezes nota
fiscal, despesa para envio, etc, etc. São todos valores médios, pode ter alteração nesses
valores. E 20% restante era repassado 70% pra mim e 30% para oJanene ou o Alberto
Youssef.
Juiz Federal: - E como é que o senhor recebia sua parcela?
Paulo Roberto Costa: -Eu recebia em espécie, normalmente na minha casa ounum shopping
ou no escritório, depois que eu abri a companhia minha lá de consultoria.
Juiz Federal: - Como que o senhor, quem entregava esses valores para o senhor?
Paulo Roberto Costa: -Normalmente o Alberto Youssef ou o Janene.
Juiz Federal: - E na parcela pertinente, não a esse 1%, o senhor sabe quem fazia essa
distribuição? Quem, era também o senhor Alberto Youssef?
Paulo Roberto Costa: -Eu não sei se ele fazia diretamente ou tinha ent..., alguém que fazia
para ele, essa informação eu não tenho. Eu não sei lhe informar.
Juiz Federal: - Não, estou dizendo, isso o senhor está mencionando do 1% que cabia, segundo
o senhor, ao PP.
Paulo Roberto Costa: -Ao PP.
Juiz Federal: - Isso.
(...)
Juiz Federal: - O senhor mencionou que o senhor deixou a Petrobras em 2012, é isso?
Paulo Roberto Costa: -Em abril de 2012.
Juiz Federal: - Mas o senhor continua a receber valores decorrentes desse, vamos dizer,
esquema?
Paulo Roberto Costa: -É, tinha algumas pendências de recebimento, a partir da minha saída
da Petrobras, a partir de abril de 2012, tinha algumaspendências, e foram feitos alguns
contratos com a empresa minha de consultoria, que eu abri em agosto, esses contratos, agosto
de 2012, esses contratos foram feitos no ano de 2013, e eu recebi algumas pendências ainda
através de contratos, vamos dizer de prestação de serviço, com essas empresas. Sim. A
resposta é sim.
Juiz Federal: - Esses contratos então teriam sido feitos para, vamos dizer, ter uma
justificativa para os repasses à sua empresa e ao senhor?
Paulo Roberto Costa: -Perfeito.
Juiz Federal: - Mas esses valores eram relativos aos valores que lhe eram devidos
anteriormente.
Paulo Roberto Costa: -Perfeitamente.
(...)
Juiz Federal: - Que empresas que participavam desse cartel que o senhor mencionou?
Paulo Roberto Costa: -Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Iesa, Engevix,
Mendes Júnior, UTC, mas isso está tudo na declaração que eu dei aí, talvez tenha mais aí.
Juiz Federal: - O senhor mencionou que o senhor teria, fazia tratativas com os diretores,
presidentes dessas empresas diretamente, isso?
Paulo Roberto Costa: -Perfeito.
Juiz Federal: - E eles tinham conhecimento desse, dessa remuneração.
Paulo Roberto Costa: -Sim. Tinham.
Juiz Federal: - Por exemplo, da Camargo Corrêa, com quem o senhortratava?
Paulo Roberto Costa: -Camargo Corrêa, tratava-se com Eduardo Leite.
Juiz Federal: - A OAS também participava desse...?
Paulo Roberto Costa: -A OAS também participava.
Juiz Federal: - Com quem que o senhor tratava?
Paulo Roberto Costa: -Leo Pinheiro.
Juiz Federal: - A UTC?
Paulo Roberto Costa: -Ricardo Pessoa.
Juiz Federal: - Na Odebrecht?
Paulo Roberto Costa: -Rogério Araújo e Márcio Faria.
Juiz Federal: - Queiroz Galvão também participava?
Paulo Roberto Costa: -Ildefonso Colares, Queiroz Galvão participava. Ildefonso Colares.
Juiz Federal: - Uma empresa consta como depositante em conta do senhor Alberto Youssef,
Toyo Setal...
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Paulo Roberto Costa: -Sim, Júlio Camargo. Toyo Setal também participava do processo,
cartelização.
Juiz Federal: - Galvão Engenharia também?
Paulo Roberto Costa: -Galvão Engenharia, Erton, participava.
Juiz Federal: - Andrade Gutierrez?
Paulo Roberto Costa: -Andrade Gutierrez participava também, inicialmente era, eu não
lembro o nome da pessoa anteriormente, depois foi Paulo Dalmaso.
Juiz Federal: - A Iesa o senhor mencionou agora? Também participava?
Paulo Roberto Costa: -Iesa também participava.
Juiz Federal: - Lembra o nome da pessoa?
Paulo Roberto Costa: -Eu não estou lembrando o nome agora da pessoa, tá no depoimento aí
do Ministério Público, mas agora eu não estou lembrando o nome da pessoa.
Juiz Federal: - E a Engevix?
Paulo Roberto Costa: -Gerson Almada.
(...)
Juiz Federal: - O senhor mencionou de passagem, eu acho que eu não havia indagado, a
Mendes Júnior também participava desse cartel?
Paulo Roberto Costa: -Sim.
Juiz Federal: - Com quem que o senhor tratava na Mendes Júnior?
Paulo Roberto Costa: -Eu falei lá no Ministério Público o nome da pessoa, agora eu não...
Sérgio Mendes.
Juiz Federal: - Essa cartelização em obras funcionava em toda, praticamente, não era só na
refinaria Abreu e Lima, funcionava em outras obras também da Petrobras?
Paulo Roberto Costa: -Da Petrobras e fora da Petrobras.
Juiz Federal: - Na REPAR, aqui no Paraná, houve isso também?
Paulo Roberto Costa: -Houve. Como deve ter ocorrido também em Angra 3, como deve ter
ocorrido na construção de hidrelétricas lá no norte do país,como deve ter ocorrido em
rodovias...
(...)'

A partir daqui Alberto Youssef:

'Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer então, para nós tentarmos ser direto ao ponto, o
senhor participou de algo dessa espécie, o que o senhor tem conhecimento sobre isso?
Alberto Youssef: -Bom, em primeiro lugar eu quero deixar claro pra Vossa Excelência e pro
Ministério Público que eu não sou o mentor e nem o chefe desse esquema, como vem se
mencionando na mídia e na própria acusação aí, diz que eu sou o mentor e o chefe da
organização criminosa, bom, eu não sou. Eu sou apenas uma engrenagem desse assunto que
ocorria na Petrobrás. Tinha gente muito mais elevada acima disso, inclusive acima de Paulo
Roberto Costa, no caso, agentes públicos. Esse assunto ocorria nas obras da Petrobrás e eu
era um dos operadores.
Juiz Federal: - Mas o que ocorria exatamente? Qual que era o seu papel? Quando que o
senhor começou a se envolver com essa questão, especificamente?
Alberto Youssef: - Eu me envolvi com essa situação, especificamente, de meio de 2005 ou
setembro de 2005, outubro de 2005, até agora, no final de 2012, enquanto o Paulo Roberto
esteve na Diretoria da Petrobrás.
Juiz Federal:- Por intermédio do ex-Deputado Federal José Janene?
Alberto Youssef: - Sim, senhor.
Juiz Federal:- E a acusação se reporta, por exemplo, a depósitos, vários depósitos existentes
de empreiteiras, diversas empreiteiras em contas que supostamente eram utilizadas pelo
senhor, como essas contas MO Consultoria e GDF Investimentos. Por exemplo, nas contas da
MO consultoria, segundo o laudo 190/2014, que existe no processo, existem depósitos do
Consórcio NREST, da Invest Minas, da Sanko Sider, da Galvão Engenharia, da OAS... da
Construtora OAS, esses depósitos efetuados nessas contas, o senhor tem responsabilidade em
cima desses depósitos?
Alberto Youssef: -Sim, senhor. Isso são pagamentos de comissionamento pra que isso depois
fosse repassado ao Paulo Roberto Costa e a agentes públicos.
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Juiz Federal:- Essa MO Consultoria então era uma conta que o senhor utilizava?
Alberto Youssef: -Essa era uma empresa de um amigo, chamado Waldomiro, e aonde eu
utilizava pra poder fazer esses repasses, emitia notas fiscais e contratos contra as empresas.
Juiz Federal:- E os depósitos efetuados também por essas similares empresas na conta da
GDF Investimentos? Por exemplo, eu tenho aqui referência no demonstrativo feito pelo
Ministério Público Federal, por exemplo, depósitos da Piemonte Empreendimentos, Treviso
Empreendimento, Mendes Júnior, Consórcio Mendes Junior, Clyde Union, também eram
decorrentes dessas situações?
Alberto Youssef: -Clyde Union não. Isso foi comissionamento de bombas que foram vendidos
pra Camargo Correia. Sanko Sider, parte disso, realmente é comissionamento de vendas de
tubos e conexões pra Camargo Correia e também pras outras empreiteiras, parte disso foi
repasse pra agentes públicos e pra Paulo Roberto Costa.
Juiz Federal:- Mendes Júnior?
Alberto Youssef: - Mendes Júnior foi uma troca que eu fiz de reais queeu tinha, pessoal meu,
e que eu acabei emitindo a nota contra ela, pra colocar o dinheiro na GFD, pra fazer
investimentos. Mas os reais vivos foi repassado à agentes públicos e o Paulo Roberto Costa.
Juiz Federal: - O senhor pode me esclarecer como é que funcionava essa... vamos dizer,
desvios de valores da Petrobrás ou de contratos celebrados por essas empreiteiras com a
Petrobrás? Como que isso funcionava? O que é que o senhor tem conhecimento dessa...?
Alberto Youssef: -Bom, o conhecimento que eu tenho é que toda empresaque tinha uma obra
na Petrobrás algumas delas realmente pagavam, algumas não pagavam, mas é que todas elas
tinham que pagar 1% pra área de Abastecimento e 1% pra área de Serviço.
Juiz Federal:- E esses valores eram destinados pra distribuiçãopra agentes públicos?
Alberto Youssef: -Sim, pra agentes públicos e também pra Paulo Roberto Costa, que era
Diretor do Abastecimento.
Juiz Federal:- Mas para área de Serviços também?
Alberto Youssef: -Área de Serviços também, mais não era eu que operava área de Serviços.
Tinha uma outra pessoa que operava a área de Serviços que, se eu não em engano, era o
senhor João Vaccari.
Juiz Federal:- Mas esse 1% da área de Diretoria de Serviços também ia alguma coisa pro
Paulo Roberto Costa?
Alberto Youssef: -Não, não senhor. Isso era pra outro partido.
Juiz Federal: - E desses 1% da Diretoria de Abastecimento, era o senhor que fazia a
distribuição?
Alberto Youssef: -Sim, senhor. Grande parte disso era eu que operava, mais a frente também
tinha outros operadores.
Juiz Federal:- Quais seriam os outros operadores?
Alberto Youssef: -Tinha Fernando Soares, que operava com Paulo Roberto Costa, para o
PMDB, e tinha quem operava a área de navios, que era o seu genro. E tinha um outro que se
chamava Henri, que também operava quando o Partido Progressista perdeu a liderança,
aqueles líderes antigos, da turma do senhor José, perdeu a liderança e veio a mudar a
liderança, aí entrou esta pessoa de Henri pra que pudesse fazer operações pra eles.
Juiz Federal:- E o senhor pode me esclarecer que mecanismos queo senhor utilizava pra
distribuir esse dinheiro, qual que era o procedimento?
Alberto Youssef: -O procedimento era com emissão de notas fiscais e recebimento em conta
ou a empresa me pagava lá fora e eu internava esses reais aqui. E o que era de Brasília, ia
pra Brasília e o que era do Paulo Roberto Costa, ia pro Paulo Roberto Costa, no Rio de
Janeiro.
(...)
Juiz Federal:- Com quem que o senhor tratava na Camargo Correia?
Alberto Youssef: -No início, isso nas reuniões que eu acompanhei o senhor José, foi tratado
com João Auler.
Juiz Federal:- Ta, José Janene, o senhor mencionou?
Alberto Youssef: -Isso.
Juiz Federal:- João Auler?
Alberto Youssef: -João Auler. Depois, devido o desentendimento do senhor José Janene com o
João Auler, esse assunto passou a ser tratado por mim, e logo em seguida também trocaram o
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interlocutor que foi o senhor Eduardo Leite e o senhor Dauto.
Juiz Federal: - Tá, mas vamos supor assim, a Camargo Correia tem lá 1 milhão pra lhe
repassar, como é que funcionava, o senhor pode me descrever, a operação disso?
Alberto Youssef: -Bom, na época, a Camargo Correia ela usou a Sanko como fornecedora e
me fez repasse através de emissão de notas de serviçospara a Sanko.
Juiz Federal:- O dinheiro dessa comissão então foi pra Sanko depois foi pro senhor?
Alberto Youssef: -Foi pra Sanko, da Sanko foi pra MO, da MO veio pra mim.
Juiz Federal:- Mas a Sanko mesmo assim fornecia, vamos dizer, produtos pra Camargo?
Alberto Youssef: -Sim, a Sanko forneceu praticamente todo o material de tubulação e conexão
pra obra da RNEST, da Camargo, que foi, se eu não me engano, a obra de Coque. E, devido a
ter ganho este direito de fazer o fornecimento, foipedido a Sanko que fizesse um repasse para
que eu pudesse pagar os agentes públicos e Paulo Roberto Costa.
Juiz Federal:- Isso foi feito através das notas de prestação deserviços da Sanko?
Alberto Youssef: -Na verdade, parte desses valores foram feitos através de nota de serviço,
parte realmente os serviços foram executados. O que eu quero dizer ao senhor é o seguinte, a
Vossa Excelência, que realmente a Sanko executou esses serviços. Realmente a Sanko
forneceu os equipamentos pra Camargo Correia, mas foi colocado um acréscimo nesse valor
das notas de serviço pra que ele pudesse me fazer o repasse.
Juiz Federal:- Esse acréscimo corresponde exatamente o valor que foi depositado nas suas
contas, depois? Nas contas que o senhor controlava?
Alberto Youssef: -É, partes sim e partes não, porque daí misturou um pouco com a questão do
comissionamento das vendas que a Sanko me pagava, pelas vendas que ela conseguiu fazer
pela Camargo Correia.
Juiz Federal:- Quanto que o senhor recebia de percentual de comissionamento, por venda?
Alberto Youssef: -Às vezes 6, às vezes 7, às vezes 10. Depende de como era feito a venda.
Juiz Federal: - E quanto, aproximadamente, de comissionamento foi passado, através da
Sanko, pra suas empresas?
Alberto Youssef: - Bom, tem uma tabela que eu acho que está apreendida, num e-mail meu,
que tem alguns valores que é nominado repasse e comissionamento. O que é comissionamento
é comissionamento de vendas. O que é repasse foram repasses pra agentes públicos e pro
Paulo Roberto Costa.
Juiz Federal:- O senhor usava também conta da empresa Empreiteira Rigidez?
Alberto Youssef: -Sim, senhor.'

Alberto Youssef, confrontado com a planilha já referida, confirmou a sua
autenticidade e declarou que os valores lançados a título de 'repasses' seriam destinados a
entrega para agentes públicos, enquanto 'comissões' seriam valores a ele devidos pelas vendas
intermediadas entre o Consórcio Nacional Camargo Correa e a Sanko Sider:

'Juiz Federal: - Eu vou lhe mostrar aqui umas planilhas que foram objetos da busca e
apreensão, que se encontram nos autos nessa mesma ação penal, reunidas no evento 26. Vou
passar ao senhor.
Alberto Youssef: -Sim, senhor. Vossa Excelência, nessa tabela aqui, que eu estou sem óculos,
mas é nessa tabela aqui que está o repasse e o que é comissionamento.
Juiz Federal:- Pode me passar aqui? Então uma tabela que está no evento 26, ela começa
fornecedor, nota fiscal, valor bruto, data de pagamento, aí tem repasse e comissão, isso de
período de 23/07/2009 a 18/03/2013. Aí tem repasse e comissão. Mas essa tabela ela abrange
a integralidade dos repasses e comissões feitos através da Sanko?
Alberto Youssef: -Sim, senhor. É que a dívida da Camargo perante a esse... a esse assunto
que tinha na Petrobrás, era muito maior do que esses valores que estão aí. Então ela fez parte
de pagamentos através da Sanko e depois fez outros pagamentos através de outras empresas.
Juiz Federal: - Esse aqui o total dessa tabela, só pra referir aqui pros presentes, é de 28
milhões... não, 29.210.787. Então a parte da comissão vinha desse, vamos dizer, esquema
junto a Petrobrás e o resto seria?
Alberto Youssef: - Não.
Juiz Federal:- O repasse seria o esquema junto a Petrobrás?
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Alberto Youssef: - O repasse era o esquema junto a Petrobrás.
Juiz Federal:- Certo.
Alberto Youssef: -O comissionamento foi realmente vendas que eu efetuei pra Camargo
Correia, que foi feita através de mim, pela Sanko, e que foram pagas como comissionamento
a mim.'
Além da Camargo Correa, declinou o nome das demais empresas que participaram do
esquema criminoso:
'Juiz Federal:- Que outras empresas participavam desse mesmo esquema junto a Petrobrás?
Alberto Youssef: -Bom, OAS, Queiroz Galvão, Camargo Correia, Odebrecht, UTC, Jaraguá
Equipamentos, Engesa, Tomé Engenharia, é....
Juiz Federal:- O senhor participou da negociação desses, desse acerto financeiro?
Alberto Youssef: -Eu participei de alguns. Participei de alguns.
Juiz Federal: - Quando houve essa negociação, quem teria feito teria sido o ex-Deputado
José Janene?
Alberto Youssef: -Até que ele ficou doente, foi o Deputado José Janene.
Juiz Federal:- Depois foram outros?
Alberto Youssef: -Depois eu passei a representar o partido. Em algumas delas fui eu
pessoalmente que fiz.
Juiz Federal:- O senhor mencionou a Camargo Correia. A OAS também participava?
Alberto Youssef: -Sim, senhor.
Juiz Federal:- Com quem que o senhor tratava esses repasses na OAS?
Alberto Youssef: -Era o diretor da Óleo e Gás, o Agenor.
Juiz Federal:- E na UTC também participava?
Alberto Youssef: -Também participou.
Juiz Federal:- Com quem que o senhor tratava?
Alberto Youssef: -Eu tratei com doutor Ricardo.
Juiz Federal:- Na Odebrecht o senhor... ela também participava desse esquema?
Alberto Youssef: - Sim, senhor. Tratei com Marcio Farias, presidente da Odebrecht.
Juiz Federal:- A Queiroz Galvão o senhor também...?
Alberto Youssef: - Tratei com o diretor, na época, de Óleo e Gás, Othon Zanoide.
Juiz Federal:- A empresa Toyo Setal também participava?
Alberto Youssef: -Também participava. Tratei com o senhor Júlio Camargo que representava
a Toyo Setal.
Juiz Federal:- A Galvão Engenharia também participava?
Alberto Youssef: -Também participava.
Juiz Federal:- O senhor sabe com quem o senhor tratava sobre esses repasses lá?
Alberto Youssef: -Na realidade eu tratei com o diretor da Óleo e Gás,o senhor Erton. Mas,
num primeiro momento, quem tratou foi o senhor José, com o próprio acionista da Galvão
que, se não me engano, é o senhor Eduardo ou o senhor Dario.
Juiz Federal:- Andrade Gutierrez?
Alberto Youssef: -Andrade Gutierrez também participava, mais não fui eu que tratei. Na
verdade quem tratava na Andrade era o Fernando Soares e provavelmente com o presidente
do conselho, que era o doutor Otávio.
Juiz Federal:- A Iesa?
Alberto Youssef: -A Iesa nunca tive contato.
Juiz Federal:- A Engevix?
Alberto Youssef: -Tratei com o doutor Gerson Almada.
Juiz Federal:- E a Jaraguá Equipamentos, o senhor já mencionou?
Alberto Youssef: -Jaraguá Equipamentos eu tratei diretamente com o Vagner e com o doutor
Ricardo, que eram diretores.
Juiz Federal:- E a Mendes Junior?
Alberto Youssef: -A Mendes Junior eu tratei diretamente com os... no primeiro momento, o
senhor José tratou com o senhor Sergio Mendes. E depois quando eu passei a tratar, tratei
com o senhor Sergio Mendes e com o senhor Rogério, que era o diretor da área de Óleo e
Gás.
Juiz Federal:- Então esses depósitos constantes nessas contas MO e GFD e outras contas, a
maioria era relativa a esses repasses?
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Alberto Youssef: -Sim, senhor.
Juiz Federal: - Que contas que o senhor utilizou pra receber esses depósitos dessas
empresas? Foi mencionado a MO, a GFD, mais alguma?
Alberto Youssef: - Não, teve mais algumas. Teve algumas empresas que foi usada do senhor
Leonardo Meireles. E teve algumas empresas lá fora,quando o recebimento era fora, que era
usado de terceiras pessoas, no caso da operadora Nelma Penasso e do próprio Leonardo
Meireles. E também de Carlos Rocha, que me indicava conta de clientes que precisavam de
dinheiro lá fora e eu precisava desses reais aqui.
Juiz Federal:- Qual que era o percentual de ganho em cima do contrato que era repassado?
Alberto Youssef: -Vossa Excelência fala do contrato...?
Juiz Federal:- Das empresas com a Petrobrás.
Alberto Youssef: - 1%.
Juiz Federal:- 1% ia pro PP, já foi mencionado?
Alberto Youssef: -Sim.
Juiz Federal:- E o senhor que cuidava da distribuição desses valores?
Alberto Youssef: -Sim, senhor.
Juiz Federal:- O senhor tinha um ganho próprio?
Alberto Youssef: -Eu também tinha o meu ganho.
Juiz Federal:- Quanto que o senhor?
Alberto Youssef: -Em média de 5%.
Juiz Federal:- Quanto?
Alberto Youssef: - 5 %, em média.
Juiz Federal:- E o senhor Paulo Roberto Costa?
Alberto Youssef: - 30 %.
(...)'

Como visto acima, Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef declararam que o
mesmo esquema criminoso que desviou e lavou 2% ou 3% de todo contrato da área da
Diretoria de Abastecimento da Petrobras também existia em outras Diretorias, especialmente
na Diretoria de Serviços, ocupada por Renato de Souza Duque, e na Diretoria Internacional,
ocupada por Nestor Cerveró. Nestes desvios, atuavam outros operadores que não Alberto
Youssef. Fernando Antônio Falcão Soares, vulgo Fernando Baiano, estava, segundo eles,
encarregado da lavagem e distribuição de recursos para agentes públicos relacionados ao
PMDB. Na própria Diretoria de Abastecimento, 1% era lavado e distribuído por Alberto
Youssef, enquanto o remanescente era lavado e distribuído por outros operadores, como
Fernando Soares, vulgo Fernando Baiano.

Transcrevo algumas das declarações a esse respeito de ambos (evento 1.101):

'Paulo Roberto Costa: -Olha, em relação à Diretoria de Serviços, era, todos, todos sabiam,
que tinham um percentual desses contratos da área de Abastecimento, dos 3%, 2% eram para
atender ao PT. Através da Diretoria de Serviços. Outras diretorias como gás e energia, e
como exploração e produção, também eram PT, então você tinha PT na Diretoria de
Exploração e Produção, PT na Diretoria de Gás e Energia e PT na área de serviço. Então, o
comentário que pautava lá dentro da companhia é que, nesse caso, os 3% ficavam
diretamente para, diretamente para o PT. Não era, não tinha participação do PP porque eram
diretorias indicadas, tanto para execução do serviço, quanto para o negócio, PT com PT.
Então, o que rezava dentro da companhia é que esse valor seria integral para o PT. A
Diretoria Internacional, tinha indicação do PMDB. Então, tinha também recursos que eram
repassados para o PMDB, na Diretoria Internacional.
(...)
Juiz Federal: - E para as outras agremiações políticas, o senhor sabe quem eram os
distribuidores?
Paulo Roberto Costa: -Dentro do PT, a ligação que o diretor do PT tinha, de serviço tinha,
era com o tesoureiro na época do PT, senhor João Vaccari. A ligação era diretamente com
ele. Do PMDB, da Diretoria Internacional, o nome que fazia essa articulação toda chama-se
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Fernando Soares.
Juiz Federal: - É o conhecido também como Fernando Baiano, é isso?
Paulo Roberto Costa: -Perfeito.
(...)
Juiz Federal: - Esse, vamos dizer, essa cartelização e esse pagamento desses 3%, também
era algo que existia nas outras diretorias?
Paulo Roberto Costa: -Sim. Perfeito.
Juiz Federal: - O senhor tem conhecimento se outros diretores, como o senhor, também
recebiam valores?
Paulo Roberto Costa: -É, dentro da área de serviço tinha o diretor Duque, que foi indicado na
época pelo Ministro da Casa Civil, José Dirceu, não é? E ele tinha essa ligação com o João
Vaccari dentro desse processo do PT. Dentro da Diretoria Internacional, era o Nestor
Cerveró, que foi indicado por um político e tinha uma ligação muito forte com o PMDB.
Juiz Federal: - Mas e o senhor sabe se, por exemplo, o senhor Nestor Cerveró e o senhor
Renato Duque eles pessoalmente também recebiam valores?
Paulo Roberto Costa: -Bom, era conversado dentro da companhia e isso era claro que sim.
Sim, a resposta é sim.
Juiz Federal: - Então esses 3% existiam em toda, nessas três diretorias, pelo menos?
Paulo Roberto Costa: -Correto.'

'Juiz Federal: - O senhor pode me esclarecer como é que funcionava essa... vamos dizer,
desvios de valores da Petrobrás ou de contratos celebrados por essas empreiteiras com a
Petrobrás? Como que isso funcionava? O que é que o senhor tem conhecimento dessa...?
Alberto Youssef: -Bom, o conhecimento que eu tenho é que toda empresa que tinha uma obra
na Petrobrás algumas delas realmente pagavam, algumas não pagavam, mas é que todas elas
tinham que pagar 1% pra área de Abastecimento e 1% pra área de Serviço.
Juiz Federal: - E esses valores eram destinados pra distribuição pra agentes públicos?
Alberto Youssef: -Sim, pra agentes públicos e também pra Paulo Roberto Costa, que era
Diretor do Abastecimento.
Juiz Federal: - Mas para área de Serviços também?
Alberto Youssef: -Área de Serviços também, mais não era eu que operava área de
Serviços.Tinha uma outra pessoa que operava a área de Serviços que, se eu não em engano,
era o senhor João Vaccari.
Juiz Federal: - Mas esse 1% da área de Diretoria de Serviços também ia alguma coisa pro
Paulo Roberto Costa?
Alberto Youssef: -Não, não senhor. Isso era pra outro partido.
Juiz Federal: - E desses 1% da Diretoria de Abastecimento, era o senhor que fazia a
distribuição?
Alberto Youssef: -Sim, senhor. Grande parte disso era eu que operava, mais a frente também
tinha outros operadores.
Juiz Federal: - Quais seriam os outros operadores?
Alberto Youssef: -Tinha Fernando Soares, que operava com Paulo Roberto Costa, para o
PMDB, e tinha quem operava a área de navios, que era o seu genro. E tinha um outro que se
chamava Henri, que também operava quando o Partido Progressista perdeu a liderança,
aqueles líderes antigos, da turma do senhor José, perdeu a liderança e veio a mudar a
liderança, aí entrou esta pessoa de Henri pra que pudesse fazer operações pra eles.
(...)
Defesa de Alberto Youssef:- Esses outros operadores, João Vaccari e Fernando Soares que o
senhor se referiu, também operavam perante a diretoria de Abastecimento ou...?
Alberto Youssef: -Operava também.
Defesa de Alberto Youssef:- Também?
Alberto Youssef: -Operava também.
(...)
Defesa de Alberto Youssef:- Está certo. Estou satisfeito, Excelência.
Alberto Youssef: -Mas, pra deixar claro, as outras diretorias, o senhor me perguntou o nome,
a de Serviços era o Renato Duque, na área Internacional passou acho que dois diretores lá, se
eu não me engano, um foi o Zelada, o outro foi, eu acho, que o Nestor, o Nestor Correa.'
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Mais recentemente, como informa o MPF, um dirigente de empresa do cartel e,
aparentemente, outro operador dessas transações escusas, fizeram acordos de colaboração
premiada com o MPF. Com efeito, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, da empresa Toyo
Setal Empreendimentos, e Julio Gerin de Almeida Camargo confirmaram, em síntese, a
existência do cartel, da fraude às licitações da Petrobrás, da lavagem de dinheiro através das
contas de Alberto Youssef e de outros operadores, e o pagamento de propinas a agente
públicos, entre eles Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef (processo 5073441-
38.2014.404.7000).

Conforme depoimentos citados nas fls. 73-85 do parecer ministerial, narraram
eles todo o esquema de cartelização, lavagem e pagamento de vantagens indevidas a agentes
públicos, confirmando não só a participação de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, mas
das demais empreiteiras e ainda o envolvimento de Renato Duque, Diretor de Serviços da
Petrobras, e Fernando Soares, vulgo Fernando Baiano, outro operador encarregado de
lavagem e distribuição de valores a agentes públicos. Os depoimentos, como afirma o MPF,
são bastante detalhados:

'Observa-se que Julio Camargo e Augusto não apenas narram os fatos, mas indicam contas
bancárias utilizadas nas transações, datam as transações, especificam locais de encontros,
descrevem os meios utilizados, os telefones de contatos e indicam demais documentos, alguns
fictícios, empregados para acobertar os crimes perpetrados. Em outras palavras,
materializam, provam, demonstram todos os fatos descritos em seus depoimentos,
confessando, inclusive, as suas respectivas participações.'

Com efeito, os depoimentos transcritos são bastante detalhados, revelando
pagamentos de propinas em diversas obras da Petrobras, como na REPAV, Cabiúnas,
COMPERJ, REPAR, Gasoduto Urucu Manaus, Refinaria Paulínea, a Renato Duque e ainda a
gerente da Petrobrás de nome Pedro Barusco, com detalhes quanto ao modus operandi e as
contas no exterior creditadas.

Júlio Camargo ainda relata, em detalhes, episódio de pagamento de propinas por
intermédio de Fernando Soares à Diretoria Internacional da Petrobrás, na aquisição de sondas
de perfuração pela Petrobrás, inclusive revelando a forma de pagamento e a utilização por
Fernando Soares, para recebimento de saldo de oito milhões de dólares em propina, das
contas das empresas Techinis Engenharia e Consultoria S/C Ltda. e Hawk Eyes
Administração de Bens Ltda., CNPJ 08.294.314/0001-56.

Relativamente a Fernando Baiano, merece ainda referência o fato ainda o fato de
que, nos papéis apreendidos nas buscas e apreensões, foram encontradas planilhas com
menções de valores devidos ou pagos a Fernando Soares, vulgo Fernando Baiano (FB), como
por exemplo, no inquérito 5049557-14.2013.404.7000, evento 205, arquivo ap-inqpol5, p. 3,
'FB=> R$ 600.000,00 (24?07) + R$ 450.000,00 (31/07) + R$ 600.000,00 (09/08) + R$
500.000,00 (09/09)'.

É certo que os depoimentos de Alberto Youssef, de Paulo Roberto Costa e
destes outros colaboradores devem ser vistos com muitas reservas, já que se tratam de pessoas
acusadas por crimes graves e que buscam benefícios de redução de pena decorrente da
colaboração.

Não desconhece este julgador as polêmicas em volta da colaboração premiada.
Entretanto, mesmo vista com reservas, não se pode descartar o valor probatório

da colaboração premiada. É instrumento de investigação e de prova válido e eficaz,
especialmente para crimes complexos, como crimes de colarinho branco ou praticados por
grupos criminosos, devendo apenas serem observadas regras para a sua utilização, como a
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exigência de prova de corroboração.
Sem o recurso à colaboração premiada, vários crimes complexos permaneceriam

sem elucidação e prova possível. A respeito de todas as críticas contra o instituto da delação
premiada, toma-se a liberdade de transcrever os seguintes comentários do Juiz da Corte
Federal de Apelações do Nono Circuito dos Estados Unidos, Stephen S. Trott:

'Apesar disso e a despeito de todos os problemas que acompanham a utilização de criminosos
como testemunhas, o fato que importa é que policiais e promotores não podem agir sem eles,
periodicamente. Usualmente, eles dizem a pura verdade e ocasionalmente eles devem ser
usados na Corte. Se fosse adotada uma política de nunca lidar com criminosos como
testemunhas de acusação, muitos processos importantes - especialmente na área de crime
organizado ou de conspiração - nunca poderiam ser levados às Cortes. Nas palavras do Juiz
Learned Hand em United States v. Dennis, 183 F.2d 201 (2d Cir. 1950) aff´d, 341 U.S. 494
(1951): 'As Cortes têm apoiado o uso de informantes desde tempos imemoriais; em casos de
conspiração ou em casos nos quais o crime consiste em preparar para outro crime, é
usualmente necessário confiar neles ou em cúmplices porque os criminosos irão quase
certamente agir às escondidas.' Como estabelecido pela Suprema Corte: 'A sociedade não
pode dar-se ao luxo de jogar fora a prova produzida pelos decaídos, ciumentos e dissidentes
daqueles que vivem da violação da lei' (On Lee v. United States, 343 U.S. 747, 756 1952).
Nosso sistema de justiça requer que uma pessoa que vai testemunhar na Corte tenha
conhecimento do caso. É um fato singelo que, freqüentemente, as únicas pessoas que se
qualificam como testemunhas para crimes sérios são os próprios criminosos. Células de
terroristas e de clãs são difíceis de penetrar. Líderes da Máfia usam subordinados para fazer
seu trabalho sujo. Eles permanecem em seus luxuosos quartos e enviam seus soldados para
matar, mutilar, extorquir, vender drogas e corromper agentes públicos. Para dar um fim
nisso, para pegar os chefes e arruinar suas organizações, é necessário fazer com que os
subordinados virem-se contra os do topo. Sem isso, o grande peixe permanece livre e só o
que você consegue são bagrinhos. Há bagrinhos criminosos com certeza, mas uma de suas
funções é assistir os grandes tubarões para evitar processos. Delatores, informantes, co-
conspiradores e cúmplices são, então, armas indispensáveis na batalha do promotor em
proteger a comunidade contra criminosos. Para cada fracasso como aqueles acima
mencionados, há marcas de trunfos sensacionais em casos nos quais a pior escória foi
chamada a depor pela Acusação. Os processos do famoso Estrangulador de Hillside, a Vovó
da Máfia, o grupo de espionagem de Walker-Whitworth, o último processo contra John Gotti,
o primeiro caso de bomba do World Trade Center, e o caso da bomba do Prédio Federal da
cidade de Oklahoma, são alguns poucos dos milhares de exemplos de casos nos quais esse
tipo de testemunha foi efetivamente utilizada e com surpreendente sucesso.' (TROTT, Stephen
S. O uso de um criminoso como testemunha: um problema especial. Revista dos Tribunais.
São Paulo, ano 96, vo. 866, dezembro de 2007, p. 413-414.)

Em outras palavras, crimes não são cometidos no céu e, em muitos casos, as
únicas pessoas que podem servir como testemunhas são igualmente criminosos.

O criminoso não é coagido ilegalmente a colaborar, por evidente. A colaboração
sempre é voluntária ainda que não espontânea.

Nunca houve qualquer coação ilegal contra quem quer que seja da parte deste
Juízo, do Ministério Público ou da Polícia Federal na assim denominada Operação Lavajato.
As prisões cautelares foram requeridas e decretadas porque presentes os seus pressupostos e
fundamentos, boa prova dos crimes e principalmente riscos de reiteração delitiva dados os
indícios de atividade criminal grave reiterada e habitual. Jamais se prendeu qualquer pessoa
buscando confissão e colaboração.

Certamente, a colaboração não decorre, em regra, de arrependimento sincero,
mas sim da expectativa da obtenção pelo criminoso de redução da sanção criminal. Se o
processo, a perspectiva de condenação e mesmo as prisões cautelares são legais, é impossível
cogitar de qualquer 'coação ilegal' da parte da Polícia Federal, Ministério Público Federal ou
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da Justiça Federal. Não há qualquer invalidade ou reprovação cabível à postura da Acusação
que, em troca da verdade e apenas da verdade, oferece ao criminoso tratamento legal mais
leniente.

Quem, em geral, vem criticando a colaboração premiada é, aparentemente,
favorável à regra do silêncio, a omerta das organizações criminosas, isso sim reprovável.
Piercamilo Davigo, um dos membros da equipe milanesa da famosa Operação Mani Pulite,
disse, com muita propriedade: 'A corrupção envolve quem paga e quem recebe. Se eles se
calarem, não vamos descobrir jamais' (SIMON, Pedro coord. Operação: Mãos Limpas:
Audiência pública com magistrados italianos. Brasília: Senado Federal, 1998, p. 27).

É certo que a colaboração premiada não se faz sem regras e cautelas, sendo uma
das principais a de que a palavra do criminoso colaborador deve ser sempre confirmada por
provas independentes e, ademais, caso descoberto que faltou com a verdade, perde os
benefícios do acordo, respondendo integralmente pela sanção penal cabível, e pode incorrer
em novo crime, a modalidade especial de denunciação caluniosa prevista no art. 19 da Lei n.º
12.850/2013.

No caso presente, agregue-se que, como condição do acordo, o MPF exigiu o
pagamento pelos criminosos colaboradores de valores milionários, na casa de dezenas de
milhões de reais.

Ainda muitas das declarações prestadas por Alberto Youssef, por Paulo Roberto
Costa e pelos outros colaboradores ainda precisam ser profundamente checadas, a fim de
verificar se encontram ou não prova de corroboração.

Entretanto, no que se refere às empreiteiras e seus dirigentes, já há prova
significativa.

Oportuno lembrar inicialmente que há depoimentos, não só dos criminosos
colaboradores, mas de outros acusados, sem qualquer acordo de colaboração, confirmando a
utilização da MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI Software e GDF Investimentos por
Alberto Youssef para propósitos criminosos. Há também depoimento de testemunhas no
mesmo sentido. Todas elas uníssonas em afirmar que as empresas não prestaram de fato
qualquer serviço técnico às empreiteiras, nem teriam condições para tanto.

A prova mais relevante, porém, é a documental.
Os depósitos milionários efetuados pelas empreiteiras nas contas controladas por

Alberto Youssef constituem prova documental, preexistente às colaborações premiadas, e não
estão sujeitas à qualquer manipulação.

Tais depósitos foram realizados no mesmo período em que as empreiteiras
mantiveram contratos milionários de obras com a Petrobras.

Em alguns casos, como o mais profundamente investigado até o momento, os
repasses da Camargo Correa à Sanko e depois às contas de Alberto Youssef, foi possível
realizar um rastreamento específico, sendo os valores originários das obras da Refinaria
Abreu e Lima da Petrobrás.

Em outros casos, os contratos celebrados entre as empreiteiras e as empresas
utilizadas por Alberto Youssef ou as notas fiscais emitidas fazem expressa referência a obras
da Petrobrás.

Não se vislumbra, com facilidade, causa econômica lícita possível para os
depósitos milionários realizados pelas empreiteiras nas contas controladas por Alberto
Youssef.

Afinal, repita-se, três das empresas, MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI
Software, são inexistentes de fato, não prestaram qualquer serviço técnico e foram utilizadas
apenas para impressão de contratos e notas fiscais fraudulentos. A quarta, GDF Investimentos,
embora existente, trata-se de empresa destinada à colocação e proteção do patrimônio de
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Alberto Youssef, não tendo igualmente qualquer serviço técnico às empreiteiras.
Se há causa econômica lícita, falharam as empreiteiras em esclarecê-los e

justificá-los.
Com efeito, foram instaurados diversos inquéritos conexos, um para cada

empreiteira. Neles, a pedido da autoridade policial, foi concedido, por este Juízo, mediante
intimação, às empreiteiras a oportunidade de esclarecer os fatos, justificar a licitude das
transações e apresentar a documentação pertinente. Os resultados foram até o momento
desalentadores. Seguem alguns deles sintetizados:

Inquérito 5044849-81.2014.404.7000
A OAS S/A confirmou, em petição de 27/10/2014 (evento 30) pagamentos de

R$ 938.500,00 em 29/05/2012 à Empreiteira Rigidez, de R$ 337.860,00 em 08/09/2010 e de
R$ 225.240,00 em 20/09/2010 à MO Consultoria. Juntou como prova os contratos e notas
fiscais pertinentes, todos com suspeita de terem sido produzidos fraudulentamente. Não
esclareceu, nem justificou as transações.

Inquérito 5044988-33.2014.404.7000
A Construtora OAS S/A confirmou, em petição de 27/10/2014 (evento 20)

pagamentos de R$ 619.410,00 em 03/01/2011 à MO Consultoria, de R$ 1.632.122,540 em
30/06/2010, de R$ 1.079.275,00 em 22/11/2010, de R$ 1.864.048,71 em 18/03/2011 à
Empreiteira Rigidez, de R$ 140.775,00 em 08/09/2010 e de R$ 70.387,50 em 20/09/2010 à
RCI Software. Juntou como prova os contratos e notas fiscais pertinentes, todos com suspeita
de terem sido produzidos fraudulentamente. Não esclareceu, nem justificou as transações.

Inquéritos 5044866-20.2014.404.7000 e 5053845-68.2014.404.7000
A Engevix Engenharia S/A, na qualidade de líder do Consórcio RNEST,

confirmou, em petição de 27/10/2014 (evento 25 do primeiro inquérito) pagamentos de oito
parcelas de R$ 380.210,00 (líquido R$ 362.261,00) à MO Consultoria (total de R$
3.041.680,00) e de duas parcelas de R$ 213.200,00 (líquido de 200.088,20) à GFD
Investimentos (total de R$ 416.400,00). Juntou como prova os contratos e notas fiscais
pertinentes, todos com suspeita de terem sido produzidos fraudulentamente.

Também admitiu, como líder do Consórcio Integradora URC, em petição de
27/10/2014 (evento 24 do segundo inquérito), pagamentos de R$ 3.527.700,00 (líquido de R$
3.214.536,44) na conta da Empreiteira Rigidez.

Admitiu que os pagamentos foram feitos em favor de Alberto Youssef, mas
alegou que por serviços efetivamente prestados de 'estratégia organizacional, recomendações
sobre como encaminhar demandas e formular propostas ao cliente, e vice-versa, sugestões
acerca de como encaminhar as inúmeras exigências e demandas vindas da PETROBRAS'.

Inquérito 5045022-08.2014.404.7000
A Galvão Engenharia S/A, embora intimada por duas vezes, despachos de

10/10/2014 e 03/11/2014, não se manifestou até o momento.

Inquérito 5045104-39.2014.404.7000
A Investminas Participações S/A confirmou, em petição de 21/10/2014 (evento

18) pagamento de R$ 4.600.000,00 (R$ 4.317.100,00 líquidos) à MO Consultoria. Alegou que
remunerou conta indicada por Alberto Youssef em decorrência de intermediação e serviços
especializados deste na venda de sua ações na Guanhães Energia S/A para a Light Energia
S/A, com intervenção a CEMIG Geração e Transmissão S/A. Juntou como prova os contratos
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e notas fiscais pertinentes, todos com suspeita de terem sido produzidos fraudulentamente.
Alegou que Alberto Youssef seria 'empresário que, à época, detinha conhecimento do setor
elétrico e reconhecida expertise na área de assessoria comercial'. Aparentemente, trata-se de
negócio que, embora suspeito, não estaria relacionado aos desvios na Petrobras.

Inquérito 5045463-86.2014.404.7000
A Coesa Engenharia Ltda. confirmou, em petição de 27/10/2014 (evento 21),

pagamentos de R$ 435.509,72 em 03/01/2011 e de R$ 431.710,00 em 04/11/2011 à MO
Consultoria, de R$ 244.010,00 em 20/09/2010, de R$ 384.150,00 em 28/08/2010 e de R$
1.004.195,00 em 27/12/2011 à Empreiteira Rigidez. Juntou como prova os contratos e notas
fiscais pertinentes, todos com suspeita de terem sido produzidos fraudulentamente. Não
esclareceu, nem justificou as transações.

Inquérito 5045471-63.2014.404.7000
O Consórcio SEHAB, integrado pelas empresas Constran S/A e OAS, embora

intimada, despachos de 21/10/2014 e 03/11/2014, não prestou os esclarecimentos solicitados,
tendo a Constran S/A (evento 10) informado que deles não teria disponibilidade.

Inquérito 5053744-31.2014.404.7000
A Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A. confirmou, em petição de

29/10/2014 (evento 29) pagamentos, à GDF Investimentos, de R$ 1.200.000,00 por contrato
de 29/07/2011, de R$ 1.020.000,00 por contrato de 15/09/2011, de R$ 1.000.000,00 por
contrato de 10/08/2011, e de R$ 2.700.000,00 por contrato de 23/08/2011 com o Consórcio
Mendes Júnior-MPE-SOG, e à Empreiteira Rigidez de R$ 2.108.000,00 por contrato de
25/05/2012. Juntou como prova os contratos e notas fiscais pertinentes, todos com suspeita de
terem sido produzidos fraudulentamente. Não esclareceu, nem justificou as transações.

Inquérito 5071379-25.2014.404.7000
A Odebrecht Plantas Industriais e Participações, embora intimada em

30/10/2014, despacho desta mesma data, não se manifestou até o momento.

Apesar das petições, Alberto Youssef não é um especialista em atividades
econômicas relacionadas ao petróleo ou ao ramo de energia. As empresas por ele controladas
não prestaram serviço técnico algum. Para me servir de expressão utilizada por uma
testemunha, Alberto Youssef, considerando o volume financeiro de suas operações, dirigia
um verdadeiro 'banco de dinheiro sujo', atuando especificamente em lavagem de dinheiro.

Além dessas provas, foram juntadas na ação penal 5026212-82.2014.404.7000,
no inquérito principal 5049557-14.2013.404.7000 e também no inquérito 5001969-
79.2011.404.7000 relatórios de processos de fiscalização do Tribunal de Contas da União -
TCU apontando diversas irregularidades e indícios de fraudes e superfaturamentos em obras
da Petrobrás S/A em locais diversos, como Refinaria Abreu e Lima/RNEST, em Pernambuco,
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro/COMPERJ, no Rio de Janeiro, e Refinaria
Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária/PR.

Tramita, aliás, por este Juízo inquérito específico, de n.º 5001969-
79.2011.404.7000, buscando apurar superfaturamento nas obras da REPAR, em
Araucária/PR, região metropolitana de Curitiba, em contratos da Petrobras com diversas
empreiteiras e consórcios formados por empreiteiras, como a Odebrecht, a OAS, a UTC e a
Mendes Júnior, as mesmas que comporiam o aludido cartel.

As provas, em cognição sumária, revelam que os depósitos efetuados nas contas
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controladas por Alberto Youssef tem origem, natureza e propósitos criminosos.
Trata-se de dinheiro sujo, obtido pelas empreiteiras através de fraudes às

licitações de obras Petrobras, com manipulação do preço, que foram, sucessivamente,
repassados à contas em nome de empresas de fachada e com simulação de negócios para a
justificação das transferências, com o intuito de ocultar e dissimular sua origem, natureza e
propósito criminoso. Das contas controladas por Alberto Youssef, os valores lavados foram
distribuídos a agentes públicos, entre eles o ex-Diretor da Petrobrás Paulo Roberto Costa.

Há, portanto, provas, em cognição sumária, da materialidade dos crimes do art.
90 da Lei n.º 8.666/1993 e do art. 1.º da Lei nº 9.613/1998.

O produto do crime decorrente do ajuste dos procedimentos licitatórios e do
preço foi, sucessivamente, lavado pelas empreiteiras mediante o serviço prestado, este sim
verdadeiro, por Alberto Youssef.

Reporta-se a autoridade na representação ao crime do art. 4º, I, da Lei nº
8.137/1990 como antecedente ao da lavagem no presente caso.

Entretanto, já que o ajuste entre as empreiteiras frustraram licitações de empresa
estatal, aparenta ser mais apropriado, prima facie, o enquadramento no art. 90 da Lei nº
8.666/1993 como crime antecedente, sendo esta também a posição do MPF.

O dinheiro sujo, embora lavado, foi então utilizado para pagamento de
vantagens indevidas a agentes públicos, configurando, na perspectiva dos pagadores, o crime
de corrupção ativa do art. 333 do CP e, na perspectiva dos beneficiários, o crime de corrupção
passiva do art. 317 do CP.

Também presentes provas de crimes de utilização de documentos falsos perante
este Juízo, em vista da apresentação de contratos e notas fiscais fraudulentas, sem qualquer
ressalva, pelas empreiteiras nos aludidos inquérito (art. 304 c/c art. 299 do CP).

Além da prova da materialidade, há relevante prova, em cognição sumária, de
autoria.

Importante inicialmente destacar que, em um esquema criminoso da magnitude
como o examinado, seria bastante improvável que os dirigentes maiores das empreiteiras dele
não tivessem conhecimento, já que envolveriam não só valores milionários, mas as licitações
de várias das principais obras das empresas. Na esteira do decidido pelo STF em situação
similar envolvendo crime financeiro, 'não se trata de pura e simples presunção, mas de
compreender os fatos consoante a realidade das coisas' (HC n.º 77.444-1, Rel. Min. Néri da
Silveira, 2.ª Turma, un., DJ de 23/04/99, p. 2.)

Apesar disso, há provas mais específicas a respeito da responsabilidade dos
dirigentes.

A partir dos depoimentos de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, é possível
apontar que os principais responsáveis pelo cartel criminoso seriam, na Camargo Correia,
Eduardo Hermelino Leite, Dalton dos Santos Avancini e João Ricardo Auler, na OAS, José
Aldemário Pinheiro Filho (Leo Pinheiro) e Agenor Franklin Magalhães Medeiros, na UTC,
Ricardo Ribeiro Pessoa, na Queiroz Galvão, Othon Zanoide de Moraes Filho e Ildefonso
Colares Filho, na Galvão Engenharia, Erton Medeiros Fonseca, na Engevix, Gerson de Mello
Almada, na Mendes Júnior, Sergio Cunha Mendes, como sintetizado em quadro pela
autoridade policial nas fls. 65-69 da representação policial.

Alguns desses nomes também encontram-se anotados em agenda que foi
apreendida na residência de Paulo Roberto Costa, em parte atinente a contatos junto às
empreiteiras para obtenção de doações eleitorais (reproduzida na fl.70 da representação).

Na representação policial, foi aberto um tópico pela autoridade policial em
relação a cada uma das empreiteiras, apontando as provas disponíveis relativamente aos
responsáveis específicos.
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Para o Grupo OAS, os detalhamentos encontram no item 7 da representação
(fls. 73-137 da representação).

Esclareceu a autoridade policial que, entre os anos de 2005 a 2014, as empresas
do grupo e inclusive consórcios dos quais teria feito parte, teriam celebrado contratos com a
Petrobras de cerca de R$ 10.097.546.282,02 e mais USD 48.110.000,77.

Segundo dados acima já apontados, as empresas OAS S/A e a Construtora OAS
S/A transferiram, pelo menos, cerca de R$ 1.501.600,00 e R$ 5.406.017, às contas
controladas por Alberto Youssef e mantidas no Brasil, tendo ainda depositado diretamente
USD 4.800.000,00 em conta no exterior por ele controlada.

Segundo depoimentos já citados de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa,
José Aldemário Pinheiro Filho, de apelido Leo Pinheiro, Presidente da OAS, e Agenor
Franklin Magalhães Medeiros, Diretor da Área Internacional da OAS, seriam os principais
responsáveis pelo esquema criminoso na OAS.

Entre outros responsáveis identificados na investigação, estariam ainda
Alexandre Portela Barbosa, Roberto Souza Cunha, José Ricardo Nogueira Breghirolli e
Mateus Coutinho de Sá Oliveira.

Foram identificadas, na interceptação telemática, trocas de mensagens entre
Alberto Youssef e, pela OAS, Alexandre Portela Barbosa e Jose Ricardo Nogueira
Breghirolli. Na interceptação telemática também foram identificados Roberto Souza Cunha e
Mateus Coutinho de Sá Oliveira, mas estes referidos em mensagens de terceiros com Alberto
Youssef.

José Ricardo Nogueira Breghirolli foi ainda identificado como visitante, por
diversas vezes, do escritório de lavagem de dinheiro mantido na Rua Doutor Renato Paes de
Barros, n.º 778, São Paulo/SP, conforme registros dos acessos de visitantes do local. A
representação aponta vinte e seis entradas dele no local, inclusive com datas, horários e
registros fotográfico.

Relativamente à José Ricardo, é oportuno destacar trocas de mensagens com
Alberto Youssef, na qual combinam, em 27/02/2014, da entrega, por subordinado de Alberto
Youssef, do valor de R$ 66.000,00 em endereço em Porto Alegre/RS, para as pessoas de
'Martinelle' e 'Eduardo Borges', especificamente no endereço da Rua Cleveland, 206, ap. 702
(fls. 90-92 da representação).

Na mesma linha, troca de mensagens, em 07/03/2014, com Alberto Youssef, na
qual combinam da entrega, por subordinado de Alberto Youssef, do valor de R$ 500.000,00
em endereço em Porto Alegre/RS, Rua Osório Tuyuty de Oliveira Freitas, 120, casa 6, três
figueiras, aparentemente destinado a Eduardo Kensi Antonioni (fls. 92-93 da representação).

Outras trocas de mensagem indicam que José Ricardo era o responsável, junto à
OAS, pelos contatos e negócios com Alberto Youssef, inclusive para remessas fraudulentas
ao exterior (fls. 94-95 da representação).

Em um desses contatos, José Ricardo teria solicitado, segundo a representação,
uma entrega, em 03/12/2013, aparentemente de R$ 110.000,00 a pessoa de nome Marice no
endereço Rua Doutor Penaforte Mendes, 157, ap. 22, Bela Vista, São Paulo, em provável
referência a Marice Correa da Lima (fls. 95-100 da representação).

Em outro contato, José Ricardo teria solicitado uma entrega em 04/12/2013 a
Alberto Youssef para pessoa de Carlos Fontana, no endereço da Av. Guilherme Shell, 2952,
Canoas/RS, tendo sido feita, na troca de mensagens, referência direta a Adarico Negromonte
Filho, subordinado de Alberto Youssef e encarregado de transporte de valores em espécie (fls.
99-100 da representação).

Quanto a Mateus Coutinho de Sá Oliveira, Diretor Financeiro da OAS,
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destaque-se ainda que foi apreendido o cartão de visitas dele no escritório de lavagem de
Alberto Youssef e que ele foi referido em diversas mensagens telemáticas interceptadas entre
Alberto Youssef e terceiro como pessoa responsável pela liberação de pagamentos pela OAS
(fls. 100-102 da representação policial).

Também foram identificados como responsáveis pela OAS e que figuram nos
contratos fraudulentos celebrados, representando a OAS, Pedro Morollo Júnior, Fernando
Augusto Stremel Andrade e José Alberto Lazzari.

Para o Grupo UTC Engenharia, também controlador da Constran, os
detalhamentos encontram no item 8 da representação (fls. 138-231 da representação).

Esclareceu a autoridade policial que, entre os anos de 2006 a 2014, as empresas
do grupo e inclusive consórcios dos quais teria feito parte, teriam celebrado contratos com a
Petrobras de cerca de R$ 14.615.930.005,17.

Não foram, porém, identificados até o momento depósitos efetuados diretamente
pela UTC em contas controladas por Alberto Youssef.

Como as provas relatadas na representação indicam, a movimentação entre a
empresa e Alberto Youssef dava-se principalmente através de transações em espécie.

Releva destacar, porém, que a UTC possui empreendimentos comerciais comuns
com a GFD Investimentos controlada por Alberto Youssef (fls. 148-169 da representação).

Em especial, adquiriram, em conjunto, em 2010, terrenos no Município de
Lauro de Freitas/BA no valor de R$ 5.300.000,00 destinados a empreendimento hoteleiro
(matrículas 15.556 e 16437 do Registro de Imóveis de Lauro de Freitas/BA), como revelam
mensagens eletrônicas interceptadas e contratos particulares. Não obstante, na escritura
pública de compra dos imóveis foi omitida a participação da GFD Investimentos, empresa de
Alberto Youssef, na aquisição.

Faz ainda a representação referência a precatório milionário negociado por
Alberto Youssef com o Governo do Maranhão em favor da UTC/Constran. Causa estranheza
que empreiteira utilize os serviços de Alberto Youssef, especialista em lavagem de dinheiro,
para negociar precatório com o Governo Estadual. Há elementos probatórios, inclusive
depoimento, no sentido de que a negociação teria envolvido o pagamento de propina. Há
indícios de que Alberto Youssef, quando da efetivação de sua prisão cautelar, em 17/03/2014,
em São Luís/Maranhão, ali estava para entregar propina em dinheiro. Mais do que o
depoimento e as filmagens de Alberto Youssef na ocasião (pelas câmeras do hotel no qual se
hospedou), há mensagem eletrônica enviada, em 10/12/2013, por Walmir Pinheiro Santana,
administrador da UTC, a Alberto Youssef, com cópia para Ricardo Pessoa, congratulando-o
pelo sucesso na negociação do precatório com o Governo do Maranhão, o que constitui uma
prova robusta do envolvimento do referido doleiro no episódio ( reproduzido na fl .179 da
representação). Faço referência a esse fato apenas para ilustrar a relação próxima entre
Alberto Youssef e a UTC/Constran, ressalvando que ele não constitui objeto da representação,
já que integra investigação apartada que já foi remetida ao Superior Tribunal de Justiça diante
do possível envolvimento da então Governadora do Estado (fl. 42 da representação).

Merece referência principal Ricardo Ribeiro Pessoa, Presidente da empresa, e
apontado tanto por Alberto Youssef como por Paulo Roberto Costa, como o responsável na
UTC pelo esquema criminoso.

Foram identificadas, na interceptação telemática, trocas de mensagens entre
Alberto Youssef e Ricardo Ribeiro Pessoa, conforme fls. 187-189 da representação.

Ricardo Pessoa foi ainda identificado como visitante, por uma vez, do escritório
de lavagem de dinheiro mantido na Rua Doutor Renato Paes de Barros, n.º 778, São Paulo/SP,
conforme registros dos acessos de visitantes do local. Interessante notar que ele não permitiu,



14/11/2014 Evento 10 - DESP1

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=701415622198137210010000000001&evento=701415622198137210010… 30/52

na ocasião, que fosse tirada a foto dele para o registro fotográfico de acesso (fl. 31 da
representação).

Depoimentos recentemente prestados por Augusto Ribeiro de Mendonça Neto e
Júlio Gerin de Almeida Camargo, relacionados à empresa Toyo Setal, também componente
do cartel, apontam Ricardo Ribeiro Pessoa, da UTC, como responsável pelo pagamento de
propinas a agentes públicos e ainda como 'coordenador' do cartel. Transcrevo (fls. 32 e 33 do
parecer do MPF):

'... que o declarante também atuou em favor do Consórcio TUC, formado pelas empresas
Toyo JP, representada por Kojima, residente no Japão, UTC Engenharia, representada por
Ricardo Pessoa, e Construtora Norberto Odebrecht, representada por Márcio Farias, para a
formalização de contrato junto à Petrobrás para a construção da unidade de hidrogênio do
COMPERJ, em setembro ou outubro de 2012, (...) que para que tal contrato fosse viabilizado,
houve exigência de vantagem indevida pelo Diretor de Abastecimento Paulo Roberto Costa, o
Diretor de Engenharia e Serviços Renato Duque e o gerente executivo da área de engenharia
Pedro Barusco, todos da Petrobrás; (...) que os representantes das empresas UTC
Engenharia, Ricardo Pessoa, e da Odebrecht, Márcio Farias, ficaram responsáveis por
efetivar o pagamento da propina e o declarante não sabe dizer como isso foi
operacionalizado; (...)' (depoimento de Júlio Gerin)

'... afirma que do início do clube [cartel] até o acerto com Duque (fases 1, 2 e 3), o mesmo
era formado pelas mesmas empresas, isto é Odebrecht, representada por Márcio Faria, a
UTC, representada por Ricardo Pessoa, o qual também sempre foi o coordenador do clube, a
Camargo Correa, representada à época por João Auler, a Techint, da qual não se recorda o
nome do representante, mas lembra que foram alguns, a Andrade Gutierrez, representada por
Elton Negrão, a Mendes Júnior, representada por Vilaça, a Promon, representa por José
Otávio, a MPE, representada por Marco Aurélio (já falecido), e a SETAL - SOG,
representada a partir de 2004 pelo declarante; que o papel do coordenador, que sempre foi
desempenhado por Ricardo Pessoa ao longo do funcionamento do clube, era o de organizar as
reuniões, era ele quem convocada os representantes das empresas para as reuniões,
entregava as listas para Renato Duque e estabelecia contato direto com ele; que Ricardo
Pessoa era o meio de campo, o intermediário, com Renato Duque, Diretor de Engenharia da
Petrobrás (...) que no mesmo contrato da REPAR, mas de forma e com negociações
independentes, também foi exigido o pagamento de vantagem indevida pelo Diretor de
Engenharia Renato Duque; (...)' (depoimento de Augusto Ribeiro de Mendonça Neto)

Walmir Pinheiro Santana também foi identificado na interceptação telemática
como constituindo um dos contatos de Alberto Youssef na UTC (fls. 195-199 da
representação).

Merece destaque diálogo interceptado em 13/03/2004 no qual Walmir solicita,
em linguagem cifrada, a Alberto Youssef a entrega de dinheiro em Brasília (fls. 201-202 da
representação, com referência a entrega 'lá no Planalto Central'). Walmir também foi
identificado como visitante do escritório de lavagem de dinheiro de Alberto Youssef em São
Paulo (f. 206 da representação).

É ele ainda, como já mencionado, o responsável pelo envio da mensagem
eletrônica de congratulações a Alberto Youssef pelo sucesso na negociação do precatório com
o Governo do Estado do Maranhão.

Entre outros responsáveis identificados, estariam ainda João Eduardo Cerdeira
de Santana, João de Teive e Argolo, Augusto Cesar Ribeiro Pinheiro, Ednaldo Alves da Silva,
Sandra Rafael Guimarães, todos com registros de visitas no escritório de lavagem de dinheiro
de Alberto Youssef em Brasília.

Chama, aliás, a atenção a quantidade de visitas de agentes da UTC no escritório
de lavagem de dinheiro de Alberto Youssef. João de Teive e Argolo esteve no local treze
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vezes e Ednaldo Alves, cinquenta e três vezes, por exemplo.
Aqui, cumpre referência a depoimento prestado na investigação por Carlos

Alberto Pereira da Costa, representante formal da GFD Investimentos, empresa de Alberto
Youssef, citado nas fls. 26-27 do parecer do MPF:

'... que esclarece que participava apenas dos negócios formais havidos entra a GFD e a UTC,
todavia existiam outros assuntos em que Alberto e Ricardo Pessoa tratavam reservadamente;
que, questionado acerca de quais assuntos seriam esses, afirma que Alberto Youssef sempre
foi bastante reservado, sendo que com a transferência de Alberto Youssef para as instalações
da GFD observou que um funcionário da UTC, de nome Ednaldo, que possui cerca de
quarenta anos, alto, moreno, cabelo liso, cheio e escuro chegou algumas vezes na sede da
GFD da Rua Dr. Renato Paes de Barros trazendo sacolas de dinheiro; que Alberto
geralmente guardava o dinheiro no cofre, vindo inclusive a comentar que estaria 'usando
dinheiro da UTC' e que teria que devolvê-lo; que, reconhece nessa oportunidade a foto de
Ednaldo Alves da Silva identificado junto à portaria do prédio da Rua Dr. Renato Paes de
Barros, 778, como funcionário da UTC Engenharia como sendo a pessoa que viu
anteriormente na sede da GFD entregando sacolas contendo valores em espécie a Alberto
Youssef; (...)'

Releva destacar que apreendidos documentos no escritório de Alberto Youssef
consistentes em contabilidade informal dele, nos quais constam o registro de várias e vultosas
entregas de dinheiro por subordinado de Alberto Youssef a pessoa identificadas como
'Walmir' e 'Sandra', em provável referência a pessoas acima (fls. 227-229).

Assim, por exemplo, na planilha constante na fl. 227 da representação, constam
lançamentos de R$ 400.000,00 em 07/01/2013, R$ 1.100.000,00 em 12/03/2013, R$
813.000,00 em 09/04/2013, R$ 700.000,00 em 21/06/2013, R$ 150.000,00 em 28/06/2013,
R$ 395.000,00 em 02/07/2013, R$ 370.000,00 em 24/07/2013, R$ 409.000,00 em 31/07/2013
e R$ 554.000,00 em 07/08/2013. Lançamentos igualmente vultosos em nome de 'Walmir' e
'Sandra' encontram-se nas planilhas de 2011 e 2012 (fl. 229 da representação).

Todos esses elementos probatórios confirmam que as transações entre a UTC e
Alberto Youssef, embora milionárias, davam-se principalmente através de entrega de valores
em espécie nos escritórios de lavagem de dinheiro de Alberto Youssef ou por este a terceiros
a pedido da UTC.

Para o Grupo Camargo Correa, os detalhamentos encontram no item 9 da
representação (fls. 232-295 da representação).

Esclareceu a autoridade policial que, entre os anos de 2005 a 2014, as empresas
do grupo e inclusive consórcios dos quais teria feito parte, teriam celebrado contratos com a
Petrobras de cerca de R$ 6.183.513.629,79 e mais USD 17.174.979,27.

A transferência de valores da Camargo Correa às contas controladas por Alberto
Youssef envolvia esquema criminoso mais sofisticado, com a intermediação das empresa
Sanko Sider e Sanko Serviços, como acima já apontado.

Segundo dados acima já apontados, a Construtora Camargo Correa S/A e o
Consórcio Nacional Camargo Correa repassaram às empresas Sanko Sider e Sanko Serviços,
entre 2009 a 2013, cerca de R$ 113.000.000,00 e as duas empresas transferiram cerca de R$
29.210.787,58 às contas das empresas controladas por Alberto Youssef no mesmo período.

Não há justificativa econômica lícita para essas transferências, que representam
percentual elevado do total repassado, já que os únicos serviços prestados por Alberto
Youssef eram os relacionados à lavagem de dinheiro. O próprio Alberto Youssef admitiu, em
audiência, como visto que se tratava de repasse de 'comissões' a ele próprio e de valores que
seriam repassados ulteriormente como 'vantagem indevida' a agentes públicos, entre eles
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Paulo Roberto Costa. Interessante notar que Alberto Youssef e mesmo Márcio Bonilho
afirmaram, em seus depoimentos judiciais, que parte das 'comissões' também eram destinadas
aos Diretores da Camargo Correa, havendo, portanto, lesão também à própria empresa e aos
acionistas.

Laudo pericial de nº 1.786/2014/SETEC realizado no âmbito da ação penal
5026212-82.2014.404.7000 (evento 968), demonstrou ainda que, na contabilidade da empresa
Sanko Serviços, a quase totalidade dos custos envolvidos na prestação de serviços ao
Consórcio Nacional Carmargo Correa estava composto pelo pagamento às empresas de
fachada controladas por Alberto Youssef (reproduzido parcialmente na fl. 233-234 da
representação).

Ainda sobre a Camargo Correa, cumpre destacar que foram apreendidos
contratos e planilhas relativamente a pagamentos de comissões vultosas envolvendo outra
empresa, de nome Clyde Union Imbil Ltda., fornecedora de bombas hidráulicas para o
Consórcio Nacional Camargo Correa (fls. 253-262 da representação).

Na planilha, para contrato entre o Consórcio Nacional Camargo Correa e a
Clyde Union de R$ 22.754.804,04, é convencionada comissão bruta de R$ 3.254.804,04 (fl.
258 da representação). A própria planilha aponta os beneficiários das comissões, entre eles a
referência à sigla 'B + PR', em provável referência a Alberto Youssef (Beto) e a Paulo
Roberto Costa, que dividiriam 35% da comissão. Interessante notar na planilha a referência a
percentual da comissão de 30% em favor da Sanko Sider ('SK') e de 15% à própria Camargo
Correa ('Construtora').

A previsão de comissões à própria Construtora é mais um indício do pagamento
de vantagens indevidas aos próprios dirigentes da Camargo Correa em detrimento da própria
empresa e dos acionistas, fato este também afirmado por Alberto Youssef e por Márcio
Bonilho em seus interrogatórios judiciais.

As comissões teriam sido pagas mediante a emissão de notas fraudulentas de
prestação de serviços pela GFD Investimentos, envolvendo serviços de assessoria e
consultoria e serviços portuários e ferroportuários, em realidade inexistentes de fato, sendo a
tomadora a Clyde Union.

Ainda relacionado, talvez remotamente, à Camargo Correa, foram apreendidos
documentos, contratos e notas fiscais, relativos a pagamentos, em 2012, de R$ 1.494.318,42
por serviços de consultoria à Empreiteira Rigidez, empresa esta, como visto controlada por
Alberto Youssef. Os pagamentos foram efetuados pela empresa Toshiba Infraestrutura
América do Sul Ltda., com sede em Curitiba, e, segundo o contrato, estariam relacionados à
remuneração de serviços da Empreiteira Rigidez nas obras da Petrobrás na COMPERJ. A
relação com a Camargo Correa decorre do fato de empresa ligada, a Toshiba Sistemas de
Transmissão e Distribuição do Brasil Ltda., ter adquirido, em 2008, a empresa Camargo
Correa Equipamentos e Sistemas S/A. Não se tem presente, porém, do envolvimento direto
dos dirigentes desta nos pagamentos efetuados pela Toshiba em 2012 à empresa controlada
por Alberto Youssef.

Fossem negócios apenas entre empresas privadas, a Camargo Correa, as
empresas Sanko, a Clyde Union e a Toshiba Infraestrutura, o expediente, embora fraudulento,
não seria tão grave. Entretanto, a Camargo Correa repassou esses valores no âmbito da
execução dos contratos relativos às obras na Refinaria Abreu e Lima, tratando-se em realidade
de repasses disfarçados de recursos públicos recebidos da empresa estatal, que é quem,
verdadeiramente, com eles arcou.

Releva ainda destacar que a empresa Construções e Comércio Camargo Correa
celebrou, em 10/09/2012, contrato de consultoria com a empresa Costa Global Consultoria e
Participações Ltda., controlada por Paulo Roberto Costa, tendo realizado pagamentos de R$
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3.172.000,00 até 10/12/2013. Segundo o próprio Paulo Roberto Costa, tal contrato foi
utilizado para disfarçar repasse de vantagem indevida devida da época em que ele ocupava o
cargo de Diretor de Abastecimento da Petrobras e cujos pagamentos haviam ficado pendentes.
Apenas cerca de cem mil reais do contrato visariam remunerar serviços efetivamente
prestados de consultoria após a contratação.

Segundo depoimentos já citados de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, os
principais responsáveis pelo esquema criminoso na Camargo Correa seriam Eduardo
Hermelino Leite, Dalton dos Santos Avancini e João Ricardo Auler.

Eduardo Herminio Leite, Diretor Vice-Presidente da Camargo Correa, e
responsável pela área de óleo e gás da empresa, é referido pelo apelido 'Leitoso' em diálogo
que foi interceptado durante a investigação, principalmente entre Alberto Youssef e Márcio
Bonilho (transcrito nas fls. 34-36 da representação policial).

Dalton dos Santos Avancini é, por sua vez, Diretor Presidente da Camargo
Correa Construções e Participações S/A, enquanto José Ricardo Auler, Presidente do
Conselho de Administração da empresa.

Para a Engevix Engenharia S/A, os detalhamentos encontram no item 10 da
representação (fls. 296-346 da representação).

Esclareceu a autoridade policial que, entre os anos de 2007 a 2014, as empresas
do grupo e inclusive consórcios dos quais teria feito parte, teriam celebrado contratos com a
Petrobras de cerca de R$ 4.177.530.850,44.

Segundo dados acima já apontados, a empresa Engevix, como líder do
Consórcio RNEST, um dos responsáveis pelas obras na Refinaria Abreu e Lima, realizou
depósitos de R$ 3.260.349,00 na conta da MO Consultoria. Também há depósitos de R$
416.400,00 na GFD Investimentos e, já na condição de líder do Consórcio Integradora URC,
de R$ 3.214.536,44 na conta da Empreiteira Rigidez.

Nos contratos celebrados entre a empreiteira e as empresas controladas por
Alberto Youssef há sempre referência de que serviços de assessoria técnica e consultoria
estariam relacionados a obras da Petrobrás.

Foram interceptadas mensagens eletrônicas trocadas entre Carlos Alberto
Pereira da Costa, representante formal da GFD Investimentos, e agentes da Engevix acerca
dos contratos, notas fiscais e pagamentos, isso mesmo neste ano de 2014 (fls. 316-330 da
representação).

Em uma dessas mensagens, Carlos Costa enviou procuração da Engevix a ser
outorgada por seu Presidente, Cristiano Kok, e seu Vice-Presidente, Gerson de Mello Almada,
para a realização de cessão de créditos da GFD junto ao Engevix para o Banco Safra. As
mensagens confirmam que o relacionamento do grupo de Alberto Youssef com a Engevix
envolvia os diretores da empresa. Há outras mensagens tratando da mesma questão.

Outra mensagem trata do contrato celebrado em 07/01/2014 entre a Engevix e a
GFD Investimentos, indicando que a relação entre Alberto Youssef e as empreiteiras
prosseguiu mesmo depois da saída de Paulo Roberto Costa da Diretoria de Abastecimento da
Petrobrás.

Segundo depoimentos já citados de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa,
Gerson de Mello Almada, seria o principal responsável pelo esquema criminoso na Engevix.

Entre outros responsáveis identificados na investigação, estaria o referido
Presidente da empresa, Cristiano Kok.

Como visitantes do escritório de lavagem de dinheiro de Alberto Youssef foram
identificados Renato de Jesus Monteiro e Wagner de Araújo Alves, como representantes da
Engevix.



14/11/2014 Evento 10 - DESP1

https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=701415622198137210010000000001&evento=701415622198137210010… 34/52

Nas mensagens eletrônicas acima referidas entre membros do grupo criminoso
de Alberto Youssef e agentes da Engevix e nos contratos celebrados com as empresas de
fachada, foram identificados também Carlos Eduardo Strauch Albero, Diretor Técnico da
Engevix Engenharia, Luiz Roberto Pereira, ex-Diretor da Engevix Engenharia, Newton Prado
Júnior, Diretor Técnico da Engevix Engenharia.

Para a Galvão Engenharia, os detalhamentos encontram no item 11 da
representação (fls. 346-365 da representação).

Esclareceu a autoridade policial que, entre os anos de 2008 a 2014, as empresas
do grupo e inclusive consórcios dos quais teria feito parte, teriam celebrado contratos com a
Petrobras de cerca de R$ 7.631.010.183,50 mais USD 5.608.034,53.

Segundo dados acima já apontados, na quebra de sigilo bancário, foram
identificados depósitos da empresa Galvão Engenharia de pelo menos R$ 1.530.158,56 na
conta da empresa MO Consultoria.

Os valores totais são, porém, superiores, considerando notas fiscais apreendidas,
que apontam pagamentos de R$ 4.179.000,00 (fl. 355 da representação).

Foi ainda localizado outro contrato, da Galvão Engenharia com a empresa CSA
Project que foi utilizada por Alberto Youssef antes da GFD Investimentos. O contrato
celebrado em 05/11/2008 previa o pagamento de R$ 485.240,00 por serviços de consultoria
no setor de energia (fl. 359 da representação).

Segundo depoimentos já citados de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa,
Erton Medeiros Fonseca, Diretor de Negócios da Galvão Engenharia, seria o principal
responsável pelo esquema criminoso na Engevix. Alberto Youssef mencionou sem muita
segurança ainda Dario de Queiroz Galvão Filho e Eduardo de Queiroz Galvão, mas disse que
José Janene é quem teria com eles tratado.

Nos contratos celebrados entre a Galvão Engenharia e as empresas de fachada,
representam a empreiteira o Diretor Presidente, Jean Alberto Luscher Castro, e o Diretor de
Negócios, Erton Medeiros Fonseca.

Para a IESA Engenharia, os detalhamentos encontram no item 11 (houve
repetição do número) da representação (fls. 365-380 da representação).

Esclareceu a autoridade policial que, entre os anos de 2007 a 2010, as empresas
do grupo e inclusive consórcios dos quais teria feito parte, teriam celebrado contratos com a
Petrobras de cerca de R$ 4.573.142.740,03.

Na busca e apreensão, foi localizada nota fiscal de R$ 386.000,00 emitida pela
MO Consultoria contra o Consórcio Ipojuca Interligações, integrado pela IESA e pela Queiroz
Galvão (fl. 370 da representação). Não foi, porém, identificado o registro do depósito
pertinente nos extratos bancários da MO Consultoria.

Também foram apreendidas notas fiscais da R$ 386.000,00, da R$ 321.130,38 e
R$ 250.000,00 emitidas pela Empreiteira Rigidez Ltda. contra o Consórcio Ipojuca
Interligações, integrado pela IESA e pela Queiroz Galvão (fl. 373 da representação). Das
notas, foi identificado o pagamento apenas da segunda.

Ainda apreendido contrato de consultoria celebrado entre a IESA e a empresa
Costa Global Consultoria e Participações Ltda., controlada por Paulo Roberto Costa, com data
de 16/04/2013, no montante de R$ 1.200.000,00 e as respectivas notas fiscais, totalizando,
porém, apenas oitocentos mil reais. Como visto anteriormente, o próprio Paulo Roberto
reconheceu que esses contratos destinavam-se a disfarçar o repasse a ele de propinas cujo
pagamento havia ficado pendente e que os serviços contratados não teriam sido, total ou
parcialmente, prestados.
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Segundo depoimentos já citados de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, a
IESA participaria do cartel de empreiteiras. Entretanto, não conseguiram lembrar dos
representantes da empresa com quem teriam tido contato.

Nos contratos celebrados entre a IESA e a Costa Global, os representantes da
IESA são Valdir Lima Carreiro e Otto Garrido Sparenberg, Diretor Presidente e Diretor de
Operações, respectivamente.

Para a Mendes Júnior Trading Engenharia, os detalhamentos encontram no
item 12 da representação (fls. 380-401 da representação).

Esclareceu a autoridade policial que, entre os anos de 2007 a 2014, as empresas
do grupo e inclusive consórcios dos quais teria feito parte, teriam celebrado contratos com a
Petrobras de cerca de R$ 3.135.207.992,35.

Segundo dados acima já apontados, na quebra de sigilo bancário, foram
identificados pagamentos de pelo menos R$ 3.021.970,00 pela Mendes Júnior na conta da
empresa GFD Investimentos. Também identificados depósitos de R$ 2.533.950,00 na conta
da GFD e de R$ 2.208.000,00 na conta da Empreiteira Rigidez pelo Consórcio Mendes
Júnior.

Os contratos celebrados entre as empresas reportam-se, em regra, a serviços
contratados em obras da Petrobrás, por exemplo na Refinaria de Paulínia, em São Paulo. Um
dos contratos reporta-se à consultoria para um terminal portuário.

Segundo depoimentos já citados de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa,
Sergio Cunha Mendes, Diretor Vice-Presidente Executivo da Mendes Júnior, e Rogério
Cunha de Oliveira, Diretor de Óleo e Gás da Mendes Júnior, seriam os principais
responsáveis pelo esquema fraudulento na Mendes Júnior.

É o nome de Sergio Cunha Mendes, aliás, que se encontra anotado na aludida
agenda de Paulo Roberto Costa como sendo seu contato na Mendes Júnior.

Nos contratos celebrados entre a Mendes Júnior e as empresas de fachada,
representam a empreiteira Ângelo Alves Mendes, Diretor Vice-Presidente da Mendes Júnior,
e Rogério Cunha de Oliveira, já citado.

Pelo Consórcio Mendes Júnior, assinam José Humberto Cruvinel Resente, Luis
Domingos de Prince e Ricardo Teixeira Fontes.

Para a Construtora Queiroz Galvão S/A, os detalhamentos encontram no item
13 da representação (fls. 401 da representação).

Esclareceu a autoridade policial que, entre os anos de 2006 a 2014, as empresas
do grupo e inclusive consórcios dos quais teria feito parte, teriam celebrado contratos com a
Petrobras de cerca de R$ 8.996.284.630,83 e mais USD 233.799.423,09.

Na busca e apreensão, foi localizada nota fiscal de R$ 386.000,00 emitida pela
MO Consultoria contra o Consórcio Ipojuca Interligações, integrado pela IESA e pela Queiroz
Galvão (fl. 410 da representação). Não foi, porém, identificado o registro do depósito
pertinente nos extratos bancários da MO Consultoria.

Também foram apreendidas notas fiscais da R$ 386.000,00, da R$ 321.130,38 e
R$ 250.000,00 emitidas pela Empreiteira Rigidez Ltda. contra o Consórcio Ipojuca
Interligações, integrado pela IESA e pela Queiroz Galvão (fl. 414 da representação). Das
notas, foi identificado o pagamento apenas da segunda.

Ainda apreendido contrato de consultoria celebrado entre a Queiroz Galvão e a
empresa Costa Global Consultoria e Participações Ltda., controlada por Paulo Roberto Costa,
com data de 04/03/2013, no montante de R$ 600.000,00 e as respectivas notas fiscais. Como
visto anteriormente, o próprio Paulo Roberto reconheceu que esses contratos destinavam-se a
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disfarçar o repasse a ele de propinas cujo pagamento havia ficado pendente e que os serviços
não teriam, total ou parcialmente, sido prestados.

Segundo depoimentos já citados de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa,
Ildefonso Colares Filho e Othon Zanóide de Moraes Filho seriam os principais responsáveis
pelo esquema fraudulento na Queiroz Galvão.

Ainda relativamente às provas, incluiu a autoridade policial, na representação,
informações sobre os subordinados de Alberto Youssef na atividade de lavagem de dinheiro
(fls. 6-24 da representação). Parte deles já foi denunciada. Entretanto, destaca a autoridade
policial três deles que estavam especificamente encarregados de transportar vultosos valores
em espécie e realizar entregas a agentes públicos.

Um deles seria Jayme Alves de Oliveira Filho, vulgo 'Careca'. Segundo a
representação policial, a contabilidade informal de Alberto Youssef aponta que ele teria
entregue nos anos de 2011-2012 cerca de R$ 13.042.800,00, USD 991.300,00 e 375.000
euros, tudo em espécie. Como prova, além dos registros na contabilidade informal, constam
interceptações de mensagens telemáticas e ainda diversos registros de entrada dele no
escritório de lavagem de dinheiro de Alberto Youssef. Surpreendentemente, Jayme é agente
da Polícia Federal que, aparentemente, servia-se da facilidade do cargo para realizar os
transportes.

A atuação dele e ainda de um terceiro já denunciado, Rafael Ângulo Lopes,
também foi confirmada pelo depoimento de Carlos Alberto Pereira da Costa, representante
formal da GDF Investimentos:

'QUE, com relação ao transporte de dinheiro em espécie afirma que desde aproximadamente
2009/2010 observou a movimentação de pessoas junto ao escritório de ALBERTO YOUSSEF
na Avenida São Gabriel em São Paulo carregando malas e sacolas, dentre elas ADARICO
NEGROMONTE, RAFAEL ANGULO LOPES e um policial de nome JAIME transportando
valores em espécie; QUE , perguntado de como sabe que havia dinheiro nessas malas e
sacolas afirma que em algumas oportunidades foi solicitado ao declarante que auxiliasse na
contagem/conferencia dos valores, recordando-se que os valores nas malas e sacolas
variavam entre quinhentos e setecentos mil reais nas oportunidades em que foi convocado
para ajudar;' (fl. 11 da representação).

Quanto à Adarico Negromonte Filho, a representação não apresenta tantas
provas. Mas, além do depoimento acima, o nome dele como responsável pelas entregas de
dinheiro é informado em troca de mensagens telemáticas entre Alberto Youssef e seus
clientes, como no aludido episódio no qual José Ricardo da OAS solicitou a Alberto Youssef
a entrega de valores em Canoas/RS (fls. 99-100 da representação).

Estas, em breve síntese, as provas que apontam, no âmbito das empreiteiras, os
responsáveis específicos pelos crimes.

Presentes, portanto, na análise sintetizada das provas relatadas na representação,
não só provas, em cognição sumária, da materialidade dos crimes do art. 90 da Lei n.º
8.666/1993, do art. 1.º da Lei nº 9.613/1998, e dos arts. 304 e 333 do CP, mas também
relevantes provas de autoria e participação dos indivíduos especificados.

Repetindo, as empreiteiras em questão, algumas delas as maiores dos país,
frustravam mediante ajuste prévio as licitações da Petrobrás, definindo previamente a
ganhadora que tinha então condições de propor o maior preço possível à Petrobras e sem
concorrência real.

O produto do crime decorrente do ajuste dos procedimentos licitatórios e do
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preço foi, sucessivamente, lavado pelas empreiteiras mediante o serviço prestado, este sim
verdadeiro, por Alberto Youssef.

O dinheiro sujo, embora lavado, foi então utilizado para pagamento de
vantagens indevidas a agentes públicos, configurando, na perspectiva dos pagadores, o crime
de corrupção ativa do art. 333 do CP.

Também presentes provas de crimes de utilização de documentos falsos perante
este Juízo, em vista da apresentação de contratos e notas fiscais fraudulentas, sem qualquer
ressalva, pelas empreiteiras nos aludidos inquérito (art. 304 c/c art. 299 do CP).

Pode-se ainda cogitar da presença de indícios do crime de associação criminosa,
do art. 288 do CP, ou até mesmo do crime de pertinência à organização criminosa do art. 2º da
Lei nº 12.850/2013.

A competência para o processo e julgamento desses crimes, com algumas
ressalvas, é desta 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba.

Em primeiro lugar, pela óbvia conexão com as já mencionadas ações penais e
investigações da assim denominada Operação Lavajato.

Em especial, destaquem-se as ações penais 5025699-17.2014.404.7000 e
5026212-82.2014.404.7000, e inquéritos e processos investigatórios sobre os quais elas se
basearam (especialmente o inquérito 5049557-14.2013.404.7000), nos quais foram colhidas
as provas aqui reiteradamente citadas.

Em segundo lugar, cumpre observar que os fatos delitivos se espalharam pelo
território nacional. O esquema criminoso teria sido empregado em todo contrato do cartel com
a Petrobras, envolvendo, por exemplo, as obras da Refinaria Abreu e Lima/RNEST, em
Pernambuco, do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro/COMPERJ, no Rio de Janeiro, e
da Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR, em Araucária/PR.

Como já adiantado, tramita, aliás, por este Juízo inquérito, de n.º 5001969-
79.2011.404.7000, para apurar superfaturamento nas obras da Refinaria Presidente Getúlio
Vargas - REPAR, em Araucária/PR, região metropolitana de Curitiba, ou seja relativamente a
crimes antecedentes à lavagem de dinheiro ocorridos no âmbito territorial de jurisdição desta
Vara.

Agregue-se ainda que, como adiantado, foi oportunizado, a pedido da autoridade
policial, às empreiteiras, em inquéritos específicos instaurados perante este Juízo, esclarecer
os fatos, ou seja, os depósitos efetuadas nas contas controladas por Alberto Youssef. Para
surpresa deste Juízo, parte das empreiteiras omitiu-se, mas o que é mais grave, parte delas
simplesmente apresentou os contratos e notas fraudulentas nos inquéritos, conduta esta que
caracteriza, em tese, novos crimes de uso de documento falso (art. 304 cc art. 299 do CP),
fatos estes também submetidos à competência territorial deste Juízo.

A competência é também da Justiça Federal, pois, nas ações penais conexas, há
crimes federais, como crimes financeiros de evasão fraudulenta de divisas (art. 22 da Lei º
7.492/1986), inclusive tendo por objeto o envio ao exterior dos recursos lavados da Petrobrás
S/A, como lavagem de produto de crimes contra a Administração Pública Federal (ação penal
5047229-77.2014.404.7000) e lavagem de produto de tráfico internacional de drogas (ação
penal 5025687-03.2013.2014.404.7000).

Mesmo na lavagem envolvendo as empreiteiras, diante dos registros de que
parte do dinheiro repassado à Alberto Youssef teria sido ulteriormente destinado ao exterior,
mediante transferências da MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI Software e GDF
Investimentos às empresas Bosred Serviços de Informática Ltda. - ME, HMAR Consultoria
em Informátcia Ltda. - ME, Labogen S/A Química Fina e Biotecnologia, Indústria e
Comércio de Medicamentos Labogen S/A, Piroquímica Comercial Ltda. - EPP e RMV &
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CVV Consultoria em Informática Ltda. - ME, controladas por Leonardo Meirelles. Segundo
consta na já referida ação penal 5025699-17.2014.404.7000, USD 444.659.188,75, foram
enviados ao exterior fraudulentamente por essas empresas. A MO Consultoria, por exemplo,
transferiu cerca de R$ 10.419.911,00 à Labogen, R$ 6.785.200,00 à Indústria Labogen e R$
4.256.350,00 à Piroquímica (conforme Laudo 190/2014, reproduzido parcialmente na fl. 39
da representação), havendo fundada suspeita de que parte desses valores foi também enviado
ao exterior.

Também há registro de operações de lavagem envolvendo depósitos diretos no
exterior, como os aludidos depósitos de USD 4.800.000,00 efetuados na conta da Santa
Thereza Services, controlada por Alberto Youssef e mantida no PKB Bank na Suíça, pela
OAS Investments Limited, subsidiária da matriz brasileira.

Merece também especial referência a admissão pelo criminoso colaborador
Paulo Roberto Costa de que recebeu depósitos das empreiteiras em contas off-shore no
exterior, especialmente na Suíça, fazendo parte do acordo de colaboração a perda desses
valores:

'Juiz Federal: - O senhor celebrou esse acordo com o Ministério Público, já foi juntado aos
autos, o senhor faz referência a algum patrimônio. Primeiro esses 23 milhões de dólares que
o senhor teria em contas na Suíça, o senhor admitiu aexistência desses valores.
Paulo Roberto Costa: -Perfeitamente. Como já assinei também um documento junto ao
Ministério Público para devolução integral desses valores.
Juiz Federal: - O senhor também admitiu a existência de uma conta no Royal Bank of Canada
em Cayman, isso?
Paulo Roberto Costa: -Perfeito. Também já assinado o documento de devolução total do valor.
Juiz Federal: - Esses valores que o senhor tinha nessas contas eram provenientes de, vamos
dizer, vantagens indevidas que o senhor recebeu?
Paulo Roberto Costa: -Perfeito.
Juiz Federal: - Por seu trabalho, em decorrência do seu trabalho como diretor na Petrobras?
Paulo Roberto Costa: -Certo.' (evento 1.101 da ação penal ...)

Pela transnacionalidade, a lavagem de recursos desviados da Petrobrás S/A,
submete-se à competência da Justiça Federal.

Embora a Petrobrás seja sociedade de economia mista, a lavagem, com parte dos
recursos sendo enviados ao exterior, tem caráter transnacional, ou seja iniciou-se no Brasil e
consumou-se no exterior. Por outro lado, o Brasil assumiu o compromisso de prevenir ou
reprimir crime de lavagem transnacional, tendo por antecedentes crimes praticados contra a
Administração Pública, entre eles corrupção e peculato, conforme art. 23 da Convenção das
Nações Unidas contra a Corrupção de 2003 e que foi promulgada no Brasil pelo Decreto
5.687/2006. Havendo previsão em tratado e sendo o crime de lavagem transnacional, incide o
art. 109, V, da Constituição Federal, que estabelece o foro federal como competente.

Cumpre também destacar que todas as ações penais e investigações que
compõem a assim denominada Operação Lavajato já foram, por força de liminar concedida
pelo eminente Ministro Teori Zavascki na Reclamação 17.623/PR, remetidas em 20/05/2014,
ao Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Posteriormente, a 2ª Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal, apreciando,
em 10/06/2014, Questão de Ordem suscitada na Ação Penal 871, decidiu, por unanimidade,
seguindo voto do próprio Ministro Teori Zavascki, que a competência para processo e
julgamento das ações penais e para o processo das investigações era da primeira instância, não
havendo no pólo passivo ou como investigados autoridades com foro privilegiado.

Esclareça-se que, muito embora Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef tenham
declarado, em seus depoimentos judiciais, que teria havido desvio de valores de obras da
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Petrobras para pagamento de propina a agentes públicos, esses fatos não compõem o objeto da
presente representação e das investigações em curso perante este Juízo.

A representação e as investigações abrangem somente os crimes de lavagem e
os seus antecedentes, os licitatórios, portanto, fatos anteriores aos crimes de corrução ativa.

Também abrange os crimes de corrupção, mas, quanto a estes, somente o
pagamento de vantagem indevida a Paulo Roberto Costa.

Quanto ao suposto pagamento de vantagem indevida pelas empreiteiras a
agentes públicos, alguns eventualmente com foro privilegiado, a competência é do Supremo
Tribunal Federal, que já se encontra com o material probatório pertinente, especialmente os
depoimentos prestados por Paulo Roberto Costa no procedimento de colaboração premiada,
aqui, aliás, não utilizados de qualquer forma. Caberá à Suprema Corte decidir acerca do
desmembramento ou não das investigações e de eventual ação penal em relação aos crimes
com envolvimento de agentes públicos com foro privilegiado, como a corrupção ativa e
passiva na relação empreiteiras/agentes públicos.

Já em relação aos crimes licitatórios antecedentes, aos crimes de lavagem, este
também anteriores à própria corrupção, e ao crime de corrupção do ex-Diretor da Petrobrás,
nos quais não há indícios de participação de autoridades com foro privilegiado, a competência
é da Justiça Federal de primeiro grau de jurisdição, na linha da decisão já exarada pela 2ª
Turma do Egrégio Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem suscitada na Ação Penal
871.

Na linha, aliás, da recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aquela
Egrégia Corte tem mantido sua competência criminal apenas sobre autoridades com foro
privilegiado, desmembrando o processo em relação a coautores e partícipes sem foro, com a
remessa destes aos Juízos de primeira instância. Nesse sentido, por exemplo, Inquérito 3515
AgR/SP, Pleno, Relator Min. Marco Aurélio, un., j. 13/02/2014, DJe de 14/03/2014, e Ação
Penal 853, Ministra Rosa Weber, decisão monocrática de 19/05/2013, DJe 22/05/2014.

No caso presente, no qual os crimes que constituem objeto da representação,
licitatórios, lavagem e corrupção ativa, esta somente de Paulo Roberto Costa, sequer contam
com a participação de parlamentares federais, há menos ainda causa para a competência do
Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Definida a competência deste Juízo e examinadas as provas presentes, passa-se a
examinar os requerimentos da autoridade policial, iniciando pelas prisões preventivas
requeridas.

Conforme análise probatória já realizada, encontram-se presentes os
pressupostos da prisão preventiva, especificamente boa prova de materialidade e de
autoria. Falta o exame dos fundamentos.

Os crimes narrados na representação policial estenderam-se por período
considerável de tempo, pelo menos de 2006 a 2014.

Mantiveram-se até mesmo após a saída de Paulo Roberto Costa da Diretoria de
Abastecimento da Petrobrás, o que é revelado pela realização de pagamentos posteriores pelas
empreiteiras não só a ele, mas também a Alberto Youssef, havendo como, já apontado
pagamentos, que datam de 2013 e até 2014, nas vésperas das prisões cautelares de ambos.

Os crimes, além de reiterados e habituais, teriam significativa dimensão.
Nos dizeres dos criminosos colaboradores, o ajuste entre as empresas do cartel

teria frustrado dezenas de licitações milionárias da Petrobrás S/A desde aproximadamente
2006, levando com que a empresa estatal se submetesse a propostas de preços sem a efetiva
concorrência.

Também segundo os criminosos colaboradores, um a três por cento do valor de
cada contrato celebrado pela Petrobrás com as empresas do cartel era destinado ao esquema
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criminoso, para lavagem, em parte por Alberto Youssef, e posterior destinação para
pagamentos de propinas.

Tomando-se os valores milionários ou bilionários destes contratos, os danos
sofridos pela empresa estatal, cujo acionista majoritário é a União Federal e, em última
análise, o povo brasileiro, atingem milhões ou até mesmo bilhões de reais.

Os depósitos identificados nas contas controladas por Alberto Youssef, eles
mesmo vultosos, na casa de milhões de reais, representam uma fração de um esquema,
segundo os criminosos colaboradores, muito maior.

O esquema criminoso, especialmente a lavagem de dinheiro, foi desenvolvida de
forma habitual, profissional e sofisticada durante anos, sempre com grande lesão aos recursos
públicos.

Só foi descoberta após grande esforço de investigação da Polícia Federal e do
Ministério Público Federal, com auxílio da Receita Federal, e, em parte, em decorrência da
colaboração de criminosos.

Grande parte do esquema criminoso permanece ainda encoberto, sem que se
tenha certeza de que todos os responsáveis serão identificados e todo o dinheiro desviado
recuperado.

Em um contexto de criminalidade desenvolvida de forma habitual, profissional e
sofisticada durante anos, não há como não reconhecer a presença de risco à ordem pública,
inclusive de reiteração de condutas, caso não tomadas medidas drásticas para sua interrupção.

Não se tem a ilusão de que a prisão cautelar de alguns participantes,
especificamente de um dos operadores da lavagem - e haveria outros, segundo os criminosos
colaboradores - e de um dos beneficiários - e haveria outros, também segundo os criminosos
colaboradores, foi suficiente para interromper ciclo delitivo milionário e que se estende por
anos.

Aliás, com bem pontuou a autoridade policial, há semelhanças do esquema em
questão com aquele já identificado anos atrás na investigação das atividades da Construtora
Delta, de Fernando Cavendish (fl. 41 da representação), ali também constando registros de
pagamentos milionários por grandes empreiteiras à empresa que aparentemente não prestou os
serviços correspondentes. A descoberta daquele caso e o processo decorrente não tiveram
eficácia suficiente para interromper o esquema criminoso em questão, que persistiu mesmo
após. Isso indica que a revelação dos fatos e a mera perspectiva da ação penal não têm,
infelizmente, efeitos preventivos suficientes para interromper os crimes.

A esse respeito, destaque-se ainda informação levantada pelo MPF na fl. 87 do
parecer no sentido que as empreiteiras investigadas mantém, atualmente, contratos ativos com
a Administração Pública Federal de cerca de R$ 4.211.203.081,25, presente risco de que o
mesmo esquema criminoso, com nuances diversas, esteja neles também sendo empregado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo resguardando a
excepcionalidade da prisão preventiva, admite a medida para casos nos quais se constate
habitualidade criminosa e reiteração delitiva:

'A prisão cautelar justificada no resguardo da ordem pública visa prevenir a reprodução de
fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando do convívio da comunidade o indíviduo
que diante do modus operandi ou da habitualidade de sua conduta demonstra ser dotado de
periculosidade.' (da ementa de vários precedentes, dentre eles HC 106.067/CE, 6.ª Turma do
STJ, Rel. Des. Jane Silva, j. 26/08/2008; HC 114.034/RS, 5.ª Turma, Rel. Min. Napoleão
Nunes, j. 03/02/2009; HC 106.675, 6.ª Turma do STJ, Rel. Des. Jane Silva, j. 28/08/2008)

'Não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia preventiva do réu foi imposta
mediante idônea motivação, sobretudo na garantia da ordem pública, para evitar a reiteração
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criminosa e acautelar o meio social, dada a sua periculosidade.' (HC 100.714/PA, 5.ª Turma,
Rel. Min. Jorge Mussi, j. 18/12/2008).

'Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, a reiteração de condutas ilícitas, o
que denota ser a personalidade do paciente voltada para a prática delitiva, obsta a revogação
da medida constritiva para garantia da ordem pública.' (HC 75.717/PR, 5.ª Turma, Rel. Des.
Jane Silva, j. 06/09/2007)

'A reiteração de condutas criminosas, denotando a personalidade voltada para a prática
delitiva, obsta a revogação da medida constritiva para garantia da ordem pública.' (HC
64.390/RJ - 5.ª Turma - Rel. Min. Gilson Dipp, j. 07/12/2006)

Essa jurisprudência não discrepa da adotada pelo Supremo Tribunal Federal,
v.g.:

'A decretação da prisão preventiva baseada na garantia da ordem pública está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar, em especial diante da
possibilidade de reiteração criminosa, a qual revela a necessidade da constrição.' (HC
96.977/PA, 1.ª Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 09/06/2009)

'Prisão preventiva para garantia da ordem pública face a circunstância de o réu ser dado à
prática de roubos qualificados pelo emprego de arma de fogo em concurso de pessoas. Real
possibilidade de reiteração criminosa. A periculosidade do réu, concretamente demonstrada,
autoriza a privação cautelar da liberdade para garantia da ordem pública.' (HC 96.008/SP, 2.ª
Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 02/12/2008)

É certo que a maioria dos precedentes citados não se refere a crimes de lavagem
de dinheiro, mas o entendimento de que a habitualidade criminosa e reiteração delitiva
constituem fundamentos para a prisão preventiva é aplicável, com as devidas adaptações,
mesmo para crimes desta espécie.

Afinal, o fato de tratarem-se de crimes de lavagem de dinheiro, ou seja, crimes
comumente qualificados como 'crimes de colarinho branco', não exclui o risco a ordem
pública. Crimes de colarinho branco podem ser tão ou mais danosos à sociedade ou a terceiros
que crimes praticados nas ruas, com violência como já apontava o sociólogo Edwin
Sutherland (1883-1950) em seu clássico estudo, White-Collar Criminality, de 1939:

'O custo financeiro do crime de colarinho-branco é provavelmente muitas vezes superior ao
do custo financeira de todos os crimes que são costumeiramente considerados como
constituindo 'o problema criminal'. Um empregado de uma rede de armazéns apropriou-se em
um ano de USD 600.000,00, que foi seis vezes superior das perdas anuais decorrentes de
quinhentos furtos e roubos sofridos pela mesma rede. Inimigos públicos, de um a seis dos
mais importantes, obtiveram USD 130.000,00 através de furtos e roubos em 1938, enquanto a
soma furtada por Krueger [um criminoso de colarinho branco norte-americano] é estimada
em USD 250.000,00 ou aproximadamente duas vezes mais. (...)
A perda financeira decorrente do crime de colarinho-branco, mesmo tão elevada, é menos
importante do que os danos provocados às relações sociais. Crimes de colarinho-branco
violam a confiança e, portanto, criam desconfiança, que diminui a moral social e produz
desorganização social em larga escala. Outros crimes produzem relativamente menores
efeitos nas instituições sociais ou nas organizações sociais.' (SUTHERLAND, Edwin H.
White-Collar Criminality. In: GEIS, Gilbert; MEIER, Robert F.; SALINGER, Lawrence M.
(ed.) White-Collar Crime: classic and contemporary views. 3. ed. New York: The Free Press,
1995, p. 32.)

O respeito ao Estado de Direito demanda medida severa, mas necessária, para
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coibir novas infrações penais por parte dos investigados, por ser constatada a habitualidade
criminosa e reiteração delitiva, com base em juízo fundado nas circunstâncias concretas dos
crimes que constituem objeto deste processo.

A gravidade em concreto dos crimes também pode ser invocada como
fundamento para a decretação da prisão preventiva. A credibilidade das instituições públicas e
a confiança da sociedade na regular aplicação da lei e igualmente no Estado de Direito restam
abaladas quando graves violações da lei penal não recebem uma resposta do sistema de
Justiça criminal. Não se trata de antecipação de pena, nem medida da espécie é incompatível
com um processo penal orientado pela presunção de inocência. A esse respeito, releva
destacar o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal.

'HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. GRUPO CRIMINOSO. PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. SÚMULA 691. 1. A
presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é princípio cardeal no processo penal em
um Estado Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento histórico, sendo considerada
uma conquista da humanidade. Não impede, porém, em absoluto, a imposição de restrições ao
direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas que essas sejam necessárias e que
não sejam prodigalizadas. Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo juiz,
ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do processo e da valoração das provas,
ainda que em cognição sumária e provisória. O mundo não pode ser colocado entre
parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser valorado para
decretação ou manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da
prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da
materialidade do crime e de indícios de autoria. Se as circunstâncias concretas da prática do
crime revelam risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agente, justificada está a
decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que
igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 2. Não se pode afirmar a
invalidade da decretação de prisão cautelar, em sentença, de condenados que integram grupo
criminoso dedicado à prática do crime de extorsão mediante sequestro, pela presença de
risco de reiteração delitiva e à ordem pública, fundamentos para a preventiva, conforme art.
312 do Código de Processo Penal. 3. Habeas corpus que não deveria ser conhecido, pois
impetrado contra negativa de liminar. Tendo se ingressado no mérito com a concessão da
liminar e na discussão havida no julgamento, é o caso de, desde logo, conhecê-lo para
denegá-lo, superando excepcionalmente a Súmula 691.' (HC 101.979/SP - Relatora para o
acórdão Ministra Rosa Weber - 1ª Turma do STF - por maioria - j. 15.5.2012).

Destaque-se ainda que o Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no
exame das impugnações das prisões preventivas decretadas no âmbito da assim denominada
Operação Lavajato, reconheceu a necessidade da medida. Transcrevo, como exemplo,
acórdão lavrado pelo eminente Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, mantendo
prisões cautelares de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa:

'HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. REITERAÇÃO
DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. MEDIDA
SUBSTITUTIVA. INSUFICIÊNCIA.
1. A prisão provisória é medida rigorosa que, no entanto, se justifica nas hipóteses em que
presente a necessidade para tanto e sendo necessária a demonstração da existência de
indícios da materialidade do crime, bem como que haja indício suficiente da autoria.
2. Verificada a presença dos elementos necessários à aplicação da prisão preventiva.
3. A reiteração das condutas delituosas imputadas ao paciente, demonstra não só sua
indiferença perante o direito, mas também sua intenção de continuar praticando crimes,
revelando maior à ordem pública e a necessidade de cessar a atividade criminosa. Hipótese
em são insuficientes a fixação de medidas cautelares diversas da prisão para obstar tal
prática.
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(...)' (HC 5021362-33.2014.404.0000/PR - Rel. Desembargador Federal João Pedro Gebran
Neto - 8ª Turma do TRF4 - un. - j. 24/09/2014).

'HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. LIBERDADE
PROVISÓRIA INDEFERIDA. INOCORRÊNCIA.
1. Existindo, segundo os elementos colhidos durante o inquérito policial, fundadas razões de
autoria ou participação do indiciado indireta em crimes contra o sistema financeiro nacional,
presente a autorização prevista no art. 1º, III da Lei nº 7.960/1989.
2. Infundada a tese de ausência de pedido porquanto a autoridade policial representou por
pela prisão preventiva, mais gravosa, tendo atuado o magistrado com a cautela necessária e
deferido a medida somente após a tentativa de ocultação de provas.
3. A prisão preventiva é medida rigorosa que, no entanto, se justifica nas hipóteses em que
presente a necessidade para tanto, sendo necessária a demonstração da existência de indícios
da materialidade do crime, bem como que haja indício suficiente da autoria.
4. Verificada, nos autos da ação originária, o risco à instrução criminal, caracterizado pela
tentativa de ocultação de provas, diretamente ou por terceiros, mostra-se pertinente a
segregação do paciente.
5. Ordem de habeas corpus denegada.' (HC 5005979-15.2014.404.0000/PR - Rel.
Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto - 8ª Turma do TRF4 - un. - j. 09/04/2014).

Também merece referência a posição adotada pelo eminente Ministro Teori
Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, que, revendo decisão inicial na Reclamação
17.623/PR, manteve as prisões cautelares dos presos na assim denominada Operação
Lavajato, reputando necessária a prisão cautelar (Reclamação 17.623/PR, decisão
monocrática de 19/05/2014).

Se esse foi o posicionamento específico da Corte de Apelação e do Supremo
Tribunal Federal em relação aos meros operadores do esquema de lavagem de dinheiro, como,
v.g., Alberto Youssef, tanto mais em relação aos verdadeiros responsáveis, em uma das
pontas, por todo o esquema criminoso, ou seja, os controladores das empreiteiras e
responsáveis diretos pela criação e manutenção dele.

Portanto, encontra-se evidenciado risco à ordem pública, caracterizado pela
prática habitual e reiterada e que se estende ao presente, de crimes de extrema gravidade em
concreto, entre eles lavagem e crimes contra a Administração Pública, o que impõe a
preventiva para impedir a continuidade do ciclo delitivo e resgatar a confiança da sociedade
no regular funcionamento das instituições públicas e na aplicação da lei penal.

Vislumbro igualmente risco à investigação e à instrução penal.
Os crimes foram cometidos através da produção de uma gama significativa de

documentos falsos, especialmente contratos e notas fiscais, visando acobertar as
transferências milionárias para o grupo criminoso de Alberto Youssef.

Há risco de que, mantidos sem controle os principais responsáveis, novas
falsidades, documentais ou mesmo com utilização de testemunhas, serão fabricadas,
prejudicando a integridade do processo.

Não se trata de um risco remoto.
Como adiantado, este Juízo, a pedido da autoridade policial, concedeu às

empreiteiras a oportunidade de esclarecerem os fatos e justificarem as transferências às
empresas controladas por Alberto Youssef no diversos inquéritos individuais instaurados.

Para surpresa deste Juízo, parte das empreiteiras omitiu-se, mas, o que é mais
grave, parte delas simplesmente apresentou os contratos e notas fraudulentas nos inquéritos, o
que caracteriza, em tese, não só novos crimes uso de documento falso, mas também tentativa
de justificar os fatos de uma forma fraudulenta perante este Juízo, afirmando como
verdadeiras prestações de serviços técnicos de fato inexistentes.
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No mínimo, apresentando a documentação falsa em Juízo, deveriam ter
esclarecido o seu caráter fraudulento. Jamais poderiam simplesmente apresentar documentos
fraudados ao Judiciário, sem desde logo esclarecer a natureza deles.

Se as empreiteiras, ainda em uma fase inicial da investigação, não se sentiram
constrangidas em apresentar documentos falsos ao Judiciário, forçoso reconhecer que
integridade das provas e do restante da instrução encontra-se em risco sem uma contramedida.

Agregue-se que as empresas investigadas são dotadas de uma capacidade
econômica de grande magnitude, o que lhes concede oportunidade para interferências
indevidas, em várias perspectivas, no processo judicial.

Relata a autoridade policial que emissários das empreiteiras tentaram cooptar,
por dinheiro ou ameaça velada, uma das testemunhas do processo, a referida Meire Bonfim
Pozza (fls. 420-432 da representação).

Os diálogos foram gravados e as tentativas de cooptação e ameaças por um dos
emissários, identificado apenas como 'Edson', são relativamente explícitas, inclusive com
referência reprovável a familiar da testemunha. Referida pessoa afirma, na gravação, estar
agindo a mando das empreiteiras e estaria relacionada a advogados que teriam sido
contratados pelas empreiteiras e inclusive se deslocado para Curitiba, segundo a gravação, em
avião fretado por uma das empreiteiras.

Em depoimentos juntados pela autoridade policial no evento 8 de Meire Bonfim
Pozza, ela relatou que, embora não saiba o nome completo de 'Edson', teria conhecido ele no
escritório do advogado Carlos Alberto Costa e Silva, que teria declarado a ela que teria sido
contratado pelas empreiteiras ('as construtoras me contrataram para auxiliar e fazer o meio de
campo neste caso').

O episódio, bastante grave, ainda necessita, porém, ser mais profundamente
investigado, especialmente buscando-se a identificação e oitiva do referido 'Edson', autor das
ameaças, e a relação deste com Carlos Alberto Costa e Silva.

Há notícia ainda, como divulgado amplamente na imprensa, de que uma das
empreiteiras envolvidas no esquema criminoso teria pago vantagens indevidas a parlamentar
federal já falecido para obstruir o andamento de pretérita Comissão Parlamentar de Inquérito
sobre as atividades da Petrobras, a revelar a ousadia dos investigados e o risco que a
investigação e a instrução sofrem.

Também merece referência, a ilustrar o poder das empreiteiras em cooptar e
corromper agentes públicos, o aludido episódio no qual utilizaram Alberto Youssef para
lograr êxito em 'negociação' para o pagamento de precatório com o Governo do Maranhão,
com graves indícios de pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.

Com o poder econômico de que dispõem, o risco de prejudicarem as
investigações e a instrução ou de obstruírem o processo através da produção de provas falsas
ou da cooptação de testemunhas e mesmo de agentes públicos envolvidos de alguma forma no
processo é real e imediato.

Encontra-se presente igualmente certo risco à aplicação da lei penal. Várias das
empreiteiras, senão todas, tem filiais no exterior, com recursos econômicos também mantidos
no exterior, o que oportuniza aos investigados fácil refúgio alhures, onde podem furtar-se à
jurisdição brasileira.

Recentemente, noticiado em vários veículos de imprensa que parte dos
investigados teria se refugiado no exterior, temeroso de prisões cautelares. Embora esse tipo
de notícia deva ser visto com reservas o fato é que a autoridade aponta, mediante consulta aos
registros de controle de fronteiras da Polícia Federal, que vários dos investigados têm feito
frequentes viagens para fora do país desde agosto deste ano e que alguns inclusive não teriam
voltado (fl. 443 da representação):
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'Cabe ainda destacar, conforme informação anexa, quetrata do fluxo migratório dos
investigados, há diversos deles que tem empreendido viagens constantes ao exterior, como
por exemplo no caso de LEO PINHEIRO, da OAS ENGENHARIA, que tem passado longos
períodos no exterior. Da mesma forma, os executivosda CAMARGO CORREA (JOÃO
RICARDO AULER), AGENOR FRANKLIN MAGALHAES MEDEIROS e PEDROMOROLLO
JUNIOR (OAS ENGENHARIA), bem como SERGIO CUNHA MENDES, da MENDES
JUNIOR ENGENHARIA, que se encontra fora do país desde 14/10/2014 (salvo alguma falha
no sistema de registro migratório). Outrossim, é curioso ainda o fato de que muitos dos
investigados estiveram fora do país no mês de agosto, em períodos coincidentes.'

Comportamento similar tem adotado Fernando Soares, tendo ele, por exemplo,
segundo registros de fronteira, ficado fora do país durante todo o mês de outubro, retornando
no dia 24/10 e deixado novamente o país em 27/10.

Esclareça-se que, em agosto deste ano, surgiram as primeiras notícias sobre
possível colaboração premiada de Paulo Roberto Costa, o que é indicativo de que as viagens
ao exterior estão motivas pelo receio do processo.

Esclareça-se que não se trata de qualquer preconceito em relação a empreiteiras
ou a investigados com elevado poder econômico, mas uma constatação de riscos aos quais o
processo se encontra submetido. É indiferente para a Justiça se o investigado é hipossuficiente
ou afluente, tratando-se aqui apenas de aplicar a lei.

Nesse contexto, de risco a ordem pública, de risco à investigação ou instrução
criminal e de risco à aplicação da lei penal, não vislumbro como substituir de maneira eficaz a
prisão preventiva por medida cautelar substitutiva. Não há, por exemplo, como interromper os
contratos das empresas com a Administração Pública Federal, não há como prevenir
interferências indevidas na produção probatória ou no processo, nem há como, mediante mero
recolhimento de passaportes, prevenir, em país com fronteiras porosas e em relação a
investigados afluentes, fuga ao exterior.

A bem da presunção de inocência, resolvo, porém, limitar a prisão preventiva,
medida drástica, aqueles investigados de maior importância no esquema criminosos, na esteira
da posição adotada pela autoridade policial e pelo MPF.

Sobre este tema, permito-me ainda uma última reflexão.
A assim denominada Operação Lavajato, fruto de um competente trabalho de

investigação e de persecução da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, tem recebido
grande atenção da sociedade civil, inclusive com intensa exposição na mídia. A magnitude
dos fatos tem motivado inclusive manifestações das mais altas autoridades do país a seu
respeito. Chamaram a atenção deste Juízo recentes declarações sobre ela da Exma. Sra.
Presidente da República, Dilma Roussef, e do Exmo. Sr. Senador da República Aécio Neves.
Apesar de adversários políticos na recente eleição presidencial, ambos, em consenso,
afirmaram, na interpretação deste julgador, a necessidade do prosseguimento do processo e a
importância dele para o quadro institucional. Reclamou o Exmo. Sr. Senador, em
pronunciamento na Câmara Alta, pelo 'aprofundamento das investigações e exemplares
punições àqueles que protagonizaram o maior escândalo de corrupção da história deste país'.
Quanto à Exma. Sra. Presidente, declarou, em entrevista a jornal, que as investigações da
Operação Lavajato criaram uma 'oportunidade' para coibir a impunidade no país.
Evidentemente, cabe ao Judiciário aplicar as leis de forma imparcial e independentemente de
apelos políticos em qualquer sentido. Entretanto, os apelos provenientes de duas das mais
altas autoridades políticas do país e que se encontram em campos políticos opostos confirmam
a necessidade de uma resposta institucional imediata para coibir a continuidade do ciclo
delitivo descoberto pelas investigações, tornando inevitável o remédio amargo, ou seja, a
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prisão cautelar.
Ante o exposto, defiro o requerido e decreto, com base no artigo 312 do CPP e

em vista dos riscos à ordem pública, à investigação, à instrução criminal e à aplicação da lei
penal, a prisão preventiva dos seguintes investigados:

1. Eduardo Hermelino Leite, da Construtora Camargo Correa;
2. José Ricardo Nogueira Breghirolli, da OAS;
3. Agenor Franklin Magalhães Medeiros, da OAS;
4. Sergio Cunha Mendes, da Mendes Júnior;
5. Gerson de Mello Almada, da Engevix; e
6. Erton Medeiros Fonseca, da Galvão Engenharia.
Expeçam-se os mandados de prisão preventiva, consignando a referência a esta

decisão e processo, aos crimes do art. 90 da Lei n.º 8.666/1993, do art. 1.º da Lei nº
9.613/1998, e dos arts. 288, 304, 333 (somente pela corrupção ativa de Paulo Roberto Costa)
do CP. Consigne-se nos mandados de prisão o nome e CPF de cada investigado e o endereço
respectivo, com as qualificações da representação policial.

Consigne-se nos mandados que a utilização de algemas fica autorizada na
efetivação da prisão ou no transporte dos presos caso as autoridades policiais imediatamente
responsáveis pelos atos específicos reputem necessário, sendo impossível nesta decisão
antever as possíveis reações, devendo, em qualquer caso, ser observada, pelas autoridades
policiais, a Súmula Vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal.

Consigne-se nos mandados autorização para que os investigados, após a prisão,
sejam transferidos para a prisão em Curitiba/PR.

Autorizo a Polícia Federal a incluir os mandados em difusão vermelha da
Interpol caso não sejam encontrados os investigados para cumprimento da diligência.

A Polícia Federal ainda pleiteou a prisão preventiva de Ricardo Ribeiro Pessoa,
da UTC, de Walmir Pinheiro Santana, da UTC, de Othon Zanoide de Moraes Filho, da
Queiroz Galvão, e de Ildefonso Colares Filho, da Queiroz Galvão. O MPF opinou
desvaforavelmente à prisão preventiva, entendendo prudente a colheita de melhores provas,
mas posicionando-se pela decretação da prisão temporária. Sem embargos dos elementos
probatórios acima apontados acerca do envolvimento, em cognição sumária, deles na prática
de crimes, acolho a posição do MPF no ponto, sem prejuízo de reavaliação ao final do prazo
da temporária, motivo pelo qual denego, por ora, a preventiva, substituindo-a, como abaixo
consignado, pela temporária.

A Polícia Federal ainda pleiteou a prisão preventiva de José Aldemário Pinheiro
Filho, da OAS. O MPF opinou desfavoravelmente à prisão preventiva, entendendo prudente a
colheita de melhores provas, mas posicionando-se pela condução coercitiva para prestação de
depoimentos. Pelos elementos probatórios acima apontados, há, em cognição sumária,
suficientes indícios de autoria, sendo ele apontado tanto por Alberto Youssef como por Paulo
Roberto Costa, além dos outros dois colaboradores, como responsável na empreiteira pelo
cartel. A autoridade policial esclareceu na petição do evento 8 que se trata de Leo Pinheiro, o
que pode ter dado azo a alguma confusão. Por outro lado, há apontamentos de viagens
frequentes dele ao exterior, como acima informado pela autoridade, o que pode colocar a
aplicação da lei penal em risco sem alguma medida cautelar. De todo modo, em vista da
posição do MPF, mas tendo presente os indícios de autoria e riscos acima apontados, resolvo
adotar posição intermediária entre o pretendido pela autoridade policial e pelo MPF,
decretando em substituição a prisão temporária, sem embargo de reavaliação da questão ao
final do prazo.

Também pleiteou a prisão preventiva de Carlos Alberto da Costa Siva, que teria
sido contratado pelas empreiteiras e, segundo a autoridade policial, seria o mandante da
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tentativa de intimidação e cooptação da testemunha Meire Pozza, como acima relatado. Sem
embargo da gravidade do episódio, a relação do autor das ameaças e emissário das
empreiteiras, pessoa identificada como 'Edson', com referida pessoa precisar ser aprofundada,
não havendo ainda elemento probatório suficiente para justificar a prisão preventiva de Carlos
Alberto, sendo esta também a posição do MPF (fl. 73 do parecer). Indefiro, por ora, a prisão
preventiva de Carlos Alberto da Costa Siva, reputando, porém, necessária, em vista da
gravidade da tentativa de intimidação da testemunha e diante dos esclarecimentos prestado
pela autoridade policial na petição do evento 8, a prisão temporária dele.

Além da prisão preventiva, a autoridade policial pleiteou a prisão temporária
para coibir perturbação na colheita da prova.

Ora, cf. análise probatória acima, há prova relevante de que os investigados
teriam se associado para praticar em série crimes de gravidade.

Foi colhida prova relevante no sentido de que os crimes investigados envolvem
uma série de fraudes documentais.

Nessa perspectiva, a prisão temporária mostra-se imprescindível, nos termos do
artigo 1.º, I, Lei n.º 7.960/1989, para assegurar a colheita de provas, afastando os riscos de
ocultação, destruição e falsificação, durante as buscas e apreensões deferidas a seguir.

Não se trata de perspectiva remota. Na própria Operação Lavajato, constatada,
nas buscas iniciais, destruição e ocultação de documentos pelos então investigados Paulo
Roberto Costa e Nelma Kodama.

Além disso, a medida dificultará uma concertação fraudulenta entre os
investigados quanto aos fatos, garantindo que sejam ouvidos pela autoridade policial
separadamente e sem que recebam influências indevidas uns dos outros, como prevê o artigo
191 do CPP.

A medida, por evidente, não tem por objetivo forçar confissões. Querendo,
poderão os investigados permanecer em silêncio durante o período da prisão, sem qualquer
prejuízo a sua defesa.

Assim, atendidos os requisitos do artigo 1.º, I e III, Lei n.º 7.960/1989, sendo a
medida necessária pelas circunstâncias do caso, e observadas as conclusões provisórias
expostas quanto a participação de cada um dos investigados nos crimes, defiro o requerido
pela autoridade policial e pelo MPF e decreto a prisão temporária por cinco dias de:

1) Dalton dos Santos Avancini, da Construtora Camargo Correa;
2) João Ricardo Auler, da Construtora Camargo Correa;
3) Mateus Coutinho de Sá Oliveira, da OAS;
4) Alexandre Portela Barbosa, da OAS;
5) José Aldemário Pinheiro Filho, da OAS
6) Ednaldo Alves da Silva, da UTC;
7) Carlos Eduardo Strauch Albero, da Engevix;
8) Newton Prado Júnior, da Engevix;
9) Otto Garrido Sparenberg, da IESA;
10)Valdir Lima Carreiro, da IESA;
11) Ricardo Ribeiro Pessoa, da UTC;
12) Walmir Pinheiro Santana, da UTC;
13) Othon Zanoide de Moraes Filho, da Queiroz Galvão;
14) Ildefonso Colares Filho, da Queiroz Galvão;
15) Jayme Alves de Oliveira Filho, subordinado de Alberto Youssef;
16) Adarico Negromonte Filho, subordinado de Alberto Youssef; e
17) Carlos Alberto da Costa Siva, emissário das empreiteiras.
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Expeçam-se os mandados de prisão temporária, consignando neles o prazo de
cinco dias, e a referência ao artigo 1.º da Lei n.º 7.960/1989, ao crimes do art. 90 da Lei n.º
8.666/1993, do art. 1.º da Lei nº 9.613/1998, e do arts. 288, 304 e 333 (somente pela
corrupção ativa de Paulo Roberto Costa) do CP. Consigne-se nos mandados de prisão o nome
e CPF de cada investigado e o endereço respectivo.

Consigne-se nos mandados que a utilização de algemas fica autorizada na
efetivação da prisão ou no transporte dos presos caso as autoridades policiais imediatamente
responsáveis pelos atos específicos reputem necessário, sendo impossível nesta decisão
antever as possíveis reações, devendo, em qualquer caso, ser observada, pelas autoridades
policiais, a Súmula Vinculante n.º 11 do Supremo Tribunal Federal.

Pleiteou ainda o MPF a decretação da prisão temporária de Márcio Faria da
Silva e Rogério Santos de Araújo, dirigentes da Odebrecht, o que não foi requerido pela
autoridade policial. Embora haja algumas provas da participação da Odebrecht no cartel de
empresas e no pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos, ela decorre, por ora,
principalmente da palavra dos criminosos colaboradores, sem ainda provas documentais mais
robustas que a amparem. No contexto, entendo que, por ora, quanto a eles, não se justifica a
decretação da prisão temporária, motivo pelo qual indefiro a medida.

Pleiteou ainda o MPF a prisão temporária de Marice Correa de Lima, que
conforme acima já explicitado, teria recebido valores vultosos em espécie de Alberto Youssef
em entrega solicitada pela OAS. Apesar do requerido, entendo que o fato deve ser melhor
esclarecido, não havendo prova que justifique a prisão temporária dela. De todo modo, para
fins investigatórios, autorizarei a medida menos gravosa de sua condução coercitiva para
prestar depoimento.

Pleiteou o MPF, em seu parecer, a prisão temporária de Renato Duque e
Fernando Soares, vulgo Baiano. Como visto acima, Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef
declararam que o mesmo esquema criminoso que desviou e lavou 2% ou 3% de todo contrato
da área da Diretoria de Abastecimento da Petrobras também existia em outras Diretorias,
especialmente na Diretoria de Serviços, ocupada por Renato Duque, e na Diretoria
Internacional, ocupada por Nestor Cerveró. Nestes desvios, atuavam outros operadores que
não Alberto Youssef. Fernando Soares, vulgo Fernando Baiano, estava encarregado da
lavagem e distribuição de recursos para agentes públicos relacionados ao PMDB. Na própria
Diretoria de Abastecimento, 1% era lavado e distribuído por Alberto Youssef, enquanto o
remanescente era lavado e distribuído por outros operadores, como Fernando Soares, vulgo
Fernando Baiano.

Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, da Toyo Setao, e Júlio Gerin de Almeida
Camargo, confirmaram esses fatos e detalhes a respeito do pagamento de valores por
contratos da Petrobras a Renato Duque e a Fernando Soares.

Merece referência o fato ainda o fato de que, nos papéis apreendidos nas buscas
e apreensões, foram encontradas planilhas com menções de valores devidos ou pagos a
Fernando Soares, vulgo Fernando Baiano (FB), como por exemplo, no inquérito 5049557-
14.2013.404.7000, evento 205, arquivo ap-inqpol5, p. 3, 'FB=> R$ 600.000,00 (24?07) + R$
450.000,00 (31/07) + R$ 600.000,00 (09/08) + R$ 500.000,00 (09/09)'.

Embora o depoimento de criminosos colaboradores deva ser visto com reservas,
cumpre destacar que o esquema criminoso, em linhas gerais, encontra confirmação na prova
documental, especialmente, como visto, na prova documental das transferências sem causa
efetuadas em favor de contas controladas por Alberto Youssef por parte das diversas
empreiteiras. Além disso, como já apontado, foram apreendidos, nas buscas, papéis que
apontam para o pagamento de valores expressivos para Fernando Baiano.
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Nessas condições, reputo presente prova suficiente para, nessa fase, acolher o
pedido do MPF quanto à decretação da prisão temporária de Renato de Souza Duque e
Fernando Antônio Falcão Soares, vulgo Fernando Baiano. Expeçam-se os mandados de
prisão temporária, consignando neles o prazo de cinco dias, e a referência ao artigo 1.º da
Lei n.º 7.960/1989, ao crimes do art. 90 da Lei n.º 8.666/1993, do art. 1.º da Lei nº
9.613/1998, e dos arts. 288, 317 e 333 do CP. Consigne-se nos mandados de prisão o nome e
CPF de cada investigado e o endereço respectivo.

Pleiteou a autoridade policial autorização para a condução coercitiva de alguns
investigados para a tomada de seu depoimento (rol na fl. 456 da representação). Medida da
espécie não implica cerceamento real da liberdade de locomoção, visto que dirigida apenas a
tomada de depoimento. Mesmo com a condução coercitiva, mantém-se o direito ao silêncio
dos investigados.

Expeça-se quanto a eles mandado de condução coercitiva, consignando o
número deste feito, a qualificação do investigado e o respectivo endereço extraído da
representação. Consigne-se no mandado que não deve ser utilizada algema, salvo se, na
ocasião, evidenciado risco concreto e imediato à autoridade policial. Expeça-se ainda idêntico
mandado em relação a Marice Correa de Lima, com qualificação e endereço na fl. 72 do
parecer do MPF, em vista do acima já consignado.

Pleiteou a autoridade policial autorização para busca e apreensão de provas nos
endereços dos investigados e de suas entidades ou empresas, tendo o MPF se manifestado
favoravelmente à medida.

O quadro probatório acima apontado é mais do que suficiente para caracterizar
causa provável a justificar a realização de busca e apreensão nos endereços apontados.

Observo, porém, que além dos endereços das empreiteiras já citadas, pleiteou a
autoridade policial também mandados de busca e apreensão em endereço da Odebrecht
Plantas Industriais e Participações e de seus dirigentes Marcio Faria da Silva e Rogértio
Santos de Araújo. Considerando que, embora não tenham ainda sido localizadas provas
documentais de depósitos dela em contas controladas por Alberto Youssef, foi a empresa e
seus dirigentes citada como participante do esquema criminoso do cartel tanto por Alberto
Youssef, como por Paulo Roberto Costa, além dos dois outros colaboradores, há justa causa
para medida investigatória, a busca e apreensão, já que esta não implica em outras restrições
de direito. Então a busca em endereços relacionados à Odebrecht deve também ser deferida.

Assim, expeçam-se, observando o artigo 243 do CPP, mandados de busca e
apreensão, a serem cumpridos durante o dia nos endereços dos investigados e entidades e
empresas envolvidas, especificamente aqueles relacionados na representação da autoridade
policial (fls. 437-439 da representação). Inclua-se ainda os endereços de Renato Duque e
Fernando Soares relacionados na fl. 86 do parecer do MPF, bem como os endereços
adicionais apontados para Engevix na fl. 56 do parecer do MPF e para Queiroz Galvão na fl.
61 do parecer do MPF.

Observo que os endereços são ou dos investigados no presente feito ou das
empresas por eles controladas.

Os mandados terão por objeto a coleta de provas relativa à prática pelos
investigados dos crimes de cartel ou de frustração à licitação, crimes de lavagem de dinheiro,
de corrupção e de falsidade, além dos crimes antecedentes à lavagem de dinheiro,
especificamente:

- registros e livros contábeis, formais ou informais, recibos, agendas, ordens de
pagamento e documentos relacionamentos a manutenção e movimentação de contas no Brasil
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e no exterior, em nome próprio ou de terceiros;
- HDs, laptops, pen drives, smartphones, arquivos eletrônicos, de qualquer

espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, dos investigados ou de suas empresas, quando
houver suspeita que contenham material probatório relevante, como o acima especificado;

- arquivos eletrônicos com a contabilidade em meio digital das empreiteiras e
documentos relacionados com a contratação das empresas de fachada investigadas
(especialmente MO Consultoria, GDF Investimentos, RCI Software, e Empreiteira Rigidez,
entre outras);

- valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual ou
superior a R$ 100.000,00 ou USD 100.000,00 e desde que não seja apresentada prova
documental cabal de sua origem lícita (nas residências dos investigados apenas e não nas
empresas).

Consigne-se nos mandados, em seu início, o nome dos investigados ou da
empresa ou entidade e os respectivos endereços, cf. especificação feita pela autoridade
policial na representação.

No desempenho desta atividade, poderão as autoridades acessar dados
armazenados em eventuais computadores, arquivos eletrônicos de qualquer natureza,
inclusive smartphones, que forem encontrados, com a impressão do que for encontrado e, se
for necessário, a apreensão, nos termos acima, de dispositivos de bancos de dados, disquetes,
CDs, DVDs ou discos rígidos. Autorizo desde logo o acesso pelas autoridades policiais do
conteúdo dos computadores no local das buscas e de arquivos eletrônicos apreendidos, mesmo
relativo a comunicações eventualmente registradas. Autorizo igualmente o arrombamento de
cofres caso não sejam voluntariamente abertos. Consigne-se estas autorizações específica no
mandado.

As diligências deverão ser efetuadas simultaneamente e se necessário com o
auxílio de autoridades policiais de outros Estados, peritos ou ainda de outros agentes públicos,
incluindo agentes da Receita Federal.

Considerando a dimensão das diligências, deve a autoridade policial responsável
adotar postura parcimoniosa na sua execução, evitando a colheita de material desnecessário
ou que as autoridades públicas não tenham condições, posteriormente, de analisar em tempo
razoável.

Deverá ser encaminhado a este Juízo, no prazo mais breve possível, relato e
resultado das diligências.

Desde logo, autorizo a autoridade policial a promover a devolução de
documentos e de equipamentos de informática se, após seu exame, constatar que não
interessam à investigação ou que não haja mais necessidade de manutenção da apreensão, em
decorrência do término dos exames. Igualmente, fica autorizado a promover, havendo
requerimento, cópias dos documentos ou dos arquivos eletrônicos e a entregá-las aos
investigados, as custas deles.

A competência se estabelece sobre crimes e não sobre pessoas ou
estabelecimentos. Assim, em princípio, reputo desnecessária a obtenção de autorização para a
busca e apreensão do Juízo do local da diligência. Esta só se faz necessária quando
igualmente necessário o concurso de ação judicial (como quando se ouve uma testemunha ou
se requer intimação por oficial de justiça). A solicitação de autorização no Juízo de cada
localidade colocaria em risco a simultaneidade das diligências e o seu sigilo, considerando a
multiplicidade de endereços e localidades que sofrerão buscas e apreensões.

Pleiteou a autoridade policial o sequestro de ativos mantidos pelas empresas e
investigados em suas contas correntes.
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Autorizam os artigos 125 do CPP e o artigo 4.º da Lei n.º 9.613/1998 o
sequestro do produto do crime.

Viável, assim, o decreto do bloqueio dos ativos financeiros dos investigados e
das empreiteiras.

O esquema criminoso em questão gerou ganhos ilícitos às empreiteiras e aos
investigados, justificando-se a medida para privá-los do produto de suas atividades
criminosas.

Não importa se tais valores, nas contas bancárias, foram misturados com valores
de procedência lícita. O sequestro e confisco podem atingir tais ativos até o montante dos
ganhos ilícitos.

Considerando os valores milionários dos supostos crimes, resolvo decretar o
bloqueio das contas de todos os investigados até o montante de vinte milhões de reais.

Defiro, portanto, o requerido e decreto o bloqueio dos ativos mantidos em
contas e investimentos bancários dos seguintes investigados:

1) EDUARDO HERMELINO LEITE, CPF 85.968.148-33;
2) DALTON DOS SANTOS AVANCINI, CPF 94.948.488-10;
3) JOÃO RICARDO AULER, CPF 742.666.088-53;
4) JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI 268.462.448-83;
5) JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO 78.105.635-72;
6) AGENOR FRANKLIN MAGALHAES MEDEIROS 63.787.575-34;
7) RICARDO RIBEIRO PESSOA 63.870.395-68;
8) WALMIR PINHEIRO SANTANA 261.405.005-91;
9) SÉRGIO CUNHA MENDES 311.654.356-91;
10) GERSON DE MELLO ALMADA 673.907.068-72;
11) OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO 010.975.198-13;
12) ILDEFONSO COLARES FILHO 016.554.933-53;
13) VALDIR LIMA CARREIRO 017.353.909-25;
14) ERTON MEDEIROS FONSECA 065.579.318-65;
15) FERNANDO ANTONIO FALCAO SOARES 490.187.015-72; e
16) RENATO DE SOUZA DUQUE 510.515.167-49. e
Decreto ainda o bloqueio dos ativos das seguintes empresas de Fernando Soares

e de Renato Duque, observando que as de Fernando foram explicitamente citadas como tendo
recebido valores indevidos e que a investigação revelou modus operandi consistente na
utilização de empresas de consultoria para recebimento de propina:

1) TECHNIS PLANEJAMENTO E GESTAO EM NEGOCIO,
08.294.314/0001-56;

2) HAWK EYES ADMINISTRACAO, 03.270.223/0001-67;
3) D3TM - CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA, CNPJ

15.839.450/0001-40.
Quanto ao bloqueio das contas das próprias empreiteiras, entendo que a

recuperação dos valores provenientes do crime deverá ser feita de outra maneira do que a
pretendida pelo MPF e pela Polícia Federal.

Considerando a magnitude dos crimes e o tempo pelo qual se estenderam, não
há condições de bloquear de imediato 5% ou 10% do montante dos contratos celebrados com
a Petrobras ou mesmo sobre estimado ganho ilícito da empresa, sob pena de imediatos
problemas de liquidez e de possível quebra das empresas, sendo de se lembrar que tratam-se
da maiores empreiteiras do país e ainda envolvidas em diversas obras públicas espalhadas no
território nacional, com o que a medida teria impactos significativos também para terceiros.
Melhor focar, no presente momento, a recuperação dos ativos sobre os dirigentes responsáveis
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pelos crimes, sem prejuízo de futuras medidas contra as empresas.
Os bloqueios serão implementados, pelo BacenJud quando da execução dos

mandados de busca e de prisão. Junte-se oportunamente o comprovante aos autos.
Observo que a medida ora determinada apenas gera o bloqueio do saldo do dia

constante nas contas ou nos investimentos, não impedindo, portanto, continuidade das
atividades das empresas ou entidades, considerando aquelas que eventualmente exerçam
atividade econômica real. No caso das pessoas físicas, caso haja bloqueio de valores atinentes
à salários, promoverei, mediante requerimento, a liberação.

As considerações ora realizadas sobre as provas tiveram presente a
necessidade de apreciar o cabimento das prisões, buscas e sequestros, requeridos, tendo sido
efetuadas em cognição sumária. Por óbvio, dado o caráter das medidas, algum
aprofundamento na valoração e descrição das provas é inevitável, mas a cognição é prima
facie e não representa juízo definitivo sobre os fatos, as provas e as questões de direito
envolvidas, algo só viável após o fim das investigações e especialmente após o contraditório.

Quanto ao pedido de compartilhamento das provas colhidas com outros órgãos
da Administração Federal, como Receita Federal, Tribunal de Contas da União, Controladoria
Geral da União e CADE, decidirei oportunamente. Desde logo, sendo pertinente, autorizo a
participação de agentes desses órgãos nas investigações e buscas e apreensões.

Decreto o sigilo sobre esta decisão e sobre os autos dos processos até a
efetivação das prisões e das buscas e apreensões. Efetivadas as medidas, não sendo mais ele
necessário para preservar as investigações, fica levantado o sigilo. Entendo que, considerando
a natureza e magnitude dos crimes aqui investigados, o interesse público e a previsão
constitucional de publicidade dos processos (artigo 5º, LX, CF) impedem a imposição da
continuidade de sigilo sobre autos. O levantamento propiciará assim não só o exercício da
ampla defesa pelos investigados, mas também o saudável escrutínio público sobre a atuação
da Administração Pública e da própria Justiça criminal.

Ciência à autoridade policial e ao MPF desta decisão.
Expedidos os mandados, entreguem-se os mesmos à autoridade policial.

Curitiba/PR, 10 de novembro de 2014.

Sergio Fernando Moro
Juiz Federal

Documento eletrônico assinado por Sergio Fernando Moro, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de
março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.jfpr.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php, mediante o preenchimento do código
verificador 8834574v3 e, se solicitado, do código CRC 94A0AF84.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): Sergio Fernando Moro
Data e Hora: 10/11/2014 11:07
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PEDIDO  DE  LIBERDADE  PROVISÓRIA  COM  OU  SEM  FIANÇA  Nº  5078362
40.2014.404.7000/PR

REQUERENTE : GERSON DE MELLO ALMADA
ADVOGADO : Débora Gonçalves Perez

: Fábio Tofic Simantob
: RODRIGO SANCHEZ RIOS

REQUERIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Tratase  de  pedido  de  revogação  da  prisão  preventiva  de  Gerson  de  Mello
Almada, Vice Presidente da Engevix Engenharia S/A.

A  preventiva  foi  decretada  em  10/11/2014  no  processo  5073475
13.2014.404.7000.

A  Defesa  alega,  em  síntese,  que  não  estão  presentes  os  pressupostos  e
fundamentos da prisão preventiva em relação a Gerson de Mello Almada. Requer, ao final, a
aplicação de medidas cautelares alternativas ou a revogação da prisão cautelar.

Ouvido,  o  MPF  manifestouse  pelo  indeferimento  do  requerido  (evento  8),
reiterando estarem presentes os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva. Reportase
ainda a Relatório do COAF que revelaria a remessa de R$ 8.500.000,00 pelo investigado na
véspera da efetivação da prisão do investigado.

Solicitei esclarecimentos ao MPF e à Defesa, tendo eles sido prestados (eventos
16 e 19).

Vieram os autos conclusos.
Quanto  aos  pressupostos  e  fundamentos  da  prisão  preventiva  de  Gerson  de

Mello Almada, reportome ao exame das questões de fato, de provas e de direito já realizadas
na decisão de 10/11/2014 no processo 507347513.2014.404.7000 (evento 10).

Não é o caso aqui de reiterálas.
Caberia rever a prisão preventiva apenas com base em fatos novos.
Desde então, o fato mais relevante foi o resultado significativo do bloqueio de

ativos  ordenado  por  este  Juízo  (bloqueio Bacenjud,  de R$  22.616.150,27),  discrepando  em
relação a vários outros investigados cujo resultado foi bastante modesto.

O fato é insuficiente para justificar a revogação da preventiva.
Há  provas,  em  cognição  sumária,  de  um  esquema  criminoso  duradouro  e

sistemático  para  frustrar  licitações  da  Petrobras,  impor  preços  em  contratos  públicos  sem
concorrência  real,  lavar  recursos obtidos com tais crimes e, com eles, efetuar  remunerações
contínuas a agentes públicos, inclusive a Diretores e gerentes da Petrobrás S/A.

Tais crimes seriam perpetrados por um cartel de empresas, do qual faria parte a
empreiteira Engevix Engenharia S/A.

Além dos crimes praticados via cartel, aparentam existir  iniciativas criminosas
isoladas das empreiteiras, ou seja, crimes similares perpetrados mesmo fora do cartel.

Os agraciados não seriam somente Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa. Há
provas,  em  cognição  sumária,  de  que  outros  agentes  públicos  e  intermediadores  foram
beneficiados,  como  descrito  na  decisão  referida,  sendo  de  se  destacar  que,
supervenientemente  à  preventiva,  a  Galvão  Engenharia,  outra  das  empresas  do  cartel,  já
admitiu  pagamentos  à  Diretoria  de  Serviços  entre  2010  a  2014  (evento  360  do  processo
507347513.2014.404.7000).
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A  admissão  parcial  dos  fatos  por  parte  dos  investigados,  aliás,  reforça  os
pressupostos da preventiva.

Portanto,  permanecem  hígidos  os  pressupostos  da  preventiva,  boa  prova  de
materialidade e autoria.

No que se refere aos fundamentos, também remanescem presentes.
O principal objetivo da preventiva foi desmantelar esquema criminoso de grande

magnitude e que perdurava por anos.
Não  é  possível  olvidar  o  quadro  geral.  Não  se  tratam  de  crimes  perpetrados

apenas  pela Engevix Engenharia  S/A, mas  de  atos  criminosos  praticados  no  âmbito  de  um
cartel  de  empresas  do  qual  ela  faria  parte,  e  que  vem  atuando  há  anos,  com  grave  lesão  à
Administração Pública.

Como  já  consignado  na  decisão  anterior,  a  empresa  Engevix,  como  líder  do
Consórcio  RNEST,  um  dos  responsáveis  pelas  obras  na  Refinaria  Abreu  e  Lima,  realizou
depósitos  de  R$  3.260.349,00  na  conta  da  MO  Consultoria.  Também  há  depósitos  de  R$
416.400,00 na GFD Investimentos e, já na condição de líder do Consórcio Integradora URC,
de R$ 3.214.536,44 na conta da Empreiteira Rigidez. As  três  empresas  são controladas por
Alberto Youssef.

Foram ainda interceptadas mensagens eletrônicas trocadas entre Carlos Alberto
Pereira  da  Costa,  representante  formal  da  GFD  Investimentos  e  subordinado  de  Alberto
Youssef, e agentes da Engevix acerca dos contratos, notas fiscais e pagamentos, isso mesmo
neste ano de 2014 (fls. 316330 da representação policial).

Uma  mensagem  diz  respeito  a  contrato  celebrado  em  07/01/2014  entre  a
Engevix  e  a  GFD  Investimentos,  indicando  que  a  relação  entre  Alberto  Youssef  e  a
empreiteira  perdurou  até  este  ano  de  2014,  prosseguindo mesmo  depois  da  saída  de  Paulo
Roberto Costa  da Diretoria  de Abastecimento da Petrobrás. Os pagamentos  contratados  até
15/12/2014 restaram prejudicados, obviamente apenas pela descoberta do esquema criminoso
e a prisão cautelar de Alberto Youssef.

A atualidade do esquema criminoso, além de demonstrada na decisão do evento
10, foi reforçada pela prova superveniente, acima já referida, da realização, segundo afirma a
Galvão Engenharia, de pagamentos a emissário da Diretoria de Serviço da Petrobrás que se
estenderam até mesmo a 24/06/2014, ou seja, quando as investigações da assim denominada
Operação Lavajato já haviam ganho notoriedade.

O fato indica que nem mesmo a descoberta parcial do esquema criminoso, com
prisão de parte dos envolvidos, e intensa divulgação na imprensa, foi suficiente para estancar
o ciclo de crimes.

A  Engevix  Engenharia  faria  parte  do  cartel  de  empresas.  Conforme
levantamento feito pela autoridade policial, as empresas do grupo e consórcios dos quais teria
feito parte teriam celebrado contratos com a Petrobrás de cerca de R$ 4.177.530.850,44, entre
2007 a 2014.

Consta  sua  contratação  nesse  período  pela  Petrobrás  por  dispensa  ou
inexigibilidade de licitação ou pela modalidade de convite, o que é consistente com o modus
operandi do cartel de empreiteiras (fls. 296302 da representação policial, evento 1, processo
507347513.2014.404.7000).

O próprio investigado ainda admitiu a atualidade do vínculo da empresa com a
Petrobras S/A.

Segundo  informado  pela  Defesa  por  solicitação  deste  Juízo  (evento  20),  a
Engevix  Engenharia  tem  contratos  vigentes  com  a  Petrobrás,  por  exemplo,  inclusive  na
Refinaria Abreu e Lima, exatamente uma daquelas em relação às quais há fundada suspeita de
superfaturamento e de frustração da licitação pela cartelização.
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Além  de  contratos  atuais  com  a  Petrobrás,  a  Defesa,  atendendo  à  solicitação
deste  Juízo,  informou  os  contratos  mantidos,  atualmente,  com  outras  entidades  da
Administração Pública direta ou indireta, quer federal, estadual ou municipal (evento 20). O
rol  é  bastante  impressionante,  revelando  que  a  Engevix  Engenharia  é  uma  das  maiores
empreiteiras do país, com inúmeros contratos milionários com o Poder Público.

O fato em si não é ilícito, antes digno de elogio, mas incrementa o risco à ordem
pública já reconhecido por este Juízo na decisão da preventiva.

Com efeito, as provas dos autos apontam, em cognição sumária, para existência
de um quadro de corrupção e de  lavagem de dinheiro  sistêmico e que  se estende por  anos,
destinado a lesar licitações da Administração Pública e a inflar preços de contratos públicos,
com posterior lavagem e pagamento de propinas a agentes públicos.

Há indícios, outrossim, que os crimes transcenderam a Petrobrás, como pode ser
ilustrado  por  tabela  com  cerca  de  750  obras  públicas,  nos  mais  diversos  setores  de
infraestrutura, algumas da responsabilidade da Engevix Engenharia, e que foi apreendida com
Alberto Youssef (evento 192 do inquérito 504955714.2013.404.7000). Na tabela, relacionada
obra  pública,  a  entidade  pública  contratante,  a  proposta,  o  valor,  e  o  cliente  do  referido
operador,  sendo  este  sempre  uma  empreiteira,  ali  também  indicado  o  nome  da  pessoa  de
contato  na  empreiteira.  Embora  a  investigação  deva  ser  aprofundada  quanto  a  este  fato,  é
perturbadora a apreensão desta tabela nas mãos de Alberto Youssef, sugerindo que o esquema
criminoso de fraude à licitação, sobrepreço e propina vai muito além da Petrobrás.

Os  crimes,  quer  praticados  através  de  cartel  de  empresas,  quer  produto  de
iniciativa individual de cada empresa, revelam quadro extremamente grave em concreto.

Não se pode excluir a possibilidade do mesmo modus operandi ter sido ou estar
sendo adotado em outros contratos da Engevix Engenharia com outras empresas ou entidades
públicas.

Com  efeito,  grande  parte  do  esquema  criminoso  permanece  ainda  encoberto,
sem que se tenha certeza de que todos os responsáveis serão identificados e todo o dinheiro
desviado recuperado.

O  que  interessa  juridicamente  é  a  constatação  da  magnitude  e  duração  do
esquema  criminoso,  bem  como  a  sua  atualidade,  a  reclamar,  lamentavelmente,  o  remédio
amargo da prisão cautelar, a fim de proteger a ordem pública e a sociedade, da reiteração e
continuidade desses crimes.

Do contrário, terseá o prosseguimento de tudo, sem reação do Poder Público.
Portanto,  mais  do  que  nunca,  a  prisão  preventiva  se  impõe  a  bem  da  ordem

pública,  para  interromper  e  prevenir  a  continuidade  da  prática  de  crimes  graves  contra  a
Administração Pública e de lavagem de dinheiro.

Recentemente, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de habeas
corpus  impetrado  em  favor  de  subordinado  de  Alberto  Youssef,  além  de  reiterar  o
entendimento da competência deste Juízo para os processos da assim denominada Operação
Lavajato,  consignou,  por  unanimidade,  a  necessidade  da  preventiva  em  vista  dos  riscos  à
ordem  pública,  Relator,  o  eminente  Ministro  Newton  Trisotto  (Desembargador  Estadual
convocado):

'PENAL.  PROCESSO  PENAL.  CONSTITUCIONAL.  HABEAS  CORPUS  IMPETRADO  EM
SUBSTITUIÇÃO A  RECURSO  PRÓPRIO.  OPERAÇÃO  'LAVA  JATO'.  PACIENTE  PRESO
PREVENTIVAMENTE E DEPOIS DENUNCIADO POR INFRAÇÃO AO ART. 2º DA LEI N.
12.850/2013;  AOS  ARTS.  16,  21,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  E  22,  CAPUT  E  PARÁGRAFO
ÚNICO,  TODOS  DA  LEI  N.  7.492/1986,  NA  FORMA  DOS  ARTS.  29  E  69,  AMBOS  DO
CÓDIGO PENAL; BEM COMO AO ART. 1º, CAPUT, C/C O § 4º, DA LEI N. 9.613/1998,
NA  FORMA  DOS  ARTS.  29  E  69  DO  CÓDIGO  PENAL.  HABEAS  CORPUS  NÃO
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CONHECIDO.
01. De ordinário, a competência para processar e julgar ação penal é do Juízo do  'lugar em
que  se  consumar  a  infração  '  (CPP,  art.  70,  caput).  Será  determinada,  por  conexão,  entre
outras  hipóteses,  'quando  a  prova  de  uma  infração  ou  de  qualquer  de  suas  circunstâncias
elementares  influir  na prova de outra  infração  '  (art.  76,  inc.  III).Os  tribunais  têm decidido
que: I) 'Quando a prova de uma infração influi direta e necessariamente na prova de outra há
liame  probatório  suficiente  a  determinar  a  conexão  instrumental  ';  II)  'Em  regra  a  questão
relativa à existência de conexão não pode  ser analisada em habeas corpus porque demanda
revolvimento  do  conjunto  probatório,  sobretudo,  quando  a  conexão  é  instrumental;  todavia,
quando o impetrante oferece prova préconstituída, dispensando dilação probatória, a análise
do pedido é possível ' (HC 113.562/PR, Min. Jane Silva, Sexta Turma, DJe de 03/08/09).
02. Ao princípio constitucional que garante o direito à  liberdade de  locomoção  (CR, art. 5º,
LXI)  se  contrapõe  o  princípio  que  assegura  a  todos  direito  à  segurança  (art.  5º,  caput),  do
qual  decorre,  como  corolário  lógico,  a  obrigação  do  Estado  com  a  'preservação  da  ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio ' (CR, art. 144).Presentes os requisitos
do  art.  312  do  Código  de  Processo  Penal,  a  prisão  preventiva  não  viola  o  princípio  da
presunção  de  inocência.  Poderá  ser  decretada  para  garantia  da  ordem  pública    que  é  a
'hipótese  de  interpretação  mais  ampla  e  flexível  na  avaliação  da  necessidade  da  prisão
preventiva.  Entendese  pela  expressão  a  indispensabilidade  de  se  manter  a  ordem  na
sociedade,  que,  como  regra,  é  abalada  pela  prática  de  um  delito.  Se  este  for  grave,  de
particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando
àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de
insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente  '  (Guilherme de Souza
Nucci). Conforme Frederico Marques, 'desde que a permanência do réu, livre ou solto, possa
dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao meio social, cabe
ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública '.
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 51.072, Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe de 10/11/14) e o Supremo Tribunal Federal  têm proclamado que  'a necessidade
de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra
se  no  conceito  de  garantia  da  ordem pública,  constituindo  fundamentação  cautelar  idônea  e
suficiente  para  a  prisão  preventiva'  (STF,  HC  n.  95.024,  Min.  Cármen  Lúcia;  Primeira
Turma, DJe de 20.02.09).
03. Havendo fortes indícios da participação do investigado em 'organização criminosa' (Lei n.
12.850/2013),  em  crimes  de  'lavagem  de  capitais'  (Lei  n.  9.613/1998)  e  'contra  o  sistema
financeiro nacional (Lei n. 7.492/1986), todos relacionados a fraudes em processos licitatórios
das  quais  resultaram  vultosos  prejuízos  a  sociedade  de  economia  mista  e,  na  mesma
proporção,  em  seu enriquecimento  ilícito  e de  terceiros,  justificase a decretação da prisão
preventiva como garantia da ordem pública. Não há como substituir a prisão preventiva por
outras medidas  cautelares  (CPP,  art.  319)  'quando  a  segregação  encontrase  justificada  na
periculosidade  social  do  denunciado,  dada  a  probabilidade  efetiva  de  continuidade  no
cometimento da grave  infração denunciada  '  (RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).
04. Habeas corpus não conhecido.'  (HC 302.605/PR  Rel. Min. Newton Trisotto  5.ª Turma
do STJ  un.  25/11/2014)

Sendo esse o posicionamento específico da nossa Corte de Cassação em relação
aos  operadores  do  esquema  de  lavagem  de  dinheiro,  como,  v.g.,  João  Procópio  Junqueira
Pacheco, importante subordinado de Alberto Youssef, tanto mais a preventiva se justifica em
relação aos verdadeiros responsáveis, em uma das pontas, por todo o esquema criminoso, ou
seja, os controladores das empreiteiras e responsáveis diretos pela criação e manutenção dele.

Portanto,  presente,  em  relação  ao  ora  Requerente,  Gerson  de Mello  Almada,
fundamento  para  a  preventiva,  risco  a  ordem pública,  sendo  este  apenas  reforçado  desde  a
decisão da prisão cautelar.

Também reputo presentes, como descritos naquela decisão, riscos à instrução e à
aplicação da lei penal.
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Não se deve olvidar o quadro geral, que revela a atuação conjunta do cartel de
empreiteiras  na  prática  dos  crimes,  com  riscos  de  também  ação  coletiva  para  obstruir  o
processo,  como  foi  ilustrado  pelo  comportamento  coletivo  de  produzir  e  apresentar
documentos  fraudulentos  a  este  Juízo,  aqui  incluída  atuação  específica  da  Engevix
Engenharia, e pela tentativa de cooptação de testemunha durante a investigação.

Com  efeito,  como  descrito  na  decisão  anterior,  as  empreiteiras  não  só
produziram documentos falsos, contratos com as empresas de Alberto Youssef, para acobertar
os pagamentos criminosos, mas os apresentaram a este Juízo como verdadeiros, sem qualquer
ressalva ou informação quanto ao seu caráter fraudulento.

Este também o caso da Engevix, que, em petições de 27/10/2014 nos inquéritos
504486620.2014.404.7000 e 505384568.2014.404.7000 (eventos 25 e 24, respectivamente),
apesar  de  confirmar  a  realização  de  diversos  depósitos  em  contas  controladas  por  Alberto
Youssef  (total  de  cerca  de  R$  6.672.616,00),  não  teve  qualquer  receio  em  apresentar
documentos, pelo que revelam as investigações, fraudados ao Judiciário e ainda afirmar que
os pagamentos teriam sido por serviços efetivamente prestados de 'estratégia organizacional,
recomendações  sobre  como  encaminhar  demandas  e  formular  propostas  ao  cliente,  e  vice
versa,  sugestões  acerca de  como encaminhar  as  inúmeras  exigências  e  demandas vindas da
Petrobras'.

A única especialidade conhecida de Alberto Youssef é lavagem de dinheiro e a
ampla  defesa  não  vai  ao  ponto  de  autorizar  a  apresentação  de  documentos  fraudulentos  ao
Judiciário,  ainda  mais  sem  qualquer  ressalva  e,  ao  contrário,  com  afirmação  de  sua
veracidade.

Se  a  empreiteira  e  o  investigado  não  têm  receio  em  apresentar  documentos
fraudulentos ao Juízo, como se verdadeiros  fossem, sendo de se observar que sequer houve
retificação  posterior  à  prisão  acerca  deste  fato,  forçoso  reconhecer  que  a  investigação  e  a
instrução encontramse em risco de sofrerem novas intervenções fraudulentas.

Com  o  poder  econômico  de  que  dispõem,  o  risco  das  empreiteiras,  agindo
individual ou coletivamente, prejudicarem as investigações e a instrução ou de obstruírem o
processo através da produção de provas falsas ou da cooptação de testemunhas e mesmo de
agentes públicos envolvidos de alguma forma no processo é real e imediato.

Quanto ao risco à aplicação da lei penal, o poderio econômico das empreiteiras,
inclusive  com  filiais  e  amplos  recursos  econômicos no  exterior,  oportuniza  aos  investigado
fácil refúgio alhures.

Embora o bloqueio de ativos de vinte milhões de reais minore o risco de fuga, a
constatação  de  que  o  investigado  dispõe  de  amplos  ativos  no  exterior,  inclusive
empreendimento hoteleiro, para o qual, segundo afirma, teria enviado R$ 15.871.000,00 dias
antes da efetivação da prisão, confirma que tem meios de se refugiar no exterior sem maiores
dificuldades.

Nesse contexto, de  risco a ordem pública, de  risco à  investigação ou  instrução
criminal e de risco à aplicação da lei penal, não vislumbro como substituir de maneira eficaz a
prisão preventiva por medida cautelar alternativa.

Não  é  suficiente  afastar  o  investigado  do  comando  da  empresa,  pois  não  há
como controlar ou prevenir a continuidade da interferência dele na gestão da empresa ou dos
contratos.  Mera  ordem  judicial  nesse  sentido,  sem  possibilidade  real  de  controle  ou
fiscalização, nada significaria.

A única alternativa eficaz para afastar o risco à ordem pública seria suspender os
atuais  contratos  da  Engevix  Engenharia  com  a  Petrobras  e  com  outras  entidades  da
Administração Pública direta ou indireta, em todos os três âmbitos federativos. Somente dessa
forma, ficaria afastado, de forma eficaz, o risco de repetição dos crimes.
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Entretanto,  essa  alternativa  não  é  provavelmente  desejada  pelo  investigado  ou
por  sua  empresa  e  teria,  sem  cautelas,  impactos  negativos  para  terceiros,  como  demais
empregados e para aqueles dependentes ou beneficiados pelas obras públicas em andamento.

A prisão cautelar do investigado, até o momento identificado como o principal
responsável  na  Engevix  Engenharia  pela  prática  dos  crimes,  se  impõe  para  prevenir  a
continuidade  do  ciclo  delituoso,  alertando  não  só  a  ele,  mas  também  à  empresa  das
consequências da prática de crimes no âmbito de seus negócios com a Administração Pública.
Necessário,  infelizmente, advertir com o remédio amargo as empreiteiras de que essa forma
de  fazer  negócios  com  a  Administração  Pública  não  é  mais  aceitável    nunca  foi,  na
expectativa de que abandonem tais práticas criminosas.

Não  vislumbro  ainda  como,  com  medidas  alternativas,  prevenir  novas
interferências indevidas no processo, como a produção de outros documentos falsos, máxime
quando não se tem ainda ciência de toda a dimensão dos crimes, e mesmo prevenir o risco à
aplicação  da  lei  penal  mediante  mero  recolhimento  de  passaportes,  considerando  nossas
fronteiras porosas e a capacidade econômica dos investigados.

Enfim, em que pese o diligente trabalho do defensor, reputo ainda presentes os
pressupostos e  fundamentos da preventiva, não sendo possível nesse momento revogála ou
substituíla de maneira eficaz por outras medidas cautelares.

Registro,  por  fim,  que  a  liminar  liberatória  concedida  pelo  eminente Ministro
Teori Zavascki no HC 125.555 ao coinvestigado Renato de Souza Duque, embora mereça o
máximo  respeito,  não  contém  fundamentos  que  possam  ser  estendidos  à  prisão  decretada
contra o ora investigado, já que este foi preso preventivamente não só pelo risco à aplicação
da lei penal, mas também pelo risco à instrução e à ordem pública.

Indefiro, portanto, o  requerido,  reportandome no mais ao  já  fundamentado na
decisão de 10/11/2014 do processo 507347513.2014.404.7000 (evento 10).

As considerações ora realizadas sobre as provas tiveram presente a necessidade
de  apreciar  o  pedido  de  revogação  da  prisão  cautelar,  tendo  sido  efetuadas  em  cognição
sumária.  Por  óbvio,  dado  o  caráter  da  medida,  algum  aprofundamento  na  valoração  e
descrição  das  provas  é  inevitável,  mas  a  cognição  é  prima  facie  e  não  representa  juízo
definitivo sobre os fatos, as provas e as questões de direito envolvidas, algo só viável após o
fim das investigações e especialmente após o contraditório.

Ciência  ao  MPF  e  à  Defesa.  Juntese,  por  oportuno,  cópia  desta  decisão  no
processo 507347513.2014.404.7000.

Curitiba/PR, 03 de dezembro de 2014.

Sergio Fernando Moro
Juiz Federal

Documento eletrônico assinado por Sergio Fernando Moro, Juiz Federal, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de
março de 2010. A conferência daautenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.jfpr.jus.br/gedpro/verifica/verifica.php, mediante o preenchimento do código
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verificador 8870897v6 e, se solicitado, do código CRC C95247D1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): Sergio Fernando Moro
Data e Hora: 03/12/2014 16:03
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Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA “OPERAÇÃO LAVA JATO”

EXCELENTÍSSIMO  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA  SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR

Autos  nº  5053845-68.2014.404.7000 e  5044866-20.2014.404.7000  (IPL  referente  à

ENGEVIX),  5049557-14.2013.404.7000  (IPL  originário),  5073475-13.2014.404.7000

(Buscas e Apreensões) e conexos

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  seus  Procuradores  da

República  signatários,  no  exercício  de  suas  atribuições  constitucionais  e  legais,

comparecem,  respeitosamente,  perante  Vossa  Excelência,  com  base  no  inquérito

policial em epígrafe e com fundamento no art. 129, I, da Constituição Federal, para

oferecer 

DENÚNCIA em face de:

ALBERTO  YOUSSEF  [YOUSSEF] (atuou  como  doleiro  e  operador,
esperando-se hoje que colabore com a Justiça após validação de acordo
de colaboração pendente de homologação), brasileiro, casado, filho de
Kalim Youssef e Antonieta Youssef, nascido em 06/10/1967, natural de
Londrina/PR,  segundo  grau  completo,  empresario,  RG
35064702/SSSP/PR,  CPF 532050659-72, residente na Rua Doutor Elias
Cesar,  155,  ap.  601,  bairro  Jd.  Petropolis,  Londrina/PR,  atualmente
recolhido na Polícia Federal de Curitiba;

PAULO  ROBERTO  COSTA  (ex-Diretor  de  Abastecimento  da
PETROBRAS), brasileiro, casado, nascido em 01/01/1954, filho de Paulo
Bachmann  Costa  e  Evolina  Pereira  da  Silva  Costa,  natural  de  Monte
Alegre/PR,  instrução,  instrução  terceiro  grau  completo,  profissão
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Engenheiro, portador do documento de idade nº 1708889876/CREA/RJ,
CPF 302612879-15, com endereço na Rua Ivando de Azambuja, casa 30,
condomínio Rio Mar IX, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, atualmente
recolhido em prisão domiciliar no Rio de Janeiro/RJ;

WALDOMIRO DE OLIVEIRA  (atuou como operador), conhecido “Bom
Velhinho”, brasileiro,  casado,  nascido em 18/07/1943, natural de Santa
Cruz do Rio Pardo/SP, filho de Manoel de Oliveira e Arlinda Candida de
Oliveira, aposentado, CPF 253.798.098-4, residente na Estrada Municipal
Benedito  Antonio  Ragani,  2300,  Chácara  Recanto  Três  Corações,
Pinheirinho, CEP 13250-00, Itatiba/SP; 

CARLOS  ALBERTO  PEREIRA  DA  COSTA   (Administrador  da  GFD
Investimentos  Ltda.),  brasileiro,  divorciado,  nascido  em  11/12/1969,
natural  de  São  Paulo/SP,  filho  de  Arare  Pereira  da  Costa  e  Oraide
Faustino da Silva, advogado, CPF 613.408.806-44, residente na Alameda
dos Guatás, 1367, apartamento 111, Saúde, CEP 4053043, São Paulo/SP;

ENIVALDO  QUADRADO (responsável  pela  parte  financeira  da  GFD
Investimentos Ltda.), brasileiro, casado, nascido em 15/02/1965, natural
de  São  Caetano  do  Sul/SP,  filho  de  Oswaldo  Quadrado  e  Herminia
Dinise  Quadrado,  empresário,  CPF  021.761.688-79,  residente  na  Rua
Jacinto Funari, 101, Jardim Europa, CEP 19814-550, Assis/SP; 

GERSON DE MELLO ALMADA (sócio da Engevix Engenharia S/A; ocupa
o  cargo  de  vice-presidente  da  empresa),  brasileiro,  divorciado,
engenheiro,  inscrito  no  CPF sob  nº  673.907.068-72,  nascido  em
15/07/1950,  natural  de  São  Paulo,  filho  de  Neusa  Toledo  Almada  e
Odilon de Mello Almada Junior, com endereço à Rua Desembargador
Amorim Lima, nº 250, apartamento 81, CEP 05616-030, Morumbi, São
Paulo/SP.

CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO  (diretor  técnico  da  Engevix
Engenharia  S/A),  brasileiro,  engenheiro  civil,  inscrito  no  CPF  sob  nº
007.483.558-04, nascido em 04/08/1955, natural de São Paulo, filho de
Doris Therezinha Strauch Albero e Sergil Albero, com endereço à Rua
Nicolas  Abou  Nicolas,  nº  2,  CEP  06030-360,  Parque  dos  Príncipes,
Osasco/SP.

NEWTON PRADO JUNIOR (diretor técnico da Engevix Engenharia S/A),
brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob nº
883.587.808-00, nascido em 25/10/1957, natural de Santos/SP, filho de
Maria Therezinha Gouvea Prado e Newton Prado, com endereço à Rua
Clóvis  Bevilaqua,  nº  18,  apartamento  31,  Boqueirão,  Santos/SP,  CEP
11045-350.
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LUIZ ROBERTO PEREIRA, brasileiro, nascido em 08/02/1950, filho de
Eva  Schimidt  Pereira  e  Luiz  Antônio  Pereira,  natural  de  Jundiaí  –  SP,
engenheiro civil,  portador do RG: 4.361.479-SSP/SP , CPF: 600.279.838-
20,  Passaporte:  FF432483-  Val.  12/02/2017,  com  endereço  de  Rua
Dardanelos,411, apto.111 , Alto da Lapa, na cidade de São Paulo-SP, CEP:
05468-010.

pela prática dos seguintes fatos delituosos:

GERSON  DE  MELLO  ALMADA,  CARLOS  EDUARDO  STRAUCH

ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR  e  LUIZ ROBERTO PEREIRA, na condição de

administradores e agentes de empresas integrantes do Grupo Engevix1, bem como

de consórcios de que a empresa participou, violaram o disposto no art.   2  º,   caput     e   §  

4º, II, III, IV e V    c/c art. 1º,    §1º,    ambos   da Lei 12.850/13  , no período compreendido

entre  2006 e,  ao  menos, 14  de  novembro  de  20142 no  caso  dos  três  primeiros

denunciados  e  até  20123,  no  caso  de  LUIZ  ROBERTO,  porque  (A) promoveram,

constituíram  e  integraram,  pessoalmente  e  por  meio  de  terceiros,  organização

criminosa,  associando-se com administradores das empreiteiras  ODEBRECHT,  UTC,

CAMARGO  CORREA,  TECHINT,  ANDRADE  GUTIERREZ,  OAS,  PROMON,  MPE,

SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA,  OAS,  SETAL,  GDK,  MENDES JUNIOR e GALVÃO

1O Grupo ENGEVIX,  formado por cinco empresas focadas em diferentes áreas de negócios e que
operam de forma independente, trabalha com serviços de engenharia e indústria. A companhia, que
também  atua  na  área  de  concessões,  vem  se  destacando  pela  implantação  de  projetos  sob  a
modalidade de Empreitadas Integrais (EPC- Engineering, Procurement and Construction) que envolve
engenharia, compras, construção e montagem de projetos. Conheça as empresas do Grupo ENGEVIX:
ENGEVIX Engenharia S.A: Opera nas áreas de energia, indústria e infraestrutura;  DESENVIX Energias
Renováveis  S.A.:Desenvolve  empreendimentos  e  investe  no  setor  de  energia  renovável;  ECOVIX  –
ENGEVIX  Construções  Oceânicas  S.A.:  Atua  em  construção  naval  e  instalações  "off  shore"  para  a
indústria  de  óleo  e  gás;  INFRAVIX  Empreendimentos  S.A:  Dedica-se  à  infraestrutura  em obras  de
transporte,  saneamento  básico  e  desenvolvimento  imobiliário;  ENGEVIX  Sistemas  de  Defesa  Ltda:
Trabalha com a demanda dos grandes projetos na área de defesa do Brasil; ENGEVIX Construções Ltda:
Atende  às  demandas  de  construção  do  Grupo  ENGEVIX,  trabalha  em  paralelo  com  a  ENGEVIX
Engenharia e possui contratos próprios, prestando serviços a outras empresas. (informação disponível
no site: http://www.engevix.com.br/sobre-a-engevix/Paginas/perfil.aspx). 
2 Data  da deflagração e cumprimento de buscas e apreensão  na sede da ENGEVIX, assim como  da
prisão de alguns de seus administradores.
3 Data em que deixou seu cargo na Engevix Engenharia S/A.
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ENGENHARIA4, de forma  estruturalmente  ordenada, de modo permanente  e com a

divisão de tarefas, no objetivo de praticar todos os crimes descritos nesta denúncia e

de obter, direta e indiretamente, vantagens ilícitas mediante:

(B) a prática do crime de cartel em âmbito nacional, previsto no art. 4º,

II, “a” e “b”, da Lei 8.137/90,  tendo para tanto formado acordos,  ajustes e alianças

entre  ofertantes,  com  o  objetivo  de  fixarem artificialmente  preços  e  obterem o

controle do mercado de fornecedores da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS; e

(C) a prática de  crimes contra as licitações,   previsto no art. 90, da Lei  

8.666/96,  uma  vez  que,  mediante  tais  condutas,  frustraram  e  fraudaram,  por

intermédio  de ajustes  e  combinações,  o  caráter  competitivo  de  diversos

procedimentos licitatórios daquela  Estatal,  com o intuito  de obter,  para si  e para

outrem, vantagens decorrentes da adjudicação do objeto da licitação.

Embora seja objeto desta acusação o crime de formação de organização

criminosa e outros crimes abaixo descritos, não estão ainda sendo imputados, nesta

denúncia, os crimes de cartel e contra as licitações.5

Para  facilitar  a  prática  dos  crimes  supramencionados,  no  período

compreendido  entre  2006  e  2014, GERSON  DE  MELLO  ALMADA,  CARLOS

EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR e  LUIZ  ROBERTO

PEREIRA6, na condição de  administradores  e agentes  de empresas integrantes do

Grupo  Engevix, juntamente  com  administradores  das  demais  empreiteiras

cartelizadas,  praticaram o delito  de corrupção ativa,  previsto  no    a  rt.  333,    caput    e  

parágrafo  único,   do  Código    P  enal  , pois (D) ofereceram e  prometeram vantagens

indevidas  a  empregados públicos  da  PETROBRAS,  notadamente  aos  seus  então

Diretores  de  Abastecimento  e  de  Serviços,  PAULO ROBERTO  COSTA e  RENATO

4 As condutas dos agentes ligados às demais empreiteiras serão denunciadas em ações próprias, na
forma  do  art.  80  do  Código  de  Processo  Penal,  muito  embora  façam  todos  parte  de  um único
esquema criminoso.
5 Isso é feito com o objetivo de facilitar o trâmite desta ação inicial,  que envolve réus presos, sem
prejuízo do futuro oferecimento de nova acusação, específica para tais crimes.
6 Este apenas até 2012, ano em que deixou seu cargo na Engevix Engenharia S/A.
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DUQUE7,  para  determiná-los  a  praticar  e omitir  atos  de  ofício,  sendo  que  tais

empregados incorreram na  prática do delito de corrupção passiva, previsto no art.

317,   caput   e §1º,   c/c art. 327, §2º,   todos   do Código penal  , pois (E) não só aceitaram

tais  promessas  de  vantagens  indevidas,  em razão  da  função,  como efetivamente

deixaram de praticar atos de ofício com infração de deveres funcionais, e praticaram

atos de ofício  nas mesmas circunstâncias,  tendo recebido  vantagens  indevidas  para

tanto. 

Também no período compreendido entre 2006 e 2014, a ocultarem e

dissimularem  a  origem,  disposição,  movimentação,  localização e propriedade  dos

valores provenientes,  direta  e indiretamente, dos delitos  de organização criminosa

(A), formação de cartel (B), fraude à licitação (C)8,  corrupção (D e E),  GERSON DE

MELLO ALMADA,  CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERTO  e  NEWTON PRADO

JUNIOR, na condição  de  administradores  e  agentes  de empresas  integrantes  do

Grupo Engevix, valendo-se para tanto dos serviços do operador ALBERTO YOUSSEF,

assim como de  WALDOMIRO DE OLIVEIRA,  violaram o disposto no art. 1º da Lei

9613/98 e incorreram na prática do crime de lavagem de capitais (F).

Além disso,  e no decorrer das operações de lavagem,  os denunciados

referidos  no  último  parágrafo  também  praticaram (G) crimes  contra  a  ordem

tributária, previstos no art. 1º, I e II, da Lei 8.137/90, visto que, mediante a prestação

de declarações falsas às autoridades fazendárias e a inserção de elementos inexatos

em documentos e livros exigidos pela lei fiscal,  fraudando a fiscalização tributária,

7 As  condutas  de  RENATO  DUQUE  e  de  outros  empregados  corrompidos  da  PETROBRAS  serão
denunciadas em ações próprias, na forma do art. 80 do Código de Processo Penal.
8 Na forma forma do art. 2º, §1º, da Lei 9.613/98, a presente denuncia é ofertada com base também
na presença de indícios veementes da prática dos delitos de formação de cartel (B), fraude à licitação
(C), os quais, ressalva-se, serão denunciados em ações próprias.
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suprimiram e reduziram tributos e contribuições sociais e seus acessórios9 10.

Por fim,  mas  ainda no contexto da prática dos  crimes de lavagem de

capitais,  os integrantes da organização criminosa ora denunciada, especialmente  o

núcleo de  seus  operadores capitaneado por  ALBERTO YOUSSEF,  também fizeram

operar instituições financeiras sem autorização legal, realizaram contratos de câmbio

fraudulentos e promoveram, mediante operações de câmbio não autorizadas, a saída

de  moedas  ou evasão  de  divisas  do  País,  incorrendo  na  prática  (H)  dos  delitos

previstos  nos  arts.  16,  21,  parágrafo único,  e  22,    caput   e  parágrafo único,  da Lei  

7.492/198611.

GERSON  DE  MELLO  ALMADA,  CARLOS  EDUARDO  STRAUCH

ALBERO e NEWTON PRADO JUNIOR, na condição de administradores agentes de

empresas  integrantes  do  Grupo  Engevix,  em 27  de  outubro  de  201412,  também

fizeram  uso  de  documentos  ideologicamente  falsos  quando  apresentaram,  sem

ressalvas, perante a Justiça Federal, contratos fraudulentos firmados por empresas do

Grupo OAS com empresas de fachada controladas ALBERTO YOUSSEF,  incorrendo,

assim, na prática (J) do crime de uso de documento falso previsto no art.   304, c/c art.  

299  ,   ambos do Código Penal  .  

Além da prática dos delitos acima descritos, no período compreendido

9 Conforme adiante será narrado, a organização criminosa ora denunciada serviu-se de empresas de
fachada para que pudessem ser  celebrados contratos ideologicamente falsos com as  empreiteiras
cartelizadas. Assim, a partir de tais contratos, foram emitidas notas fiscais fraudulentas que justificaram
pagamentos  sem  causa.  Nesse  contexto,  seja  porque  sobre  tais  pagamentos (a) deveria  incidir
retenção na fonte de imposto de renda, na alíquota de 35%, na forma dos arts. 61 e 62 da Lei nº
8.981/95, o que não ocorreu, ou pelo fato de que (b) eles foram lançados na contabilidade regular da
empreiteira  como  custos,  ensejando  a  ilegal  redução  da  base  de  cálculo  do  Imposto  de  Renda,
ocasionando a  supressão de tributos e contribuições sociais devidos à União,  restou  caracterizado a
violação do disposto no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90.
10 Esses crimes contra a ordem tributária, muito embora também façam parte do esquema criminoso
ora narrado, serão denunciados em ações penais próprias, na forma do art. 80 do Código de Processo
Penal.
11 Tais crimes,  praticados pela organização criminosa contra o sistema financeiro nacional, conforme
adiante será mencionado, já foram detalhadamente narrados, denunciados e estão sendo processados
nos  processos  criminais nº  5025699-17.2014.404.7000  e  5026212-82.2014.404.7000,  em  trâmite
perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.
12 IPL 5053845-68.2014.404.7000, Evento 24.
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entre 2006 e, ao menos, 17 de março de 201413, ALBERTO YOUSSEF, juntamente com

ENIVALDO  QUADRADO,  JOÃO  PROCÓPIO  JUNQUEIRA  PACHECO  DE  ALMEIDA

PRADO,  ANTONIO  CARLOS  FIORAVANTE  BRASIL  e  MÁRIO  LÚCIO  DE  OLIVEIRA

PIERUCCINI, incorreram (I) na prática do crime de lavagem de capitais, pois, violando

o disposto no art. 1º da Lei 9613/98,  ocultaram e  dissimularam, por intermédio da

empresa  GFD INVESTIMENTOS a origem, disposição, movimentação,  localização e

propriedade  dos  valores  provenientes,  direta  e indiretamente,  dos  delitos  de

organização criminosa (A), formação de cartel (B), fraude à licitação (C)14, corrupção

(D e E), descritos nesta peça, nas outras denúncias ofertadas na data de hoje em face

de  administradores  e  gestores  de  empreiteiras  cartelizadas  OAS  (5044988-

33.2014.404.7000,  5044849-81.2014.404.7000),  UTC,  CAMARGO CORREA  (5071698-

90.2014.404.7000),  ENGEVIX  (5053845-68.2014.404.7000 e  5044866-

20.2014.404.7000) e GALVÃO ENGENHARIA  (5045022-08.2014.404.7000),  bem como

dos  delitos  que  estão  pormenorizados  no  Capitulo  6  da  denúncia  ofertada  em

desfavor  dos  administradores  e  gestores  da empreiteira  MENDES  JUNIOR  (IPL

5053744-31.2014.404.7000), dentre os quais os  previstos nos arts. 16, 21, parágrafo

único, e 22, caput e parágrafo único, da Lei 7.492/1986 e art. 1º da 9.613/98.

Todos esses crimes foram praticados de modo consciente e voluntário

pelos denunciados. Embora todos sejam descritos nesta denúncia, porque se inserem

num mesmo contexto15,  são objeto da imputação apenas os fatos  A (organização

criminosa), D (corrupção ativa), E (corrupção passiva), F (lavagem de dinheiro) e J (uso

de documento falso), não sendo denunciados os fatos B (cartel), C (fraude à licitação),

G (sonegação fiscal),  H (crimes contra o sistema financeiro) e I (lavagem de bens da

empresa GFD). 

Do mesmo modo, embora sejam mencionados ao longo da denúncia,

13 Data da prisão cautelar de ALBERTO YOUSSEF.
14 Na forma forma do art. 2º, §1º, da Lei 9.613/98, a presente denuncia é ofertada com base também

na presença  de indícios  veementes  da  prática  dos delitos de  formação de cartel (B), fraude a
licitação (C), os quais, ressalva-se, serão denunciados em ações próprias.

15 O desdobramento é feito com base no art. 80 do CPP.
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para  efeitos  de  contextualização,  não  serão objeto  desta  denúncia,  mas  de  peça

acusatória autônoma,  os crimes de corrupção e correlatos relativos a  RENATO DE

SOUZA DUQUE, ex-Diretor de Serviços da  PETROBRAS,  e a outros  empregados da

PETROBRAS. 

1. Contextualização das investigações.

Esta denúncia decorre da continuidade da investigação16 que visou a

apurar inicialmente diversas estruturas paralelas ao mercado de câmbio, abrangendo

um grupo de doleiros com âmbito de atuação nacional e transnacional.

A investigação inicialmente apurou a conduta do “doleiro”  CARLOS

HABIB CHATER e pessoas físicas e jurídicas a ele vinculadas, ligada a um esquema de

lavagem de dinheiro envolvendo o ex-deputado federal JOSÉ MOHAMED JANENE e

as empresas CSA Project Finance Ltda. e Dunel Indústria e Comércio Ltda,  sediadas

em Londrina/PR.  Essa  apuração  inicial  resultou  em  ação  penal nos  autos  nº

5047229-77.2014.404.7000, em trâmite perante este r. Juízo.

16 A presente denúncia decorre de investigações policiais realizadas principalmente nos seguintes
autos,  relacionados  ao  presente  feito:  5049597-93.2013.404.7000  (Interceptação  telefônica  e
telemática  específica  de  YOUSSEF,  distribuído  por  dependência  em  08/11/2013);  5027775-
48.2013.404.7000 (Quebra de sigilo bancário de MO CONSULTORIA E LAUDOS ESTATÍSTICOS LTDA,
WALDOMIRO  DE  OLIVEIRA,  EDILSON  FERNANDES  RIBEIRO,  MARCELO  DE  JESUS  CIRQUEIRA);
5007992-36.2014.404.7000  (Quebra  de  sigilo  bancário  e  fiscal  (GFD  INVESTIMENTOS,  LABOGEN
QUIMICA  FINA,  INDUSTRIA  DE  MEDICAMENTOS  LABOGEN,  PIROQUIMICA  COMERCIAL,  KFC
HIDROSSEMEADURA,  EMPREITEIRA  RIGIDEZ,  RCI  SOFTWARE,  RMV  &  CVV  CONSULTORIA  EM
INFORMATICA, HMAR CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, MALGA ENGENHARIA LTDA, COMPANHIA
GRAÇA ARANHA RJ PARTICIPACOES SA e BOSRED SERVICOS DE INFORMATICA LTDA);  5001446-
62.2014.404.7000  (Pedido de busca e apreensão/prisão principal - OPERAÇÃO BIDONE);  5014901-
94.2014.404.7000 (Pedido de prisão preventiva e novas buscas - OPERAÇÃO BIDONE 2);  5021466-
74.2014.404.7000  (Pedido  de  busca  e  apreensão/condução  coercitiva  -  OPERAÇÃO  BIDONE  3),
5010109-97.2014.404.7000 (Pedido desmembramento), 5049557-14.2013.404.7000 (IPL originário),

5053845-68.2014.404.7000  e  5044866-20.2014.404.7000 (IPL  referente  à ENGEVIX) e  5073475-
13.2014.404.7000 (em  que  deferidas  as  buscas  e  apreensões  sobre  as  empreiteiras  e  outros
criminosos).
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Durante as  investigações,  o objeto da apuração  foi  ampliado para

diversos outros doleiros, que se relacionavam entre si para o desenvolvimento das

atividades  criminosas,  mas  que  formavam  grupos  autônomos  e  independentes,

dando origem a quatro outras investigações:17

1)  LAVAJATO  -  envolvendo  o  doleiro  CARLOS  HABIB  CHATER,
denunciado  nos  autos  nº  5025687-03.2014.404.7000  e  5001438-
85.2014.404.7000, perante esse r. Juízo;

2) BIDONE - envolvendo o doleiro ALBERTO YOUSSEF  denunciado
nos autos de ação penal nº 5025699-17.2014.404.7000  e em outras
ações penais, perante esse r. Juízo;

3) DOLCE  VITTA  I  e  II  -  envolvendo  a  doleira  NELMA  MITSUE
PENASSO  KODAMA,  denunciada  nos  autos  da  ação  penal  nº
5026243-05.2014.404.7000, perante esse r. Juízo;

4) CASA  BLANCA -  envolvendo  as  atividades  do  doleiro  RAUL
HENRIQUE SROUR. denunciado nos autos da ação penal nº 5025692-
25.2014.404.7000, perante esse r. Juízo.

O relacionamento  entre  os referidos  núcleos  pode ser  visualizado

facilmente a partir do esquema visual exemplificativo abaixo:18

17 IPL  1000/2013  –  destinado  a  apurar  as  atividades  capitaneadas  pela  doleira  NELMA  MITSUE
PENASSO KODAMA (Operação  Dolce  Vita);  IPL  1002/2013  –  destinado  a  apurar  as  atividades  do
doleiro  RAUL HENRIQUE  SROUR  (Operação  Casablanca);  IPL  1041/2013  –  destinado  a  apurar  as
atividades empreendidas pelo doleiro YOUSSEF (Operação Bidone).
18 A  natureza  dos  vínculos  e  relacionamentos,  retratados  exemplificativa  e  esquematicamente  na
imagem acima, é explicada em pormenores nas exceções de competência em que se manifestou o
Ministério Público Federal, como por exemplo naquela sob número 5050790-12.2014.404.7000.
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Nesses núcleos criminosos foi constatada a prática de outros delitos,

dentre eles,  fatos relacionados à  organização criminosa, evasão de divisas, falsidade

ideológica, corrupção de funcionários públicos, tráfico de drogas, peculato e lavagem

de  capitais,  sendo  que  todos  esteve  fatos  se  encontram  sob  apuração  ou

processamento perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, cujos procedimentos foram

cindidos com fulcro no art. 80 do Código de Processo Penal.

Durante as investigações da operação “BIDONE”,  verificou-se que a

organização  criminosa  capitaneada  por  ALBERTO  YOUSSEF  também  participava

ativamente da prática de delitos contra a administração pública praticados no seio e

em  desfavor da  PETROBRAS.  Foi  proposta,  assim, a  ação  penal  nº

5026212.82.2014.404.7000,  na qual,  a partir de  evidências  de superfaturamento da

Unidade de Coqueamento Retardado da Refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco,

de responsabilidade do CONSÓRCIO NACIONAL CAMARGO CORREA,  liderado pela

empreiteira  CAMARGO CORREA S/A,  imputou-se a  PAULO ROBERTO COSTA, ex-
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diretor de abastecimento da PETROBRAS, a prática de lavagem de dinheiro oriundo

de crimes contra a Administração Pública  e participação na organização criminosa

liderada pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF.

Com  o  aprofundamento  das  investigações,  não  só  restou

comprovada a prática do crime antecedente da lavagem de dinheiro denunciada nos

autos nº 5026212.82.2014.404.7000, ou seja, a prática de corrupção ativa e passiva de

empregados  da  PETROBRAS no  âmbito  das  obras  da  Refinaria  Abreu  e  Lima –

RNEST,  como  também  em  diversas  outras  grandes  obras  conduzidas  pela

PETROBRAS entre os anos de 2004 e 2014,  incluindo a Refinaria REPAR, com sede

em Araucária, no Paraná.

Desvelou-se  a  existência  de  um  grande esquema  criminoso

envolvendo a prática de crimes contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de

dinheiro, com a formação de um grande e poderoso Cartel do qual participaram as

empresas OAS,  ODEBRECHT,  UTC,  CAMARGO  CORREA,  TECHINT,  ANDRADE

GUTIERREZ,  MENDES JÚNIOR,  PROMON, MPE,  SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA,

ENGEVIX, SETAL, GDK e GALVÃO ENGENHARIA. Esse esquema possibilitou que fosse

fraudada  a  competitividade  dos  procedimentos  licitatórios  referentes  às  maiores

obras  contratadas  pela  PETROBRAS entre  os  anos  de  2004  e  2014,  majorando

ilegalmente os lucros das empresas em centenas de milhões de reais.

Conforme adiante será narrado, para o perfeito funcionamento deste

cartel de grandes empreiteiras,  foi praticada a corrupção de diversos empregados

públicos  do  alto  escalão  da  PETROBRAS,  notadamente  dos  então  Diretores  de

Abastecimento e de Serviços,  PAULO ROBERTO COSTA e  RENATO  DUQUE, assim

como  foram  recrutados,  para  a  concretização  dos  ilícitos  e  lavagem  dos  ativos,

ALBERTO  YOUSSEF e  outros  grandes  operadores  e  doleiros  em  atividade  no

mercado negro brasileiro e internacional.

Serão narrados, nos próximos itens, o funcionamento da organização

criminosa  integrada  pelos  denunciados  e do  cartel  de  empreiteiras  de  que
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participavam,  bem  como  a  corrupção  ativa  e  passiva dos  empregados  da

PETROBRAS cooptados por tal cartel para o seu perfeito funcionamento. Além disso,

serão  descritos  alguns  dos  principais  métodos  utilizado  pelas  empreiteiras

integrantes do cartel para a lavagem do dinheiro recebido da PETROBRAS e utilizado

para tentar conferir uma aparência lícita ao pagamento de propina a agentes públicos

e privados envolvidos no esquema criminoso, dentre estes a celebração de contratos

de prestação de serviços ideologicamente falsos e a emissão de notas fiscais "frias"

por intermédio de empresas de fachada.

Para facilitar a compreensão, apresenta-se abaixo um fluxograma dos

recursos que alimentaram o esquema criminoso que é objeto desta denúncia:

2. Organização Criminosa (FATO 1 - “A”)
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No período compreendido entre 2006 e 14 de novembro de 201419,

uma grande  organização criminosa estruturou-se com a finalidade de praticar delitos

no  seio  e  em  desfavor  da  PETROBRAS,  a  qual  compreende  três  núcleos

fundamentais:

O  primeiro núcleo,  integrado  por GERSON DE MELLO ALMADA,

CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR  e  LUIZ

ROBERTO PEREIRA (este até 2012, ano em que se afastou da Engevix), na condição

de  gestores  da  Empresa  Engevix  Engenharia  S/A,  assim  como  pelos

administradores  das empreiteiras  ODEBRECHT, UTC,  CAMARGO CORREA, TECHINT,

ANDRADE  GUTIERREZ,  MENDES  JÚNIOR,  PROMON,  MPE,  SKANSKA,  QUEIROZ

GALVÃO, IESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e GALVÃO ENGENHARIA, voltava-se à prática de

crimes de cartel e licitatórios contra a PETROBRAS, de corrupção de seus agentes e

de lavagem dos ativos havidos com a prática destes crimes.

O  segundo  núcleo  ,   integrado  por  PAULO  ROBERTO  COSTA,

RENATO  DUQUE  e  outros  empregados  do  alto  escalão  da  PETROBRAS,  foi

corrompido  pelos  integrantes  do  primeiro  núcleo,  passando  a auxiliá-los  na

consecução dos delitos de cartel e licitatórios. Enquanto PAULO ROBERTO COSTA foi

diretor de Abastecimento da PETROBRAS, entre 14/05/2004 e 29/04/2012 (DOC. 01),

RENATO DUQUE foi diretor de Serviços desta Estatal, entre 31/01/13 e 04/13 (DOC.

02).  Para melhor ilustrar a estrutura corporativa da PETROBRAS à época dos fatos

verifique-se o seguinte esquema visual20:

19 Data da deflagração e cumprimento de buscas e apreensão na sede da ENGEVIX, assim como da
prisão de alguns de seus administradores.
20 Disponível no site: “http://www.clickmacae.com.br/?sec=368&pag=pagina&cod=284”.
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O  terceiro  núcleo,  integrado  por  ALBERTO  YOUSSEF,  outros

integrantes  da  organização  por  ele  liderada, e  outros  operadores,  atuava  para

operacionalizar o pagamento das vantagens indevidas  aos integrantes do segundo

núcleo, assim como para a  lavagem dos ativos  decorrentes dos crimes perpetrados

por toda a organização criminosa.

Assim,  incorrendo  na  prática  do  crime  de  organização  criminosa,

previsto no art.   2  º,   cap  ut     e   § 4º, II, III,   IV   e V   c/c art. 1º,   §1º,   ambos   da Lei 12.850/13  ,

GERSON DE MELLO ALMADA, CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO e NEWTON

PRADO JUNIOR, de modo consciente e voluntário, entre 2006 e 14 de novembro de

2014, assim como LUIZ ROBERTO PEREIRA (entre 2006 e 2012, ano em que saiu da

Engevix),  na  condição  de  administradores  e  agentes  de empresas  integrantes  do

Grupo  Engevix, promoveram,  constituíram  e  integraram,  pessoalmente  e  por

interpostas  pessoas,  organização  criminosa,  associando-se  entre  si  e aos

administradores das empreiteiras  ODEBRECHT, UTC,  CAMARGO CORREA, TECHINT,

ANDRADE  GUTIERREZ,  OAS,  PROMON,  MPE,  SKANSKA,  QUEIROZ  GALVÃO,  IESA,
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MENDES JÚNIOR,  SETAL,  GDK  e GALVÃO ENGENHARIA,  de forma  estruturalmente

ordenada  e permanente,  com  divisão  de  tarefas,  no objetivo  de  obter,  direta  e

indiretamente, vantagens ilícitas mediante a prática de crime  s:  

i)  de cartel,  em âmbito nacional,  previsto no art. 4º, II, “a” e “b”, da

Lei 8.137/90,  tendo para tanto formado acordos,  ajustes e alianças, com o objetivo

de, como ofertantes, fixarem artificialmente preços e obterem o controle do mercado

de fornecedores da PETROBRAS;

ii) contra as licitações, em âmbito nacional,  previsto no art. 90, da

Lei  8.666/96,  uma  vez  que,  mediante  tais  condutas,  frustraram e  fraudaram,  por

intermédio  de ajustes  e  combinações,  o  caráter  competitivo  de  diversos

procedimentos licitatórios daquela Estatal, com o intuito de obter, para si ou para

outrem, vantagens decorrentes da adjudicação do objeto da licitação;

iii) de corrupção ativa, previsto no art. 333,   caput   e parágrafo único,  

do Código penal, pois  ofereceram e prometeram vantagens indevidas a empregados

públicos da PETROBRAS, notadamente aos seus então Diretores de Abastecimento e

de Serviços, PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE;

iv) de  lavagem de ativos, previsto no  art. 1º da Lei 9.613/98,  pois

dissimularam a origem, disposição, movimentação,  localização ou propriedade  dos

valores provenientes,  direta e indiretamente, dos delitos  de organização criminosa,

formação de cartel, fraude à licitação, corrupção e, ainda, contra a ordem tributária,

valendo-se  para  tanto dos  serviços  do  operador ALBERTO  YOUSSEF e  de  seus

comparsas;

v) contra o sistema financeiro nacional,  previstos nos arts. 16, 21,

parágrafo único,  e  22,    caput   e parágrafo único,  da Lei  7.492/1986  ,  pois,  uma vez

recebidos os valores das empreiteiras, os  operadores integrantes do terceiro núcleo

da  organização  criminosa,  especialmente  ALBERTO  YOUSSEF  e  LEONARDO

MEIRELLES,  fizeram operar instituições financeiras sem autorização legal, realizaram
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contratos de câmbio fraudulentos e promoveram, mediante operações de câmbio

não autorizadas, a saída de moedas ou evasão de divisas do País.21

No próximo tópico serão traçadas as linhas gerais de todos os delitos

praticados  por  esta  Organização  Criminosa  para  em  seguida  delinear  os  papeis

especificamente desempenhados pelos denunciados GERSON DE MELLO ALMADA,

CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR e  LUIZ

ROBERTO PEREIRA na condição de gestores da empresa Engevix Engenharia S/A.

2.1. Dos delitos praticados pela Organização Criminosa

De  fato,  as  apurações  comprovaram  que  GERSON  DE  MELLO

ALMADA, CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e

LUIZ  ROBERTO PEREIRA na condição de  administradores  e agentes da  empresa

Engevix Engenharia S/A,  associaram-se aos administradores das  demais  empresas

do  cartel  indicadas  acima,  todas  grandes  empreiteiras  com atuação  no  setor  de

infraestrutura, para, com abuso do poder econômico, dominar o mercado de grandes

obras de engenharia civil demandadas pela PETROBRAS e eliminar a concorrência. 

Com isso,  lograram frustrar  o  caráter  competitivo  de  licitações  de

grandes  obras  realizadas  pela  PETROBRAS,  obtendo  vantagens  consistentes  em

impor preços maiores aos que seriam obtidos em um ambiente de livre concorrência,

tornar certa a contratação em um volume determinado de obras e escolher as obras

que lhes eram mais  adequadas conforme a região ou por  conhecimento técnico,

dentre outras vantagens.

21 Tais crimes,  praticados pela organização criminosa contra o sistema financeiro nacional, conforme
adiante será mencionado, já foram detalhadamente narrados, denunciados e estão sendo processados,
em grande parte, nos processos criminais nº 5025699-17.2014.404.7000 e 5026212-82.2014.404.7000,
em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.  Parte dos fatos conexos, inclusive envolvendo
corretora de valores, ainda estão sob investigação.
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O  cartel  atuante  no  mercado  de  obras  da  PETROBRAS  teve

composição variável através do tempo. Assim, em uma primeira fase,  que perdurou

até meados da década de 2000, o cartel das empreiteiras, batizado de “CLUBE”, era

formado pelos seguintes grupos empresariais: 1) ODEBRECHT, 2) UTC, 3) CAMARGO

CORREA, 4) TECHINT, 5) ANDRADE GUTIERREZ, 6) MENDES JÚNIOR, 7) PROMON,

8) MPE, 9) SETAL – SOG.

Contudo,  após  certo  período  de  funcionamento,  o  “CLUBE”  de

grandes empreiteiras verificou a necessidade de contornar alguns empecilhos para

que o Cartel pudesse funcionar de forma ainda mais eficiente. O primeiro obstáculo a

ser superado referia-se ao fato de que o CLUBE não estava contemplando algumas

das  grandes  empreiteiras  brasileiras,  de  sorte  que  persistia  certa  concorrência  –

mesmo  que  de  forma  mitigada  –  em  alguns  certames  para  grandes  obras  da

PETROBRAS. Além disso, houve grande incremento na demanda de grandes obras

da petrolífera.

Assim,  a  partir  do  ano  de  2006,  admitiu-se  o  ingresso  de  outras

companhias no denominado CLUBE, o qual passou a ser composto por 16 (dezesseis)

empresas. Diante disso, mais sete grupos empresariais passaram a integrar o CLUBE:

10)  OAS;  11)  SKANSKA,  12)  QUEIROZ  GALVÃO,  13)  IESA,  14)  ENGEVIX,

representada  pelo  ora  denunciado  GERSON  DE  MELLO ALMADA 15)  GDK,  16)

GALVÃO ENGENHARIA.

Algumas outras empresas de fora do “CLUBE” ainda participaram e

venceram de forma esporádica determinadas licitações na  PETROBRAS, mediante

negociação  com  o  “CLUBE”.  Essas  empresas  foram  a  ALUSA,  FIDENS,  JARAGUÁ

EQUIPAMENTOS, TOMÉ ENGENHARIA, CONSTRUCAP e CARIOCA ENGENHARIA.

Assim, a partir de 2006, com a sofisticação da empreitada criminosa,

o cartel formado pelas empresas do “CLUBE” passou a vencer e adjudicar todas as

licitações para grandes obras na  PETROBRAS. Para isso, o “CLUBE” contava com a

participação  em conluio  das  empresas  que  controlavam o  mercado  relevante  de
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engenharia e serviços na referida Estatal, bem como com o auxílio dos diretores da

PETROBRAS  e  funcionários  públicos  por  equiparação,  RENATO DUQUE e  PAULO

ROBERTO  COSTA,  que  garantiam  que  os  intentos  do  grupo  criminoso  fossem

atingidos – conforme se verá nos itens adiante.

A formação do cartel permitia, assim, que fosse fraudado o caráter

competitivo  das  licitações  da  PETROBRAS,  com  a  obtenção  de  benefícios

econômicos indevidos pelas empresas cartelizadas. O crime em questão conferia às

empresas participantes do “CLUBE” ao menos as seguintes vantagens:

a) os contratos eram firmados por valores superiores aos que seriam

obtidos em ambiente de  efetiva concorrência,  ou seja,  permitia  a

ocorrência de sobrepreço no custo da obra;

b) as empresas  integrantes do “CLUBE” podiam escolher as obras

que  fossem  de  sua  conveniência  realizar,  conforme  a  região  ou

aptidão técnica, afastando-se a competitividade nas licitações dessas

obras;

c) ficavam  desoneradas  das  despesas  inerentes  à  confecção  de

propostas  comerciais  efetivas  nas  licitações  que  de  antemão  já

sabiam que não iriam vencer22; e

d) eliminação da concorrência por meio de restrições a participação

de empresas alheias ao “CLUBE”.

22 Destaca-se que as empresas também lucravam com o funcionamento do cartel porque poderiam
ter  custos  menores de elaboração de proposta,  nos certames  em que sabiam que não iriam sair
vencedoras. Com efeito, para vencer uma licitação, a empresa necessitava investir na formulação de
uma  proposta  “séria”,  a  qual  chegava  a  custar  de  R$  2  milhões  a  R$  5  milhões,  conforme  a
complexidade da obra. Já as concorrentes que entravam na licitação apenas para dar uma aparência
de falsa competição não investiam nas propostas e, propositadamente,  elevavam os custos de seu
orçamento para ser derrotada no simulacro de licitação. Com isso, dispendiam valor substancialmente
menor por certame disputado. Bem na verdade, as empresas perdedoras tomavam conhecimento do
valor a ser praticado pela vencedora e apresentavam sempre um preço superior àquele.
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Essas vantagens,  de caráter  nitidamente econômico,  constituíam  o

proveito obtido pelas empresas com a prática criminosa da formação de cartel. O

produto desse crime, além de ser contabilizado para o lucro das empresas, também

servia para os pagamentos (propina) feitos aos empregados públicos da PETROBRAS

e a terceiros (operadores, agentes políticos e partidos políticos), por via dissimulada,

conforme adiante será descrito.

Com  efeito,  com  a  finalidade  de  balizar  a  condução  de  seus

processos  licitatórios  a  PETROBRAS estima  internamente  o  valor  total  da  obra,

mantendo  em  segredo  tal  montante  perante  os interessados.  Além  disso,  ela

estabelece, para fins de aceitabilidade das propostas dos licitantes interessados, uma

faixa de valores que varia entre -15% (“mínimo”) até +20% (“máximo”) em relação

a tal estimativa. 

Contudo, conforme já apurado pelo  TCU23 e  também recentemente

pela  PETROBRAS,  a  partir  de  Comissões  Internas  de  Apuração  constituídas  para

analisar  os  procedimentos  de  contratação  adotados  na  implantação  da  Refinaria

Abreu e Lima –  RNEST24,  em Ipojuca/PE,  e no Complexo Petroquímico do Rio de

Janeiro (COMPERJ)25, em Itaboraí/RJ, é possível vislumbrar que o valor das propostas

das  empresas  vencedoras  do  certame  –  participantes  do  Cartel  -  via  de  regra

aproximavam-se do valor máximo (“teto”) das estimativas elaboradas pela Estatal, em

alguns casos até mesmo o superando.

23 DOC  03  e  DOC  04:  Planilha  do  TCU com  dados  de  contratos  objeto  de  fiscalização  e  ofício
0475/2014-TCU/SecobEnerg,  que a  encaminhou.  (OBS:.  Trata-se  dos anexos 44 e  45 juntados  nos
autos 5026212-82.2014.404.7000, Evento 1000).
24 DOC 05: Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP DABAST 71/2014,
constituída especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação da
Refinaria Abreu e Lima – RNEST, em Ipojuca, no Estado de Pernambuco.  Considerando-se o grande
volume de anexos que acompanhou o presente trabalho, os documentos serão juntados em evento
apartado, com a finalidade de não tumultuar a instrução desta denúncia.
25 DOC 06: Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP DABAST 70/2014,
constituída especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação da
Refinaria Abreu e Lima – RNEST. .  Considerando-se o grande volume de anexos que acompanhou o
presente  trabalho,  os  documentos  serão  juntados  em evento  apartado,  com a  finalidade  de  não
tumultuar a instrução desta denúncia.
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Nesse  sentido,  a  partir  do  referido  material  fornecido  pelo  TCU,

consolidou-se a seguinte tabela, com informações de alguns certames/contratos da

PETROBRAS no âmbito das Refinarias REPAR e RNEST:

CONTRATO BID
EMPRESAS

CONVIDADAS

EMPRESAS
PROPONENTES E

PROPOSTAS
APRESENTADAS

A PROPOSTA
MENOR É X%

DA
PROPOSTA

MAIOR

VALOR DE
ESTIMATIVA

LIMITE MÁXIMO
DE CONTRATAÇÃO

(VALOR DE
ESTIMATIVA +

20%)

VALOR DO
CONTRATO /

VALOR
CONTRATO É X%

ACIMA DO
VALOR DE

ESTIMATIVA

PERCENTAG
EM DA

PROPOSTA
VENCEDOR

A EM
RELAÇÃO
AO LIMITE
MAXIMO

DE
CONTRATA

ÇÃO

REPAR – IERP
111 (contrato

0800.0043363.08.
2)

1º BID

Carioca, Contreras,
Camargo Correa,

Andrade, Odebrecht,
OAS, Queiroz Galvão,
Engevix, GDK, IESA,
Mendes Junior, MPE,

Promon, Schahin,
Setal, Skanska,

Techint e UTC (18
empresas)

1. Consórcio INTERPAR
(MENDES/MPE/SETAL):

R$ 2.253.710.536,05

1 e 3
87,31%

R$ 2.076.398.713,04 R$ 2.491.678.455,65

R$
2.252.710.536,05

90, 44%

2. Consórcio
ODEBRECHT/ OAS/ UTC:

R$ 2.472.953.014,05

1 e 2
91,13%

8,49%
3. Consórcio

QUEIROZ/IESA: R$
2.581.233.420,41

2 e 3
95,80%

REPAR – IERP
112 (contrato

0800.0043403.08
-02)

1º BID

Alusa, Carioca,
Construcap,

Camargo Correa,
Andrade Gutierrez,

Queiroz Galvão,
Contreras, Enesa,

Engevix, GDK, IESA,
Mendes Junior,
Montcalm, MPE,

Promon, Samsung,
Schahin, Skanska e

Techint (20 empresas
convidadas)

1.  Consórcio CCPR –
REPAR : R$

2.489.772.835,01

1 e 3
91,89%

R$ 2.093.988.284,45 R$ 2.512.785.941,34

R$
2.488.315.505,20

99,08%

2. Consórcio IESA e
QUEIROZ GALVÃO: R$

2.681.312.844,30

1 e 2
92,85%

18,83%
3. Consórcio ANDRADE e

TECHINT: R$
2.709.341.946,33

2 e 3
98, 96%

RNEST -
UHDT/UGH

edital
0634316.09-8

1ª
BID

Camargo Correa,
Andrade Gutierrez,
Odebrecht, OAS,
Queiroz Galvão,
Engevix, IESA,

Mendes Junior, MPE,
Setal, Skanska,

Techint, UTC, GDK e
Promon (15
convidadas)

1. Consórcio CONEST-
UHT-ODEBRECHT e OAS:

R$ 4.226.197.431,48.

1 e 4
88,70%

R$ 2.621.843.534,67 R$ 3.146.212.241,60
Prej.

Prej.

2. CAMARGO CORRÊA:
R$ 4.451.388.145,30.

1 e 2
94, 94%

3. MENDES JUNIOR: R$
4.583.856.912,18

2 e 3
97, 11%

4. Consórcio TECHINT-
TECHINT e ANDRADE

GUTIERREZ: R$
4.764.094.707,65

3 e 4
96, 21%

2ª REBID Camargo Correa,
Andrade Gutierrez,
Odebrecht, OAS,
Queiroz Galvão,
Engevix, IESA,

Mendes Junior, MPE,
Setal, Skanska,

Techint, UTC, GDK e
Promon (15
convidadas)

1. Consórcio CONEST-
UHT-ODEBRECHT e

OAS: 
1ª RODADA

R$ 3.260.394.026,95.
2ª RODADA

R$
3.209.798.726,57 –

Após negociação findou
no valor da coluna

“valor contrato”

1 e 4
1ª RODADA

81,14%

1 e 3
2ª RODADA

84,89%

R$ 2.892.667.038,77 R$ 3.216.200.446,52

R$
3.190.646.503,15

99,80%

2. MENDES JUNIOR: 
1ª RODADA

R$
3.658.112.809,23

2ª RODADA
R$

3.583.016.751,53

1 e 2
1ª RODADA

89,12%

1 e 2
2ª RODADA

89,58%

10,30%

3. CAMARGO CORRÊA:
1ª RODADA

 R$ 3.786.234.817,85
2ª RODADA

R$
3.781.034.644,94

2 e 3
1ª RODADA

96,61%

2 e 3
2ª RODADA
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94, 76%

4. Consórcio TECHINT: R$
4.018.104.070,23.

3 e 4
1ª RODADA

94,09%

A sistemática  de  decisões  e  atuação  do  grupo  criminoso,  para  a

conformação da aliança e dos ajustes entre si, contava com um modus operandi bem

definido.

Inicialmente,  RICARDO  PESSOA,  diretor  da  UTC  ENGENHARIA,

realizava e coordenava as reuniões do CLUBE, as quais ocorriam na sede da ABEMI –

Associação  Brasileira  das  Empresas  de  Engenharia  Industrial,  ou  nas  sedes  das

próprias  empreiteiras,  sobretudo  da  UTC  ENGENHARIA  no  município  do  Rio  de

Janeiro ou em São Paulo.

A  convocação  dos  membros  para  as  reuniões  do  CLUBE  era

usualmente realizada por  RICARDO PESSOA e se  dava por  variadas  formas.  Eram

feitas convocações mediante o envio de SMS, por meio de um “emissário” ou, ainda,

pessoalmente.

De cada encontro não era lavrada uma ata formal,  mas por vezes

eram lançadas pelos próprios participantes anotações manuscritas sobre as decisões

tomadas  na  reunião.  Para  comprovar  a  existência  desses  encontros,  veja-se  as

anotações  manuscritas  de  reunião  realizada  no  dia  29/08/2008,  feitas  pelo

representante  da  empresa  SOG  OLEO  E  GÁS,  MARCOS  BERTI,  entregue

espontaneamente  pelo  investigado colaborador  AUGUSTO  RIBEIRO  MENDONÇA

NETO (Doc. 47). Neste documento foram anotadas reclamações, pretensões e ajustes

de várias das empresas cartelizadas com relação a grandes obras da  PETROBRAS.

Deste documento também se depreende a informação de que ele fora confeccionado

na reunião que  ocorrera no dia 29/08 e que o próximo encontro ocorreria o dia

25/09, o que denota a periodicidade com que tais reuniões ocorriam.
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O  desenvolvimento  das  atividades  do  cartel  alcançou  em  2011

tamanho grau  de  sofisticação  que  seus  integrantes  estabeleceram  entre  si  um

verdadeiro  “roteiro”  ou  “regulamento”  para o  seu  funcionamento,  intitulado

dissimuladamente de “Campeonato Esportivo”. Esse documento, ora anexado (Doc

7) foi  entregue  pelo  colaborador AUGUSTO  RIBEIRO  DE  MENDONÇA  NETO,

representante de uma das empresas cartelizadas, a SETAL (SOG OLEO E GÁS), e prevê,

de forma analógica a uma competição esportiva, as “regras do jogo”, estabelecendo o

modo  pelo  qual  selecionariam  entre  si  a  empresa,  ou  as  empresas  em  caso  de

Consórcio, que venceria(m) os certames da PETROBRAS no período.

Vários  documentos,  apreendidos na  sede  da  empresa  ENGEVIX,

confirmam essa organização  e dissimulação  no cartel.  Em  papel intitulado “reunião

de  bingo”,  por  exemplo,  são  indicadas  as  empresas  que  deveriam  participar  de

licitações  dos  diferentes  contratos  do  COMPERJ,  enquanto  no  papel  intitulado

“proposta de fechamento do bingo fluminense”, são listados os “prêmios” (diferentes

contratos  do  COMPERJ)  e  os  “jogadores”  (diferentes  empreiteiras).  Em  outro

documento, uma “lista de  novos negócios (mapão) – 28.09.2007  (...)”, são indicadas

obras das diferentes refinarias, em uma tabela, e uma proposta de quem seriam as

construtoras do cartel responsáveis, as quais são indicadas por siglas em vários casos

dissimuladas.  Há várias outras tabelas representativas da divisão de mercado, como

aquela chamada “avaliação da lista de compromissos” –   todas no Doc 826.

Tabelas  de  teor  semelhante,  que  denotam  o  rateio  de  obras  da

PETROBRAS entre as empreiteiras integrantes do cartel, também foram apresentadas

pelo investigado colaborador AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA NETO.27

Nesse sentido, as empreiteiras cartelizadas, por seus administradores

ou representantes, realizavam, normalmente com frequência mensal, mas podendo

26 Material  foi  apreendido  na  sala  de  GERSON  DE  MELLO  ALMADA  (autos  nº5053845-
68.2014.404.7000, evento 38, APREESAO9, p. 4 e ss.).

27 Doc 9.
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variar conforme a necessidade, reuniões com a finalidade de “lotear” entre si grandes

obras da PETROBRAS.

O cartel  se  caracterizava  pela  organização  e  coesão  de  seus

membros,  que  realmente  logravam,  com isso,  evitar  integralmente  a  competição

entre as empresas, de forma que todas pudessem ser beneficiadas pelo acordo – em

detrimento da contratante, que no caso era a PETROBRAS.

De  forma  a  tornar  o  cartel  ainda  mais  eficiente,  as  empreiteiras

cartelizadas corromperam Diretores e empregados do alto escalão da PETROBRAS,

oferecendo-lhes vantagens indevidas para que estes não só se omitissem na adoção

de  providências  contra  o  funcionamento  do  “CLUBE”,  como  também  para  que

estivessem à disposição sempre que  fosse  necessário para garantir que o interesse

das cartelizadas fosse atingido.

O cartel funcionou de forma plena e consistente, ao menos entre os

anos de 2004 e 2014,  interferindo nos processos licitatórios de grandes obras da

PETROBRAS  a  exemplo  da  REPAR  (localizada  em  Araucária,  no  Paraná),  RNEST,

COMPERJ, REVAP e REPLAN, de responsabilidade das Diretorias de Abastecimento e

Serviços,  ocupadas  em  grande  parte  deste  período  pelo  denunciado  PAULO

ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE, respectivamente.

Para  viabilizar  a  ocultação  e  dissimulação  da  origem,  disposição,

movimentação  e  propriedade  dos  ativos  havidos  com  a  prática  dos  crimes

supramencionados, os integrantes da organização criminosa, em autêntico esquema

de lavagem de dinheiro, serviram-se do núcleo capitaneado por ALBERTO YOUSSEF.

Esse núcleo atuou provendo serviços de lavagem profissionais e terceirizados, como,

por exemplo,  utilizando-se de empresas de fachada com as quais as empreiteiras

formalizavam  contratos ideologicamente falsos  que pudessem criar  uma  aparente

justificativa econômica para  o pagamento, como a prestação de consultoria, com a

emissão  de  notas  fiscais  “frias”.  Além  disso,  o  núcleo  realizou inúmeros  saques,

transportes  e  depósitos  de  grandes  valores  em  espécie,  com justificativas  falsas,
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assim como serviu-se de contratos de importação fraudulentos e empresas offshores

para efetuar remessas de valores para o exterior. 

Embora  tais  artifícios  venham a  ser  fruto  de  maior  detalhamento

mais  a  frente,  é  importante  desde já  destacar  que as  empresas  de fachada  GDF

INVESTIMENTOS,  controlada  diretamente  por  ALBERTO  YOUSSEF,  MO

CONSULTORIA, EMPREITEIRA RIGIDEZ e RCI SOFTWARE, controladas diretamente por

WALDOMIRO DE OLIVEIRA e indiretamente por ALBERTO YOUSSEF, não somente

foram  utilizadas  pela  organização  criminosa  como  empresas  de  fachada  para  a

emissão  de  notas  fiscais  falsas,  para  dissimular  a  movimentação  de  vantagens

indevidas,  mas  também  serviram  como  pessoas  interpostas  para  o  repasse  de

recursos para o exterior por meio de importações fictícias.

Com efeito, conforme já denunciado nas ações penais nº  5025699-

17.2014.404.7000  e  5026212-82.2014.404.7000,  entre  pelo  menos  01.2009  e

17.03.201428,  YOUSSEF,  de  modo consciente  e  voluntário,  agindo em concurso e

unidade  de  desígnios  com  outros  integrantes  de  seu  núcleo, fizeram  operar

instituição financeira informal, sem a devida autorização do Banco Central do Brasil29,

ao  comandar  e  realizar  operações  ilegais  no  mercado  paralelo  de  câmbio,

principalmente com o fim de promover evasão de divisas do Brasil. 

Em  adição,  conforme  já  se  imputou  em  ação  penal  conexa  em

trâmite  perante  essa  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba/PR  (cópia  da  denúncia  é

apresentada  aqui  como  DOC.  10), ALBERTO  YOUSSEF,  agindo  em  concurso  e

unidade  de  desígnios  com LEONARDO  MEIRELLES,  LEANDRO MEIRELLES,  PEDRO

ARGESE JÚNIOR e ESDRA DE ARANTES FERREIRA, RAPHAEL  FLORES RODRIGUEZ e

CARLOS ALBERTO  PEREIRA DA COSTA, comandou e realizou,  entre junho de 2011

(pelo menos) e 17/03/2014, saídas de divisas do Brasil para o exterior, no valor global

de  US$ 444.659.188,75, por meio de 3.649 operações de câmbio. Para a  efetivação

das  operações,  houve a  sonegação  de  informações  que  deveriam  ser prestadas,

28 Data de sua prisão preventiva.
29 Contrariando o disposto no art. 23, caput e § 2º, da Lei 4.131/62, no art. 10, X, a e d, da Lei 4.595/64 e no 

art. 65, §§ 1º e 2º, da Lei 9.069/95.
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assim como a prestação de informações falsas e diversas daquelas exigidas.

Tais  operações  de câmbio  envolveram empresas  que estão  sendo

objeto  das  denúncias  oferecidas  em  conjunto  neste  momento,  como  GFD

INVESTIMENTOS LTDA, MO CONSULTORIA, EMPREITEIRA RIGIDEZ e RCI SOFTWARE,

assim  como  outras  empresas  usadas  no  mesmo  contexto  e  objeto  de  outras

denúncias em trâmite perante essa Vara, como BOSRED SERVICOS DE INFORMÁTICA

LTDA  -  ME,  HMAR CONSULTORIA  EM INFORMÁTICA  LTDA  –  ME,  LABOGEN S/A

QUÍMICA FINA E BIOTECNOLOGIA,  INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS

LABOGEN S/A, PIROQUÍMICA COMERCIAL LTDA – EPP e RMV & CVV CONSULTORIA

EM INFORMÁTICA  LTDA.  -  ME,  assim como  as  empresas  offshore DGX  IMP.AND

EXP.LIMITED e RFY IMP.EXP.LTD. 

Assim,  a título de exemplificação, mencione-se que parte do valor

recebido  pela  MO  CONSULTORIA  das  empreiteiras  cartelizadas  contratadas  pela

PETROBRAS,  a  qual  corresponde  a R$  21  milhões  (aproximadamente  USD 9,5

milhões), foi  comprovadamente  remetida  fraudulentamente  ao  exterior pelas

empresas LABOGEN QUÍMICA, INDÚSTRIA LABOGEN e PIROQUÍMICA, por meio de

contratos  de  câmbio  de  importação  fictícios  com  offshores controladas  pelos

envolvidos, em que os recursos saíam mas não entravam quaisquer mercadorias30. 

Essas  remessas  fraudulentas  de  divisas  estão  sendo  processadas

perante essa Vara Federal  (cópia da denúncia é aqui apresentada como DOC. 9).  A

INDÚSTRIA LABOGEN, por exemplo, sequer tinha habilitação de jan/2009 a dez/2013

para operar no comércio internacional.  As importações eram simuladas porque as

empresas no exterior, como a DGX IMP. EXP. LTD. e RFY IMP. EXP. LTD., situadas em

Hong  Kong,  eram  de  fachada  e  nenhum  produto  entrava  fisicamente  no  Brasil,

tratando-se de importações simuladas. Ademais, as empresas citadas ou não tinham

habilitação para realizar operações de comércio exterior ou, apesar de figurarem em

centenas de contratos de importação, sequer desenvolviam qualquer atividade (eram

30 Doc. 11 –  Transferências da  MO  para LABOGEM  e PIROQUÍMICA  em  datas  coincidentes.
Posteriormente,  os  valores  eram  transferidos  para  corretoras  de  câmbio  e  movimentados  para  o
exterior.
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empresas de fachada). 

De fato,  as empresas LABOGEN QUÍMICA, INDÚSTRIA LABOGEN e

PIROQUÍMICA  remeteram  juntas  ao  exterior,  de  24/06/2010  a  27/09/2012,  USD

111.960.984,43. Dentre esses valores, pode-se afirmar que tais remessas englobaram

os  valores  integralmente  recebidos  da  MO CONSULTORIA,  bem como de  outras

fontes. Analisando o cruzamento de dados entre as informações dos contratos de

câmbio e os dados bancários da MO CONSULTORIA, por diversas vezes há inclusive

coincidência de datas entre a entrada dos depósitos provenientes da MO nas contas

das empresas LABOGEM e as remessas para o exterior31.

Além disso, conforme adiante será narrado, a organização criminosa

ora denunciada serviu-se de empresas de fachada para  a celebração de contratos

ideologicamente  falsos  com  as  empreiteiras  cartelizadas.  Assim,  a  partir  de  tais

contratos, foram emitidas notas fiscais fraudulentas que justificaram transferências e

pagamentos sem causa. Tal estratagema, a par de materializar a lavagem de capitais,

também resultou na prática  dos  crimes tributários, pois mediante tais pagamentos

foram suprimidos  tributos e contribuições sociais devidos à União,  seja porque  (a)

sobre eles deveria incidir retenção na fonte de imposto de renda, na alíquota de 35%,

na forma dos arts. 61 e 62 da Lei nº 8.981/95, o que não ocorreu, ou pelo fato de que

(b) eles  foram  lançados  na  contabilidade  regular  da  empreiteiras como  custos,

ensejando a ilegal redução da base de cálculo do Imposto de Renda.

Os delitos praticados pela organização criminosa, ao menos por seu

núcleo operacional, não cessaram aí.

Conforme narrado nos autos da ação penal da MENDES JR, oferecida

nesta  data, ALBERTO YOUSSEF,  com o  auxílio de  ENIVALDO QUADRADO,  JOÃO

PROCÓPIO  JUNQUEIRA  PACHECO  DE  ALMEIDA  PRADO,  ANTONIO  CARLOS

FIORAVANTE BRASIL e  MÁRIO LÚCIO DE OLIVEIRA PIERUCCINI, também utilizou-se

da  empresa  GFD  Investimentos para  lavar  os  seus  ganhos  decorrentes  das

31 DOC. 11 –  Transferências da  MO  para  LABOGEM  e  PIROQUÍMICA  em  datas  coincidentes.
Posteriormente,  os  valores  eram  transferidos  para  corretoras  de  câmbio  e  movimentados  para  o
exterior.
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operações ilícitas que realizou no interesse da organização criminosa  que integra,

cujos crimes:  i) em parte estão sendo denunciados nesta ação penal;  ii)  em parte já

foram  denunciados  nas  ações  penais  nº  5026212-82.2014.404.700032,  5025699-

17.2014.404.700033,  5031491-49.2014.404.700034,  2004.7000006806-435; iii)  em parte

estão sendo denunciados por meio de outras ações penais propostas na data de

hoje,  iv)  em  parte  ainda  serão  denunciados,  sendo  que  todos  eles  mostram-se

conexos, consoante estabelece o art. 76 do CPP.

Nesse  sentido,  identificou-se  que  ALBERTO  YOUSSEF,  com  a

participação  dos  denunciados  CARLOS  ALBERTO,  ENIVALDO,  JOÃO  PROCÓPIO,

MARIO LUCIO, no período entre o ano de 2004 (pelo menos) e 17.03.2014, ocultou e

dissimulou, por intermédio da empresa GFD INVESTIMENTOS, a origem, disposição,

movimentação,  localização e propriedade  dos  ativos  ilícitos  por  ele  auferidos

mediante,  ao  menos,  a  aquisição  dos  seguintes  bens: (i) a  empresa  Web  Hotéis

Empreendimentos Hoteleiros Ltda, (ii) Parte do Hotel em Salvador-BA, (iii) Hotel em

Porto Seguro-BA; (iv) parcela do Hotel em Aparecida-SP, (v) 6 unidades autônomas

32 Nesta  ação  penal  ALBERTO YOUSSEF e  PAULO ROBERTO COSTA,  juntamente  com  MÁRCIO
BONILHO,  WALDOMIRO  DE  OLIVEIRA,  MURILO  TENA  BARRIOS,  ANTÔNIO  ALMEIDA  SILVA,
LEONARDO  MEIRELLES,  LEANDRO  MEIRELLES,  PEDRO  ARGESE  JÚNIOR  e  ESDRA  DE  ARANTES
FERREIRA, foram acusados formalmente pelo delito de lavagem de dinheiro proveniente de crimes de
peculato  e  corrupção  contra  a  Petróleo  Brasileiro  S.A.  (PETROBRÁS),  empresa  controlada
majoritariamente pela União Federal, crime previsto nos arts. 1º e 2º, II e III, da Lei 9.613/1998 (Lei de
Lavagem).  PAULO  ROBERTO  COSTA,  MÁRCIO  BONILHO,  WALDOMIRO  OLIVEIRA,  MURILO  TENA
BARRIOS e ANTÔNIO ALMEIDA SILVA também respondem pelo crime de participação em organização
criminosa, previsto no art. 2º, caput, e § 4º, II, III e V, da Lei 12.850/2013 (Lei do Crime Organizado).
33 Nesta ação penal,  ALBERTO YOUSSEF, JOÃO PROCÓPIO,  RAFAEL ANGULO LOPEZ e  MATHEUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, LEANDRO MEIRELLES e LEONARDO MEIRELLES foram denunciados por terem
mantido no exterior depósitos não declarados à repartição federal competente – no caso, o Banco
Central  -,  no  dia  31  de dezembro  de 2011,  em valores  superiores  ao  estabelecido  na  Resolução
3854/2010 do Banco Central, ou seja, USD 100.000,00, mais especificamente na conta 313-0-025652-9
da offshore RFY IMPORT & EXPORT, no STANDARD CHARTERED BANK, em Hong Kong.
34 Nesta  ação  penal  ALBERTO YOUSSEF,  JOÃO PROCÓPIO,  RAFAEL  ANGULO LOPEZ e  MATHEUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, LEANDRO MEIRELLES e LEONARDO MEIRELLES foram denunciados por terem
mantido no exterior depósitos não declarados à repartição federal competente – no caso, o Banco
Central  -,  no  dia  31  de dezembro  de 2011,  em valores  superiores  ao  estabelecido  na  Resolução
3854/2010 do Banco Central, ou seja, USD 100.000,00, mais especificamente na conta 313-0-025652-9
da offshore RFY IMPORT & EXPORT, no STANDARD CHARTERED BANK, em Hong Kong. 

35 Nos autos da ação penal nº 2004.7000006806-4, que tramitou perante a segunda Vara Federal de
Curitiba, inclusive, ALBERTO YOUSSEF restou condenado como incurso nas sanções do art. 1º da Lei
8.137/90, arts. 21 e 22, parte final do parágrafo único, da Lei 7.492/86, à pena de sete anos de reclusão
em regime semi-aberto, além de multa de cerca de novecentos mil reais.
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do empreendimento do Hotel Blue Tree Premium em Londrina, (vi) 30% das ações da

empresa  Hotéis  Jahu  S.A;  (vii) dos  conjuntos  111,  112,  113  e  114  do  Edifício

Ibirapuera em São Paulo-SP, (viii) de quatro terrenos urbanos localizados no Rio de

Janeiro-RJ; apartamento111-A do Edifício Walk Vila Nova localizado em São Paulo-SP

(ix); Ademais,  ALBERTO YOUSSEF e tais operadores, agindo em concurso e com a

participação de ANTONIO PIERUCCINI,  ocultaram e dissimularam a propriedade e

origem do Edifício Lila IV situado em Curitiba-PR (x). Por fim, o denunciado ALBERTO

YOUSSEF ocultou e dissimulou a propriedade de dez veículos automotivos (xi).

Todos estes bens, móveis e imóveis, foram adquiridos com produto e

proveito,  direta  e  indiretamente,  da  prática  dos crimes de  organização criminosa,

formação  de  cartel,  contra  a  administração  pública,  fraude  a  licitação  contra  a

PETROBRAS, e ainda contra o sistema financeiro nacional (arts. 16, 21 e 22, caput e

parágrafo único, da Lei nº 7.492/86).

2.2. Individualização das condutas

Em data não precisada nos autos, mas sendo certo que desde 2006

até 2014, GERSON DE MELLO ALMADA, CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO e

NEWTON PRADO JUNIOR , juntamente com ALBERTO YOUSSEF, PAULO ROBERTO

COSTA e WALDOMIRO DE OLIVEIRA, de modo consciente e voluntário, nos moldes

descritos  acima,  integraram  organização criminosa  que tinha  como finalidade  a

prática de crimes contra a administração pública no âmbito da empresa PETRÓLEO

BRASILEIRO S/A  –  PETROBRAS e  a  lavagem dos  recursos  financeiros  auferidos

desses crimes.

Consoante já narrado no tópico anterior, a organização criminosa ora

descrita  é  integrada por  três  diferentes  núcleos:  o  primeiro  composto  por

administradores de diversas empreiteiras cartelizadas,  o segundo por empregados

  28/111



M INISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

corruptos  da  PETROBRAS e  o  terceiro  por operadores financeiros  e  do mercado

negro.  A  imputação  do  delito  de  organização  criminosa  na  presente  denúncia

restringe-se, todavia,  apenas aos administradores do    grupo    Engevix  ,  sendo que o

envolvimento  dos  agentes  ligados  às  demais  empreiteiras  e  aos  outros  núcleos

conexos,  em parte já está sendo processado perante essa Vara Federal e em parte

será processado oportunamente a partir de denúncias autônomas.36

A  organização  criminosa  assim  delimitada  contava  principalmente

com  a  associação  dos  denunciados  agindo  de  forma  estruturalmente  ordenada,

caracterizada pela divisão formal  e informal de tarefas e com o objetivo de obter,

direta ou indiretamente, vantagem indevida derivada dos crimes  de  cartel, fraude a

licitações, corrupção  ativa,  passiva  e  lavagem  de  dinheiro  em  relação  a  obras

contratadas  pela  PETROBRAS  no  âmbito  das diretorias de  Abastecimento  e  de

Serviços comandadas então por PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE.

As infrações  penais  praticadas  pela  organização,  à  exceção  dos

crimes contra licitações, têm sanções máximas privativas de liberdade superiores a 4

(quatro) anos, sendo certo que o grupo, para o exercício de suas atividades ilícitas,

atuava  desviando recursos  públicos  de obras  comandadas  pela  PETROBRAS nos

Estados do PARANÁ, PERNAMBUCO, RIO DE JANEIRO, SÃO PAULO e outros. 

Sinteticamente, a organização criminosa estava assim estruturada:

1.  PAULO  ROBERTO  COSTA: aceitou e  recebeu  promessas  de

pagamento  de  vantagens  indevidas  efetuadas  pelas empresas  componentes  do

cartel,  tendo  sido  fundamental  sua  qualidade  de  funcionário  da  Estatal  de  alto

escalão, como Diretor de Abastecimento da PETROBRAS S/A, para a consecução do

objetivo criminoso37, pois nessa condição ele zelou pelos interesses das empresas

36 Com base no art. 80 do CPP.
37 As investigações demonstram que  PAULO ROBERTO COSTA  na época em que era diretor  da
PETROBRAS se valeu da condição de funcionário público para beneficiar a organização criminosa.
Eventual  participação  de  outros  funcionários  de  outros  escalões  dessa  empresa  estatal  será
investigada ou denunciada oportunamente.
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cartelizadas em procedimentos licitatórios e contratos no âmbito desta Estatal, fato

este que é detalhado no item 3 desta denúncia.

2.  ALBERTO  YOUSSEF:  na  condição  de  um dos  operadores

financeiros  mais  importantes,  controlava  um  sofisticado  esquema  para

operacionalizar  o  repasse de  recursos  financeiros desviados  da  PETROBRAS S/A,

incluindo a lavagem de capitais destes numerários com a finalidade de integrá-los à

economia  formal.  Era  um  dos  principais  nós  da  teia  da  corrupção,  conectando

corruptores e corrompidos.  Contatava as empreiteiras para receber os pagamentos

em espécie,  por  meio  de  empresas  de  fachada  ou  no  exterior,  e  os  gerenciava,

repassando-os  aos  agentes  públicos  corrompidos,  com  quem  também  mantinha

contato.  Controlava  diretamente a empresa GFD  Investimentos  e indiretamente as

empresas de WALDOMIRO DE OLIVEIRA, todas elas utilizadas para simular negócios

jurídicos com as empreiteiras a fim de dar aparência de licitude para a movimentação

do dinheiro sujo auferido com os crimes antecedentes.

3.  WALDOMIRO OLIVEIRA: era  o  responsável  pelas  empresas  de

fachada MO Consultoria  Comercial e Laudos Estatísticos Ltda.,  Empreiteira  RIGIDEZ

Ltda.  e RCI  Hardware e Software Ltda., utilizadas  por  ALBERTO YOUSSEF, mediante

pagamento,  para  a  emissão  de  documentos  ideologicamente  falsos  a  fim  de

formalmente  justificar  os  repasses  de  valores  ilícitos,  promovendo  o  respectivo

branqueamento.

4. GERSON DE MELLO ALMADA: na condição de Vice-Presidente da

Engevix, era o contato direto de PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF com a

empreiteira, sendo um dos responsáveis pela representação desta empresa no cartel,

assim como pelo oferecimento e promessa de vantagens indevidas ao próprio PAULO

ROBERTO COSTA,  diretamente ou por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, e a outros

empregados da PETROBRAS para a consecução de contratos com a Estatal, conforme

será  detalhado  no  item 3,  e,  ainda,  responsável  pela  operacionalização  do

branqueamento dos respectivos valores, conforme será deduzido à frente no item 4.
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5.  CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO:  na  condição  de

representante da  Engevix  Engenharia S/A,  em conjunto com  GERSON DE MELLO

ALMADA, era responsável  pelo oferecimento e promessa de vantagens indevidas a

PAULO  ROBERTO  COSTA,  diretamente  ou  por  intermédio  de  ALBERTO  YOUSSEF,

conforme  será  imputado  no  item  3,  para  a  consecução  de  contratos  com  a

PETROBRAS,  bem  como  assinava  os documentos  ideologicamente  falsos  com as

empresas M.O., RIGIDEZ e/ou GFD a fim de possibilitar a lavagem dos valores ilícitos

relacionados aos contratos celebrados com a PETROBRAS, conforme será explicitado

no item 4.

6.  NEWTON  PRADO  JUNIOR:  em  atividade  idêntica  àquela

desenvolvida  por CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO,  na  condição  de

representante da  Engevix  Engenharia S/A,  em conjunto com  GERSON DE MELLO

ALMADA, era responsável  pelo oferecimento e promessa de vantagens indevidas a

PAULO  ROBERTO  COSTA,  diretamente  ou  por  intermédio  de  ALBERTO  YOUSSEF,

conforme  será  imputado  no  item  3,  para  a  consecução  de  contratos  com  a

PETROBRAS,  bem como assinava os documentos tinha a função de representar a

Engevix em contratos  ideologicamente  falsos  com as  empresas  de  fachada  M.O.,

RIGIDEZ, e/ou GFD a fim de possibilitar a lavagem dos valores ilícitos relacionados

aos contratos celebrados com a PETROBRAS, conforme será explicitado no item 4.

7.  LUIZ  ROBERTO  PEREIRA  em  atividade  idêntica  àquela

desenvolvida  por CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO  e  NEWTON  PRADO

JUNIOR, na condição de representante da Engevix Engenharia S/A, em conjunto com

GERSON DE MELLO ALMADA, era responsável  pelo oferecimento e promessa de

vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, diretamente ou por intermédio de

ALBERTO  YOUSSEF,  conforme  será  imputado  no  item  3,  para  a  consecução  de

contratos com a PETROBRAS, bem como assinava os documentos tinha a função de

representar  a  Engevix em contratos  ideologicamente  falsos  com as  empresas  de

fachada M.O., RIGIDEZ, e/ou GFD a fim de possibilitar a lavagem dos valores ilícitos
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relacionados aos contratos celebrados com a PETROBRAS, conforme será explicitado

no item 4.

Considerando que PAULO ROBERTO COSTA, ALBERTO YOUSSEF e

WALDOMIRO  DE  OLIVEIRA já  foram  denunciados pelo  crime  de  organização

criminosa  perante  a  PETROBRAS38,  impende  aqui  elencar  os  elementos  que

demonstram a atuação dos denunciados vinculados ao grupo Engevix.

Em  relação  a  CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO,  agia  em

conjunto com GERSON DE MELLO ALMADA, coadunando com a consumação dos

crimes de corrupção, agindo para a efetivação dos repasses de vantagens indevidas

por  eles  prometidas  e  concomitantemente  aceitos  por  PAULO  ROBERTO  COSTA,

diretamente  ou  por  intermédio  de  ALBERTO  YOUSSEF,  tendo  assinado  contrato

ideologicamente falso (Doc 26 e 27) a fim de justificar as transferências monetárias

para empresas de fachada, do qual decorreram notas fiscais fraudulentas (Doc 29) e

seus consequentes pagamentos. Deste modo, após as negociações com a Estatal, das

quais tinha conhecimento, agia para que as vantagens chegasse efetivamente aos

destinatários  finais,  quais  seja,  PAULO ROBERTO COSTA e demais  funcionários da

PETROBRAS.

No mesmo sentido, coloca-se NEWTON PRADO JUNIOR. Enquanto

agente da Engevix Engenharia S/A, o denunciado agia em conjunto com GERSON DE

MELLO  ALMADA para  que  fosse  o  delito  de  corrupção  consumado.  Após  as

negociações com a estatal, era o responsável pela efetivação dos repasses de valores

indevidos  por eles prometidos e concomitantemente aceitos por PAULO ROBERTO

COSTA,  diretamente ou por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, feitos por meio de

contratos  ideologicamente  falsos  com  as  empresas  de  fachada  controladas  por

ALBERTO YOUSSEF (v.g Doc 37),  assim como com a empresa de PAULO ROBERTO

COSTA, a COSTA GLOBAL CONSULTORIA LTDA-ME (Doc 41).

LUIZ ROBERTO PEREIRA,  na mesma linha de  CARLOS EDUARDO

STRAUCH ALBERO e NEWTON PRADO JUNIOR, atuava em conjunto com GERSON

38 Autos 5026212-82.2014.404.7000.
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DE MELLO ALMADA, até o ano de 2012, quando deixou de trabalhar na Engevix. Era

o responsável, após as negociações com a estatal, pela efetivação dos repasses de

valores  indevidos  por  eles  prometidos  e  concomitantemente  aceitos  por  PAULO

ROBERTO  COSTA,  diretamente  ou  por  intermédio  de  ALBERTO  YOUSSEF.  Assim,

requeria a emissão das notas fiscais fraudulentas por  WALDOMIRO DE OLIVEIRA,

conforme descrito no segundo contrato do item 4.

GERSON DE MELLO ALMADA, por sua vez, comandava a atuação da

Engevix junto  ao  cartel  de  empreiteiras  que  funcionava  perante  a  PETROBRAS,

oferecendo e prometendo vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA e outros

empregados da  companhia. Era ainda responsável por determinar as operações de

lavagens  de  tais  valores. Nessa  atividade,  e  para  tais  assuntos, comunicava-se

diretamente com PAULO ROBERTO e ALBERTO YOUSSEF39.

Mencione-se,  nesse  sentido,  que, em  planilha  apreendida  na

residência  de  PAULO  ROBERTO  COSTA,  na  qual  são  relacionadas  as  colunas

“empresa”, “executivo” e “solução” indicando os representantes de empresas com os

quais  o  ex-diretor  da  PETROBRAS  efetuou  contato  a  fim  de obter  recursos  para

campanhas políticas,  a  Engevix é  vinculada  ao  executivo  “Gerson”40.  No  mesmo

sentido, colocam-se as declarações de AUGUSTO RIBEIRO, o qual identifica GERSON

DE MELLO ALMADA como o responsável pela representação da Engevix no cartel41.

No  diálogo  interceptado em  08/10/2013  mantido entre  ALBERTO

YOUSSEF e MARCIO BONILHO, comenta-se que GERSON DE MELLO ALMADA deve

certa quantia para  ALBERTO YOUSSEF, a qual será paga a partir de contrato a ser

enviado pelo devedor42. Frise-se que em 07/01/2014,  três meses após mencionado

diálogo, a  Engevix Engenharia S/A firmou contrato ideologicamente falso com a

GFD Investimentos, empresa de ALBERTO YOUSSEF, a fim de justificar a transferência

de valores desviados das obras da  PETROBRAS  e destinados a agentes públicos,

39 Conforme  admitido  por  ambos  os  réus  nos  autos  de  processo  criminal  nº  5026212-
84.2013.404.7000, evento 1.101. - Doc 12.
40 Autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 201, AP-INQPOL1, item 17
41  Autos nº 5073441-38.2014.404.7000, evento 1, TERMOTRANSCDEP4.
42  Autos nº 5049597-93.2013.404.7000, evento 1, INIC1, p. 17.
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dentre  os  quais  se  encontra  PAULO  ROBERTO  COSTA,  conforme  será  melhor

explanado abaixo.

Finalmente, os já mencionados documentos referentes à divisão das

obras da PETROBRAS durante as reuniões do CLUBE (Doc 8) foram apreendidos na

sala do próprio  GERSON DE MELLO ALMADA,  pelo que se demonstra que era o

executivo efetivamente  o  responsável  pelas  tratativas  referentes  à  promessa e ao

pagamento de vantagens indevidas junto aos funcionários da  PETROBRAS, dentre

eles  PAULO ROBERTO COSTA,  ou pessoas interpostas a eles ligadas, citadamente

ALBERTO YOUSSEF.

Assim,  há indícios suficientes para que se conclua que  GERSON DE

MELLO  ALMADA,  CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO

JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA de modo consciente, voluntário e habitual, e em

concurso e unidade de desígnios com ALBERTO YOUSSEF, PAULO ROBERTO COSTA

e WALDOMIRO  DE  OLIVEIRA,  incorreram  na  prática  do  delito  de  organização

criminosa,  agindo  de  forma  estruturalmente  ordenada,  caracterizada  pela  divisão

formal  e  informal  de tarefas e  com o objetivo de obter,  direta  ou indiretamente,

vantagem indevida derivada dos crimes de cartel, fraude à licitação, corrupção ativa,

corrupção passiva, contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro.

3. Corrupção ativa e passiva (2º e 3º CONJUNTO DE FATOS “D” e

“E”)

No período  entre 2006 e 2014, GERSON DE MELLO ALMADA,  na

condição  de  administrador  da  Empresa  Engevix  Engenharia  S/A, e  CARLOS

EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR  e  LUIZ  ROBERTO

PEREIRA,  como  gestores  dessa  empresa,  com  o  auxílio  de  ALBERTO  YOUSSEF,

prati  caram   o delito de   corrupção ativa  , previsto no   art. 333,     caput   e parágrafo único,  

do Código    P  enal  , pois  ofereceram e prometeram vantagens indevidas,  assim como

viabilizaram seus pagamentos, a empregados públicos da PETROBRAS, notadamente
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ao seu então Diretor de Abastecimento, PAULO ROBERTO COSTA, para determiná-lo

a praticar,  omitir  e retardar  atos de ofício,  sendo que  tal empregado incorreu na

prática do delito de   corrupção passiva  , previsto   n  o art. 317,   caput   e §1º,   c/c art. 327,  

§2º   do Código   P  enal  , pois não só aceitou tais promessas de vantagens indevidas, para

si e para outrem, como efetivamente deixou de praticar atos de ofício com infração

de deveres funcionais,  ou os praticou nas mesmas circunstâncias,  tendo recebido

vantagens indevidas para tanto. Isso ocorreu também em relação ao então Diretor de

Serviços da Estatal, RENATO DE SOUZA DUQUE, o que será objeto de futura denúncia

em separado.43

No próximo tópico  serão  traçadas  as  linhas  gerais  dos  delitos  de

corrupção praticados por esta organização criminosa para então, no tópico seguinte,

delinear os papeis especificamente desempenhados por aqueles aqui denunciados.

3.1. Contexto geral da corrupção 

A  corrupção  no “esquema  criminoso”  ora  narrado  era  bilateral e

envolvia  não  só  a  corrupção  ativa,  por  parte  dos  executivos  das  empreiteiras

cartelizadas,  como  também,  e  de  forma  concomitante,  a  corrupção  passiva  de

PAULO  ROBERTO  COSTA  e  de  outros,  não  aqui  denunciados,  empregados  da

PETROBRAS (como RENATO DE SOUZA DUQUE), cooptados pelo Cartel a fim de que

zelassem interna e ilegalmente por seus interesses.

Esse  esquema  criminoso  bilateral  pode  ser  descrito  como  um

processo de três etapas.

(1) Conforme  já  narrado  acima,  todas  as  empresas  cartelizadas

participantes do “CLUBE”  mantinham com PAULO ROBERTO COSTA, e  com outros

funcionários  não  aqui  denunciados  da  Estatal,  como  RENATO  DUQUE,  um

compromisso    previamente  estabelecido,    com  promessas  mútuas   que  foram

43 Com base no art. 80 do CPP.

  35/111



M INISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

reiteradas  e  confirmadas  ao  longo do  tempo, de,  respectivamente,  oferecerem e

aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 5% do valor  integral  de

todos os  contratos por elas celebrados com a  PETROBRAS,  podendo inclusive ser

superior a esse percentual em caso de aditivos contratuais. Operadores do esquema,

dentre  os  quais ALBERTO  YOUSSEF,  tinham  pleno  conhecimento  do  ajuste  e

contribuíam ativamente para que ele funcionasse.

Como  contrapartida,  PAULO  ROBERTO  COSTA e  os  demais

empregados da PETROBRAS envolvidos adredemente assumiam o compromisso de

manterem-se  coniventes quanto  à existência e efetivo funcionamento do Cartel no

seio  e  em  desfavor da  Estatal,  omitindo-se nos  deveres  que  decorriam  de  seus

ofícios,  sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades e adotar as

providências cabíveis nos seus âmbitos de atuação.

Paralelamente,  também  fazia  parte  do  compromisso  previamente

estabelecido entre corruptores e corrompidos que, quando fosse necessário, PAULO

ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE  (este  último  não  denunciado  aqui) e  outros

empregados  corrompidos  praticariam atos  de  ofício,  regulares  e  irregulares,  no

interesse da otimização do funcionamento do Cartel.

A título de exemplificação é possível apontar que PAULO ROBERTO

COSTA e RENATO DUQUE tomavam as providências necessárias,  por si próprios ou

influenciando  os  seus  subordinados,  para  promover:  i) a  aceleração  dos

procedimentos licitatórios e de contratação de grandes obras, sobretudo refinarias,

dispensando  etapas  necessárias  à correta  avaliação  da  obra,  inclusive  o  projeto

básico;  ii) a  aprovação de comissões de licitações com funcionários inexperientes;

iii) o  compartilhamento  de  informações  sigilosas  ou  restritas  com  as empresas

integrantes  do  Cartel;  iv) a  inclusão  ou  exclusão  de  empresas  cartelizadas  dos

certames, direcionando-os em favor da(s) empreiteira(s) ou consórcio de empreiteiras

selecionado pelo  “CLUBE”;  v) a  inobservância  de  normas  internas  de  controle  e

avaliação das obras executadas  pelas empreiteiras cartelizadas;  vi) a  sonegação de

determinados assuntos da avaliação que deveria ser feita por parte do Departamento
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Jurídico ou Conselho Executivo; vii) contratações diretas de forma injustificada; viii) a

facilitação  da  aprovação  de  aditivos  em  favor  das  empresas,  muitas  vezes

desnecessariamente ou mediante preços excessivos.

Destaque-se,  todavia,  que,  muito  embora  em  todos  os  contratos

firmados pelas empresas cartelizadas com a PETROBRAS, PAULO ROBERTO COSTA e

os demais empregados corrompidos  tenham se  comprometido e efetivamente se

abstido de praticar os atos de ofício a que estavam obrigados, revelando a existência

do Cartel e tomando a providências necessárias para fazer cessar suas atividades, a

prática de atos de ofício em favor das empresas cartelizadas, conforme exemplificado

acima, somente ocorreu em alguns casos específicos, quando se fazia necessário.

(2) Em  um  segundo  momento,  após  o  efetivo  início  dos

procedimentos licitatórios no âmbito da PETROBRAS, os compromissos previamente

estabelecidos entre as empreiteiras cartelizadas e os empregados supramencionados

vinham a ser confirmados entre os agentes envolvidos.

Segundo o  modus operandi da organização criminosa, as empresas

integrantes do Cartel  se reuniam e,  de acordo com os seus exclusivos interesses,

definiam  qual(is)  delas  iria(m)  vencer  determinado  certame  para,  em  seguida,

apresentar  o  nome da  “escolhida”  diretamente  aos  empregados  da  PETROBRAS,

entre eles PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e outros, ou por intermédio de

operadores como ALBERTO YOUSSEF44. 

44 Em seu interrogatório judicial 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) – Doc 12, ALBERTO
YOUSSEF respondeu que:
Ministério Público Federal: - O senhor pode afirmar então que elas se reuniam? Os executivos dessas
empresas confidenciaram alguma vez pro senhor essas reuniões?
Interrogado: - Sim, com certeza.
Ministério Público Federal:  - E, e como funcionava daí, depois que elas definissem a empresa que
seria a vencedora pra um determinado certame, elas passavam esse nome pro senhor ou ao senhor
Paulo Roberto Costa?
Interrogado: - Era entregue uma lista das empresas que ia participar do certame e nessa lista já era
dito quem ia ser, quem ia ser a vencedora. Essa lista era repassada pro Paulo Roberto Costa.
Ministério Público Federal: - Em qual momento era repassada essa lista?
Interrogado: - Logo que, que ia se existir os convites.
Ministério Público Federal: - Abriu o certame, a lista já era passada?
Interrogado: - Sim.
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Assim, tão logo PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE ou outro

empregado corrompido da PETROBRAS, ajustados entre si e com o cartel, recebia o

nome da empreiteira selecionada pelo Cartel para vencer determinada licitação, eles,

consolidando no caso específico o acordo previamente estabelecido, omitiam-se em

relação  ao  funcionamento  do  cartel  e,  quando necessário,  passavam a  tomar  ou

determinar as providências necessárias para que a escolha se concretizasse. 

Tais ajustes e acertos  entre as partes  envolvidas,  reconhecidos pelo

próprio ALBERTO YOUSSEF na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025

e  1101 – Doc  12),  não  só consumavam  a  promessa  de  vantagem por  parte  da

empreiteira  corruptora,  como  também  a  sua  aceitação pelos empregados

corrompidos.

(3) A terceira e última etapa no esquema de corrupção ora descrito

se dava logo após o término do procedimento licitatório e confirmação da seleção da

empreiteira cartelizada escolhida, mediante o efetivo início das obras e começo dos

pagamentos pela PETROBRAS.

Nesse  momento ALBERTO  YOUSSEF,  operador  usado  para  o

pagamento de propinas a  PAULO ROBERTO COSTA,  passava a entrar em contato

com os representantes da empreiteira selecionada para com eles iniciar as tratativas

sobre  aspectos  específicos  do  repasse  das vantagens indevidas aos  empregados

corrompidos e demais agentes por eles indicados, em decorrência da obra que seria

executada. 

Era nesse momento que os valores das propinas também começavam

a ser destinados a PAULO ROBERTO COSTA e aos agentes corrompidos ou pessoas

por eles indicadas.

Especificamente no que tange aos contratos celebrados no âmbito

da Diretoria de Abastecimento, o repasse das propinas de PAULO ROBERTO COSTA

era operacionalizado por  ALBERTO YOUSSEF.45 Este se valia, para fazer o dinheiro

45 Sobre  o  papel  de  ALBERTO YOUSSEF enquanto  operador  do  esquema criminoso  no  seio  da
PETROBRAS, oportuno citar o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA
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em espécie chegar ao referido Diretor ou aos demais agentes por ele indicados, da

movimentação  de  grandes  valores  em  espécie,  remessa  de  numerários  para  o

exterior, mas, sobretudo, da celebração de contratos ideologicamente falsos (v.g., de

prestação de serviços de consultoria inexistentes) com empresas de fachada, suas ou

de  WALDOMIRO DE  OLIVEIRA,  as  quais  emitiam  notas  frias  no  intuito  de  dar

aparência de legalidade a pagamentos efetuados pelas empreiteiras. 

Importante  salientar,  conforme  descrito por  PAULO  ROBERTO

COSTA e por ALBERTO YOUSSEF46 em seus interrogatórios na Ação Penal  na ação

penal  5026212-82.2014.404.7000  (Eventos  1025  e  1101),  que,  a  partir  do  ano de

2005,  em  todos os  contratos  firmados  pelas  empresas  cartelizadas  com  a

PETROBRAS no interesse da Diretoria de Abastecimento  houve o pagamento de

vantagens  indevidas  aos  empregados  corrompidos  da  Estatal  e  pessoas  por  eles

indicadas no montante de ao menos 3% do valor total do contrato. 

Na divisão das  vantagens indevidas,  o  valor da propina repassada a

PAULO ROBERTO COSTA e às pessoas por ele indicadas,  sobretudo operadores do

mercado negro e integrantes do Partido Progressista (PP), era de ao menos 1% do

valor total do contrato, no âmbito da Diretoria de Abastecimento. Por sua vez, o valor

da  propina  repassada  a  empregados  corrompidos da  Diretoria  de  Serviços,  em

especial  RENATO DUQUE, era de ao menos 2%, também do valor total do contrato,

sendo  que  parte  desses valores  seria  destinada  a  integrantes  do  Partido  dos

Trabalhadores47. 

na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) – Doc 12
[...]
Defesa de Alberto Youssef: - Pelo José Janene. O Alberto Youssef tinha a função exclusivamente de
operacionalizar a entrega de valores?
Interrogado: - É.
Defesa de Alberto Youssef: - Queria que o senhor detalhasse qual é a função dele.
Interrogado: -  Tá, muito bem. Fechava-se um contrato, né? Numa empresa de cartel, tinha essa
relação de 1% para o PP, a empresa era a empresa X, então o Alberto Youssef ia lá conversar com
algumas pessoas dessa empresa, não posso te precisar se a nível de diretor ou de presidente, ou
um gerente financeiro, isso eu não tenho como te precisar, ele conversava com essa pessoa e
fazia então essa operacionalização para o repasse para os agentes políticos.
[...]
46 Doc 12.
47 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de  PAULO ROBERTO COSTA na
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Ressalve-se,  neste  ponto,  contudo,  que  especificamente  os  crimes

decorrentes dos repasses de vantagens indevidas ao Diretor DUQUE e  aos  demais

integrantes  da  Diretoria  de  Serviço  ou  pessoas  por  ele  indicadas  (incluindo

operadores), serão fruto de outras denúncias e processos criminais próprios.

Tem-se, assim, que ao menos 1% do valor consolidado de todos os

grandes   contratos   firmados  por empreiteiras  integrantes  do  Cartel  com  a

PETROBRAS no  interesse  da  Diretoria  de  Abastecimento,  sozinhas ou  como

integrantes  de  consórcios,  correspondeu  a  vantagens  indevidas  prometidas  e,  ao

menos em sua maioria, efetivamente pagas a PAULO ROBERTO COSTA e às pessoas

por ele indicadas,  sendo que a operacionalização de tais repasses incumbia a José

Janene e ALBERTO YOUSSEF até o ano de 2008, e somente a ALBERTO YOUSSEF a

partir de então48.

ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) – Doc 12:
[...]
Juiz Federal: - Mas esses 3% então, em cima desse preço iam para distribuição para agentes públicos,
é isso?
Interrogado: -Perfeito.
Interrogado:  -  (…).  Quando  começou  a  ter  os  projetos  pra  obras  de  realmente  maior  porte,
principalmente, inicialmente, na área de qualidade de derivados, qualidade da gasolina, qualidade do
diesel, foi feito em praticamente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse intuito, me foi
colocado lá pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse de
Diretoria de Abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PT
dentro da diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço.
(…).
Juiz Federal: - Mas isso em cima de todo o contrato que...
Interrogado: -Não.
Juiz Federal: - Celebrado pela PETROBRAS?
Interrogado: -Não. Em cima desses contratos dessas empresas do cartel.
Juiz Federal: - Do cartel.
48 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de  PAULO ROBERTO COSTA na
ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) – Doc 12:
[...] 
Juiz Federal: - E como que esse dinheiro era distribuído? Como que se operacionalizava isso?
Interrogado: -Muito bem. O que era para direcionamento do PP, praticamente até 2008, início de
2008,  quem  conduzia  isso,  diretamente  esse  processo,  era  o  deputado  José  Janene.  Ele  era  o
responsável por essa atividade. Em 2008 ele começou a ficar doente e tal e veio a falecer em 2010. De
2008, a partir do momento que ele ficou, vamos dizer, com a saúde mais prejudicada, esse trabalho
passou a ser executado pelo Alberto Youssef.
Juiz Federal: - E...
Interrogado: -Em relação, em relação ao PP.
Juiz Federal: - Certo. E o senhor tem conhecimento, vamos dizer, exat..., como funcionava, como esse
dinheiro chegava ao senhor Alberto Youssef, os caminhos exat..., exatos que esse dinheiro tomava?
Interrogado: -O meu contato, Excelência, sempre foi a nível de Presidente e diretor das empresas, eu
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Destaque-se, outrossim, que, o recebimento das vantagens indevidas

por PAULO ROBERTO COSTA, para si e para outrem, comprova-se não só a partir de

sua própria confissão em juízo, das declarações prestadas por  ALBERTO YOUSSEF,

do repasse de dinheiro por este àquele por meio da compra de um veículo  Land

Rover  Evoque no valor de R$ 300 mil  (o que é objeto de ação penal conexa em

trâmite perante esse Juízo49),  dos pagamentos feitos por construtoras  diretamente

para  empresa de consultoria de  PAULO ROBERTO COSTA  em função de  acordos

fictícios de consultoria, como também do vultoso  patrimônio de  PAULO ROBERTO

COSTA verificado à época da deflagração da Operação Lava Jato.

Saliente-se nesse sentido que, no dia em que foi cumprido mandado

de  busca  e  apreensão  em  sua  residência,  PAULO  ROBERTO  COSTA possuía

guardados R$ 762.250,00 (setecentos e sessenta e dois mil,  duzentos e cinquenta

reais), US$ 181.495,00 (cento e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e cinco mil

não tinha contato com pessoal, vamos dizer, de operação, de execução. Então, assinava o contrato,
passava-se algum tempo, que, depois de assinado o contrato, a primeira medição que a PETROBRAS
faz de serviço é trinta dias; executa o serviço, a PETROBRAS mede e paga trinta dias depois. Então,
normalmente, entre o prazo de execução e o prazo final de pagamento, tem um gap aí de sessenta
dias.  Então,  normalmente,  após esse,  esses sessenta dias,  é que era possível  então executar esses
pagamentos. Então, o deputado José Janene, na época, ex-deputado porque em 2008 ele já não era
mais deputado, ele mantinha o contato com essas empresas, não é? Com o pessoal também não só a
nível de diretoria e presidência, mas também mais pessoal operacional, e esses valores então eram
repassados para ele, e depois, mais na frente, para o Alberto Youssef. Agora, dentro das empresas
tinha o pessoal que operacionalizava isso. Esse pessoal eu não tinha contato. Não fazia contato, não
tinha conhecimento desse pessoal. Então o que é que acontecia? É, vamos dizer, ou o Alberto ou o
Janene faziam esse contato,  e esse dinheiro então ia  para essa distribuição política,  através
deles, agora...
(…).
Juiz Federal:  - Certo, mas a pergunta que eu fiz especificamente é se os diretores, por exemplo, o
senhor recebia parte desses valores?
Interrogado: -Sim. Então o que, normalmente, em valores médios, acontecia? Do 1%, que era para o
PP, em média, obviamente que dependendo do contrato podia ser um pouco mais, um pouco
menos, 60% ia para o partido… 20% era para despesas, às vezes nota fiscal, despesa para envio,
etc,  etc.  São  todos  valores  médios,  pode  ter  alteração  nesses  valores.  E  20%  restante  era
repassado 70% pra mim e 30% para o Janene ou o Alberto Youssef.
Juiz Federal: - E como é que o senhor recebia sua parcela?
Interrogado:  -Eu  recebia  em espécie,  normalmente  na  minha  casa  ou num shopping  ou no
escritório, depois que eu abri a companhia minha lá de consultoria.
Juiz Federal: - Como que o senhor, quem entregava esses valores para o senhor?
Interrogado: - Normalmente o Alberto Youssef ou o Janene.
[…]
49 Ação penal 5026212-82.2014.404.7000.
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dólares) e  EUR 10.850 (dez mil e oitocentos e cinquenta euros) em  espécie,  o que,

tendo em vista a incompatibilidade manifesta com a sua renda declarada à época,

comprova o fato de que  efetivamente  recebia sua parte da “propina” em dinheiro

vivo (5014901-94.2014.404.7000, evento 42, ANEX I – Doc 13).

Oportuno  destacar,  nesse  ponto,  que,  mesmo  depois  de  PAULO

ROBERTO COSTA deixar a Diretoria de Abastecimento  da  PETROBRAS, continuou

recebendo  propinas  em  decorrência  de  contratos  firmados  à  época  em  que  foi

Diretor  da  Estatal,  em  especial  nos  casos  em  que  a  execução  dos  contratos  se

estendeu  no  tempo  após  a  sua  saída.  As  tratativas  para  o  recebimento  de  tais

vantagens  indevidas  pendentes  foram  efetuadas  diretamente  entre  PAULO

ROBERTO COSTA e  os  executivos  das  empreiteiras  corruptoras,  sendo que  para

operacionalizar  tais  recebimentos o referido denunciado  se  serviu da  celebração

contratos fraudulentos    de consultoria   entre  a  sua  empresa COSTA GLOBAL  com as

empreiteiras.

Nesse sentido, destaca-se que no Curso da  Operação Lava Jato foi

apreendida  uma planilha  na  residência  de  PAULO  ROBERTO COSTA,  apontando

contratos assinados e “em andamento” com a COSTA GLOBAL (Doc 1450), empresa de

consultoria do acusado51. Nestas planilhas estão relacionados contratos com algumas

das  construtoras  cartelizadas,  com  seus  contatos,  constando,  ainda,  o  valor  dos

pagamentos (“% de sucess fee”).

Com efeito, constaram nessa planilha a  menção a contratos com as

empreiteiras:  i) CAMARGO CORRÊA, empresa líder do Consórcio  CNCC (que pagou

propinas a  PAULO ROBERTO COSTA conforme acusação feita em ação conexa em

trâmite nessa Vara52), no valor de R$ 3.000.000,00; ii) QUEIROZ GALVÃO, no valor de

R$ 600.000,00; iii) IESA OLEO & GÁS, no valor de R$ 1.200.000,00; e iv) ENGEVIX, no

50 Ação penal 5026212-82.2014.404.7000, Evento 1000, anexos 7 a 10.
51 Nesse sentido, a informação de pesquisa e investigação da Receita Federal do Brasil, informando
que  a  COSTA GLOBAL CONSULTORIA  E  PARTICIPAÇÕES LTDA.  -  ME pertence  a  PAULO ROBERTO
COSTA, com 60% do capital social, e ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, sua filha, com 40% do
capital social (ação penal 5026212-82.2014.404.7000 1000 – ANEXO6, p. 5 – DOC 15).
52 Ação penal 5026212-82.2014.404.7000.
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valor de R$ 665.000,00, todas integrantes do Cartel.

Tais contratos não foram somente firmados entre PAULO ROBERTO

COSTA, por intermédio da empresa COSTA GLOBAL, e as mencionadas empreiteiras

corruptoras, mas efetivamente pagos por estas, conforme ilustra a tabela anexa com

o montante consolidado de pagamentos efetuados pelas referidas empresas  (DOC

16).

Tal sistemática, de celebração de contratos ideologicamente falsos de

prestação de serviços e emissão de notas fiscais "frias" por intermédio de empresas

de fachada, foi uma das formas utilizadas pela organização criminosa para a lavagem

do dinheiro sujo obtido pela organização criminosa, sendo que, por sua importância,

será detalhada adiante.

3.2. Imputações de corrupção ativa e passiva

Como  resultado  do  funcionamento  do  cartel  e  da  corrupção  de

empregados  da  PETROBRAS anteriormente  descrito,  o  grupo  Engevix,  por

intermédio de Consórcios,  obteve sucesso na formalização de contratos com essa

Estatal em procedimentos relacionados à Diretoria de Abastecimento, comandada, à
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MÊS/ANO ENGEVIX IESA TOTAL

10/2012 5.331,00 5.331,00

11/2012 5.331,00 5.331,00

12/2012 5.331,00 5.331,00

1/2013 5.331,00 5.331,00

3/2013 10.662,00 10.662,00

4/2013 98.831,00 93.850,00 192.681,00

5/2013 94.181,00 93.850,00 188.031,00

6/2013 5.631,00 93.850,00 93.850,00 193.331,00

7/2013 193.031,00 65.695,00 93.850,00 93.850,00 446.426,00

8/2013 99.481,00 65.695,00 93.850,00 93.850,00 352.876,00

9/2013 93.850,00 32.847,50 93.850,00 220.547,50

10/2013 99.481,00 32.847,50 132.328,50

11/2013 32.847,50 32.847,50

12/2013 2.158.550,00 65.695,00 2.224.245,00

TOTAL 2.875.022,00 295.627,50 281.550,00 563.100,00 4.015.299,50

CAMARGO 
CORRÊA

QUEIROZ 
GALVÃO
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época, por PAULO ROBERTO COSTA53.

Destaque-se inicialmente, que a participação de GERSON DE MELLO

ALMADA restou comprovada pela previamente mencionada planilha apreendida na

residência  de  PAULO  ROBERTO  COSTA,  na  qual  são  relacionadas  as  colunas

“empresa”, “executivo” e “solução” indicando os representantes de empresas com os

quais  o  ex-diretor  da  PETROBRAS  efetuou  contato  a  fim  de obter  recursos  para

campanhas políticas, sendo a Engevix vinculada ao executivo “Gerson”54. Ademais, os

documentos  apreendidos  em  sua  sala  na  sede  da  empresa  demonstram  que

GERSON DE MELLO ALMADA participava de fato das reuniões do cartel em que

eram distribuídas as obras da companhia, divisão esta que pressupunha a promessa,

aceitação e pagamento das vantagens indevidas para que fosse seguida (Doc 8).

CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR

e  LUIZ ROBERTO PEREIRA  (este até o ano de 2012), na condição de diretores da

companhia,  também responsáveis  pela autorização dos atos  de gestão do Grupo

Engevix  e  decisões  estratégicas,  coadunavam  com  o  esquema,  de  forma  livre  e

consciente,  quanto  às promessas  de  vantagens  indevidas  aceitas  por  PAULO

ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF. O conhecimento e a participação na prática

dos  atos de corrupção são corroborados pelo fato de terem eles providenciados a

posterior assinatura dos contratos fictícios, sem causas econômicas, com as empresas

utilizadas  por  YOUSSEF,  com  intuito  de  ocultarem  e  dissimularem  os  valores

transferidos a PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF55.

Na  presente  denúncia,  tratar-se-á  das  licitações  vencidas  pela

Engevix em relação a obras referentes à Refinaria Getúlio Vargas – REPAR, localizada

no município de Araucária/PR, à Refinaria  Abreu de Lima – RNEST,  no Estado de

Pernambuco,  à  Refinaria  Landulpho  Alves  –  RLAM,  em  Camaçari/BA,  à  Refinaria

Presidente Bernardes – RPBC, no município de Cubatão/SP, à Refinaria de Paulínea –

REPLAN, em Cubatão/SP, ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ,

no município do Rio de Janeiro/RJ e à  Refinaria Gabriel Passos –  REGAP, em Minas

53 Que permaneceu no cargo no período entre 14/05/04 e 29/04/12.
54 Autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 201, AP-INQPOL1, item 17.
55  Documentos. 26, 37 e 41
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Gerais.

Nesse sentido,  no que tange às obras da Refinaria Getúlio Vargas –

REPAR, a Engevix venceu dois certames licitatórios entre os anos de 2006/2007. Em

ambas as ocasiões, encontra-se consorciada com a Skanska Brasil Ltda., formando os

Consórcios Skanska-Engevix URE, em que detinha  30% da taxa de participação, e

Skanska-Engevix, no qual possuía 35% da taxa de participação.

Já  para  as  obras  na  Refinaria Abreu  e  Lima  –  RNEST,  a  Engevix

adjudicou objeto de licitação como integrante do Consórcio RNEST O.C Edificações,

formado em  23/03/2009 com as  empresas EIT – Empresa Industrial Técnica S/A e

ENGEFORM Construções e Comércio Ltda.,  conforme pesquisa societária em anexo.

Segundo planilha elaborada pela  PETROBRAS e juntada em anexo,  a margem de

participação da Engevix no referido consórcio era de 99%5657.

As  obras  da  Refinaria  Landulpho  Alves  foram  adjudicadas  pela

Engevix em  conjunto  com  a  empresa  Queiroz  Galvão,  por  meio  do  Consórcio

Integração, tendo ambas as empresas taxa de participação de 50%.

Em relação às obras aqui tratadas referentes à Refinaria  Presidente

Bernardes  -  RPBC foram  vencidas  pelo  Consórcio  Integradora  URC-

ENGEVIX/NIPLAN/NM, integrado  pela NIPLAN Engenharia S/A e NM Engenharia e

Construções  Ltda,  bem  como  pela  própria  Engevix  Engenharia  S/A desde

21/09/200958, sendo de 38% a taxa de participação da Engevix59.

Quanto às obras da Refinaria de Paulínea –  REPLAN e da Refinaria

Gabriel Passos - REGAP, a Engevix adjudicou o objeto da licitação individualmente.

No que tange às obras do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro

– COMPERJ, as licitações foram vencidas pela Engevix em conjunto com a Skanska e

a Promon, por meio do Consórcio SPE, no qual a margem de participação da Engevix

era de 20%, conforme demonstra planilha anexa da PETROBRAS.

A  presente  imputação  se  refere  aos  atos  ilícitos  praticados  tão

56 Rastreamento societário anexo (Doc 18).
57 Planilha intitulada “Informações do processo de licitação”. - Doc 17.
58 Rastreamento societário também em anexo (Doc 19).
59 Consoante a já mencionada planilha “Informações do processo de licitação” em anexo (Doc 16).
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somente pelos administradores e gestores da Engevix no interesse dos mencionados

contratos, sendo que os pagamentos indevidos e lavagem de ativos realizados pelos

administradores  das  demais  empresas  cartelizadas  consorciadas  em  virtude  dos

mesmos  negócios  jurídicos serão  deduzidos  em  denúncias autônomas

oportunamente.

Assim, imputa-se  a  GERSON DE MELLO ALMADA, na condição de

administrador  da Engevix,  a  CARLOS EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON

PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA como agentes dessa empresa, e ainda a

ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador da organização criminosa, a corrupção

de  PAULO ROBERTO COSTA  no interesse das obras  da Refinaria Getúlio Vargas –

REPAR, localizada  no  município  de  Araucária/PR,  da Refinaria  Abreu  de  Lima –

RNEST,  no  Estado  de  Pernambuco,  da  Refinaria  Landulpho  Alves  –  RLAM,  em

Camaçari/BA, da Refinaria   Presidente Bernardes   – RPBC, no município de Cubatão/SP,

à Refinaria de Paulínea – REPLAN, em Cubatão/SP, do Complexo Petroquímico do Rio

de Janeiro –  COMPERJ,  no município do Rio de Janeiro/RJ e da  Refinaria Gabriel

Passos – REGAP, em Minas Gerais., executadas pela Engevix individualmente ou em

consórcio com outras empresas cartelizadas.

3.2.1.  Do  contrato  celebrado  pelo  Consórcio  Skanska-Engevix

URE Edificações para obras referentes à Refinaria Getúlio Vargas - REPAR

Visando a implementação das unidades de recuperação de enxofre III

e  de  tratamento  de  gás  residual  (U-32225)  na  Refinaria  Getúlio  Vargas -  REPAR,

localizada  no  município  de  Araucária/PR,  obra  vinculada  à  Diretoria  de

Abastecimento da PETROBRAS, então comandada por PAULO ROBERTO COSTA, em

1  3  /0  6  /200  6   foi iniciado procedimento licitatório para o qual  o valor da estimativa

sigilosa da empresa petrolífera foi calculado,  inicialmente, em R$  174.935.070,11, e

mais tarde, por motivos técnicos, minorado para R$ 165.311.386,8260.

60 Tudo  conforme  planilha  “Informações  do  Processo  de  Licitação”  apresentada  pela  própria
PETROBRAS e juntada em anexo (DOC. 17)
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Das 17 empreiteiras convidadas no procedimento licitatório, 14 eram

cartelizadas61 e outra foi citada por AUGUSTO RIBEIRO como empresa que participava

esporadicamente no “CLUBE”, conforme descrito no capitulo 2.162.

Somente  dois  consórcios,  formados  exclusivamente  por  empresas

cartelizadas, e a Construções Camargo Corrêa apresentaram propostas, sendo que a

menor delas, pelo Consórcio Skanska-Engeix URE, foi no valor de R$ 166.305.057,00.

Após o procedimento de praxe, em momento não determinado nos

autos,  mas  certamente  entre  a  data  de  início  do  procedimento  licitatório

(13/06/2006) e o dia de início de execução do objeto contratual  (03/09/2007) foi

celebrado o contrato nº 0800.0034522.07.2,  no valor de R$ 165.500.000,00.  Quem

subscreveu  os contratos pela  Engevix foi  o  denunciado  GERSON  DE  MELLO

ALMADA,  acompanhado do  diretor-técnico  da  empresa  à  época,  LUIZ  ROBERTO

PEREIRA.

Conforme planilha “Aditivos de Contratos, fornecida pela PETROBRAS

e anexa à presente denúncia (DOC 19), o prazo do inicial do contrato compreendido

entre 03/09/2007 e 19/01/2010 foi estendido para a data  final de  29/12/2011 e o

montante global da prestação foi majorado para R$ 177.914.657,86.

Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior,  havia

um acordo  previamente  ajustado entre  os  gestores  das empresas  integrantes  do

cartel e o então diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e

aceitarem  vantagens  indevidas  que  variavam  entre  1%  e  5%  do  valor  total  dos

contratos celebrados por elas com a referida Estatal.

Em  contrapartida,  PAULO  ROBERTO COSTA  e  os  demais

empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem

no cumprimento dos deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação

de irregularidades em virtude do funcionamento do “CLUBE”,  bem como, quando

61 Considerando que se trata de licitação ocorrida no ano de 2006, quando já ocorrida a ampliação do
cartel, tem-se as seguintes empresas cartelizadas convidadas: UTC, ANDRADE GUTIERREZ, CAMARGO
CORRÊA,  ODEBRECHT,  OAS,  QUEIROZ  GALVÃO,  ENGEVIX,  GDK,  IESA,  MENDES  JUNIOR,  MPE,
PROMON, SKANSKA, TECHINT.
62 A saber: CARIOCA.
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necessário, praticar atos comissivos no interesse de funcionamento do cartel. 

Tanto  PAULO  ROBERTO  COSTA  quanto  ALBERTO  YOUSSEF

admitiram que o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos

e aditivos celebrados pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o

comando  da  Diretoria  de  Abastecimento63,  sendo  que  PAULO  ROBERTO  COSTA

afirmou  expressamente  que  ocorreram  promessas  de  vantagens,  as  quais  foram

aceitas  e  recebidas  em  decorrência  dos  contratos  firmados  pelas  empresas

cartelizadas nas obras da REPAR64.

Assim,  em decorrência do contrato  nº 0800.0034522.07.2,  houve  a

promessa e o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1%

do valor total do contrato, o que  equivale a cerca de  R$  1.779.146,57 no período

entre  o  início  do  procedimento  licitatório  (13/06/2006)  e  o término  do  prazo

contratual (29/12/2011). 

Do  montante  referente  à  aludida  vantagem  indevida,  coube a

GERSON  DE  MELLO  ALMADA,  na  condição  de  administrador  da Engevix,  e  a

CARLOS EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR  e  LUIZ

ROBERTO  PEREIRA,  como  agentes dessa  empresa,  oferecerem e prometerem

vantagens  indevidas proporcionais a participação  da Engevix no Consórcio,  ou seja,

35% do referido valor, assim como viabilizar seu pagamentos, a ALBERTO YOUSSEF,

na condição de operador da organização criminosa,  teve papel fundamental nessa

corrupção, pois viabilizou a interlocução entre as partes, assim como participou das

tratativas acerca das propinas envolvidas.

Diante de tal quadro, no período entre a divulgação da execução da

obra pela  PETROBRAS  e/ou  o início do procedimento licitatório (13/06/2006) e a

celebração do contrato original65, GERSON DE MELLO ALAMDA, após reunir-se com

63 Nesse  sentido,  veja-se  as  linhas  03/14  das  fls.  05  e  linhas  03/20  das  fls.  14  do  termo  de
interrogatório  de  PAULO  ROBERTO  COSTA  juntado  ao  evento  1.101  dos  autos  5026212-
82.2014.404.7000,  bem como  linhas  19  a  21  a  fls.  34  do  mesmo  evento  em relação  a  ALBERTO
YOUSSEF. 
64 Fls.  24/25 do termo de interrogatório de PAULO ROBERTO juntado ao evento 1.101 dos autos
5026212-82.2014.404.7000.
65 O contrato original foi celebrado em momento não precisado nos autos, mas certamente até o dia
03/09/2007 data indicada pela PETROBRAS na planilha intitulada “Aditivos de Contatos” (Doc 20) como
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os  representantes  das  demais  empreiteiras  cartelizadas  e  definir  o  vencedor  do

certame,  comunicou a  PAULO  ROBERTO  COSTA e  ALBERTO  YOUSSEF tal

circunstância,  prometendo  àquele,  ou  a  pessoas  por  ele  indicada,  vantagens

indevidas que adviriam imediatamente após a celebração do contrato66.

Aceita  tal  promessa  de vantagem por  parte de  PAULO ROBERTO

COSTA  este,  também no referido lapso temporal,  manteve  sua anuência quanto à

existência e efetivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETROBRAS, omitindo-

se nos deveres que decorriam de seu ofício para assim permitir que a escolha interna

do Cartel para a execução obra se concretizasse, adotando, ainda, no âmbito de sua

Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.

Assim,  uma  vez  confirmado  a  contratação  da  empresa  Engevix,

juntamente com  a empresa  Skanska por intermédio do Consórcio  Skanska-Engevix

URE, para a execução das obras, ALBERTO YOUSSEF efetuou tratativas com GERSON

DE  MELLO  ALMADA,  na  condição  de  administrador  da Engevix,  e CARLOS

EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR  e  LUIZ  ROBERTO

PEREIRA, como  agentes dessa empresa, para  ajustar  a  forma de pagamento das

vantagens  indevidas  prometidas  a,  e  aceitas  por, PAULO  ROBERTO  COSTA,

correspondentes a pelo menos 35% sobre o 1% do valor do contrato original, ou seja,

cerca de R$ 622.701,30.

Seguindo  a  mesma  metodologia,  em  datas  não  precisadas  mas

certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram

o valor do contrato original, GERSON DE MELLO ALMADA e os referidos agentes da

Engevix prometeram, assim como adotaram as medidas necessárias para viabilizar o

respectivo pagamento,  vantagens indevidas de ao menos  35% sobre 1% do valores

dos aditivos,  as quais foram imediatamente  aceitas pelo  denunciado  PAULO

ROBERTO COSTA, para sí e para outrem, diretamente e por intermédio de ALBERTO

YOUSSEF.

de início da execução do objeto contratual.
66 No que se refere à Engevix, consoante termos de transcrição de interrogatórios juntados ao evento 1.101 dos
autos 5026212-82.2014.404.7000,  PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF informaram que o contato era
realizado por GERSON DE MELLO ALAMDA.  Vale ressaltar  que nesse mesmo interrogatório YOUSSEF afirmou
expressamente que participava inclusive das negociações referentes ao acerto financeiro do repasse – Doc 12.
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Considerando  a  planilha  de  aditivos  do  contrato  sob  comento

apresentada pela PETROBRAS, consolidou-se o seguinte quadro de aditivos:

Contrato 0800.0034522.07.2

Data do aditivo Valor do acréscimo

no contrato

Valor mínimo total

da vantagem

indevida (1%)67

Valor da vantagem

indevida que cabia

à Engevix (35%)68

21/10/2008 R$ 1.338.881,80 R$ 13.388,81 R$ 4686,08

01/12/2009 R$ 2.099.567,71 R$ 20.995,67 R$ 7.348,48

30/12/2009 R$ 3.257.094,20 R$ 32.570,94 R$ 11.399,82

28/08/2010 R$ 2.718.434,71 R$ 27.184,34 R$ 9.514,52

02/12/2011 R$ 4.704.265,96 R$ 47.042,65 R$ 16.464,93

Diante do exposto tem-se que, no caso em tela, GERSON DE MELLO

ALMADA,  na  condição  de  administrador  da Engevix,  e  CARLOS  EDUARDO

STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e  LUIZ ROBERTO PEREIRA,  como

agentes dessa  empresa, prometeram  o  pagamento  de  vantagens  indevidas

correspondentes  a,  pelo  menos, 35%  incidentes  sobre  1%  do  valor  do  contrato

original e aditivos celebrados durante a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, o que

equivale a  cerca  de  R$  49.413,83 no  período  entre  o  início  do  procedimento

licitatório (13/06/2006) e  a data da celebração do último aditivo firmado durante a

diretoria de PAULO ROBERTO COSTA (02/12/2011).

Concretizadas  em  relação  ao  contrato  original  e  a  cada  um  dos

aditivos  acima  referidos,  promessas de  vantagens  indevidas  por  parte  dos

denunciados  GERSON DE MELLO ALMADA, administrador da  Engevix,  e  CARLOS

EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR  e  LUIZ  ROBERTO

PEREIRA, como agentes dessa empresa, e a aceitação de tais promessas por parte do

então  Diretor  de  Abastecimento  PAULO  ROBERTO  COSTA,  diretamente  e por

67 Cálculo  efetuado  até  a  segunda  casa  decimal,  desconsiderando-se  as  seguintes,  sem
arredondamento.
68 Cálculo  efetuado  até  a  segunda  casa  decimal,  desconsiderando-se  as  seguintes,  sem
arredondamento.
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intermédio de ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos nesta peça,

os respectivos pagamentos. Conforme será exposto no capítulo 4, uma boa parte das

vantagens  ilícitas  recebidas  por  PAULO  ROBERTO  COSTA foi  antes  lavada  pela

organização criminosa, sendo que para tanto  ALBERTO YOUSSEF e  WALDOMIRO

DE OLIVEIRA, servindo-se de empresas de fachada, tornaram possível a celebração

de  documentos  ideologicamente  falsos  e  emissão  de  notas  fiscais  “frias”,  sendo

bastante, por ora, mencionar que no período de vigência do contrato aqui analisado

foi  identificado  o  pagamento  de  um  total  de  R$ 9.192.000,00 por  empresas

vinculadas à Engevix dessa forma.

3.2.2.  Do  contrato  celebrado  pelo  Consórcio  Skanska-Engevix

para obras referentes à Refinaria Getúlio Vargas - REPAR

Visando  a  prestação  de  serviços  e  fornecimentos  da  Unidade  de

Propeno  na  Refinaria  Getúlio  Vargas  -  REPAR,  localizada  no  município  de

Araucária/PR, obra vinculada à Diretoria de Abastecimento da  PETROBRAS,  então

comandada por PAULO ROBERTO COSTA, em 24/08/2006 foi iniciado procedimento

licitatório para  o  qual  o  valor  da  estimativa  sigilosa  da  empresa  petrolífera  foi

calculado, inicialmente, em R$ 267.293.832,1769. 

Das  18 pessoas jurídicas convidadas,  14 eram cartelizadas70 e  outra

foi citada por AUGUSTO RIBEIRO como empresas que participavam esporadicamente

no “CLUBE”, conforme descrito no capitulo 2.171.

Somente  dois  consórcios,  formados  exclusivamente  por  empresas

cartelizadas, além da Promon Engenharia Ltda e da Techint S/A, empresas também

membros  do  cartel,  apresentaram  propostas,  sendo  que  a  menor  delas,  pelo

69 Tudo  conforme  planilha  “Informações  do  Processo  de  Licitação”  apresentada  pela  própria
PETROBRAS e anexa (Doc 17).
70 Considerando que se trata de licitação ocorrida no ano de 2006, quando já ocorrida a ampliação do
cartel, tem-se as seguintes empresas cartelizadas convidadas: UTC, ANDRADE GUTIERREZ, CAMARGO
CORRÊA,  ODEBRECHT,  QUEIROZ GALVÃO, ENGEVIX,  GDK,  IESA,  MENDES JUNIOR,  MPE,  PROMON,
SKANSKA, TECHINT, CONSTRAN.
71 A saber: CARIOCA.
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Consórcio Skanska-Engevix, foi no valor de R$ 224.989.477,13.

Após o procedimento de praxe, em momento não determinado nos

autos,  mas  certamente  entre  a  data  de  início  do  procedimento  licitatório

(24/08/2006) e o dia de início de execução do objeto contratual  (16/04/2007) foi

celebrado  o  contrato  nº  0800.0030725.07.2,  no  valor  de  R$  224.989.477,13. O

responsável pela subscrição do pela Engevix foi Wilson Vieira e José Carlos Mendes

Lopes.

Conforme  planilha  “Aditivos  de  Contratos”,  fornecida  pela

PETROBRAS, e  anexa  à  presente  denúncia,  o  prazo  do  inicial  do  contrato

compreendido entre  16/04/2007 e  24/04/2009 foi  estendido para  a  data  final de

14/04/2011 e o montante global da prestação foi majorado para R$ 264.171.710,67.

Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior,  havia

um acordo  previamente  ajustado entre  os  gestores  das empresas  integrantes  do

cartel e o então diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e

aceitarem  vantagens  indevidas  que  variavam  entre  1%  e  5%  do  valor  total  dos

contratos celebrados por elas com a referida Estatal.

Em  contrapartida,  PAULO  ROBERTO COSTA  e  os  demais

empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem

no cumprimento dos deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação

de irregularidades em virtude do funcionamento do “CLUBE”,  bem como, quando

necessário, praticar atos comissivos no interesse de funcionamento do cartel. 

Tanto  PAULO  ROBERTO  COSTA  quanto  ALBERTO  YOUSSEF

admitiram que o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos

e aditivos celebrados pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o

comando  da  Diretoria  de  Abastecimento72,  sendo  que  PAULO  ROBERTO  COSTA

afirmou  expressamente  que  ocorreram  promessas  de  vantagens,  as  quais  foram

aceitas  e  recebidas  em  decorrência  dos  contratos  firmados  pelas  empresas

72 Nesse  sentido,  veja-se  as  linhas  03/14  das  fls.  05  e  linhas  03/20  das  fls.  14  do  termo  de
interrogatório  de  PAULO  ROBERTO  COSTA  juntado  ao  evento  1.101  dos  autos  5026212-
82.2014.404.7000,  bem como  linhas  19  a  21  a  fls.  34  do  mesmo  evento  em relação  a  ALBERTO
YOUSSEF (Doc 12). 
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cartelizadas nas obras da REPAR73.

Assim,  em decorrência do contrato  nº 0800.0030725.07.2,  houve  a

promessa e o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1%

do valor total do contrato, o que  equivale a cerca de  R$  2.641.717,10 no período

entre  o  início  do  procedimento  licitatório  (24/08/2006)  e  o término  do  prazo

contratual (14/04/2011). 

Do  montante  referente  à  aludida  vantagem  indevida,  coube a

GERSON  DE  MELLO  ALMADA,  na  condição  de  administrador  da Engevix,  e  a

CARLOS EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR  e  LUIZ

ROBERTO PEREIRA,  como  agentes dessa empresa,  oferecer  e prometer vantagens

indevidas proporcionais a participação  da  Engevix no Consórcio,  ou seja,  30%  do

referido valor,  assim como viabilizar  os seus  pagamentos,.   ALBERTO YOUSSEF,  na

condição  de  operador  da  organização  criminosa,  teve  papel  fundamental  nessa

corrupção, pois viabilizou a interlocução entre as partes, assim como participou das

tratativas acerca das propinas envolvidas.

Diante de tal quadro, no período entre a divulgação da execução da

obra  pela  PETROBRAS  ou o  início  do  procedimento  licitatório  (24/08/2006)  e  a

celebração do contrato original74, GERSON DE MELLO ALMADA, após reunir-se com

os  representantes  das  demais  empreiteiras  cartelizadas  e  definir  o  vencedor  do

certame,  comunicou a  PAULO  ROBERTO  COSTA e  ALBERTO  YOUSSEF tal

circunstância,  prometendo  àquele,  ou  a  pessoas  por  ele  indicada,  vantagens

indevidas que adviriam imediatamente após a celebração do contrato75.

Aceita  tal  promessa  de vantagem por  parte de  PAULO ROBERTO

COSTA este, este, também no referido lapso temporal, manteve sua anuência quanto

73 Fls.  24/25 do termo de interrogatório de PAULO ROBERTO juntado ao evento 1.101 dos autos
5026212-82.2014.404.7000 (Doc 12).
74 O contrato original foi celebrado em momento não precisado nos autos, mas certamente até o dia
16/04/2007 data indicada pela PETROBRAS na planilha intitulada “Aditivos de Contatos” (Doc 19) como
de início da execução do objeto contratual.
75 No que se refere à Engevix, consoante termos de transcrição de interrogatórios juntados ao evento 1.101 dos
autos 5026212-82.2014.404.7000,  PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF informaram que o contato era
realizado por GERSON DE MELLO ALAMDA.  Vale ressaltar  que nesse mesmo interrogatório YOUSSEF afirmou
expressamente que participava inclusive das negociações referentes ao acerto financeiro do repasse .

  53/111



M INISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

à existência  e  efetivo  funcionamento do  Cartel  em  desfavor da  PETROBRAS,

omitindo-se nos  deveres  que  decorriam de  seu  ofício  para  assim permitir que a

escolha interna do Cartel para a execução obra se concretizasse, adotando, ainda, no

âmbito de sua Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.

Assim,  uma  vez  confirmada  a  contratação da  empresa  Engevix,

juntamente com a empresa  Skanska por intermédio do Consórcio  Skanska-Engevix,

para a execução das obras, ALBERTO YOUSSEF efetuou tratativas com GERSON DE

MELLO  ALMADA,  na  condição  de  administrador  da Engevix,  e  com CARLOS

EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR e  LUIZ  ROBERTO

PEREIRA, na  condição  de  gestores dessa  empresa, para  ajustar  a  forma  de

pagamento das vantagens indevidas prometidas a, e aceitas por, PAULO ROBERTO

COSTA, correspondentes  a  pelo  menos  30% sobre  o  1%  do  valor  do  contrato

original, ou seja, cerca de R$ 792.515,13.

Seguindo  a  mesma  metodologia,  em  datas  não  precisadas  mas

certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram

o valor do contrato original, GERSON DE MELLO ALMADA,  CARLOS EDUARDO

STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR  e  LUIZ  ROBERTO  PEREIRA

prometeram,  assim  como  adotaram  as  medidas  necessárias  para  viabilizar  o

respectivo pagamento,  vantagens indevidas de ao menos 30% sobre 1% do valores

dos aditivos,  as quais foram imediatamente  aceitas pelo  denunciado  PAULO

ROBERTO COSTA, para sí e para outrem, diretamente e por intermédio de ALBERTO

YOUSSEF.

Considerando  a  planilha  de  aditivos  do  contrato  sob  comento

apresentada  pela  PETROBRAS,  consolidou-se  o  seguinte  quadro  de  aditivos

celebrados no período em que  PAULO ROBERTO COSTA ocupava a  Diretoria  de

Abastecimento da estatal:

Contrato 0800.0034522.07.2

Data do aditivo Valor do acréscimo Valor mínimo total Valor da vantagem
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no contrato da vantagem

indevida (1%)76

indevida que cabia

à Engevix (30%)77

18/03/2008 R$ 1.880.515,60 R$ 18.805,15 R$ 5641,54

21/05/2008 R$ 1.461.258,51 R$ 14.612,58 R$ 4383,77

08/07/2008 R$ 291.215,21 R$ 2.912,15 R$ 873,64

23/12/2008 R$ 2.823.101,16 R$ 28.231,01 R$ 8.469,30

16/04/2009 R$ 12.929.465,28 R$ 129.294,65 R$ 38.788,39

25/05/2009 R$ 4.773.234,41 R$ 47.732,34 R$ 14.319,70

06/11/2009 R$ 1.186.087,59 R$ 11.860,87 R$ 3.558,26

10/06/2010 R$ 21.092.353,90 R$ 210.923,53 R$ 63.277,06

04/01/2011 R$ 3.705.138,80 R$ 37.051,38 R$ 11.115,41

28/02/2011 R$ 2.565.268,91 R$ 25.652,68 R$ 7.695,80

23/03/2011 R$ 300.067,46 R$ 3000,67 R$ 900,20

Diante do exposto tem-se que, no caso em tela, GERSON DE MELLO

ALMADA na  condição  de  administrador  da Engevix,  e  CARLOS  EDUARDO

STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA,  como

agentes dessa  empresa, prometeram  o  pagamento  de  vantagens  indevidas

correspondentes  a,  pelo  menos, 30%  incidentes  sobre  1%  do  valor  do  contrato

original e aditivos celebrados durante a diretoria da  PAULO ROBERTO COSTA no

período  entre  o  início  do  procedimento  licitatório  (24/08/2006)  e  a  data  da

celebração do último aditivo firmado durante a diretoria de PAULO ROBERTO COSTA

(23/03/2011).

Concretizadas,  em  relação  ao  contrato  original  e  a  cada  um  dos

aditivos  acima  referidos,  promessas de  vantagens  indevidas  por  parte  dos

denunciados GERSON DE MELLO ALMADA, administrador da  Engevix,  e  CARLOS

EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR   e  LUIZ  ROBERTO

PEREIRA, como gestores dessa empresa,  e  a aceitação de tais promessas por parte

76 Cálculo  efetuado  até  a  segunda  casa  decimal,  desconsiderando-se  as  seguintes,  sem
arredondamento.
77 Cálculo  efetuado  até  a  segunda  casa  decimal,  desconsiderando-se  as  seguintes,  sem
arredondamento.
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do então Diretor  de Abastecimento  PAULO ROBERTO COSTA,  diretamente e por

intermédio de ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se,  nos moldes já expostos nesta peça,

os respectivos pagamentos. Conforme será exposto no capítulo 4, uma boa parte das

vantagens  ilícitas  recebidas  por  PAULO  ROBERTO  COSTA foi  antes  lavada  pela

organização criminosa, sendo que para tanto  ALBERTO YOUSSEF e  WALDOMIRO

DE OLIVEIRA, servindo-se de empresas de fachada, tornaram possível a celebração

de  documentos  ideologicamente  falsos  e  emissão  de  notas  fiscais  “frias”,  sendo

bastante, por ora, mencionar que no período de vigência do contrato aqui analisado

foi  identificado  o  pagamento  de  um  total  de  R$  9.192.000,00 por  empresas

vinculadas à Engevix dessa forma.

3.2.3  Dos contratos celebrados pelo  Consórcio  RNEST  O.C

Edificações para obras referentes à Refinaria Abreu e Lima

Visando a implementação das edificações e urbanizações da Refinaria

Abreu e Lima –  RNEST,  localizada em Pernambuco, obra vinculada à Diretoria de

Abastecimento da PETROBRAS, então comandada por PAULO ROBERTO COSTA, em

17/07/2008 foi iniciado procedimento licitatório para o qual o valor da estimativa

sigilosa da empresa petrolífera foi calculado em R$ 614.007.362,5878.

A  Engevix  Engenharia  S/A foi  uma das 22  empresas convidadas

para o certame, dentre as quais são identificados outros nove membros do cartel79,

todos identificados por Augusto Ribeiro de Mendonça Neto80. Em consórcio com as

empresas EIT – Empresa Industrial Técnica S/A e ENGEFORM Construções e Comércio

Ltda.,  a Engevix  apresentou  proposta  com  o  menor  valor,  sendo  o  consórcio

declarado  o  vencedor  da  licitação.  Como  demonstra  planilha  elaborada  pela

PETROBRAS e anexo,  a ENGEFORM se retirou do consórcio antes da assinatura do

contrato.

78 Tudo  conforme  planilha  “Informações  do  Processo  de  Licitação”  apresentada  pela  própria
PETROBRAS (Doc 17).
79 De acordo com planilha apresentada pela PETROBRAS anexa.
80 Autos nº 5073441-38.2014.404.7000, evento 1, TERMOTRANSCDEP4 (Doc 21).
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Após o procedimento de praxe, em momento não determinado nos

autos,  mas  certamente  entre  a  data  de  início  do  procedimento  licitatório

(17/07/2008) e o dia de início de execução do objeto contratual (30/04/2009) foram

celebrados dois contratos entre a PETROBRAS e o referido consórcio: 1) o de número

8500.0000037.09.2, no valor de 591.324.228,09, com prazo original até 27/04/2011 e

2)  o  de  número  0800.0049742.09.2,  que inicialmente  previa  o  valor  simbólico  de

R$0,01 e  tinha  prazo  originalmente  fixado  até  a  data  de  30/11/2014. Quem

subscreveu  os contratos pela  Engevix foi  o  denunciado  GERSON  DE  MELLO

ALMADA, desta vez acompanhado de Nei Barreto Quintino.

Conforme  planilha  “Aditivos  de  Contratos”,  fornecida  pela

PETROBRAS e anexa à presente denúncia, o prazo do contrato nº 8500.0000037.09.2

foi  estendido  para  a  data  de  30/11/2014  e  o  montante  global  da  prestação  foi

majorado  para  R$774.914.618,27.  O contrato  nº 0800.0049742.09.2,  por  sua  vez,

também teve seu valor majorado para R$ 230.484.642,87, sendo o prazo final original

mantido.

Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior,  havia

um acordo  previamente  ajustado entre  os  gestores  das empresas  integrantes  do

cartel e o então diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e

aceitarem  vantagens  indevidas  que  variavam  entre  1%  e  5%  do  valor  total  dos

contratos celebrados por elas com a referida Estatal.

Em  contrapartida,  PAULO  ROBERTO COSTA  e  os  demais

empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem

no cumprimento dos deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação

de irregularidades em virtude do funcionamento do “CLUBE”,  bem como, quando

necessário, praticar atos comissivos no interesse de funcionamento do cartel. 

Tanto  PAULO  ROBERTO  COSTA  quanto  ALBERTO  YOUSSEF

admitiram que o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos

e aditivos celebrados pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o

comando da Diretoria de Abastecimento81.

81 Nesse  sentido,  veja-se  as  linhas  03/14  das  fls.  05  e  linhas  03/20  das  fls.  14  do  termo  de
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Assim,  em  decorrência  do  contrato  8500.0000037.09.2,  houve  a

promessa e o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1%

do valor total do contrato, o que  equivale a cerca de  R$  7.749.146,61 no período

entre  o  início  do  procedimento  licitatório  (17/07/2008)  e  o término  do  prazo

contratual (30/11/2014). Em relação ao contrato nº 0800.0049742.09.2, o pagamento

efetuado também corresponde a aproximadamente 1% do valor final da contratação,

qual seja, R$ 2.304.846,42, no mesmo período. 

Do  montante  referente  à  aludida  vantagem  indevida,  coube a

GERSON  DE  MELLO  ALMADA,  na  condição  de  administrador  da Engevix,  e  a

CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR  e  LUIZ

ROBERTO PEREIRA,  como  agentes dessa empresa, oferecer  e prometer vantagens

indevidas proporcionais a participação  da  Engevix no Consórcio,  ou seja,  99%  do

referido valor,  assim como viabilizar  os seus  pagamentos, ALBERTO YOUSSEF,  na

condição  de  operador  da  organização  criminosa,  teve  papel  fundamental  nessa

corrupção, pois viabilizou a interlocução entre as partes, assim como participava das

tratativas acerca das propinas envolvidas.

Diante de tal quadro, no período entre a divulgação da execução da

obra pela  PETROBRAS  e/ou  o início do procedimento licitatório (17/07/2008) e a

celebração dos contratos originais82,  GERSON DE MELLO ALAMDA,  após reunir-se

com os representantes das demais empreiteiras cartelizadas e definir o vencedor do

certame,  comunicou a  PAULO  ROBERTO  COSTA e  ALBERTO  YOUSSEF tal

circunstância,  prometendo  àquele,  ou  a  pessoas  por  ele  indicada,  vantagens

indevidas que adviriam imediatamente após a celebração do contrato83.

interrogatório  de  PAULO  ROBERTO  COSTA  juntado  ao  evento  1.101  dos  autos  5026212-
82.2014.404.7000,  bem como  linhas  19  a  21  a  fls.  34  do  mesmo  evento  em relação  a  ALBERTO
YOUSSEF (Doc 12). 
82 O contrato original foi celebrado em momento não precisado nos autos, mas certamente até o dia
30/04/2009,  data indicada pela  PETROBRAS na planilha intitulada  “Aditivos de Contatos”  (Doc  20)
como de início da execução do objeto contratual.
83 No que se refere à Engevix, consoante termos de transcrição de interrogatórios juntados ao evento
1.101  dos  autos  5026212-82.2014.404.7000,  PAULO  ROBERTO  COSTA  e  ALBERTO  YOUSSEF
informaram que o contato era realizado por GERSON DE MELLO ALAMDA.  Vale ressaltar que nesse
mesmo  interrogatório  YOUSSEF  afirmou  expressamente  que  participava  inclusive  das  negociações
referentes ao acerto financeiro do repasse (Doc 12).
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Aceita  tal  promessa  de vantagem por  parte de  PAULO ROBERTO

COSTA  este,  também no referido lapso temporal,  manteve  sua anuência quanto à

existência e efetivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETROBRAS, omitindo-

se nos deveres que decorriam de seu ofício para assim permitir que a escolha interna

do Cartel para a execução obra se concretizasse, adotando, ainda, no âmbito de sua

Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.

Assim,  uma  vez  confirmada  a  contratação da empresa  Engevix,

juntamente com a empresa EIT, por intermédio do Consórcio RNEST O.C Edificações,

para a execução das obras, ALBERTO YOUSSEF efetuou tratativas com GERSON DE

MELLO  ALMADA,  na  condição  de  administrador  da Engevix,  e  com CARLOS

EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR  e  LUIZ  ROBERTO

PEREIRA, na  condição  de  gestores dessa  empresa, para  ajustar  a  forma  de

pagamento das vantagens indevidas prometidas a, e aceitas por, PAULO ROBERTO

COSTA, correspondentes  a  pelo  menos  99% sobre  o  1%  do  valor  do  contrato

original, ou seja, cerca de R$ 10.053.993,03.

Seguindo  a  mesma  metodologia,  em  datas  não  precisadas  mas

certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram

o valor do contrato original, GERSON DE MELLO ALMADA, CARLOS EDUARDO

STRAUCH  ALBERO  e  NEWTON  PRADO  JUNIOR prometeram,  assim  como

adotaram as medidas necessárias para viabilizar o respectivo pagamento, vantagens

vantagens indevidas de ao menos  99% sobre 1% do valores dos aditivos, as quais

foram imediatamente aceitas pelo denunciado  PAULO ROBERTO COSTA,  para sí e

para outrem, diretamente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF.

Considerando  a  planilha  de  aditivos  do  contrato  sob  comento

apresentada pela PETROBRAS, consolidou-se o seguinte quadro de aditivos:

Contrato 8500.0000037.09.2

Data do aditivo Valor do acréscimo

no contrato

Valor mínimo total

da vantagem

Valor da vantagem

indevida que cabia
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indevida (1%)84 à Engevix (99%)85

15/03/2012 R$ 61.794.587,63 R$ 617.945,87 R$ 611.766,41

Diante do exposto tem-se que, no caso em tela, GERSON DE MELLO

ALMADA na  condição  de  administradores  da ENGEVIX,  e  CARLOS  EDUARDO

STRAUCH ALBERO e  NEWTON PRADO JUNIOR,  como  agentes dessa empresa,

prometeram  o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a,  pelo menos,

99% incidentes sobre 1% do valor do contrato original e aditivos celebrados durante

a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, no período entre o início do procedimento

licitatório (17/07/2008) e a data da celebração do aditivo firmado durante a diretoria

de PAULO ROBERTO COSTA (15/03/2012).

Concretizadas,  em  relação  ao  contrato  original  e  a  cada  um  dos

aditivos  acima  referidos,  promessas de  vantagens  indevidas  por  parte  dos

denunciados  GERSON DE MELLO ALAMDA, administrador da  Engevix,  e  CARLOS

EDUARDO STRAUCH ALBERO e NEWTON PRADO JUNIOR, como gestores dessa

empresa,  e  a aceitação de  tais  promessas  por  parte  do  então  Diretor  de

Abastecimento  PAULO  ROBERTO  COSTA,  diretamente  e por  intermédio  de

ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos nesta peça, os respectivos

pagamentos.  Conforme será exposto no capítulo 4,  uma boa parte das vantagens

ilícitas  recebidas  por  PAULO ROBERTO COSTA foi  antes lavada pela  organização

criminosa, sendo que para tanto ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE OLIVEIRA,

servindo-se de empresas de fachada, tornaram possível a celebração de documentos

ideologicamente  falsos e emissão de notas fiscais “frias”,  sendo bastante,  por ora,

mencionar que no período de vigência do contrato aqui analisado foi identificado o

pagamento de um total de R$ 9.192.000,00 por empresas vinculadas à Engevix dessa

forma.

3.2.4. Do  contrato  celebrado  pelo  Consórcio  Integração para

84 Cálculo efetuado até a segunda casa decimal, desconsiderando-se as seguintes, sem arredondamento.
85 Cálculo efetuado até a segunda casa decimal, desconsiderando-se as seguintes, sem arredondamento.
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obras referentes à Refinaria Landulpho Alves – RLAM

Visando  o fornecimento de materiais  e  serviços para  interligações

DOOFF-SITE da carteira de diesel da Refinaria Landulpho Alves - RLAM, localizada no

município  de  Camaçari/BA,  obra  vinculada  à  Diretoria  de  Abastecimento  da

PETROBRAS,  então comandada por  PAULO ROBERTO COSTA,  em  06/11  /200  7   foi

iniciado  procedimento  licitatório para  o  qual  o  valor  da  estimativa  sigilosa  da

empresa petrolífera foi calculado em R$ 859.167.871,0586.

Das 21 pessoas jurídicas convidadas, 15 eram cartelizadas87 e uma foi

citada por AUGUSTO RIBEIRO como empresa que participavam esporadicamente do

mesmo grupo88.

Somente três empresas apresentaram propostas: Engevix, Construcap

e Nippon, sendo que apenas esta última não participava do cartel.  A menor delas,

pela Engevix,  foi  no valor  de  R$  945.372.246,38.  Mais  tarde,  a  Engevix  formou o

Consórcio  Integração,  em  conjunto  com  a  Queiroz  Galvão,  sendo  a  taxa  de

participação de 50% para cada uma das empresas.

Após o procedimento de praxe, em momento não determinado nos

autos,  mas  certamente  entre  a  data  de  início  do  procedimento  licitatório

(06/11/2007) e o dia de início de execução do objeto contratual  (20/08/2008) foi

celebrado o contrato de número 0800.0044602.08.2, no valor de R$ 909.448.100,48,

com prazo original até 09/07/2011. Os responsáveis pela subscrição do contrato pela

Engevix foram Milton Huplan Pereira e Luiz Roberto Pereira.

Conforme  planilha  “Aditivos  de  Contratos”,  fornecida  pela

PETROBRAS e anexa à presente denúncia, o prazo do contrato foi estendido para a

data  de  31/01/2013 e  o  montante  global  da  prestação  foi  majorado  para

86 Tudo  conforme  planilha  “Informações  do  Processo  de  Licitação”  apresentada  pela  própria
PETROBRAS (Doc 17).
87 Considerando que se trata de licitação ocorrida no final do ano de 2007, quando já ocorrida a
ampliação  do  cartel,  tem-se  as  seguintes  empresas  cartelizadas  convidadas: UTC,  GALVÃO
ENGENHARIA,  ANDRADE  GUTIERREZ,  CAMARGO  CORRÊA,  OAS,  ODEBRECHT,  QUEIROZ  GALVÃO,
ENGEVIX, GDK, IESA, MENDES JUNIOR, PROMON, SKANSKA, SETAL, TECHINT.
88 A saber: CONSTRUCAP.
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R$1.057.674.547,00.

Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior,  havia

um acordo  previamente  ajustado entre  os  gestores  das empresas  integrantes  do

cartel e o então diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e

aceitarem  vantagens  indevidas  que  variavam  entre  1%  e  5%  do  valor  total  dos

contratos celebrados por elas com a referida Estatal.

Em  contrapartida,  PAULO  ROBERTO COSTA  e  os  demais

empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem

no cumprimento dos deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação

de irregularidades em virtude do funcionamento do “CLUBE”,  bem como, quando

necessário, praticar atos comissivos no interesse de funcionamento do cartel. 

Tanto  PAULO  ROBERTO  COSTA  quanto  ALBERTO  YOUSSEF

admitiram que o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos

e aditivos celebrados pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o

comando da Diretoria de Abastecimento89.

Assim,  em decorrência do contrato em tela, houve  a promessa e o

pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1% do valor total

do contrato, o que equivale a cerca de R$ 10.576.745,47 no período entre o início do

procedimento licitatório (06/11/2007) e o término do prazo contratual (31/01/2013). 

Do  montante  referente  à  aludida  vantagem  indevida,  coube a

GERSON  DE  MELLO  ALMADA,  na  condição  de  administrador  da Engevix,  e  a

CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR  e  LUIZ

ROBERTO PEREIRA, como  agentes dessa empresa,  oferecer  e prometer vantagens

indevidas proporcionais a participação  da  Engevix no Consórcio,  ou seja,  50%  do

referido valor,  assim como viabilizar  os seus  pagamentos,. ALBERTO YOUSSEF,  na

condição  de  operador  da  organização  criminosa,  teve  papel  fundamental  nessa

corrupção, pois viabilizou a interlocução entre as partes, assim como participava das

89 Nesse  sentido,  veja-se  as  linhas  03/14  das  fls.  05  e  linhas  03/20  das  fls.  14  do  termo  de
interrogatório  de PAULO  ROBERTO  COSTA  juntado  ao  evento  1.101  dos  autos  5026212-
82.2014.404.7000,  bem como  linhas  19 a  21 a  fls.  34 do  mesmo evento  em  relação  a  ALBERTO
YOUSSEF (Doc 12). 
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tratativas acerca das propinas envolvidas.

Diante de tal quadro, no período entre a divulgação da execução da

obra  pela  PETROBRAS  e  início  do  procedimento  licitatório  (06/11/2007)  e  a

celebração do contrato original90, GERSON DE MELLO ALMADA, após reunir-se com

os  representantes  das  demais  empreiteiras  cartelizadas  e  definir  o  vencedor  do

certame,  comunicou a  PAULO  ROBERTO  COSTA e  ALBERTO  YOUSSEF tal

circunstância,  prometendo  àquele,  ou  a  pessoas  por  ele  indicada,  vantagens

indevidas que adviriam imediatamente após a celebração do contrato91.

Aceita  tal  promessa  de vantagem por  parte de  PAULO ROBERTO

COSTA, este,  também no referido lapso temporal,  manteve  sua anuência quanto à

existência e efetivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETROBRAS, omitindo-

se nos deveres que decorriam de seu ofício para assim permitir que a escolha interna

do Cartel para a execução obra se concretizasse, adotando, ainda, no âmbito de sua

Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.

Assim,  uma  vez  confirmada  a  contratação da  empresa  Engevix,

juntamente com a empresa Queiroz Galvão, por intermédio do Consórcio Integração,

para a execução das obras, ALBERTO YOUSSEF efetuou tratativas com GERSON DE

MELLO  ALMADA,  na  condição  de  administrador  da Engevix,  e  com CARLOS

EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR  e  LUIZ  ROBERTO

PEREIRA, na  condição  de  agentes dessa  empresa, para  ajustar  a  forma  de

pagamento das vantagens indevidas prometidas a, e aceitas por, PAULO ROBERTO

COSTA, correspondentes  a  pelo  menos  50% sobre  o  1%  do  valor  do  contrato

original, ou seja, cerca de R$ 5.288.372,73.

Seguindo  a  mesma  metodologia,  em  datas  não  precisadas  mas

certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram

90 O contrato original foi celebrado em momento não precisado nos autos, mas certamente até o dia
20/08/2008,  data indicada pela PETROBRAS na planilha intitulada  “Aditivos de Contatos”  (Doc  20)
como de início da execução do objeto contratual.
91 No que se refere à Engevix, consoante termos de transcrição de interrogatórios juntados ao evento
1.101  dos  autos  5026212-82.2014.404.7000, PAULO  ROBERTO  COSTA  e  ALBERTO  YOUSSEF
informaram que o contato era realizado por GERSON DE MELLO ALAMDA.  Vale ressaltar que nesse
mesmo  interrogatório  YOUSSEF  afirmou  expressamente  que  participava  inclusive  das  negociações
referentes ao acerto financeiro do repasse (Doc 12).
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o valor do contrato original, GERSON DE MELLO ALMADA e os referidos agentes da

empresa prometeram, assim como adotaram as medidas necessárias para viabilizar o

respectivo pagamento, vantagens  indevidas de ao menos 50% sobre 1% do valores

dos aditivos,  as quais foram imediatamente  aceitas pelo  denunciado  PAULO

ROBERTO COSTA, para si e para outrem, diretamente e por intermédio de ALBERTO

YOUSSEF.

Considerando  a  planilha  de  aditivos  do  contrato  sob  comento

apresentada pela PETROBRAS, consolidou-se o seguinte quadro de aditivos:

Contrato 0800.0044602.08.2

Data do aditivo Valor do acréscimo

no contrato

Valor mínimo total

da vantagem

indevida (1%)92

Valor da vantagem

indevida que cabia

à Engevix (50%)93

14/04/2011 R$ 12.041.032,47 R$ 120.410,32 R$ 60.205,16

22/09/2011 R$ 98.259.865,59 R$ 982.598,65 R$ 491.299,32

29/12/2011 R$ 37.925.548,46 R$ 379.254,58 R$ 189.627,29

Diante do exposto tem-se que, no caso em tela, GERSON DE MELLO

ALMADA, na  condição  de  administrador  da Engevix,  e  CARLOS  EDUARDO

STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA,  como

agentes dessa  empresa, prometeram  o  pagamento  de  vantagens  indevidas

correspondentes  a,  pelo  menos, 50%  incidentes  sobre  1%  do  valor  do  contrato

original e aditivos celebrados durante a diretoria da  PAULO ROBERTO COSTA, no

período  entre  o  início  do  procedimento  licitatório  (06/11/2007)  e  a  data  da

celebração do último aditivo firmado durante a diretoria de PAULO ROBERTO COSTA

(29/12/2011).

Concretizadas,  em  relação  ao  contrato  original  e  a  cada  um  dos

92 Cálculo  efetuado  até  a  segunda  casa  decimal,  desconsiderando-se  as  seguintes,  sem
arredondamento.
93 Cálculo  efetuado  até  a  segunda  casa  decimal,  desconsiderando-se  as  seguintes,  sem
arredondamento.
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aditivos acima referidos, promessas de vantagens indevidas por parte do denunciado

GERSON DE MELLO ALMADA, administrador da  Engevix,  e  CARLOS EDUARDO

STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA  como

gestores dessa empresa, e a aceitação de tais promessas por parte do então Diretor

de  Abastecimento  PAULO  ROBERTO  COSTA,  diretamente  e por  intermédio  de

ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos nesta peça, os respectivos

pagamentos.  Conforme será exposto no capítulo 4,  uma boa parte das vantagens

ilícitas  recebidas  por  PAULO ROBERTO COSTA foi  antes lavada pela  organização

criminosa, sendo que para tanto ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE OLIVEIRA,

servindo-se de empresas de fachada, tornaram possível a celebração de documentos

ideologicamente  falsos e emissão de notas fiscais “frias”,  sendo bastante,  por ora,

mencionar que no período de vigência do contrato aqui analisado foi identificado o

pagamento de um total de R$ 9.192.000,00 por empresas vinculadas à Engevix dessa

forma.

3.2.5 Do  contrato celebrado  pelo  Consórcio  Integradora  URC-

ENGEVIX/NIPLAN/NM para obras referentes à Refinaria Presidente Bernardes -

RPBC e das práticas de corrupção a ele atreladas

Visando  a  modernização  da  Unidade  de  Reforma  Catalítica da

Refinaria  Presidente  Bernardes –  RPBC,  localizada na  cidade de  Cubatão/SP,  obra

vinculada à Diretoria  de  Abastecimento  da  PETROBRAS,  então  comandada  por

PAULO ROBERTO COSTA, em   02/02/2009  , foi iniciado procedimento licitatório para

o qual o valor da estimativa sigilosa da empresa petrolífera foi inicialmente calculado

em R$ 423.390.802,0894.

A Engevix Engenharia S/A foi uma das 9 empresas convidadas para o

certame, dentre as quais são identificados outros quatro membros do cartel95, todos

assim identificados por Augusto Ribeiro de Mendonça Neto96.  Dentre as empresas

94 Tudo conforme a mencionada planilha “Informações do processo de licitação” (Doc 17).
95 De acordo com planilha apresentada pela PETROBRAS (Doc 17).
96 Autos nº 5073441-38.2014.404.7000, evento 1, TERMOTRANSCDEP4 (Doc 21).
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restantes,  identificam-se a  NIPLAN Engenharia  e  a  NM Engenharia,  as  quais,  em

conjunto com a Engevix, apresentaram a proposta  vencedora. O direcionamento da

licitação  mostra-se  claro,  portanto,  considerando-se  especialmente  o  fato  de  que

apenas uma das empresas que apresentaram propostas não pertencia ao CLUBE ou

não estava associada a um de seus membros.

Foi assinado o contrato de nº 0800.0051044.09.2, sendo o prazo de

execução estabelecido  entre  30/10/2009  e 30/01/2012  e  o  valor  em  R$

493.508.317,61. Quem subscreveu o contrato,  por parte da construtora  Engevix, foi

GERSON DE MELLO ALMADA e José Carlos Mendes.

Conforme  a  planilha  “Aditivos  de  Contratos”,  fornecida  pela

PETROBRAS e  anexa, o prazo contratual  original, em virtude de sucessivos aditivos,

foi prorrogado para a data de 23/08/2013 e o montante global da obra reduzido para

R$467.087.250,72.

Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior,  havia

um acordo  previamente  ajustado entre  os  gestores  das empresas  integrantes  do

cartel e o então diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e

aceitarem  vantagens  indevidas  que  variavam  entre  1%  e  5%  do  valor  total  dos

contratos celebrados por elas com a referida Estatal.

Em  contrapartida,  PAULO  ROBERTO COSTA  e  os  demais

empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem

no cumprimento dos deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação

de irregularidades em virtude do funcionamento do “CLUBE”,  bem como, quando

necessário, praticar atos comissivos no interesse de funcionamento do cartel. 

Tanto  PAULO  ROBERTO  COSTA  quanto  ALBERTO  YOUSSEF

admitiram que o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos

e aditivos celebrados pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o

comando da Diretoria de Abastecimento97.

97 Nesse  sentido,  veja-se  as  linhas  03/14  das  fls.  05  e  linhas  03/20  das  fls.  14  do  termo  de
interrogatório  de  PAULO  ROBERTO  COSTA  juntado  ao  evento  1.101  dos  autos  5026212-
82.2014.404.7000,  bem como  linhas  19  a  21  a  fls.  34  do  mesmo  evento  em relação  a  ALBERTO
YOUSSEF (Doc 12). 
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Assim,  em decorrência do contrato em  tela, houve  a promessa e o

pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1% do valor total

do contrato, o que equivale a cerca de R$ 4.935.083,17 no período entre o início do

procedimento licitatório (02/02/2009) e o término do prazo contratual (23/08/2013). 

Do  montante  referente  à  aludida  vantagem  indevida,  coube a

GERSON  DE  MELLO  ALMADA,  na  condição  de  administrador  da Engevix,  e  a

CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR  e  LUIZ

ROBERTO PEREIRA,  como agentes dessa empresa,  oferecer  e prometer vantagens

indevidas proporcionais a participação  da  Engevix no Consórcio,  ou seja,  38%  do

referido valor,  assim como viabilizar  os seus  pagamentos,.  ALBERTO YOUSSEF,  na

condição  de  operador  da  organização  criminosa,  teve  papel  fundamental  nessa

corrupção, pois viabilizou a interlocução entre as partes, assim como participava das

tratativas acerca das propinas envolvidas.

Diante de tal quadro, no período entre a divulgação da execução da

obra pela  PETROBRAS  e/ou  o início do procedimento licitatório (02/02/2009) e a

celebração do contrato original98, GERSON DE MELLO ALMADA, após reunir-se com

os  representantes  das  demais  empreiteiras  cartelizadas  e  definir  o  vencedor  do

certame,  comunicou a  PAULO  ROBERTO  COSTA e  ALBERTO  YOUSSEF tal

circunstância,  prometendo  àquele,  ou  a  pessoas  por  ele  indicada,  vantagens

indevidas que adviriam imediatamente após a celebração do contrato99.

Aceita  tal  promessa  de vantagem por  parte de  PAULO ROBERTO

COSTA  este,  também no referido lapso temporal,  manteve  sua anuência quanto à

existência e efetivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETROBRAS, omitindo-

se nos deveres que decorriam de seu ofício para assim permitir que a escolha interna

do Cartel para a execução obra se concretizasse, adotando, ainda, no âmbito de sua

98 O contrato original foi celebrado em momento não precisado nos autos, mas certamente até o dia
13/10/2009,  data indicada pela  PETROBRAS na planilha intitulada  “Aditivos de Contatos”  (Doc 19)
como de início da execução do objeto contratual.
99 No que se refere à Engevix, consoante termos de transcrição de interrogatórios juntados ao evento
1.101  dos  autos  5026212-82.2014.404.7000,   PAULO  ROBERTO  COSTA  e  ALBERTO  YOUSSEF
informaram que o contato era realizado por GERSON DE MELLO ALAMDA.  Vale ressaltar que nesse
mesmo  interrogatório  YOUSSEF  afirmou  expressamente  que  participava  inclusive  das  negociações
referentes ao acerto financeiro do repasse (Doc 12).
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Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.

Assim,  uma  vez  confirmada a  contratação  da empresa  Engevix,

juntamente com  Niplan Engenharia S/A e NM Engenharia Ltda, por intermédio do

Consórcio  Integradora  URC-ENGEVIX/NM/NIPLAN, para  a  execução  das  obras,

ALBERTO YOUSSEF  efetivou tratativas com GERSON DE MELLO ALMADA,  assim

como com  CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR  e

LUIZ  ROBERTO  PEREIRA, para  ajustar  a  forma  de  pagamento  das  vantagens

indevidas prometidas a, e aceitas por, PAULO ROBERTO COSTA, correspondentes a

pelo menos  38% sobre  o  1% do valor  do contrato original,  ou seja,  cerca  de R$

1.874.951,60.

Concretizadas,  em  relação  ao  contrato  original  e  a  cada  um  dos

aditivos acima referidos, promessas de vantagens indevidas por parte do denunciado

GERSON DE MELLO ALMADA, administrador da  Engevix,  e  CARLOS EDUARDO

STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e  LUIZ ROBERTO PEREIRA,  como

gestores dessa empresa, e a aceitação de tais promessas por parte do então Diretor

de  Abastecimento  PAULO  ROBERTO  COSTA,  diretamente  e por  intermédio  de

ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos nesta peça, os respectivos

pagamentos.  Conforme será exposto no capítulo 4,  uma boa parte das vantagens

ilícitas  recebidas  por  PAULO ROBERTO COSTA foi  antes lavada pela  organização

criminosa, sendo que para tanto ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE OLIVEIRA,

servindo-se de empresas de fachada, tornaram possível a celebração de documentos

ideologicamente falsos e emissão de notas fiscais “frias”,  sendo bastante,  por ora,

mencionar que no período de vigência do contrato aqui analisado foi identificado o

pagamento de um total de R$ 9.192.000,00 por empresas vinculadas à Engevix dessa

forma.

3.2.6.  Do contrato celebrado pela Engevix Engenharia S/A para

obras referentes à Refinaria de Paulínea
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Visando a execução de serviços de análise e consistência da Refinaria

de Paulínea –  REPLAN,  localizada  no município  de  Paulínea/SP,  obra  vinculada à

Diretoria  de  Abastecimento  da  PETROBRAS,  então  comandada  por  PAULO

ROBERTO COSTA, em 04/05/2009 foi iniciado procedimento licitatório para o qual o

valor  da  estimativa  sigilosa  da  empresa  petrolífera  foi  calculado  em  R$

1.161.600,00100.

A Engevix mesmo não tendo apresentado a proposta de menor valor,

foi  declarada  a  vencedora  do  certame, como demonstra  planilha  elaborada  pela

PETROBRAS e anexa, o que indica certo direcionamento do procedimento licitatório.

Após o procedimento de praxe, em momento não determinado nos

autos,  mas  certamente  entre  a  data  de  início  do  procedimento  licitatório

(04/05/2009) e o dia de início de execução do objeto contratual  (14/07/2009) foi

celebrado o  contrato  de número  0800.0051917.09.2,  no valor de R$  1.218.000,00.

Quem subscreveu o contrato em nome da Engevix foi Daniel  Peres  e Nei Barreto

Quintino.

Conforme  planilha  “Aditivos  de  Contratos,  fornecida  pela

PETROBRAS  (anexa),  o  prazo  contratual  original  foi  fixado  entre  14/07/2009  e

10/11/2009.  Contudo, em virtude da celebração de aditivo  contratual,  o prazo  foi

prorrogado  para 15/12/2009 e  o  montante  global  da  obra  reduzido para  R$

1.177.290,49.

Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior,  havia

um acordo  previamente  ajustado entre  os  gestores  das empresas  integrantes  do

cartel e o então diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e

aceitarem  vantagens  indevidas  que  variavam  entre  1%  e  5%  do  valor  total  dos

contratos celebrados por elas com a referida Estatal.

Em  contrapartida,  PAULO  ROBERTO COSTA  e  os  demais

empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem

no cumprimento dos deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação

100 Tudo  conforme  planilha  “Informações  do  Processo  de  Licitação”  apresentada  pela  própria
PETROBRAS (Doc 17).
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de irregularidades em virtude do funcionamento do “CLUBE”,  bem como, quando

necessário, praticar atos comissivos no interesse de funcionamento do cartel. 

Tanto  PAULO  ROBERTO  COSTA  quanto  ALBERTO  YOUSSEF

admitiram que o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos

e aditivos celebrados pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o

comando da Diretoria de Abastecimento101.

Assim,  em decorrência do contrato  nº  0800.0051917.09.2,  houve  a

promessa e o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1%

do valor total do contrato, o que equivale a cerca de R$ 11.772,90 no período entre o

início  do  procedimento  licitatório  (04/05/2009)  e  o término  do  prazo  contratual

(15/12/2009). 

Do  montante  referente  à  aludida  vantagem  indevida,  coube a

GERSON  DE  MELLO  ALMADA,  na  condição  de  administrador  da Engevix,  e  a

CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR  e  LUIZ

ROBERTO  PEREIRA,  como  agentes da  empresa,  oferecer  e prometer  vantagens

indevidas  no valor de 1% do contrato, assim como viabilizar  os seus  pagamentos,..

ALBERTO YOUSSEF,  na condição de operador da organização criminosa, teve papel

fundamental nessa corrupção, pois  viabilizou a interlocução entre as partes,  assim

como participava das tratativas acerca das propinas envolvidas.

Diante de tal quadro, no período entre a divulgação da execução da

obra pela  PETROBRAS  e/ou  o início do procedimento licitatório (04/05/2009) e a

celebração do  contrato original102,  GERSON DE MELLO ALMADA,  após reunir-se

com os representantes das demais empreiteiras cartelizadas e definir o vencedor do

certame,  comunicou a  PAULO  ROBERTO  COSTA e  ALBERTO  YOUSSEF tal

circunstância,  prometendo  àquele,  ou  a  pessoas  por  ele  indicada,  vantagens

101 Nesse  sentido,  veja-se  as  linhas  03/14  das  fls.  05  e  linhas  03/20  das  fls.  14  do  termo  de
interrogatório  de  PAULO  ROBERTO  COSTA  juntado  ao  evento  1.101  dos  autos  5026212-
82.2014.404.7000,  bem como  linhas  19  a  21  a  fls.  34  do  mesmo  evento  em relação  a  ALBERTO
YOUSSEF (Doc 12). 
102 O contrato original foi celebrado em momento não precisado nos autos, mas certamente até o dia
14/07/2009,  data indicada pela  PETROBRAS na planilha intitulada  “Aditivos de Contatos”  (Doc  20)
como de início da execução do objeto contratual.
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indevidas que adviriam imediatamente após a celebração do contrato103.

Aceita  tal  promessa  de vantagem por  parte de  PAULO ROBERTO

COSTA  este,  também no referido lapso temporal,  manteve  sua anuência quanto à

existência e efetivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETROBRAS, omitindo-

se nos deveres que decorriam de seu ofício para assim permitir que a escolha interna

do Cartel para a execução obra se concretizasse, adotando, ainda, no âmbito de sua

Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.

Assim, uma vez confirmada a contratação da empresa Engevix, para a

execução das obras, ALBERTO YOUSSEF efetuou tratativas com GERSON DE MELLO

ALMADA,  assim como CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO

JUNIOR  e  LUIZ  ROBERTO  PEREIRA para  ajustar  a  forma  de  pagamento  das

vantagens  indevidas  prometidas  a,  e  aceitas  por PAULO  ROBERTO  COSTA,

correspondentes a pelo menos 1% do valor do contrato original, ou seja, cerca de R$

11.772,90.

Seguindo  a  mesma  metodologia,  em  datas  não  precisadas  mas

certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram

o valor do contrato original, GERSON DE MELLO ALMADA e os referidos agentes da

Engevix prometeram, assim como adotaram as medidas necessárias para viabilizar o

respectivo pagamento, vantagens  indevidas de ao menos 1% do valores dos aditivos,

as quais foram imediatamente aceitas pelo denunciado  PAULO ROBERTO COSTA,

diretamente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF. 

Considerando  a  planilha  de  aditivos  do  contrato  sob  comento

apresentada pela PETROBRAS, consolidou-se o seguinte quadro:

Data do aditivo Valor do acréscimo no
contrato

Valor mínimo total da vantagem indevida (1%)104

103 No que se refere à Engevix, consoante termos de transcrição de interrogatórios juntados ao evento
1.101  dos  autos  5026212-82.2014.404.7000,   PAULO  ROBERTO  COSTA  e  ALBERTO  YOUSSEF
informaram que o contato era realizado por GERSON DE MELLO ALAMDA.  Vale ressaltar que nesse
mesmo  interrogatório  YOUSSEF afirmou  expressamente  que  participava  inclusive  das  negociações
referentes ao acerto financeiro do repasse (Doc 12).
104 Cálculo  efetuado  até  a  segunda  casa  decimal,  desconsiderando-se  as  seguintes,  sem
arredondamento.
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09/11/2009 R$ 124.032,00 R$ 1.240,32

Diante do exposto tem-se que, no caso em tela, GERSON DE MELLO

ALMADA,  na  condição  de  administradores  da ENGEVIX,  e  CARLOS  EDUARDO

STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA,  como

agentes dessa  empresa, prometeram  o  pagamento  de  vantagens  indevidas

correspondentes  a,  pelo  menos, 1%  do  valor  do  contrato  original  e  aditivos

celebrados durante a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, no período entre o início

do procedimento licitatório (04/05/2009) e  a data da celebração do aditivo firmado

durante a diretoria de PAULO ROBERTO COSTA (01/11/2009).

Concretizadas,  em  relação  ao  contrato  original  e  a  cada  um  dos

aditivos  acima  referidos,  promessas de  vantagens  indevidas  por  parte  dos

denunciados  GERSON DE MELLO ALMADA, administrador da  Engevix,  e  CARLOS

EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR  e  LUIZ  ROBERTO

PEREIRA, como gestores dessa empresa,  e  a aceitação de tais promessas por parte

do então Diretor  de Abastecimento  PAULO ROBERTO COSTA,  diretamente  e por

intermédio de ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos nesta peça,

os respectivos pagamentos. Conforme será exposto no capítulo 4, uma boa parte das

vantagens  ilícitas  recebidas  por  PAULO  ROBERTO  COSTA foi  antes  lavada  pela

organização criminosa, sendo que para tanto  ALBERTO YOUSSEF e  WALDOMIRO

DE OLIVEIRA, servindo-se de empresas de fachada, tornaram possível a celebração

de  documentos  ideologicamente  falsos  e  emissão  de  notas  fiscais  “frias”,  sendo

bastante, por ora, mencionar que no período de vigência do contrato aqui analisado

foi  identificado  o  pagamento  de  um  total  de  R$  9.192.000,00 por  empresas

vinculadas à Engevix dessa forma.

3.2.7. Dos contratos celebrados pelo Consórcio SPE para obras

referentes ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ:

Visando o fornecimento de bens e a prestação de serviços, relativos
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ao  projeto  executivo,  construção  civil,  montagem  eletromecânica  e

comissionamentos  do  Complexo  Petroquímico  do  Rio  de  Janeiro  –  COMPERJ,

localizado no  Rio  de  Janeiro/RJ,  obra  vinculada  à  Diretoria  de  Abastecimento  da

PETROBRAS,  então comandada por  PAULO ROBERTO COSTA,  em  13/08/2009 foi

iniciado  procedimento  licitatório para  o  qual  o  valor  da  estimativa  sigilosa  da

empresa petrolífera foi calculado em R$  1.115.000.146,18,  o qual mais tarde, após

revisão, foi reestabelecido em R$ 1.084.112.419,65105.

Das  16 pessoas  jurídicas convidadas,  15 eram  cartelizadas106,

conforme descrito no capitulo 2.1. Tanto na primeira, quanto na segunda rodadas de

propostas,  somente  três consórcios,  formados exclusivamente  por  empresas

cartelizadas, apresentaram propostas, sendo que a menor delas, pelo Consórcio SPE,

foi no valor de R$ 1.279.995.000,00.

Após o procedimento de praxe, em momento não determinado nos

autos,  mas  certamente  entre  a  data  de  início  do  procedimento  licitatório

(13/08/2009) e o dia de início de execução do objeto contratual (19/04/2010) foram

celebrados dois contratos entre a PETROBRAS e o referido consórcio: 1) o de número

0800.0056801.10.2, no  valor  de  R$  1.115.000.000,00,  com  prazo  original  até

02/04/2013 e 2) o de número 6810.0000074.10.2, que inicialmente previa o valor de

R$1.115.000.000,00 e tinha prazo originalmente fixado até a data de 02/04/2013. Os

responsáveis  pela  assinatura do contrato por  parte da Engevix  foram José Carlos

Mendes Lopes e Daniel Maurice André Peres.

Conforme planilha “Aditivos de Contratos, fornecida pela PETROBRAS

e anexa à presente denúncia, o prazo do contrato nº 6810.0000074.10.2 foi adiantado

para  a  data  de  04/11/2010 e  o  montante  global  da  prestação  foi  reduzido  para

R$58.815.791,60.  O contrato  nº 0800.0056801.10.2,  por  sua  vez,  teve  seu  valor

majorado para R$ 1425.095.603,43, sendo o prazo final estendido pata 01/12/2016.

105 Tudo  conforme  planilha  “Informações  do  Processo  de  Licitação”  apresentada  pela  própria
PETROBRAS (Doc 17).
106 Considerando que se trata de licitação ocorrida no ano de 2009 quando já ocorrida a ampliação
do  cartel,  tem-se  as  seguintes  empresas  cartelizadas  convidadas: UTC,  ANDRADE  GUTIERREZ,
CAMARGO CORRÊA,  ODEBRECHT, QUEIROZ GALVÃO, ENGEVIX,  GDK,  IESA, MENDES JUNIOR, MPE,
PROMON, SKANSKA, TECHINT,, OAS, GALVÃO, SOG.
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Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior,  havia

um acordo  previamente  ajustado entre  os  gestores  das empresas  integrantes  do

cartel e o então diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e

aceitarem  vantagens  indevidas  que  variavam  entre  1%  e  5%  do  valor  total  dos

contratos celebrados por elas com a referida Estatal.

Em  contrapartida,  PAULO  ROBERTO COSTA  e  os  demais

empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem

no cumprimento dos deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação

de irregularidades em virtude do funcionamento do “CLUBE”,  bem como, quando

necessário, praticar atos comissivos no interesse de funcionamento do cartel. 

Tanto  PAULO  ROBERTO  COSTA  quanto  ALBERTO  YOUSSEF

admitiram que o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos

e aditivos celebrados pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o

comando da Diretoria de Abastecimento107.

Assim,  em  decorrência  do  contrato  0800.0056801.10.2 houve  a

promessa e o pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1%

do valor total do contrato, o que  equivale a cerca de  R$  14.250.956,03 no período

entre  o  início  do  procedimento  licitatório  (13/08/2009)  e  o término  do  prazo

contratual (01/12/2016). Em relação ao contrato nº 6810.0000074.10.2, o pagamento

efetuado também corresponde a aproximadamente 1% do valor final da contratação,

qual seja, R$ 588.157,91, no mesmo período. 

Do  montante  referente  à  aludida  vantagem  indevida,  coube a

GERSON  DE  MELLO  ALMADA,  na  condição  de  administrador  da Engevix,  e  a

CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR  e  LUIZ

ROBERTO PEREIRA,  como  agentes dessa empresa, oferecer  e prometer vantagens

indevidas proporcionais a participação  da  Engevix no Consórcio,  ou seja,  20%  do

referido valor,  assim como viabilizar  os seus  pagamentos,.  ALBERTO YOUSSEF,  na

107 Nesse  sentido,  veja-se  as  linhas  03/14  das  fls.  05  e  linhas  03/20  das  fls.  14  do  termo  de
interrogatório  de  PAULO  ROBERTO  COSTA  juntado  ao  evento  1.101  dos  autos  5026212-
82.2014.404.7000,  bem como  linhas  19  a  21  a  fls.  34  do  mesmo  evento  em relação  a  ALBERTO
YOUSSEF (Doc 12). 
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condição  de  operador  da  organização  criminosa,  teve  papel  fundamental  nessa

corrupção, pois viabilizou a interlocução entre as partes, assim como participava das

tratativas acerca das propinas envolvidas.

Diante de tal quadro, no período entre a divulgação da execução da

obra pela  PETROBRAS  e/ou  o início do procedimento licitatório (13/08/2009) e a

celebração dos contratos originais108,  GERSON DE MELLO ALAMDA,  após reunir-se

com os representantes das demais empreiteiras cartelizadas e definir o vencedor do

certame,  comunicou a  PAULO  ROBERTO  COSTA e  ALBERTO  YOUSSEF tal

circunstância,  prometendo  àquele,  ou  a  pessoas  por  ele  indicada,  vantagens

indevidas que adviriam imediatamente após a celebração do contrato109.

Aceita  tal  promessa  de vantagem por  parte de  PAULO ROBERTO

COSTA  este,  também no referido lapso temporal,  manteve  sua anuência quanto à

existência e efetivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETROBRAS, omitindo-

se nos deveres que decorriam de seu ofício para assim permitir que a escolha interna

do Cartel para a execução obra se concretizasse, adotando, ainda, no âmbito de sua

Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.

Assim,  uma vez confirmada a contratação que a empresa  Engevix,

juntamente com as empresas Skanska e Promon, por intermédio do Consórcio  SPE,

para a execução das obras, ALBERTO YOUSSEF efetuou tratativas com GERSON DE

MELLO ALAMDA,  assim como  CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON

PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA para ajustar a forma de pagamento das

vantagens  indevidas  prometidas  a,  e  aceitas  por, PAULO  ROBERTO  COSTA,

correspondentes a pelo menos 20% sobre o 1% do valor do contrato original, ou seja,

cerca de R$ 2.967.822,78.

Seguindo  a  mesma  metodologia,  em  datas  não  precisadas  mas

108 O contrato original foi celebrado em momento não precisado nos autos, mas certamente até o dia
19/04/2010,  data indicada pela  PETROBRAS na planilha intitulada  “Aditivos de Contatos”  (Doc 19)
como de início da execução do objeto contratual.
109 No que se  refere  à  Engevix,  consoante  termos  de  transcrição de  interrogatórios juntados ao
evento 1.101 dos autos 5026212-82.2014.404.7000,  PAULO ROBERTO COSTA e  ALBERTO YOUSSEF
informaram que o contato era realizado por GERSON DE MELLO ALAMDA.  Vale ressaltar que nesse
mesmo  interrogatório  YOUSSEF  afirmou  expressamente  que  participava  inclusive  das  negociações
referentes ao acerto financeiro do repasse (Doc 12).
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certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram

o valor do contrato original, GERSON DE MELLO ALMADA e os referidos agentes da

Engevix prometeram, assim como adotaram as medidas necessárias para viabilizar o

respectivo pagamento,  vantagens indevidas de ao menos 20% sobre 1% do valores

dos aditivos,  as quais foram imediatamente  aceitas pelo  denunciado  PAULO

ROBERTO COSTA, diretamente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF.

Considerando  a  planilha  de  aditivos  do  contrato  sob  comento

apresentada pela PETROBRAS, consolidou-se o seguinte quadro de aditivos:

Contrato 0800.0056801.10.2

Data do aditivo Valor do acréscimo

no contrato

Valor mínimo total

da vantagem

indevida (1%)110

Valor da vantagem

indevida que cabia

à Engevix (20%)111

04/11/2010 R$ 556.184.208,40 R$ 5.561.842,08 R$ 1.112.368,41

Diante do exposto tem-se que, no caso em tela, GERSON DE MELLO

ALMADA, na  condição  de  administrador  da Engevix,  e  CARLOS  EDUARDO

STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA,  como

agentes dessa  empresa, prometeram  o  pagamento  de  vantagens  indevidas

correspondentes  a,  pelo  menos, 20%  incidentes  sobre  1%  do  valor  do  contrato

original e aditivos celebrados durante a diretoria da  PAULO ROBERTO COSTA, no

período  entre  o  início  do  procedimento  licitatório  (13/08/2009)  e  a  data  da

celebração  do  aditivo  firmado  durante  a  diretoria  de  PAULO  ROBERTO  COSTA

(04/11/2010).

Concretizadas,  em  relação  ao  contrato  original  e  a  cada  um  dos

aditivos  acima  referidos,  promessas de  vantagens  indevidas  por  parte  dos

denunciados  GERSON DE MELLO ALMADA, administrador da  Engevix,  e  CARLOS

110 Cálculo  efetuado  até  a  segunda  casa  decimal,  desconsiderando-se  as  seguintes,  sem
arredondamento.
111 Cálculo  efetuado  até  a  segunda  casa  decimal,  desconsiderando-se  as  seguintes,  sem
arredondamento.
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EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR  e  LUIZ  ROBERTO

PEREIRA, como gestores dessa empresa,  e  a aceitação de tais promessas por parte

do então Diretor  de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA,  diretamente  e por

intermédio de ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se, nos moldes já expostos nesta peça,

os respectivos pagamentos. Conforme será exposto no capítulo 4, uma boa parte das

vantagens  ilícitas  recebidas  por  PAULO  ROBERTO  COSTA foi  antes  lavada  pela

organização criminosa, sendo que para tanto  ALBERTO YOUSSEF e  WALDOMIRO

DE OLIVEIRA, servindo-se de empresas de fachada, tornaram possível a celebração

de  documentos  ideologicamente  falsos  e  emissão  de  notas  fiscais  “frias”,  sendo

bastante, por ora, mencionar que no período de vigência do contrato aqui analisado

foi  identificado  o  pagamento  de  um  total  de  R$  9.192.000,00 por  empresas

vinculadas à Engevix dessa forma.

3.2.8  Do contrato celebrado pela Engevix Engenharia S/A para

obras referentes à Refinaria Gabriel Passos - REGAP

Visando a construção do OFF-SITE diesel da Refinaria Gabriel Passos

–  REGAP, localizada  no  estado  de  Minas  Gerais,  obra  vinculada  à  Diretoria  de

Abastecimento da PETROBRAS, então comandada por PAULO ROBERTO COSTA, em

04/08/2010 foi iniciado procedimento licitatório para o qual o valor da estimativa

sigilosa da empresa petrolífera foi calculado em R$ 20.587.541,46112.

A Engevix Engenharia S/A foi uma das 10 empresas convidadas para

o certame,  dentre as  quais  são identificados outros  quatro membros  do cartel113,

todos identificados por Augusto Ribeiro de Mendonça Neto114. A Engevix Engenharia

S/A apresentou proposta com o menor valor, sendo declarada a empresa vencedora

da licitação.

112 Tudo  conforme  planilha  “Informações  do  Processo  de  Licitação”  apresentada  pela  própria
PETROBRAS (Doc 17).
113 De acordo com planilha apresentada pela PETROBRAS anexa (Doc 17).
114 Autos nº 5073441-38.2014.404.7000, evento 1, TERMOTRANSCDEP4 (Doc 21).
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Após o procedimento de praxe, em momento não determinado nos

autos,  mas  certamente  entre  a  data  de  início  do  procedimento  licitatório

(04/08/2010) e o dia de início de execução do objeto contratual  (06/12/2010) foi

celebrado  o contrato de número  0800.0063220.10.2, no valor de R$  17.911.328,41,

com prazo original até 17/06/2012. Os responsáveis pela subscrição do contrato pela

Engevix foram José Carlos Mendes Lopes e Luiz Roberto Pereira.

Conforme  planilha  “Aditivos  de  Contratos,  fornecida  pela

PETROBRAS e anexa à presente denúncia, o prazo do contrato foi estendido para

para a data de 30/09/2012 e o montante global da prestação foi majorado para R$

19.702.439,74.

Consoante o esquema de corrupção descrito no item anterior,  havia

um acordo  previamente  ajustado entre  os  gestores  das empresas  integrantes  do

cartel e o então diretor PAULO ROBERTO COSTA de, respectivamente, oferecerem e

aceitarem  vantagens  indevidas  que  variavam  entre  1%  e  5%  do  valor  total  dos

contratos celebrados por elas com a referida Estatal.

Em  contrapartida,  PAULO  ROBERTO COSTA  e  os  demais

empregados corrompidos da PETROBRAS assumiam o compromisso de se omitirem

no cumprimento dos deveres inerentes aos seus cargos, notadamente a comunicação

de irregularidades em virtude do funcionamento do “CLUBE”,  bem como, quando

necessário, praticar atos comissivos no interesse de funcionamento do cartel. 

Tanto  PAULO  ROBERTO  COSTA  quanto  ALBERTO  YOUSSEF

admitiram que o pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos

e aditivos celebrados pelas empresas integrantes do Cartel com a PETROBRAS sob o

comando da Diretoria de Abastecimento115.

Assim,  em decorrência do contrato em  tela, houve  a promessa e o

pagamento de vantagens indevidas correspondentes a, ao menos, 1% do valor total

do contrato, o que equivale a cerca de R$ 179.113,28. no período entre o início do

115 Nesse  sentido,  veja-se  as  linhas  03/14  das  fls.  05  e  linhas  03/20  das  fls.  14  do  termo  de
interrogatório  de  PAULO  ROBERTO  COSTA  juntado  ao  evento  1.101  dos  autos  5026212-
82.2014.404.7000,  bem como  linhas  19  a  21  a  fls.  34  do  mesmo  evento  em relação  a  ALBERTO
YOUSSEF (Doc 12). 
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procedimento licitatório (04/08/2010) e o término do prazo contratual (30/09/2012). 

Do  montante  referente  à  aludida  vantagem  indevida,  coube a

GERSON  DE  MELLO  ALMADA,  na  condição  de  administrador  da Engevix,  e  a

CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR  e  LUIZ

ROBERTO  PEREIRA,  como  agentes dessa  empresa, efetuar  a  promessa  e  o

pagamento  de  vantagens  indevidas do  referido  valor.  ALBERTO  YOUSSEF,  na

condição  de  operador  da  organização  criminosa,  teve  papel  fundamental  nessa

corrupção, pois viabilizou a interlocução entre as partes, assim como participava das

tratativas acerca das propinas envolvidas.

Diante de tal quadro, no período entre a divulgação da execução da

obra pela  PETROBRAS  e/ou  o início do procedimento licitatório (04/08/2010) e a

celebração dos contratos originais116,  GERSON DE MELLO ALMADA,  após reunir-se

com os representantes das demais empreiteiras cartelizadas e definir o vencedor do

certame,  comunicou a  PAULO  ROBERTO  COSTA e  ALBERTO  YOUSSEF tal

circunstância,  prometendo  àquele,  ou  a  pessoas  por  ele  indicada,  vantagens

indevidas que adviriam imediatamente após a celebração do contrato117.

Aceita  tal  promessa  de vantagem por  parte de  PAULO ROBERTO

COSTA, este,  também no referido lapso temporal,  manteve  sua anuência quanto à

existência e efetivo funcionamento do Cartel em desfavor da PETROBRAS, omitindo-

se nos deveres que decorriam de seu ofício para assim permitir que a escolha interna

do Cartel para a execução obra se concretizasse, adotando, ainda, no âmbito de sua

Diretoria, as medidas que fossem necessárias para tanto.

Assim, uma vez confirmada a contratação da empresa Engevix para a

execução das obras, ALBERTO YOUSSEF efetivou tratativas com GERSON DE MELLO

ALMADA,  assim como CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO

116 Os contratos originais foram celebrados em momento não precisado nos autos, mas certamente
até o dia 06/12/2010, data indicada pela PETROBRAS na planilha intitulada “Aditivos de Contatos” (Doc
20) como de início da execução do objeto contratual.
117 No que se  refere  à  Engevix,  consoante  termos  de  transcrição de  interrogatórios juntados ao
evento 1.101 dos autos 5026212-82.2014.404.7000,  PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF
informaram que o contato era realizado por GERSON DE MELLO ALAMDA.  Vale ressaltar que nesse
mesmo  interrogatório  YOUSSEF  afirmou  expressamente  que  participava  inclusive  das  negociações
referentes ao acerto financeiro do repasse.
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JUNIOR  e  LUIZ  ROBERTO  PEREIRA para  ajustar  a  forma  de  pagamento  das

vantagens  indevidas  prometidas  a,  e  aceitas  por, PAULO  ROBERTO  COSTA,

diretamente  ou  por  intermédio  de  ALBERTO  YOUSSEF,  correspondentes  a  pelo

menos 1%  sobre  do  valor  dos contratos originais ou  seja,  cerca  do  total  de R$

179.113,28.

Seguindo  a  mesma  metodologia,  em  datas  não  precisadas  mas

certamente anteriores à subscrição de cada um dos termos aditivos que aumentaram

os valores dos contratos originais, GERSON DE MELLO ALMADA  e  os  referidos

agentes da Engevix prometeram, assim como adotaram as medidas necessárias para

viabilizar o respectivo pagamento, vantagens  indevidas de ao menos 1% do valores

dos aditivos,  as quais foram imediatamente  aceitas pelo  denunciado  PAULO

ROBERTO COSTA, diretamente ou indiretamente através de ALBERTO YOUSSEF.

Considerando  a  planilha  de  aditivos  do  contrato  sob  comento

apresentada pela PETROBRAS, consolidou-se o seguinte quadro de aditivos:

Data do aditivo Valor do acréscimo

no contrato

Valor mínimo total da vantagem indevida

(1%)118

15/07/2011 R$ 1.441.969,06 R$ 14.419,69

28/11/2011 R$ 325.520,24 R$ 3.255,20

Diante do exposto tem-se que, no caso em tela, GERSON DE MELLO

ALMADA,  na  condição  de  administrador  da Engevix,  e  CARLOS  EDUARDO

STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA,  como

agentes dessa  empresa, prometeram  o  pagamento  de  vantagens  indevidas

correspondentes  a,  pelo  menos, 1%  do  valor  do  contrato  original  e  aditivos

celebrados durante a diretoria da PAULO ROBERTO COSTA, no período entre o início

do procedimento licitatório (04/08/2010) e  a data da celebração do último aditivo

firmado durante a diretoria de PAULO ROBERTO COSTA (28/11/2011).

Concretizadas,  em  relação  ao  contrato  original  e  a  cada  um  dos

118Cálculo efetuado até a segunda casa decimal, desconsiderando-se as seguintes, sem arredondamento.
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aditivos  acima  referidos,  promessas de  vantagens  indevidas  por  parte  dos

denunciados GERSON DE MELLO ALMADA, administrador da ENGEVIX, e CARLOS

EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR  e  LUIZ  ROBERTO

PEREIRA, como gestores dessa empresa,  e  a aceitação de tais promessas por parte

do então Diretor  de Abastecimento  PAULO ROBERTO COSTA,  diretamente  e por

intermédio de ALBERTO YOUSSEF, seguiram-se,  nos moldes já expostos nesta peça,

os respectivos pagamentos. Conforme será exposto no capítulo 4, uma boa parte das

vantagens  ilícitas  recebidas  por  PAULO  ROBERTO  COSTA  foi  antes  lavada  pela

organização criminosa, sendo que para tanto  ALBERTO YOUSSEF e  WALDOMIRO

DE OLIVEIRA, servindo-se de empresas de fachada, tornaram possível a celebração

de  documentos  ideologicamente  falsos  e  emissão  de  notas  fiscais  “frias”,  sendo

bastante, por ora, mencionar que no período de vigência do contrato aqui analisado

foi  identificado  o  pagamento  de  um  total  de  R$  9.192.000,00 por  empresas

vinculadas à Engevix dessa forma.

4. Lavagem de capitais (4º CONJUNTO DE FATOS - “F”)

Conforme  mencionado  acima,  as  empreiteiras  OAS,  ODEBRECHT,

UTC,  CAMARGO  CORREA,  TECHINT,  ANDRADE  GUTIERREZ,  MENDES  JÚNIOR,

PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX, SETAL, GDK e GALVÃO

ENGENHARIA,  por  meio  de  seus  administradores,  reuniram-se  entre  si,  em

organização criminosa voltada à prática de vários, crimes, com a finalidade inclusive

de constituir cartel e fraudar procedimentos licitatórios desenvolvidos no âmbito da

PETROBRAS, sendo que para tanto, mediante ajustes recíprocos e a corrupção de

funcionários do alto escalão dessa Estatal, impuseram um cenário artificial de "não

concorrência"  nestes  certames,  permitindo-lhes  não  só  previamente  definir  quais

dentre elas seriam as empresas que venceriam as concorrências como também elevar

ao máximo o preço que receberiam em decorrência  da execução das respectivas

obras.
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Dentro deste estratagema e para  que obtivessem a colaboração de

empregados e Diretores da PETROBRAS, a exemplo de PAULO ROBERTO COSTA e

RENATO DUQUE  (este  último  não  aqui  denunciado),  as  empreiteiras  cartelizadas

comprometiam-se a repassar para eles e a outros agentes públicos e privados, após

o início da execução das obras, percentuais dos valores totais dos contratos que lhes

fossem adjudicados.  Segundo verificado  no curso  das  investigações  o  percentual

variava entre 1%  e 5%, a depender  do porte e do estágio de construção da obra,

sendo que nos aditivos, segundo informado, o repasse era via de regra superior.

O funcionamento da organização criminosa por longo período gerou

lucros  desmedidos.  A  promessa  de  vantagens  indevidas  (propinas),  aceitas  por

empregados  do  alto  escalão  da  PETROBRAS,  gerava  também  pagamentos

sobrevalorados para as empreiteiras.  O próprio funcionamento do cartel e as fraudes

às licitações, viabilizados pela corrupção, produziam um grande volume de recursos

sujos. Parcela de todo esse dinheiro sujo que era produto e proveito de atividades

criminosas  anteriores  foi  lavada  para  disponibilização  “limpa”  aos  operadores  do

esquema e aos agentes públicos beneficiários. 

Quando as próprias construtoras não utilizavam empresas de fachada

suas,  no exterior,  “offshores”,  com  o objetivo de lavar a propina,  entregando-a de

modo dissimulado e oculto,  elas  recorriam a operadores  financeiros  profissionais,

como  ALBERTO  YOUSSEF  (e  demais  integrantes  de  seu núcleo,  incluindo

WALDOMIRO DE OLIVEIRA),  os quais,  seguindo  modus operandi  próprios,  davam

aparência  de  regularidade  e  legalidade ao  dinheiro  que  proveio  direta  e

indiretamente dos crimes mencionados, empregando vários métodos.  

A simples  interposição  do  núcleo  de YOUSSEF  no pagamento  do

dinheiro sujo já caracterizaria lavagem de ativos, mas ele fez mais do que isso. Houve

a  interposição  de  pessoas jurídicas de  fachada,  distanciando  o  dinheiro  sujo  da

origem criminosa (as empreiteiras) antes que chegasse aos beneficiários (os agentes

públicos e os próprios operadores).

Além disso, o núcleo de YOUSSEF empregou métodos de ocultação e
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dissimulação tanto na vinda do dinheiro da empreiteira para a empresa de fachada,

como  na  ida  do  dinheiro  da  empresa  de  fachada  para  os  agentes  públicos

beneficiários.  

No  que  toca  às  empreiteiras,  especificamente,  o  operador

disponibilizou um “serviço” ou “facilidade” para criar, em favor da empreiteira, uma

justificativa econômica para a saída do dinheiro dos cofres da empresa como se fosse

um pagamento regular. O pagamento da propina, com produto e proveito de crimes

anteriores, encontrou nesse contexto uma maneira de se disfarçar de operação lícita.

A empresa  Engevix,  valendo-se do “serviço”,  ajustou com  YOUSSEF o pagamento

para suas empresas de fachada por meio de uma justificativa econômica falsa,  um

negócio jurídico simulado (contratos de prestação de serviços), que só na aparência

era  legal.  Isso  ocultava  a  verdadeira  razão  do  pagamento,  que era  o  repasse  de

produto e proveito de crimes praticados, e permitia o disfarce e maquiagem contábil

do pagamento no seio da empresa. 

Em seguida ao recebimento do dinheiro da empreiteira,  YOUSSEF,

coordenando seu núcleo de agentes (WALDOMIRO e outros), prosseguia na prática

de atos de lavagem para, nos moldes acordados com a construtora e com os agentes

públicos, providenciar a entrega “limpa” dos recursos que são produto e proveito de

crimes aos destinatários. Isso era feito dos seguintes modos:

a) pela quebra do rastro do dinheiro, por meio de saques feitos nas

contas das empresas de fachada controladas por YOUSSEF,  antes da

entrega aos beneficiários;

b) pela quebra do rastro  do dinheiro  mediante o  recebimento do

dinheiro  pelas  empresas  de  fachada  de  YOUSSEF e  transferência

bancária  subsequente  de  parte dele  para  outro  doleiro (LEONARDO

MEIRELLES) que entregava em troca dinheiro em espécie, sem saques;

c) por  fim,  houve  invenção  de  razão  econômica  lícita  para

movimentações ilegais, pois outra parte do dinheiro transferido para
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empresas  de  doleiro  (LEONARDO  MEIRELLES)  era  remetida  ao

exterior por meio de contratos de importação fictícios. 

Esses foram basicamente os métodos pelos quais houve ocultação e

dissimulação  de  natureza,  origem,  disposição,  movimentação  e  propriedade  do

dinheiro  que  vinha,  direta  e  indiretamente,  dos  crimes  descritos  nesta  denúncia.

Serão  imputados  nesta  denúncia,  de  modo  destacado,  os  atos  de  lavagem

consistentes  na  realização  de  pagamentos  pelas  empreiteiras,  acompanhados  da

formulação  de  negócios  jurídicos  fictícios  e  de  notas  “frias”,  feitos  para  dar

justificação econômica aparentemente lícita aos pagamentos.

Assim, GERSON DE MELLO ALMADA, na condição de administrador

da  empresa Engevix  Engenharia  S/A,  CARLOS  EDUARDO  ALBERO  STRAUCH,

NEWTON  PRADO  JUNIOR  e  LUIZ  ROBERTO  PEREIRA,  enquanto  gestores  da

mesma empresa,  e ainda  PAULO ROBERTO COSTA,  ALBERTO YOUSSEF,  CARLOS

ALBERTO  PEREIRA  DA  COSTA,  ENIVALDO  QUADRADO e  WALDOMIRO  DE

OLIVEIRA,  ocultaram e dissimularam a natureza, origem, disposição, movimentação

e propriedade  dos  valores  provenientes,  direta  e indiretamente,  dos  delitos  de

organização criminosa,  formação de cartel, fraude  à licitação,  corrupção e, ainda,

contra  a  ordem  tributária119,  e  violaram  o  disposto  no  art.  1º  da  Lei  9613/98,

incorrendo na prática do crime de lavagem de capitais.

No item abaixo será descrito o método utilizado para a lavagem e,

em seguida, as condutas praticadas especificamente pelos denunciados.

4.1. Tipologia da lavagem de capitais

Restou apurado que um dos principais métodos para a lavagem do

119 Na forma forma do art. 2º, §1º, da Lei 9.613/98, a presente denuncia é ofertada com base na
presença de indícios veementes também da prática dos delitos de formação de cartel (B) e fraude à
licitação  (C),  os quais, ressalva-se, serão  denunciados em ações próprias,  diferentemente dos outros
crimes denunciados que também antecedem a lavagem, como de formação de organização criminosa
(A) e corrupção (D e E).
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produto dos crimes praticados pela organização criminosa ora denunciada consistiu

na  celebração  de  contratos  de  prestação  de  serviços  ideologicamente  falsos  e

emissão de notas fiscais "frias" por intermédio de empresas de fachada.

ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador do mercado negro,

lançou mão a  quatro  empresas para tal  finalidade:  MO Consultoria,  Empreiteira

Rigidez,  RCI Software e GDF Investimentos. Enquanto as três primeiras empresas,

administradas e mantidas por  WALDOMIRO  DE  OLIVEIRA e utilizadas sobretudo

por ALBERTO YOUSSEF, na verdade não exerciam qualquer atividade empresarial, a

empresa GFD, controlada diretamente por  ALBERTO YOUSSEF,  existia, mas jamais

prestou serviços às empreiteiras cartelizadas contratadas pela PETROBRAS, de modo

que não há qualquer justificativa para os pagamentos que delas receberam.

A ausência de efetivo desenvolvimento das atividades pelas quais tais

empresas foram contratadas, ou até mesmo de funcionamento de fato no caso das

empresas  MO Consultoria,  Empreiteira  Rigidez  e  RCI  Software,  pode  ser  inferida

facilmente a partir do quadros abaixo expostos, nos quais constam o quantitativo e a

relação de empregados que com elas mantiveram vínculo trabalhista entre os anos

de 2009 e 2014 (dados extraídos do Sistema CNIS, conforme documentos anexos –

DOC 22):

Quadro de empregados registrados

2009 2010 2011 2012 2013 2014

MO  Consultoria  Comercial  e
Laudos Estatisticos Ltda

0 0 1* 0 0 0

Empreiteira Rigidez 0 0 0 0 0 0

RCI Software e Hardware Ldta 0 0 0 0 0 0

GDF Investimentos Ltda 0 6** 4** 4** 0 0

▼

Nome empregado Início vínculo Término
vínculo

*  MO  Consultoria  Comercial  e
Laudos Estatisticos Ltda

Gabriela Finsterbush Neves 01/06/2011 24/01/2012
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** GDF Investimentos Ltda Carlos  Alberto  Pereira  da
Costa

01/06/2010 _

Damaris Cristina Marcatto 04/12/2012 _

Natalia  Marcondes  Lopes
Patrinicola

05/07/2010 01/10/2012

Rute Santos Gonzales 15/09/2010 _

Jefferson Cesar de Oliveira 18/01/2011 04/07/2011

Marcio Tadeu Silva Junior 04/10/01 01/01/2011

Bianca Roli Tancredi 01/09/2010 29/11/2011

Victoria  Gimenez  Santos
Romano

01/10/2010 29/12/2010

O  reconhecimento  de  tais  pessoas  jurídicas  como  empresas  de

"fachada"  utilizadas  pelas  empreiteiras  contratadas  pela  PETROBRAS unicamente

para  a  celebração  de  contratos  fraudulentos,  emissão  de  notas  fiscais  falsas,

recebimento, ocultação e repasse de  dinheiro que era produto e proveito, direto e

indireto, de crimes, foi alcançado no curso das investigações a partir do depoimento

de diversas testemunhas e também pelos próprios agentes responsáveis pelas prática

dos delitos.

WALDOMIRO  DE  OLIVEIRA,  admitiu  por  ocasião  de  seu

interrogatório na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (evento 1.167 – Doc 23) que

foi responsável pela gestão das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI

Software,  figurando  formalmente  no  quadro  societário  da  primeira  e  possuindo

procuração com amplos poderes para gerir as duas últimas. Reconheceu, ainda, que

cedeu tais empresas e suas respectivas contas bancárias para ALBERTO YOUSSEF, a

fim de que ele as utilizasse para o recebimento e distribuição da vantagem indevida

(propina)  e  do  produto  e  proveito  do  crime  (viabilizando,  mediante  criação  de

negócios simulados e uso de interpostas pessoas, a lavagem dos ativos). Além disso,

WALDOMIRO reconheceu que,  para  dissimular  a  natureza  dos  valores  recebidos,

foram  elaborados  entre  os  depositantes  e  as  referidas  empresas  contratos  de

prestação  de  serviços  ideologicamente  falsos,  assim  como  emitidas  notas  fiscais

"frias". 
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MEIRE BONFIM DA SILVA POZA, ouvida na condição de testemunha

no curso da ação penal 5025699-17.2014.404.7000 (evento 454  – Doc 24), afirmou

que  prestou  serviços  de  natureza  contábil  à organização  criminosa  chefiada  por

ALBERTO  YOUSSEF por  intermédio  da  empresa  Arbor  Consultoria  e  Assessoria

Contábil. Reconheceu, ainda, que ALBERTO YOUSSEF teria utilizado a empresa GFD

Investimentos, por ele controlada, e as empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez

e  RCI  Software,  controladas  por  WALDOMIRO  DE OLIVEIRA,  para  a  emissão  de

notas fiscais falsas, especificando que nenhuma delas possuia estrutura física e de

recursos humanos para a prestação de serviços que constavam nas notas por elas

emitidas.

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA,  administrador  formal  da

GFD Investimentos, também reconheceu em seu interrogatório (ação penal 5025699-

17.2014.404.7000,  evento  475  – Doc 25)  que tal  empresa era  gerida  de  fato  por

ALBERTO YOUSSEF, que a utilizava para receber valores de empreiteiras por meio da

celebração de contratos de prestação de serviços ideologicamente falsos. 

O próprio ALBERTO YOUSSEF,  ao ser interrogado na ação penal nº

5026212-82.2014.404.7000  (evento 1.101– DOC  12)  confessou que se utilizava das

empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez e RCI Software para operacionalizar o

repasse de propinas,  dinheiro que era produto e proveito de crimes,  oriundos de

Empreiteiras contratadas pela PETROBRAS. De acordo com YOUSSEF, ele efetuava o

pagamento  de  14,5%  do  valor  da  transação  para  WALDOMIRO  DE  OLIVEIRA,

responsável pelas empresas supramencionadas, a fim de que ele celebrasse contratos

fraudulentos com as empreiteiras e lhe fornecesse, em decorrência deles, notas fiscais

frias para justificar a transferência dos valores. Do mesmo modo, ALBERTO YOUSSEF

também  reconheceu  que  se  utilizava  da  empresa  GFD  para  celebrar  contratos

ideologicamente  falsos  para  receber  repasses  de  propinas  e  comissionamentos

(produto e proveito de crimes anteriores), oriundos de empreiteiras.

Ademais,  além  de  não  possuir  empregados  para  a  prestação  de

serviços  de  consultoria,  nunca  se  apresentou  qualquer  "produto"  dos  referidos
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contratos, até mesmo porque YOUSSEF e seus subordinados não possuíam expertise

no ramo dos supostos contratos de consultoria.

Desta feita, ante o acima exposto é possível concluir que  todos os

contratos  celebrados  por  empreiteiras  contratadas  pela  PETROBRAS com  as

empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI Software e GDF Investimentos são

ideologicamente falsos,  assim como todas as  notas  fiscais  por  elas  emitidas com

supedâneo em tais avenças. 

Tal  estratagema foi  em verdade  utilizado pelo  operador  ALBERTO

YOUSSEF,  única  e  exclusivamente  para  possibilitar a  lavagem,  por  ocultação  e

simulação,  do  dinheiro sujo que vinha de crimes anteriores  e caracterizava propina

recebida das  empreiteiras  cartelizadas  e  a  ser  repassada para  PAULO ROBERTO

COSTA e demais destinatários por ele indicados, agentes públicos e privados.

Com efeito,  uma vez  depositadas  pelas  empreiteiras  as  vantagens

indevidas (propinas) nas contas das empresas MO Consultoria, Empreiteira Rigidez,

RCI  Software e  GDF  Investimentos,  WALDOMIRO  DE  OLIVEIRA e  ALBERTO

YOUSSEF operacionalizavam transações subsequentes para a obtenção de numerário

em espécie  a fim de que fossem entregues por  ALBERTO YOUSSEF  ou por seus

emissários RAFAEL ANGULO, ADARICO NEGROMONTE e JAYME ALVES DE OLIVEIRA

FILHO (O  "CARECA") a  PAULO ROBERTO COSTA e  aos  demais  agentes  por  este

indicados.  JAYME, o "CARECA", era contratado e pago para entrega de recursos por

ser policial federal, o que conferia maior proteção e segurança para o transporte de

altos valores em espécie, o que será objeto de denúncia específica.

A título ilustrativo,  colaciona-se logo abaixo quadro consolidado120

que indica o montante total dos valores – ilícitos, conforme mencionado acima – que

transitaram  pelas  contas  das  empresas  MO  Consultoria,  Empreiteira  Rigidez,  RCI

Software e GDF Investimentos, entre os anos de 2009 e 2013:

EMPRESA
 / ANO

2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

EMPREITEIRA CRÉDI- 2.815.613,08 21.700.721,7 11.308.843,1  9.715.926,06 2.630.970,77 48.172.074,8 

120 DOC 26, Informação nº 113/2014 – SPEA/PGR.
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RIGIDEZ

TOS 9 9 9

DÉBITOS 2.657.682,96
21.548.369,9

5
10.577.054,3

9  10.174.079,93 2.512.700,00
47.469.887,2

3 

SAQUES 1.607.770,96
57,1
% 5.320.238,00

24,5
% 325.543,00 2,9% 1.698.620,86

17,5
% 1.493.700,00 56,8%

10.445.872,8
2 21,7%

GFD INVESTI-
MENTOS

CRÉDI-
TOS 1.216.010,37

16.755.459,3
8

20.008.845,0
8  14.072.070,86 6.475.046,53

58.527.432,2
2 

DÉBITOS 1.180.288,00
12.940.369,9

9
10.398.011,3

4  26.907.363,57 6.760.622,16
58.186.655,0

6 

SAQUES  0,0% 946.945,37 5,7% 19.000,00 0,1% 670.000,00 4,8% 0,0% 1.635.945,37 2,8%

M O CONSUL-
TORIA

CRÉDI-
TOS 9.015.100,23

20.830.230,2
0

36.277.172,4
6  8.187.914,26 1.754.363,78

76.064.780,9
3 

DÉBITOS 8.760.637,55
19.971.045,4

5
35.739.750,0

8  7.967.398,69 2.202.246,25
74.641.078,0

2 

SAQUES 5.164.583,66
57,3
% 1.116.900,00 5,4% 375.273,00 1,0% 1.404.000,00

17,2
% 1.030.460,00 58,7% 9.091.216,6612,0%

RCI SOFTWA-
RE

CRÉDI-
TOS 3.564.357,31 8.667.290,91 4.466.921,28  136.152,54  

16.834.722,0
4 

DÉBITOS 3.820.402,50
11.108.276,3

0 4.002.357,14    
18.931.035,9

4 

SAQUES 2.371.130,24
66,5
% 128.810,88 1,5% 42.425,00 1,0%   2.542.366,1215,1%

TOTAL CRÉDITOS  
16.611.080,

99
67.953.702,

28
72.061.782,

01
 32.112.063,72

10.860.381,
08

199.599.010,
08

 

TOTAL
DÉBITOS

 
16.419.011,

01
65.568.061,

69
60.717.172,

95
 45.048.842,19

11.475.568,
41

199.228.656,
25

 

SAQUES e CHE-
QUES

 
9.143.484,8

6
55,0

%
7.512.894,2

5
11,1

%
762.241,00

1,06
%

3.772.620,86
11,8

%
2.524.160,0

0
23,2%

23.715.400,9
7
11,9%

O  quadro  acima  não  só  indica  o  grande  volume  de  valores

movimentados  pela  organização  criminosa,  como  também  demonstra que  no

princípio, no ano de 2009, grande parte do dinheiro recebido mediante depósitos em

conta  pelas  empresas  MO  Consultoria,  Empreiteira  Rigidez  e RCI  Software121,

inclusive  das  empreiteiras  cartelizadas,  era  simplesmente  sacado  em  espécie  ou

obtido mediante a emissão de  cheques  para desconto  sem identificação de conta

creditada, ou seja, cheques sacados na boca do caixa. O uso de empresas de fachada

para  saque  de  valores  em  espécie  é  uma  figura  clássica  de  lavagem  de  ativos,

quebrando o rastro do dinheiro ("paper trail").

Nos anos subsequentes, contudo, a operação de lavagem de dinheiro

por intermédio das referidas empresas de fachada passou a se refinar, pois ALBERTO

YOUSSEF determinou que  WALDOMIRO  DE  OLIVEIRA repassasse  os  valores

recebidos das empreiteiras  para  as  contas  de  outras  empresas  por  ele  indicadas,

dentre  as  quais  as  empresas  de  LEONARDO  MEIRELLES122:  LABOGEN  QUÍMICA,

121 Especificamente em relação a GFD Investimentos, controlada diretamente por ALBERTO YOUSSEF,
verifica-se no citado quadro que ele sempre teve a cautela de evitar saques em espécie ou depósitos a
terceiros  não  identificados,  transações  estas  que,  segundo  já  sabia  em  decorrência  de  sua  vasta
experiência como doleiro, poderiam chamar a atenção das autoridades fiscalizadoras.
122 Já denunciado na ação penal conexa sob nº 5025699-17.2014.404.7000, em trâmite perante esse
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INDÚSTRIA LABOGEN e PIROQUÍMICA, para que nessas fossem em parte remetidos

ao exterior e em parte objeto de saques em moeda corrente e a entrega de valores a

ALBERTO YOUSSEF. 

De fato,  conforme já  pormenorizadamente descrito  e comprovado

nas  ações  penais  nºs 5025699-17.2014.404.7000 e  5026212-82.2014.404.7000,  as

empresas LABOGEN QUÍMICA, INDÚSTRIA LABOGEN e PIROQUÍMICA serviram entre

os anos de 2009 e 2014 para a remessa de vultosos valores para o exterior, mediante

contratos de importação  fictícios,  caracterizando o crime de lavagem de dinheiro

transnacional e crimes contra o sistema financeiro nacional.

A transferência de valores das contas de empresas controladas por

ALBERTO YOUSSEF para contas do doleiro LEONARDO MEIRELLES tinha uma função

muito  importante  dentro  do  banco  clandestino  montado  por  MEIRELLES,  sob

investigação  conexa  que  tramita  perante  essa  Vara  e  será  objeto  de  análise

autônoma. 

Quando MEIRELLES  não  remetia  os  valores  de  YOUSSEF  para  o

exterior, entregando-os em espécie, os valores devolvidos em espécie para YOUSSEF

não eram sacados da conta por MEIRELLES. Este os remetia para o exterior para pagar

importações  fraudulentas  de  clientes  seus  do  mercado  paralelo  de  câmbio

(importadores), os quais o pagavam em espécie, e em seguida usava esses recursos

recebidos  em  espécie  dos  clientes  para  pagar  ALBERTO  YOUSSEF  pelas

transferências que recebia em suas contas das empresas  controladas por YOUSSEF,

diretamente e por intermédio de WALDOMIRO DE OLIVEIRA.

Assim, os clientes de MEIRELLES que entregavam dinheiro em espécie

para  ele  conseguiriam  fazer  pagamentos  de  seus  fornecedores  no  exterior  com

dinheiro  que  proveio  de  empresas  controladas  por YOUSSEF, diretamente  e  por

intermédio de WALDOMIRO DE OLIVEIRA, enquanto YOUSSEF recebia dinheiro em

espécie  de  outros  clientes  de  MEIRELLES  em  contraprestação  das  transferências

bancárias que fazia para as empresas de MEIRELLES e seguiam para o exterior em

Juízo,  pela  prática  de crimes  contra  o  sistema financeiro  nacional  e  de  formação  de organização
criminosa.
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benefício dos terceiros clientes. YOUSSEF, doleiro experiente, tinha conhecimento do

esquema dólar-cabo utilizado aqui e de que suas transferências eram parte de uma

reciclagem transacional  de capitais  feito em uma instituição fiancneira paralela ao

mercado oficial.

4.2. Das imputações referentes a lavagem de capitais

Como  já  se  referiu  anteriormente,  nos  contratos  conduzidos  pela

Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS descritos no “item 3”, houve oferecimento

de  vantagens  ilícitas  por  parte  do  denunciado  GERSON  DE  MELLO  ALMADA,

CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR  e  LUIZ

ROBERTO  PEREIRA,  administrador  e  gestores  da  empresa  Engevix,  a  PAULO

ROBERTO  COSTA  e  outros  empregados  da  PETROBRAS, sendo  que  cabia  a

ALBERTO  YOUSSEF,  na  condição  de  operador  financeiro  e  do  mercado  negro,

viabilizar o recebimento de tais valores provenientes de atividades criminosas e sua

lavagem. 

No item acima também já se mencionou que o recebimento de tais

valores se dava de diversas formas. Dentre elas, são aqui descritos os pagamentos

recebidos em contas de empresas laranjas comandadas por  ALBERTO YOUSSEF e

WALDOMIRO DE OLIVEIRA (RCI, RIGIDEZ, M.O e GFD), precedidos da celebração de

contratos e notas fiscais simuladas, com a indicação de falsos objetos com o intuito

de coonestar as transferências de valores ilícitos, caracterizando crime de lavagem de

dinheiro.

WALDOMIRO  DE  OLIVEIRA atuou  como  representante  das

empresas de fachada RCI, RIGIDEZ, M.O na emissão de documentos falsos a pedido e

em favor de  YOUSSEF e  PAULO ROBERTO COSTA,  pelo que recebia pagamento.

Com efeito, segundo informado pelo próprio ALBERTO YOUSSEF, WALDOMIRO DE

OLIVEIRA  cobrava o percentual de 14,5% para fazer o recebimento e emissão de

notas relacionadas aos pagamentos realizados pelas empreiteiras nas contas da M.O.,
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RIGIDEZ  e  RCI,  incluídos  aí  os  tributos  (autos  5026212-84.2014.404.7000,  evento

1.101, linhas 33 a 35 a fls. 34 e linhas 7 a 15 a fls. 36 – Doc 12).

Do  outro  lado,  papel  semelhante  foi  desempenhado por  CARLOS

EDUARDO  STRAUCH  ALBERO, NEWTON  PRADO  JUNIOR e  LUIZ  ROBERTO

PEREIRA, eis que, por orientação de GERSON DE MELLO ALMADA, subscreveram

documentos falsos em nome da Engevix, conforme se detalhará a seguir. 

Por fim, já se relatou anteriormente o papel de direção que GERSON

DE MELLO ALMDA exercia no esquema pelo lado da Engevix, sendo o contato direto

de ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA. Assim, como tinham domínio do

fato atinente às promessas de vantagens indevidas aos empregados da PETROBRAS

e  respectivos  pagamentos,  tinham igual  domínio  sobre  a  lavagem de  tais  ativos

mediante a celebração de instrumentos e a emissão de notas fiscais falsas.

Para a melhor compreensão dos fatos,  descrever-se-á os contratos

celebrados  diretamente  por  empresas  do  grupo  Engevix  com  as  empresas  de

fachada,  assim  como  os  contratos  celebrados  com  as  mesmas  empresas  pelos

Consórcios Integradora URC-ENGEVIX/NM/NIPLAN e RNEST O.C Edificações.

4.2.1 Da lavagem de dinheiro mediante negócios simulados entre

as  empresas  do  grupo  Engevix e  as  empresas  EMPREITEIRA RIGIDEZ  LTDA.,

M.O.  CONSULTORIA  COMERCIAL  E  LAUDOS  ESTATÍSTICOS  LTDA  e  GFD

INVESTIMENTOS LTDA.

Na linha do que foi descrito acima, são imputados abaixo os atos de

lavagem consistentes em pagamentos a empresas de fachada vinculados a contratos

fictícios assinados pela Engevix. 

1º contrato – 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª

condutas de lavagem:
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Em 01/02/2009, o Consórcio Integradora URC-ENGEVIX/NM/NIPLAN,

por  meio  de  CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO,  firmou  contrato  nº  P-

1169.00.M0-PJ-0004/09 com  a  EMPREITEIRA  RIGIDEZ  LTDA,  com  prazo  até

30/04/2011, Tendo como objeto apoio à coordenação na análise de documentos de

proponentes  no  contrato  EPC  para  a  URC  –  Unidade  de  Reforma  Catalítica  na

PETROBRAS  RPBC. A  remuneração  da  contratada  equivale  ao  montante  de R$

4.810.500,00, a serem pagos em 15 parcelas idênticas123.

Por  orientação do  denunciado GERSON  DE  MELLO  ALMADA,  o

contrato foi subscritos por  CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, diretor-técnico

representante da Engevix naquele ato, enquanto, como de hábito, a  Rigidez se fez

representar  por  WALDOMIRO  DE  OLIVEIRA,  prestando  serviços  a ALBERTO

YOUSSEF mediante pagamento, que por sua vez comandava o esquema de lavagem

de recursos desviados da PETROBRAS por solicitação de PAULO ROBERTO COSTA.

Todos  eles  estavam  plenamente  cientes  de  que  o  objeto  do  contrato  era

absolutamente fictício, já que, como se referiu anteriormente, a RIGIDEZ não prestava

quaisquer serviços que não a emissão de documentos simulados para operacionalizar

o repasse de valores indevidos.

Posteriormente, o contrato em questão foi integralmente substituído

pelo  contrato  nº P-1169/00-M0-PJ-0272/11,  datado  de  01/02/2010.  O  objeto  da

contratação  permaneceu  inalterado,  embora  seu  prazo  de  vigência  tenha  sido

estendido para a data de 30/03/2012124125.

A  pedido  de  ALBERTO  YOUSSEF e  mediante  pagamento,

WALDOMIRO DE OLIVEIRA fez emitir as notas fiscais nº 37, 48, 57, 87, 97, 105, 129,

4,  5,  6,  8  e  12,  com  valor  bruto  individual  de  R$  320.000,00  e  valor  líquido

123 O  contrato  foi  apreendido  na  Arbor  Consultoria  e  Assessoria  Contábil  (autos  nº  5049557-
14.2013.404.7000, evento 488, AP-INQPOL24, p. 7/9). Posteriormente, foi  apresentado em juízo pela
Engevix nos autos nº 5053845-68.2014.404.7000, evento 24, OUT2; assim como apreendido na sede da
própria Engevix (autos nº 5053845-68.2014.404.7000, evento 38, APREESAO6). (Doc 27).
124 Contrato apreendido na sede da Arbor Consultoria e Assessoria Contábil  -  autos nº 5049557-
14.2013.404.7000, evento 488, AP-INQPOL24, p. 4/5 (Doc 28).
125 Consta nos autos de IPL nº 5049557-14.2013.404.7000 (evento 488, AP-INQPOL23, p. 20 e ss.)
cópia  do  mesmo  instrumento  datada  em  01/02/2011.  Esta,  porém,  não  se  encontra  assinada,
diferentemente das anteriores. (Doc 29).
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(descontados  os  tributos)  de  R$  291.355,95,  respectivamente  nas  datas  de

12/02/2010,  08/03/2010,  12/04/2010,  12/07/2010,  12/12/2010,  10/09/2010,

14/07/2011, 22/08/2011, 19/09/2011, 18/10/11, 06/12/2011 e 02/01/2012126.

A quebra de sigilo bancário da Rigidez127 identificou o pagamento de

dez das onze parcelas referidas nas notas fiscais, mediante transferências  bancárias

da  conta  do  Consórcio  Integradora  no  Banco  Bradesco (agência  3395,  conta  nº

1777742) para a conta da Rigidez no Banco Itaú S/A (agência 5059, conta nº 104508),

no período entre 26/02/2010 e 26/01/2012. Do valor acordado como devido no ato

de  contratação,  qual  seja,  R$  4.810.500,00,  identificou-se  o  pagamento  de  R$

3.200.000,00, dos quais foram depositados R$ 2.923.180,49 na conta da contratada,

considerando-se a existência das deduções tributárias prévias.

Na época de celebração do aludido instrumento e de pagamento das

referidas  parcelas,  estavam vigente  os contratos anteriormente  descritos dos

Consórcios Integradora,  Skanska-Engevix  URE,  Skanska-Engevix,  SPE e  Integração

com a PETROBRAS,  assim como o da própria Engevix Engenharia S/A para as obras

da RGAP, motivo  pelo qual tal contrato foi firmado com o intuito de  dissimular o

repasse de valores ilícitos da Engevix a PAULO ROBERTO COSTA e outas pessoas por

ele  indicadas,  por  intermédio  de  ALBERTO  YOUSSEF, como  pagamento  pela

viabilização  de  tais  negócios  jurídicos  mediante  a  prática  de  crimes  contra  a

administração pública, cartel e corrupção.

Diante  de  tal  situação,  entre  01/02/2009  e 26/01/2012,  CARLOS

EDUARDO STRAUCH ALBERO,  sob as ordens de  GERSON DE MELLO ALMADA,

firmou contrato ideologicamente falso de prestação de serviços de consultoria no

valor de  R$  4.810.500,00, em nome do Consórcio Integradora, com a EMPREITEIRA

RIGIDEZ LTDA.,  representada por  WALDOMIRO DE OLIVEIRA,  o qual fez emitir, a

mando  de  ALBERTO  YOUSSEF  e  PAULO  ROBERTO  COSTA, onze notas  fiscais

126 Documentos apresentados pela própria construtora - 5053845-68.2014.404.7000 evento 24, OUT3
(Doc 30).
127 Autos nº  5007992-36.2014.404.7000  e  5027775-48.2014.404.7000;  analisado na  Informação  nº
98/2014, anexa (Doc 31).
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fraudulentas.  Com  base  em  tais  notas, nas  datas  de  26/02/2010,  31/03/2010,

04/05/2010,  10/09/2010,  01/10/2010,  01/08/2011,  26/08/2011,  03/10/2011,

10/11/2011, 02/01/2012, 16/01/2012, 20/01/2012 e 26/01/2012, CARLOS EDUARDO

STRAUCH ALBERO e GERSON DE MELLO ALMADA efetuaram 13 pagamentos que

somaram o montante de R$ 3.200.000,00. 

Mediante  tais  operações PAULO  ROBERTO  COSTA,  ALBERTO

YOUSSEF,  WALDOMIRO  OLIVEIRA,  CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO e

GERSON  DE  MELLO  ALMADA dissimularam a  origem,  natureza,  disposição,

movimentação e propriedade de  ao menos  R$  3.200.000,00 provenientes direta  ou

indiretamente dos crimes  de  organização criminosa,  formação de cartel, fraude a

licitação contra a  PETROBRAS e, ainda, contra  a  ordem tributária,  e  viola  ndo desta  

forma    o disposto no art.  1º da Lei  9613/98   e incorrendo na prática do crime de

lavagem de capitais     por   treze vezes.  

2º  contrato  – 14ª,  15ª,  16ª,  17ª,  18ª,  19ª,  20ª,  21ª,  22ª e  23ª

condutas de lavagem

Em  01/10/2009, o Consórcio RNEST O.C Edificações128,  por meio de

pessoas subordinadas a mando de GERSON DE MELLO ALMADA, firmou o contrato

CEE nº 040/09 com a M.O Consultoria Comercial, tendo como objeto a prestação de

serviços de assessoria técnica, consultoria no desenvolvimento de negócios e suporte

em  processos  de  negociação  cliente/empresa  relativos  à  implementação  das

edificações e urbanizações da RNEST, pelo valor de R$ 5.790.000,00. O prazo previsto

para a duração da suposta prestação de serviços corresponde a 15 meses, inciado na

data de assinatura do contrato129.

128 O Consórcio RNEST O.C Edificações é constituído pela Engevix Engenharia S/A (99%) e a EIT –
Empresa Industrial Técnica S/A, sendo a primeira sua empresa líder, conforme indicado pela própria
Engevix Engenharia S/A nos autos nº 5053845-68.2014.404.7000, evento 24, OUT1 (Doc 32).
129 A cópia do instrumento de contratação foi apreendida no escritório da Arbor Constábil, empresa
responsável pela contabilidade do grupo criminoso - autos nº 5049557-14.2013.404.7000, evento 488,
AP-INQPOL9,  p.  27/30;  AP-INQPOL10.  O  contrato  foi  apreendido,  também,  na  sede  da  Engevix
Engenharia S/A – autos nº 5053845-68.2014.404.7000, evento 38, APREESAO6 (Doc 33).
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Por  determinação de GERSON  DE MELLO ALMADA,  os contratos

foram subscritos por  pessoas a  ele  subordinadas ligadas ao consórcio,  enquanto,

como de hábito,  a  Rigidez se fez  representar por  WALDOMIRO  DE OLIVEIRA130,

prestando  serviços  a ALBERTO  YOUSSEF  mediante  pagamento,  conforme  acima

referido, que por sua vez comandava o esquema de lavagem de recursos desviados

da PETROBRAS por  solicitação  de  PAULO ROBERTO  COSTA.  Todos  eles  estavam

plenamente cientes de que o objeto do contrato era absolutamente  falso, já que,

como se referiu anteriormente, a M.O. não prestava quaisquer serviços.

A  pedido  de  ALBERTO  YOUSSEF e  mediante  pagamento,

WALDOMIRO DE OLIVEIRA fez emitir as notas fiscais nº 98, 103, 110, 117, 140, 148,

159,  16,  e  21  com  valor  bruto  individual  de  R$  386.000,00 e  valor  líquido

(descontados  os  tributos)  de  R$  362.261,00,  respectivamente  nas  datas  de

14/01/2010,  26/02/2010,  30/03/2010,  30/04/2010,  30/07/2010,  31/08/2010,

30/09/2010, 28/11/2011 e 02/01/2012 131.

Por  parte  da Engevix,  LUIZ  ROBERTO PEREIRA  enviou e-mail  em

28/11/2011  para  WALDOMIRO DE OLIVEIRA  requerendo emissão  de nota  fiscal

refente ao presente contrato. Note-se que efetivamente há nota datada neste mesmo

dia.

A quebra de sigilo  bancário  da  M.O132 demonstra  o pagamento de

dez  parcelas  referentes  à  contratação,  muito  embora  se  tenha  conhecimento  de

somente nove notas fiscais. O pagamento ocorreu mediante transferências bancárias

das contas do Consórcio RNEST O.C Edificações nos Bancos Real (agência 1156, conta

8017583)  e  Santander  (agência  4156,  conta  130004684)  para  as contas da  M.O

130 YOUSSEF  confessa  o  pagamento  de  valores  a  WALDOMIRO  para  que  fosse  o  esquema
operacionalizado - autos nº 5026212-82.2014.404.7000, evento 1101, TERMOTRANSCDEP1  (Doc 12).
Ademais, o próprio WALDOMIRO admite ter celebrado contrato fraudulento entre o Consórcio RNEST
O.C Edificações  e  a  M.O Consultoria  Comercial  a  fim de possibilitar  movimentações  financeiras  a
pedido de YOUSSEF – autos nº 5049557.14.2013.404.7000, evento 14, AUTO_QUALIFIC7 (Doc 34).
131 Documentos apresentados pela própria construtora, com exceção da nota fiscal de nº 21 - autos
nº 5044866-20.2014.404.7000,  evento  25,  OUT4.  Foram também apreendidas  na Arbor  Contábil  –
autos nº 5049557-14.2013.404.7000, evento 488, AP-INQPOL9, p. 18/26 (Doc 35 e 36).
132 Autos nº  5027775-48.2013.404.7000  e  5027775-48.2014.404.7000;  analisado na  Informação  nº
98/2014, anexa (Doc 31).
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Consultoria Comercial nos Bancos Itaú Unibanco S/A (agência 8059, conta 103385) e

Bradesco (agência 500, 678007), no período entre 13/11/2009 e 30/11/2011. Do valor

acordado como devido no ato de contratação, qual seja, R$ 5.790.000,00, identificou-

se o pagamento de R$ 3.860.000,00, dos quais foram depositados R$ 3.622.610,00 na

conta da contratada, considerando-se a existência das deduções tributárias prévias.

A  Engevix  Engenharia  S/A  informou,  porém, ter  ocorrido  o

pagamento  de  somente  oito  parcelas,  no  valor  individual  de  R$  362.261,00,  em

dissonância com o demonstrado pela análise dos dados bancários da MO Consultoria

Comercial,  conforme demonstra  a  Informação 98/2014  elaborada  pela  SPEA/PGR,

anexa.  Ademais,  afirmou  o  valor  bruto  dos  pagamentos  corresponder  a  R$

380.261,00, diferentemente do que demonstram as notas fiscais133.

Na época de celebração do aludido instrumento, estavam vigentes os

contratos anteriormente  descritos dos Consórcios RNEST  O.C  Edificações,

Integradora,  Skanska-Engevix  URE,  Skanska-Engevix,  SPE e Integração com  a

PETROBRAS, assim como aquele  da Engevix  para  obras  referentes  à  REGAP  e  à

REPLAN, assim como o contrato nº. 0800.0051917.09.2 celebrado entre a Engevix e a

estatal, motivo pelo qual foi firmado o documento com a M.O Consultoria foi firmado

com  o  intuito  de  dissimular o  repasse  de  valores  ilícitos  da  Engevix a  PAULO

ROBERTO COSTA e outras pessoas por ele indicadas, por intermédio de  ALBERTO

YOUSSEF,  como pagamento pela viabilização de tais negócios jurídicos mediante a

prática de crimes contra a administração pública, cartel e corrupção.

Diante de tal situação,  entre 01/10/2009 e 30/11/2011,  por meio de

pessoa interposta não identificada, GERSON DE MELLO ALMADA firmou contrato

ideologicamente falso de prestação de serviços no valor de R$ 5.790.000, em nome

do Consórcio  RNEST O.C Edificações, com a M.O Consultoria Comercial  e  Laudos

Estatísticos Ltda,  representada por  WALDOMIRO DE OLIVEIRA, o qual fez emitir,  a

mando  de  ALBERTO  YOUSSEF  e  PAULO  ROBERTO  COSTA, nove notas  fiscais

fraudulentas.  Com  base  em  tais  notas, nas  datas  de  13/11/2009,  10/12/2009,

133 Autos nº 5044866-20.2014.404.7000, evento 25, PET1 (Doc 37).
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14/01/2010,  26/02/2010,  30/03/2010,  03/05/2010,  02/08/2010,  30/08/2010,

14/10/2010 e 30/11/2011, GERSON DE MELLO ALMADA efetuou dez pagamentos

que somaram o montante de R$ 3.860.000,00134. 

Mediante  tais  operações PAULO  ROBERTO  COSTA,  ALBERTO

YOUSSEF, WALDOMIRO OLIVEIRA e GERSON DE MELLO ALMADA dissimularam a

origem,  natureza,  disposição,  movimentação  e  propriedade  de  ao  menos  R$

3.860.000,00 provenientes  direta  ou  indiretamente  dos crimes  de  organização

criminosa,  formação  de  cartel, fraude  a  licitação contra  a  PETROBRAS e, ainda,

contra a ordem tributária, e viola  ndo desta forma   o disposto no art. 1º da Lei 9613/98  

e incorrendo na prática do crime de lavagem de capitais     por   dez   vezes.  

3º contrato – 24ª conduta de lavagem: 

Em  07/01/2014,  a  Engevix Engenharia S/A,  por meio de  NEWTON

PRADO  JUNIOR,  firmou  contrato  nº  001141/00-I0-PJ-0019-14  com  a  GFD

INVESTIMENTOS LTDA., com prazo até 15/12/2014,  Tendo como objeto a prestação

de  serviços  de apoio  administrativo  para  o  desenvolvimento  de  atividades  do

Consórcio RNEST O.C Edificações e administração de contrato. A remuneração da

contratada equivale ao montante de R$ 2.132.000,00, pagos em dez parcelas.135.

Por orientação dos  denunciados GERSON DE MELLO ALMADA,  o

contrato foi subscrito por NEWTON PRADO JUNIOR, na condição de representante

da  Engevix,  enquanto,  como  de  hábito,  a  GFD se  fez  representar  por  CARLOS

134 Destacadas na planilha apreendida na empresa Engevix - autos nº 5053845-68.2014.404.7000,
evento 38, APREENSAO6, p. 30 (Doc 43).
135 Contrato apresentado pela própria Engevix Engenharia S/A nos autos 5044866-20.2014.404.7000,
evento 225, OUT3 (Doc 38).
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ALBERTO PEREIRA DA COSTA136, pessoa interposta de ALBERTO YOUSSEF137, que

por sua vez comandava o esquema de lavagem de recursos desviados da PETROBRAS

por solicitação de PAULO ROBERTO COSTA. Todos eles estavam plenamente cientes

de que o objeto  do  contrato era  absolutamente  fictício,  já  que,  como se  referiu

anteriormente, a GFD prestava quaisquer serviços às empreiteiras que não a emissão

de documentos simulados para operacionalizar o repasse de valores indevidos.

A  pedido  de  ALBERTO  YOUSSEF, ENIVALDO  QUADRADO138 fez

emitir  as notas fiscais nº 48, 49 e 51 com valor bruto individual de R$ 213.200,00 e

valor líquido (descontados os tributos) de R$ 200.088,20, respectivamente nas datas

de 21/01/2014, 25/02/2014 e 01/04/2014139.

Dados fornecidos pela Engevix Engenharia S/A informam que foram

pagas as duas primeiras parcelas, de modo que dos R$ 2.132.000,00 foram pagos R$

426.400,00,  dos  quais  foram  depositados  R$  400.176,40 na  conta  da  contratada,

considerando-se a existência das deduções tributárias prévias.

Entretanto,  carta  enviada  pelo  Banco  Safra  à  Engevix140,  em

23/01/2014,  demonstra  que  efetivamente,  os  direitos  decorrentes  do  contrato

firmado  entre  esta  e  a  GFD  haviam  sido  cedidos  ao  Banco  Safra,  em  típica

estruturação de operação de lavagem de dinheiro. Deste modo, o valor entregue à

GFD corresponde ao total do contrato celebrado, qual seja, R$ 2.132.000,00.

Na época de celebração do aludido instrumento, estavam vigentes os

136 CARLOS ALBERTO confessou ter assinado o contrato para que fosse legitimado o  repasse de
valores feito pela Engevix a YOUSSEF, tendo as tratativas sido feitas entre este GERSON, enquanto que
os detalhes da contratação foram discutidos entre CARLOS ALBERTO e a secretária do executivo, Hilda
Bittencourt. Resta claro que  o conhecimento  do denunciado a respeito da falsidade do documento
sendo utilizado para a lavagem de recursos – autos nº 5053845-68.2014.404.7000, evento 11, DESP1
(Doc  39).  Há  e-mails  interceptados  em  que  CARLOS  ALBERTO  trata  das  negociações  com  Hilda
Bittencourt, bem como  envia nota fiscal cobrando o pagamento da parcela, na data de 25/02/2014 –
autos nº 5073475-13.2014.404.7000, evento 1, PET2, p. 160/166; PET3, p. 1 (Doc 40).
137 Conforme confessado pelo próprio CARLOS ALBERTO durante interrogatório judicial – autos nº 
5025699-17.2014.404.7000, evento 475 (Doc 25).
138 Segundo informações  prestadas  por  CARLOS ALBERTO,  ENIVALDO  era  o  responsável  pelos
contratos e notas a serem emitidos pela GFD – autos nº 5053845-68.2014.404.7000, evento 11, DESP1
(Doc 40).
139 Documentos  apreendidos  na  sede  da  Arbor  Contábil  –  autos  nº  5049557-14.2013.404.7000,
evento 488, AP-INQPOL23, p. 13/15 (Doc 41).
140Autos n 5073475-13.2014.404.7000, evento 1, PET3 (Doc 39)
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contratos nº 0800.0056801.10.2 (Consórcio SPE),  nº 0800.0056801.10.2 (COMPERJ) e

nº 0800.0049742.09.2 e 8500.0000037.09.2 (Consórcio RNEST O.C Edificações, cliente

da GFD) celebrados pela Diretoria de  Abastecimento  da PETROBRAS,  motivo  pelo

qual tal contrato foi firmado com o intuito de dissimular o repasse de valores ilícitos

da  Engevix a  PAULO  ROBERTO  COSTA  e  outas  pessoas  por  ele  indicadas,  por

intermédio  de  ALBERTO  YOUSSEF, como  pagamento  pela  viabilização  de  tais

negócios jurídicos mediante a prática de crimes contra a administração pública, cartel

e corrupção.

Diante  de  tal  situação,  evidencia-se  que  ao  operacionalizar

pagamento em conta bancária titularizada pela GFD INVESTIMENTOS LTDA. com base

em contrato de prestação de serviços  e notas fiscais com referência a  objeto falso,

em período não precisado no tempo,  mas certamente  no ano de 2014, CARLOS

ALBERTO  PEREIRA  DA  COSTA,  ENIVALDO  QUADRADO, ALBERTO  YOUSSEF,

PAULO  ROBERTO  COSTA,  NEWTON  PRADO  JUNIOR e  GERSON  DE  MELLO

ALMADA dissimularam a origem, natureza, disposição, movimentação e propriedade

de  ao menos  R$  2.132.000,00 provenientes direta  ou indiretamente dos crimes de

organização criminosa, formação de cartel, fraude a licitação contra a PETROBRAS e,

ainda, contra a ordem tributária, e viola  ndo desta forma   o disposto no art. 1º da Lei  

9613/98 e incorrendo na prática do crime de lavagem de capitais.

4º  contrato  – 25ª,  26ª,  27ª,  28ª,  29ª,  30ª  e 31ª condutas  de

lavagem: 

Em  27/03/2013,  a  Engevix Engenharia S/A,  por meio de  NEWTON

PRADO JUNIOR, firmou contrato nº 001141/00-I0-PJ-0016-13 com a COSTA GLOBAL

CONSULTORIA LTDA-ME, com prazo até 26/11/2014, tendo como objeto a prestação

de serviços consultoria em gestão empresarial na área de Engenharia Oléo e Gás. A

remuneração da contratada equivale ao montante de R$ 700.000,00, pagos em vinte
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parcelas.141.

Por  orientação do  denunciado GERSON  DE  MELLO  ALMADA,  o

contrato foi subscrito por NEWTON PRADO JUNIOR, na condição de representante

da Engevix, enquanto, como de hábito, a Costa Global se fez representar por PAULO

ROBERTO COSTA142,  um dos diretores responsáveis pelo esquema de corrupção no

âmbito da PETROBRAS. Todos eles estavam plenamente cientes de que o objeto do

contrato era absolutamente fictício, já que, a COSTA GLOBAL era utilizada por PAULO

ROBERTO COSTA para o recebimento de valores indevidos de forma direta, sem que

houvesse a intermediação de ALBERTO YOUSSEF.

PAULO ROBERTO COSTA fez emitir, direta ou indiretamente, as notas

fiscais nº 74, 75, 76, 77, 89, 103, 111, 114, 122, 130 e com valor bruto individual de R$

35.000,00 e valor líquido (descontados os tributos) de R$ 32.847.50, respectivamente

nas  datas  de  11/07/2013  (notas  74  a  77),  29/08/2013,  13/09/2013,  29/10/2013,

22/11/2013, 03/12/2013, 15/01/2014 e 13/02/2014.143.

A quebra  de  sigilo  bancário  da  COSTA  GLOBAL144 demonstra  o

pagamento  de nove parcelas  referentes  à  contratação,  nas  datas  de  12/07/2013,

31/07/2013,  11/09/2013,  24/09/2013,  29/10/2013,  04/12/2013,  15/01/2014  e

14/02/2014.  Destaque-se que nas datas de 29/07/2013 e 06/08/2013 duas parcelas

foram pagas. O pagamento ocorreu mediante transferências bancárias das contas da

Engevix Engenharia S/A para as contas da  COSTA GLOBAL no Banco Itaú  Unibanco

S/A (agência 2798, conta 42251). Entretanto, planilha apreendida na sede da Engevix

141 Contrato  apreendido  na  sede  da Engevix  Engenharia  S/A  e  juntado aos  autos  nº 5053845-
68.2014.404.7000, evento 38, APREENSAO6, p. 27/28. O contrato também foi apresentado pela empresa ao
MPF e juntado aos autos nº 5031517-47.2014.404.7000, evento 93 (Doc 42).
142 CARLOS ALBERTO confessou ter assinado o contrato para que fosse legitimado o  repasse de
valores feito pela Engevix a YOUSSEF, tendo as tratativas sido feitas entre este GERSON, enquanto que
os detalhes da contratação foram discutidos entre CARLOS ALBERTO e a secretária do executivo, Hilda
Bittencourt. Resta claro que  o conhecimento  do denunciado a respeito da falsidade do documento
sendo utilizado para a lavagem de recursos – autos nº 5053845-68.2014.404.7000, evento 11, DESP1
(Doc  39).  Há  e-mails  interceptados  em  que  CARLOS  ALBERTO  trata  das  negociações  com  Hilda
Bittencourt, bem como  envia nota fiscal cobrando o pagamento da parcela, na data de 25/02/2014 –
autos nº 5073475-13.2014.404.7000, evento 1, PET2, p. 160/166; PET3, p. 1.
143 Documentos  apreendidos  na  sede  da  Engevix  Engenharia  S/A  –  autos  nº  5053845-
68.2014.404.7000, evento 38, APREESAO6, p. 27/42 (Doc 43).
144 Autos nº  5031517-47.2014.404.7000 e  5027775-48.2014.404.7000;  analisado na Informação nº
98/2014, anexa (Doc 31).
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Engenharia S/A indica o pagamento de onze parcelas145, pelo que se infere que, o

valor  acordado  como  devido  no  ato  de  contratação,  qual  seja,  R$  700.000,00,

identificou-se o pagamento de R$ 385.00,00.

Na época de celebração do aludido  instrumento,  estava vigente o

contrato nº 0800.0051044.09.2 celebrado pelo Consórcio Integradora, assim como os

contratos nº 0800.0049742.09.2 e 8500.0000037.09.2 firmados pelo Consórcio RNEST

O.C Edificações e o contrato nº 0800.0056801.10.2 firmado pelo Consórcio SPE, de

responsabilidade da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, motivo pelo qual tal

contrato  foi  firmado com o intuito  de  dissimular o repasse  de  valores  ilícitos  da

Engevix a PAULO ROBERTO COSTA e outas pessoas por ele indicadas, por intermédio

de ALBERTO YOUSSEF, como pagamento pela viabilização de tais negócios jurídicos

mediante a prática de crimes contra a administração pública, cartel e corrupção.

Diante  de  tal  situação,  entre  27/03/2013 e  14/02/2014,  NEWTON

PRADO JUNIOR, sob as ordens de GERSON DE MELLO ALMADA, firmou contrato

ideologicamente  falso  de  prestação  de  serviços  de  consultoria  no  valor  de  R$

700.000, em nome da Engevix Engenharia S/A, com a COSTA GLOBAL CONSULTORIA

E  PARTICIPAÇÕES  LTDA.,  representada  por  PAULO  ROBERTO  COSTA,  o  qual  fez

emitir  dez notas  fiscais  fraudulentas.  Com  base  em  tais  notas, nas  datas  de

12/07/2013,  31/07/2013,  11/09/2013,  24/09/2013,  29/10/2013,  04/12/2013,

15/01/2014  e  14/02/2014, NEWTON  PRADO  JUNIOR e  GERSON  DE  MELLO

ALMADA efetuaram 8 pagamentos que somaram o montante de R$ 385.000,00146. 

Mediante  tais  operações PAULO  ROBERTO  COSTA,  NEWTON

PRADO JUNIOR e GERSON DE MELLO ALMADA dissimularam a origem, natureza,

disposição, movimentação e propriedade de  ao menos  R$  385.000,00 provenientes

direta  ou indiretamente dos crimes de  organização criminosa,  formação de cartel,

fraude a licitação contra a PETROBRAS e, ainda, contra a ordem tributária, e viola  ndo  

desta forma   o disposto no art. 1º da Lei 9613/98   e incorrendo na prática do crime de

145 Autos nº 5053845-68.2014.404.7000, evento 38, APREENSAO6, p. 30 (Doc 44).
146 Destacadas na planilha apreendida na empresa Engevix - autos nº 5053845-68.2014.404.7000,
evento 38, APREENSAO6, p. 30 (Doc 44).
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lavagem de capitais     por   oito vezes.  

5. Uso de documentos falsos (4º CONJUNTO DE FATOS - “J”)

GERSON DE MELLO ALMADA,  de modo consciente e  voluntário,

tendo domínio dos fatos e na qualidade de autor mediato deste crime, também fez

uso de documentos falsos  por duas vezes, no dia 27/10/2014,  às 19:29h (autos nº

5044866-20.2014.404.7000,  evento  25),  e  em  27/10/2014,  às  19:42h (autos  nº

5053845-68.2014.404.7000,  evento  24),  perante  a  13ª  Vara  Federal  Criminal  de

Curitiba, fraudando a instrução processual.

Com efeito, o r. Juízo dessa Vara, em despachos datados do dia 10 de

outubro  de  2014  e  21  de  outubro  de  2010147,  tendo  em  vista  indicativos  de

relacionamento entre a  ENGEVIX e empresas de  YOUSSEF,  intimou a empreiteira

para que atendesse a solicitação policial  a fim de  "confirmar ou não a existência

dessas  transações,  se  positivo  discriminá-las  e  esclarecer  sua  natureza,  juntando

eventuais  contratos  e  notas  fiscais  que  as  amparem,  bem  como  a  eventual

comprovação  dos  serviços  contratados."  O  r.  Juízo  expressamente  ressalvou  que

questões relativas ao direito de silêncio deveriam ser levadas ao r. Juízo.

Em  seguida,  o  denunciado  GERSON  DE  MELLO  ALMADA,  na

qualidade  de  administrador  da  Engevix,  conhecendo  os  fatos  pretéritos  aqui

denunciados  e  possuindo  poder  de  decisão,  em  afronta  à  dignidade  do  Poder

Judiciário,  usou,  por meio de seus advogados (em autoria mediata,  não havendo

indicativos  nos  autos  de  que  os  advogados  conhecessem  a  sua  falsidade),

documentos falsos, nesta capital, como se hígidos fossem, turbando as investigações

e criando risco concreto à instrução criminal.

Os documentos apresentados nos autos 5044866-20.2014.404.7000

consistiram em contratos de prestação de serviços firmados entre o Consórcio RNEST

O.C Edificações e a M.O Consultoria Comercial e Laudos Estatísticos Ltda, assim como

147 Autos 5053845-68.2014.404.7000, evento 17, e autos 5044866-20-33.2014.404.7000, evento 21.
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entre  a  Engevix  Engenharia  S/A  e  a  GFD  Investimentos  Ltda.  Foram,  ainda,

apresentadas as notas fiscais referentes à prestação dos supostos serviços148.

Já  nos  autos  5053845-68.2014.404.7000  foram  apresentados  o

contrato  firmado  entre  o  Consórcio  Integradora  e  a  Empreiteira  Rigidez  Ltda,

acompanhado das respectivas notas fiscais, bem como o contrato cancelado entre o

Consórcio Integradora e a GFD Investimentos Ltda, acompanhado de nota fiscal149.

Esses  contratos  e  notas  fiscais,  conforme  imputado  e  provado

anteriormente nesta peça, são ideologicamente falsos. Em ambas as situações, em

conjunto  com  os  documentos,  os  advogados  do  acusado  apresentaram  petição

informando a efetiva existência da prestação de serviços por ALBERTO YOUSSEF, o

qual  teria  indicado  as  empresas  a  fim  de  que  fossem  os  contratos  formais

concretizados. Entretanto, a empresa já havia comparecido aos autos e conhecia as

suspeitas de pagamento dissimulado de propina, além de que tinha conhecimento

de que a explicação inerente aos contratos apresentada era inverídica.

Documentos falsos são feitos para iludir e conduzir a investigação a

caminhos  incorretos,  assim  como  o  uso  de  tais  documentos,  o  que  constitui

embaraço à apuração criminal.

Assim, GERSON DE MELLO ALMADA, na condição de  administrador

da empresa Engevix,  fez uso  de  documentos  ideologicamente  falsos  quando

apresentou, perante a Justiça Federal, contratos e notas fiscais fraudulentos firmados

pela Engevix Engenharia S/A ou algum dos consórcios dos quais é a empresa líder

com empresas de fachada controladas  ALBERTO YOUSSEF,  incorrendo,  assim,  na

prática do crime de uso de documento falso previsto no art.   304, c/c art. 299  ,   ambos  

do Código Penal  .  

148 Evento 25, autos 5044866-20.2014.404.7000 (Doc 45).
149 Evento 24, autos 5053845-68.2014.404.7000 (Doc 46).
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6. Capitulação

Diante de todo o exposto, o Ministério Público Federal denuncia:

I) pelo 1º Fato – "A": a) GERSON DE MELLO ALMADA, b) CARLOS

EDUARDO STRAUCH ALBERO, c) NEWTON PRADO JUNIOR como incursos nas

penas do art. 2º “caput” e § 4º, II, III,  IV e V, da lei 12.850/2013,  devendo incidir a

agravante do art. 2º § 3º da lei 12.850/2013 para o denunciado GERSON DE MELLO

ALMADA, que comandou o núcleo da organização referente à empresa Engevix;

II) pelo 2º e 3º conjuntos de fatos - “D” e “E”:  a) GERSON DE MELLO

ALMADA;  b)  CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO  e  c)  NEWTON  PRADO

JUNIOR como incursos nas sanções do artigo  333,  caput  do Código Penal,  por  33

vezes,  em concurso material (artigo 69 do Código Penal),  com incidência da causa

especial de aumento prevista no parágrafo único do mesmo artigo tendo em vista

que, em razão das promessas de vantagens indevidas, o funcionário por equiparação

PAULO ROBERTO COSTA omitiu  e  praticou  atos  de  ofício  com infração  de dever

funcional;

III) pelo 2º e 3º conjuntos de fatos - “D” e “E”:  a) LUIZ ROBERTO

PEREIRA como incurso nas sanções do artigo  333,  caput  do Código Penal, por  32

vezes,  em concurso material (artigo 69 do Código Penal),  com incidência da causa

especial de aumento prevista no parágrafo único do mesmo artigo tendo em vista

que, em razão das promessas de vantagens indevidas, o funcionário por equiparação

PAULO ROBERTO COSTA omitiu  e  praticou  atos  de  ofício  com infração  de dever

funcional;

IV) pelo 2º e 3º conjuntos de fatos - “D” e “E”: a) PAULO ROBERTO

COSTA e  b) ALBERTO YOUSSEF como incursos nas penas do artigo 317,  caput do

Código Penal, por 33 vezes, em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com

incidência da causa especial de aumento prevista no § 1º do mesmo artigo tendo em

vista que, em consequência das promessas de vantagens indevidas, o funcionário por
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equiparação PAULO ROBERTO COSTA omitiu e praticou atos de ofício com infração

de dever funcional, bem como aquela do art. 327 do Código Penal, vez que ocupava

função de direção da PETROBRAS;

V) pelo 4º conjunto de fatos - “F”: a) GERSON DE MELLO ALMADA

e b) PAULO ROBERTO COSTA como incursos nas sanções do art. 1º c/c art. 1º § 2º,

II, da lei 9613/98 por  31 vezes,  em concurso material (artigo 69 do Código Penal),

com incidência da causa especial de aumento de pena do § 4º do mesmo artigo pelo

fato de o crime ter sido cometido por intermédio de organização criminosa.

VI) pelo 4º conjunto de fatos - “F”, mais especificamente os 1º, 2º e

3º contratos do capítulo 4.2.1.:  ALBERTO YOUSSEF e  WALDOMIRO DE OLIVEIRA,

como incurso nas sanções do art. 1º c/c art. 1º § 2º, II, da lei 9613/98 por 24 vezes,

em concurso material (artigo 69 do Código Penal), com incidência da causa especial

de aumento de pena do § 4º do mesmo artigo pelo fato de o crime ter sido cometido

por intermédio de organização criminosa.

VII) pelo  4º  conjunto  de  fatos  -  “F”,  mais  especificamente  o  1º

contrato do capítulo 4.2.1.: CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO,  como incurso

nas sanções do art. 1º c/c art. 1º § 2º, II, da lei 9613/98, por 13 vezes, em concurso

material (art. 69 do Código Penal)  com incidência da causa especial de aumento de

pena do § 4º do mesmo artigo pelo fato de o crime ter sido cometido por intermédio

de organização criminosa.

VIII)  pelo  4º  conjunto  de  fatos  -  “F”,  mais  especificamente  o  2º

contrato do capítulo 4.2.1.: LUIZ ROBERTO PEREIRA, como incurso nas sanções do

art. 1º c/c art. 1º § 2º, II, da lei 9613/98, por 10 vezes, em concurso material (art. 69

do Código Penal) com incidência da causa especial de aumento de pena do § 4º do

mesmo artigo pelo fato de o crime ter sido cometido por intermédio de organização

criminosa.

IX) pelo 4º conjunto de fatos - “F”, mais especificamente o 3º e o 4º

contratos do capítulo 4.2.1.: NEWTON PRADO JUNIOR,  como incurso nas sanções

do art. 1º c/c art. 1º § 2º, II, da lei 9613/98, por 8 vezes, em concurso material (art. 69
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do Código Penal) com incidência da causa especial de aumento de pena do § 4º do

mesmo artigo pelo fato de o crime ter sido cometido por intermédio de organização

criminosa.

X) pelo  4º  conjunto  de  fatos  -  “F”,  mais  especificamente  o  3º

contrato do capítulo 4.2.1.: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA  e  ENIVALDO

QUADRADO, como incurso nas sanções do art. 1º c/c art. 1º § 2º, II, da lei 9613/98,

por  uma veze, em concurso material (art.  69 do Código Penal)  com incidência da

causa especial de aumento de pena do § 4º do mesmo artigo pelo fato de o crime ter

sido cometido por intermédio de organização criminosa.

XI) pelo 5º conjunto de fatos - “J”: a) GERSON DE MELLO ALMADA

como incurso nas penas do art. 304, c/c art. 299, ambos do Código Penal,  por duas

vezes, em concurso material (artigo 69 do Código Penal).

8. Requerimentos finais

Desse modo, requer o Ministério Público Federal:

a) o recebimento desta denúncia, a citação dos denunciados para

responderem à acusação e sua posterior intimação para audiência una,

de modo a serem processados no rito comum ordinário (art. 394, § 1º, I,

do  CPP),  até  final  condenação,  na  hipótese  de  ser  confirmada  a

imputação, nas penas da capitulação;

b) a oitiva das testemunhas arroladas ao fim desta peça;

c) seja conferida prioridade a esta Ação Penal,  não só  por contar

com réus presos, mas também com base no art. 71 da Lei 10.741/03

(Estatuto do Idoso), e no art. 11.2 da Convenção de Palermo (Convenção

da ONU contra o Crime Organizado Transnacional – Decreto Legislativo

231/2003 e Decreto 5.015/2004);

d) seja decretado o perdimento do produto e proveito dos crimes,
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ou  do  seu  equivalente,  incluindo  aí  os  numerários  bloqueados  em

contas  e  investimentos  bancários  e  os  montantes  em  espécie

apreendidos em cumprimento aos mandados de busca e apreensão, no

montante de pelo menos  R$  52.977.089,89, correspondente à  1% do

valor  total  de  todos  os  contratos  e  aditivos mencionados  nesta

denúncia,  no  interesse  dos  quais  houve  o  pagamento  de  propina  à

PAULO ROBERTO COSTA  ou  à  agentes,  públicos  e  privados,  por  ele

indicados. 

e) sem  prejuízo  do  disposto  na  alínea  anterior,  o  arbitramento

cumulativo do dano   mínimo  ,  a ser revertido em favor da PETROBRAS,

com  base  no  art.  387,  caput  e  IV,  do  CPP,  no  montante  de  R$

158.931.269,69,  correspondente  a 3% do  valor  total  de  todos   os

contratos  e  aditivos mencionados  nesta  denúncia,  no  interesse  dos

quais houve a corrupção de empregados da PETROBRAS. Tal  valor  é

estimado  com  base  no  fato  de  que  é  possível  supor,  que,  os

denunciados causaram danos a  PETROBRAS de pelo menos o dobro

da propina que foi paga, à agentes públicos e privados, em decorrência

desses contratos.  Esse valor deverá  calculado independentemente da

quota parte da ENGEVIX nos consórcios que executaram tais contratos,

ante natureza solidária da obrigação, conforme art. 942, caput, segunda

parte, do Código Civil;

Curitiba, 11 de dezembro de 2014.

Deltan Martinazzo Dallagnol 

     Procurador República

           

    Januário Paludo                                 Orlando Martello  

Procurador Regional da República Procurador Regional da República

  108/111



M INISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 

    Carlos Fernando dos Santos Lima           Antônio Carlos Welter

    Procurador Regional da República         Procurador Regional da República

    Roberson Henrique Pozzobon                Diogo Castor de Mattos

 Procurador da República                            Procurador da República

   Paulo Roberto Galvão de Carvalho     Athayde Ribeiro Costa

         Procurador da República     Procurador da República

ROL DE TESTEMUNHAS:

1) AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, brasileiro, divorciado, CPF 695.037.708-
82,  residente  na  Rua  Iara,  123,  apartamento  101,  Itaim,  São  Paulo/SP,  sendo
colaborador da Justiça conforme acordo de colaboração apresentado nesta denúncia,
nos termos da Lei 12.850/13, como Doc 48 (depoimentos doc 53);

2)  JULIO  GERIN  DE  ALMEIDA  CAMARGO,  brasileiro,  casado,  CPF  416.165.708-06,
residente  na  Rua  Oscar  de  Almeida,  40,  Morumbi,  São  Paulo/SP (depoimento
constitui  Doc 49),  sendo colaborador  da Justiça  conforme acordo de colaboração
apresentado nesta denúncia, nos termos da Lei 12.850/13, como Doc 50;

3) MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA, brasileira, nascida em 24/02/1970, natural de São
Paulo/SP, contadora, CPF 112.934.478-97 (depoimento constitui DOC 24);

4)  LEONARDO MEIRELLES, brasileiro, divorciado, nascido em 02/05/1975, natural de
São Paulo/SP, filho de Luiz Carlos Meirelles e Wilma Ribeiro Meirelles, empresário, CPF
265.416.238-99, residente na Rua Mateus Grou, 109, apartamento 43, Pinheiros, São
Paulo (depoimento constitui Doc 51);

5) JOÃO PROCÓPIO JUNQUEIRA PACHECO DE ALMEIDA PRADO [“JOÃO PROCÓPIO”],
brasileiro,  casado,  nascido  em 09/05/1946,  filho  de  Luciano  Pacheco  de  Almeida
Prado e de Yette Junqueira Almeida Prado,  CPF 284.566.538-53,  residente na Rua
Fidêncio Ramos, 128, apartamento 81, Vila Olímpia, São Paulo;
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EXCELENTÍSSIMO  JUIZ  FEDERAL  DA  13ª  VARA  FEDERAL  DA  SUBSEÇÃO

JUDICIÁRIA DE CURITIBA/PR

Autos  nº  5053845-68.2014.404.7000 e  5044866-20.2014.404.7000  (IPL  referente  à

ENGEVIX),  5049557-14.2013.404.7000  (IPL  originário),  5073475-13.2014.404.7000

(Buscas e Apreensões) e conexos

1 – O Ministério Público Federal  oferece  denúncia em separado  em

desfavor  de  ALBERTO  YOUSSEF,  PAULO  ROBERTO  COSTA,  WALDOMIRO  DE

OLIVEIRA,  CARLOS  ALBERTO  PEREIRA  DA  COSTA,  ENIVALDO  QUADRADO,

GERSON DE MELLO ALMADA, CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON

PRADO JUNIOR, LUIZ ROBERTO PEREIRA, com anexos que  a  integram para os

devidos fins, registrando que a imputação dos crimes mencionados de cartel, contra

as licitações e tributários será oferecido em denúncia autônoma. 

2 – A fim de cumprir o art. 7º, § 3º, da lei 12.850/2013, os acordos de

colaboração premiada de JULIO CAMARGO, AUGUSTO MENDONÇA DE RIBEIRO e

PAULO ROBERTO COSTA se encontram nos anexos 50, 48 e 52, respectivamente. 

3  –  Requer  seja  juntada  a  Folha  de  Antecedentes  Criminais  dos

denunciados constantes dos bancos de dados de que tem acesso a Justiça Federal.

4 -  Requer  seja  oficiado  a  Petróleo  do  Brasileiro  S/A,  a  fim  de que

encaminhe  todos  os  contratos  e  aditivos  contratuais  celebrados  entre  a  Engevix

Engenharia S/A ou algum de seus Consórcios e a empresa estatal mencionados na

denúncia ora oferecida.

5 – Incabível a suspensão condicional do processo em razão da pena
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mínima cominada aos delitos.

5  -Em  relação  aos  denunciados  presos,  é  certo  afirmar  que,

considerando o papel central desempenhado pelos detidos na organização criminosa

e a magnitude do dano causa à  PETROBRAS S/A,  como também a dimensão do

esquema de corrupção que aparentemente não se restringe aos negócios da estatal,

tem-se que os requisitos da segregação cautelar para garantia da ordem pública  e

econômica  estão presentes,  mormente,  tendo em conta a gravidade concreta dos

delitos e o não desmantelamento completo da organização criminosa.

Curitiba, 11 de dezembro de 2014.

Deltan Martinazzo Dallagnol 

     Procurador República

           

    Januário Paludo                                 Orlando Martello  

Procurador Regional da República Procurador Regional da República

 

    Carlos Fernando dos Santos Lima           Antônio Carlos Welter

    Procurador Regional da República         Procurador Regional da República

    Roberson Henrique Pozzobon                Diogo Castor de Mattos

 Procurador da República                            Procurador da República

   Paulo Roberto Galvão de Carvalho     Athayde Ribeiro Costa

         Procurador da República     Procurador da República
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Poder Judiciário 

JUSTIÇA FEDERAL 

Seção Judiciária do Paraná 

13ª Vara Federal de Curitiba 

Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar - Bairro: Ahu - CEP: 80540-180 - Fone: (41)3210-1681 - 

www.jfpr.jus.br - Email: prctb13dir@jfpr.jus.br 

AÇÃO PENAL Nº 5083351-89.2014.404.7000/PR 

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

RÉU: WALDOMIRO DE OLIVEIRA 

RÉU: PAULO ROBERTO COSTA 

RÉU: NEWTON PRADO JUNIOR 

RÉU: LUIZ ROBERTO PEREIRA 

RÉU: GERSON DE MELLO ALMADA 

RÉU: ENIVALDO QUADRADO 

ADVOGADO: Fernanda Ferreira da Rocha Loures 

ADVOGADO: HELENA REGINA LOBO DA COSTA 

RÉU: CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO 

RÉU: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA 

RÉU: ALBERTO YOUSSEF 

DESPACHO/DECISÃO 

1. Trata-se de denúncia oferecida pelo MPF contra: 

1) Alberto Youssef; 

2) Paulo Roberto Costa; 

3) Waldomiro de Oliveira; 

4) Carlos Alberto Pereira da Costa; 

5) Enivaldo Quadrado; 

6) Gerson de Mello Almada; 



7) Carlos Eduardo Strauch Albero ; 

8) Newton Prado Júnior; e 

9) Luiz Roberto Pereira. 

A denúncia tem por base o inquérito 5049557-14.2013.404.7000 e 

processos conexos, especialmente os inquéritos 5053845-68.2014.404.7000 e 

5044866-20.2014.404.7000 e o processo de busca e apreensão 5073475-

13.2014.404.7000. 

A denúncia é extensa, sendo oportuna síntese. 

Tramitam por este Juízo diversos inquéritos, ações penais e 

processos incidentes relacionados à assim denominada Operação Lavajato. 

Já foram propostas dez ações penais e ainda há investigações em 

andamento que podem resultar em outras. A dez já propostas tem os números 

5025687-03.2013.2014.404.700, 5047229-77.2014.404.7000, 5026663-

10.2014.404.7000, 5025699-17.2014.404.7000, 5049898-06.2014.404.7000, 

5026212-82.2014.404.7000, 5025692-25.2014.404.7000, 5026243-

05.2014.404.7000, 5025676-71.2014.404.7000 e 5025695-77.2014.404.7000. 

Duas delas já foram julgadas, outras aproximam-se da fase de julgamento. 

Na Operação Lavajato, foram identificados quatro grupos 

criminosos dedicados principalmente à prática de lavagem de dinheiro e de 

crimes financeiros no âmbito do mercado negro de câmbio. Os quatro grupos 

seriam liderados pelos supostos doleiros Carlos Habib Chater, Alberto Youssef, 

Nelma Mitsue Penasso Kodama e Raul Henrique Srour. 

A investigação, com origem nos inquéritos 2009.7000003250-0 e 

2006.7000018662-8, tinha por objeto inicial supostas operações de lavagem de 

produto de crimes contra a Administração Pública e que teriam se consumado 

com a realização de investimentos industriais, com recursos criminosos, na 

cidade de Londrina/PR. Este crime de lavagem, consumado em Londrina/PR, se 

submete à competência da 13ª Vara Federal de Curitiba, tendo dado origem à 

ação penal 5047229-77.2014.404.7000 acima já referida, na qual figuram como 

acusados Carlos Habib Chater, Alberto Youssef e subordinados. 

No aprofundamento das investigações sobre o grupo dirigido por 

Alberto Youssef, foram colhidas provas, em cognição sumária, de que ele dirigia 

verdadeiro escritório dedicado à lavagem de dinheiro e que a operação de 

lavagem acima referida, consumada em Londrina, inseria-se em contexto mais 

amplo. 

Alberto Youssef estaria envolvido na lavagem de recursos 

provenientes de obras da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras e esses valores, após 



lavados, seriam utilizados para pagamento de vantagem indevida a empregados 

da Petrobrás do alto escalão, como o ex-Diretor de Abastecimento Paulo Roberto 

Costa. 

Na continuidade das investigações, colhidas provas, em cognição 

sumária, de que as maiores empreiteiras do Brasil estariam envolvidas no 

esquema criminoso. 

Segundo o MPF, a OAS, Odebrecht, UTC, Camargo Correa, 

Techint, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Promon, MPE, Skanska, Queiroz 

Galvão, IESA, Engevix, SETAL, GDK e Galvão Engenharia teriam formado um 

cartel, através do qual, por ajuste prévio, teriam sistematicamente frustrado as 

licitações da Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras para a contratação de grandes 

obras entre os anos de 2006 a 2014, entre elas a RNEST, COMPERJ e REPAR. 

As empreiteiras, reunidas em algo que denominavam de "Clube", 

ajustavam previamente entre si qual delas iria sagrar-se vencedora das licitações 

da Petrobrás, manipulando os preços apresentados no certame, com o que tinham 

condições de, sem concorrência real, serem contratadas pelo maior preço 

possível admitido pela Petrobrás. 

Para permitir o funcionamento do cartel, as empreiteiras 

corromperam diversos empregados do alto escalão da Petrobras, entre eles os ex-

Diretores Paulo Roberto Costa e Renato de Souza Duque. 

Os agentes públicos, entre eles o ex-Diretor de Abastecimento da 

Petrobrás, Paulo Roberto Costa, tinham o papel relevante e não turbar o 

funcionamento do cartel e ainda de tomas as providências para que a empresa 

definida pelo Clube de empreiteiras para vencer a licitação fosse de fato 

escolhida para o contrato. 

Para viabilizar o esquema criminoso, valores obtidos com os crimes 

de cartel e licitatórios foram submetidos a lavagem de dinheiro por Alberto 

Youssef e por outros profissionais da lavagem, para posterior pagamento aos 

empregados de alto escalão da Petrobrás. 

Percentagem de cada contrato das empreiteiras com a Petrobrás era 

então destinada ao pagamento de propina aos empregados de alto escalão da 

Petrobrás. 

Entre os expedientes de ocultação e dissimulação, depósitos em 

contas de pessoas interpostas e simulação de contratos de consultoria e prestação 

de serviços, especialmente empresas controladas por Alberto Youssef, como MO 

Consultoria, Empreiteira Rigidez, RCI Software e GDF Investimentos. 

Nesse quadro amplo, vislumbra o MPF uma grande organização 

criminosa formada em um núcleo pelos dirigentes das empreiteiras, em outro 



pelos empregados de alto escalão da Petrobrás e no terceiro pelos profissionais 

da lavagem. 

Além do crime de organização criminosa, haveria indícios de 

crimes de formação de cartel (art. 4º da Lei nº 8.137/1990), frustração à licitação 

(art. 90 da Lei n.º 8.666/1993), lavagem de dinheiro (art. 1.º da Lei nº 

9.613/1998), corrupção ativa e passiva (arts. 317 e 333 do CP), evasão 

fraudulenta de divisas, já que parte dos valores lavados foi remetida 

fraudulentamente ao exterior (art. 22 da Lei nº 7.492/1986), uso de documento 

falso, já que as empreiteiras apresentaram documentos falsos ao MPF ou ao 

Juízo (arts. 299 e 304 do CP) e até sonegação de tributos federais, já que as 

empresas teriam contabilizado fraudulentamente despesas com prestação de 

serviços inexistentes para viabilizar a lavagem e a corrupção (art. 1º da Lei nº 

8.137/1990). 

O esquema criminoso teria perdurado entre 2006 e 2014. 

A presente ação penal tem por objeto uma fração desses crimes, 

especialmente aqueles praticados por empregados e dirigentes da 

empreiteira Engevix Engenharia S/A. 

Relata a denúncia que a Engevix teria logrado sair-se vencedora, 

individualmente ou em consórcio com outras empreiteiras, em obras contratadas 

pela Petrobrás referentes à Refinaria Getúlio Vargas (REPAR), à Refinaria 

Abreu e Lima (RNEST), Refinaria Landulpho Alves - RLAM, Refinaria 

Presidente Bernardes - RPBC, Refinaria Paulínea - REPLAN, Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ, e Refinaria Gabriel Passos - 

REGAF. 

Em decorrência do esquema criminoso, os dirigentes da Engevix 

teriam destinado pelo menos cerca de 1% sobre o valor dos contratos e aditivos à 

Diretoria de Abastecimento da Petrobrás, destes valores sendo destinado parte 

exclusivamente a Paulo Roberto Costa. 

Parte dos valores foi paga a Paulo Roberto Costa, enquanto este 

ainda era Diretor de Abastecimento, e outro montante, mesmo após a saída, neste 

caso mediante simulação de contratos de consultoria com a empresa Costa 

Global, de titularidade da Paulo. 

Não abrange a denúncia crimes de corrupção consistente no 

pagamento de vantagem indevidas a outras Diretorias da Petrobrás ou a outros 

agentes públicos, inclusive  Renato de Souza Duque. 

Os valores provenientes dos crimes de cartel, frustração à licitação 

e corrupção teriam sido, em parte, lavados através de depósitos em contas de 

empresas controladas por Alberto Youssef e da simulação de contratos de 



prestação de serviços. Aponta a denúncia especificamente os seguintes fatos 

envolvendo os dirigentes da Engevix (fls. 92-103): 

a) contrato de prestação de serviços celebrado em 01/02/2009 entre 

o Consórcio Integradora URC-Engevix/NM/NIPLAN, composto pela Engevix e 

representado por Carlos Eduardo Strauch Alberto, no valor de R$ 4.810.500,00 

em quinze parcelas, e a Empreiteira Rigidez Ltda., controlada por Alberto 

Youssef, com pagamentos identificados, por notas fiscais, de R$ 3.200.000,00 e, 

por depósitos em conta da Empreiteira Rigidez, de R$ 2.923.180,49; 

b) contrato de prestação de serviços celebrado em 01/10/2009 entre 

o Consórcio RNEST O.C Edificações, composto pela Engevix, no valor de R$ 

5.790.000,00 em quinze parcelas, e a MO Consultoria Ltda. controlada por 

Alberto Youssef, com pagamentos identificados, por notas fiscais, de R$ 

3.860.000,00 e, por depósitos em conta da MO Consultoria, de R$ 3.622.610,00; 

c) contrato de prestação de serviços celebrado em 07/01/2014 entre 

a Engevix Engenharia, representada por Newton Prado Júnior, no valor de R$ 

2.132.000,00 em dez parcelas, e a GFD Investimentos Ltda. controlada por 

Alberto Youssef, com pagamentos identificados, por notas fiscais, de R$ 

426.400,00 e, por depósitos em conta da GFD Investimentos, de R$ 400.176,40; 

e 

d) contrato de prestação de serviços celebrado em 27/03/2013 entre 

a Engevix Engenharia, representada por Newton Prado Júnior, no valor de R$ 

700.000,00 em vinte parcelas, e a Costa Global Consultoria Ltda. controlada por 

Paulo Roberto Costa, com oito pagamentos identificados de R$ 385.000,00. 

Ainda a denúncia reporta-se à apresentação de documentos falsos 

pela Engevix Engenharia por duas vezes, no mesmo dia 27/10/2014, à esta 13ª 

Vara Federal de Curitiba (fls. 103-104 da denúncia). Em síntese, intimada a 

empresa para justificar as transações com as empresas controladas por Alberto 

Youssef, a Engevix apresentou contratos e notas fiscais fraudulentas à Justiça 

Federal, sem fazer qualquer ressalva quanto ao seu caráter fraudulento, mesmo 

tendo ciência dele (inquéritos 5044866-20.2014.404.7000, evento 25, e 5053845-

68.2014.404.7000, evento 24), o que, segundo a denúncia configuraria crime de 

uso de documento falso perante a Justiça Federal. 

No transcorrer da denúncia, o MPF individualiza as condutas e 

aponta as razões de imputação a cada acusado, concluindo essas imputações 

específicas na fls. 105-107. 

Em relação aos agentes da Engevix Engenharia, há diversas razões 

especificadas na denúncia para a imputação, como o depoimentos dos 

colaboradores, o  envolvimento deles na celebração dos contratos fraudulentos, o 

fato de figurarem em comunicações eletrônicas com o grupo dirigido por Alberto 

Youssef ou o próprio resultado da busca e apreensão. 



Gerson de Mello Almada, Vice-Presidente da Engevix, seria, na 

empreiteira, o principal responsável pelo esquema criminoso. É citado como tal 

pelos criminosos colaboradores. Representa a Engevix em alguns dos contratos 

fraudulentos. Em sua sala de trabalho, foram ainda apreendidos documentos que 

apontam a existência do Clube de empreiteiras e dos ajustes para frustração das 

licitações da Petrobrás (fl. 22 da denúncia). 

Quanto a Carlos Eduardo Strauch Albero, Newton Prado Júnior e 

Luiz Roberto Pereira, que também ocuparam cargos de Diretores da Engevix, 

constam como prova assinaturas nos contratos fraudulentos ou identificação em 

mensagens eletrônicas trocadas com o grupo criminoso dirigido por Alberto 

Youssef. 

A Gerson de Mello Almada,  Carlos Eduardo Strauch Albero e 

Newton Prado Júnior é atribuído o crime de pertinência à organização criminosa. 

Aos três e ainda a Luiz Roberto Pereira, os crimes de corrupção ativa, pelo 

pagamento de vantagem indevida a Paulo Roberto Costa. A eles, com variações, 

também imputados os crimes de lavagem de dinheiro. Pelo crime de uso de 

documento falso, a imputação é dirigida exclusivamente contra Gerson de Mello 

Almada. 

A Alberto Youssef e a Paulo Roberto Costa são imputados os 

crimes de corrupção passiva, o primeiro como partícipe nos crimes do segundo, e 

de lavagem de dinheiro. A Waldomiro de Oliveira, juntamente com Alberto 

Youssef, os crimes de lavagem envolvendo as empresas MO Consultoria e 

Empreiteira Rigidez. A Carlos Alberto Pereira da Costa e  a Enivaldo Quadrado, 

a lavagem envolvendo a empresa GFD Investimentos. 

Essa a síntese da peça. 

Não cabe nessa fase processual exame aprofundado da denúncia, o 

que deve ser reservado ao julgamento, após contraditório e instrução. 

Basta apenas, em cognição sumária, verificar adequação formal e 

se há justa causa para a denúncia. 

Relativamente à adequação formal, reputo razoável a iniciativa do 

MPF de promover o oferecimento separado de denúncias a cada grupo de 

dirigentes de empreiteiras. 

Apesar da existência de um contexto geral de fatos, a formulação 

de uma única denúncia, com dezenas de fatos delitivos e acusados, dificultaria a 

tramitação e julgamento, violando o direito da sociedade e dos acusados à 

razoável duração do processo. 

Também não merece censura a não inclusão na denúncia dos 

crimes de formação de cartel e de frustração à licitação. Tais crimes são descritos 



na denúncia apenas como antecedentes à lavagem e, por força do princípio da 

autonomia da lavagem, bastam para processamento da acusação por lavagem 

indícios dos crimes antecedentes (art. 2º, §1º, da Lei nº 9.613/1998). 

Provavelmente, entendeu o MPF que a denúncia por esses crimes específicos 

demanda aprofundamento das investigações para delimitar todas as 

circunstâncias deles. 

Também é razoável a opção do MPF em incluir na denúncia, 

quanto aos crimes de corrupção, apenas o pagamento de vantagem indevida a 

Paulo Roberto Costa, deixando para outras denúncias o pagamento a outros 

empregados do alto escalão da Petrobrás. 

Apesar da separação da persecução, oportuna para evitar o 

agigantamento da ação penal com dezenas de crimes e acusados, remanesce o 

Juízo como competente para todos, nos termos dos arts. 80 e 82 do CPP. 

Há ainda possíveis pagamentos de vantagens indevidas a 

autoridades com foro privilegiado e que não foram incluídos na denúncia. Não 

obstante, quanto a estes fatos, tanto o crime de corrupção ativa, quanto o crime 

de corrupção passiva, são da competência do Supremo Tribunal Federal, a quem 

cabe exclusivamente desmembrar ou não essas apurações. Já foram enviados 

aquela Suprema Corte todos os elementos probatórios colhidos a respeito desses 

fatos, especialmente as colaborações premiadas de Paulo Roberto Costa e 

Alberto Youssef. Assim, a denúncia ora oferecida não toca, nem minimamente, 

nesses fatos de competência do Supremo Tribunal Federal. 

Ainda sobre questões de validade, justifiquei, provisoriamente, a 

competência da Justiça Federal e a territorial deste Juízo na decisão de 

10/11/2014 do processo 5073475-13.2014.404.7000 (evento 10). 

Em síntese, a denúncia abrange uma fração de um conjunto de 

fatos, em parte centralizados no escritório de lavagem comandado por Alberto 

Youssef, cuja apuração inicial, de crime de lavagem consumado em 

Londrina/PR, tornou prevento este Juízo (art. 71 do CPP), além de também 

envolver outros fatos ocorridos no âmbito da competência territorial deste Juízo 

(v.g.: desvios e corrupção por obras na Refinaria Getúlio Vargas - REPAR, em 

Araucária/PR e uso de documentos falsos perante este Juízo). 

Não há como, sem dispersar as provas e dificultar a compreensão 

dos fatos, espalhar processos perante Juízos diversos no território nacional, 

considerando a conexão e continência entre os diversos fatos delitivos. 

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar habeas 

corpus impetrado em relação à ação penal conexa, já reconheceu a 

conexão/continência entre os processos da assim denominada Operação Lavajato 

(HC 302.605/PR - Rel. Min. Newton Trisotto - 5.ª Turma do STJ - un. - 

25/11/2014). 



No conjunto de fatos delitivos há crimes de evasão fraudulenta de 

divisas, sonegação de tributos federais, além de indícios da transnacionalidade 

do crime de corrupção e de lavagem de dinheiro, ilustrada pela remessa ao 

exterior de valores lavados, e até mesmo o pagamento de propina em contas 

secretas na Suíça, a determinar a competência da Justiça Federal, conforme art. 

23 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003 e que foi 

promulgada no Brasil pelo Decreto 5.687/2006, e art. 109, V, da Constituição 

Federal. 

De todo modo, eventuais questionamentos da competência deste 

Juízo poderão ser, querendo, veiculados pelas partes através do veículo próprio 

no processo penal, a exceção de incompetência, quando, então, serão, após oitiva 

do MPF, decididos segundo o devido processo. 

No que se refere à justa causa para a denúncia, entendo que os 

fundamentos já exarados por este Juízo na decisão datada de 10/11/2014 do 

processo 5073475-13.2014.404.7000 (evento 10), quando, a pedido da 

autoridade policial e do Ministério Público Federal, decretei a prisão cautelar de 

vários dos envolvidos, inclusive ligados à empreiteira Engevix Engenharia, é 

suficiente, nessa fase, para o recebimento da denúncia. 

Entre os elementos a serem agregados, a demonstração apresentada 

pelo MPF, a título ilustrativo e nas fls. 19-21 da denúncia, acerca da 

manipulação das licitações nas obras da Refinaria Abreu e Lima - RNEST e do 

Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), com a contratação por 

preço muito próximo ao máximo admitido pela Petrobras. 

Também merecem destaque documentos apreendidos na busca 

autorizada na referida decisão de 10/11/2014 que indicam a existência do "Clube 

das empreiteiras", inclusive uma espécie de regulamento dos procedimentos e 

papéis com espécie de distribuição fraudulenta entre as empreiteiras de obras do 

COMPERJ (fls. 21-22 da denúncia). 

Mais do que os depoimentos prestados pelos criminosos 

colaboradores, Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, além daqueles prestados 

por outros acusados e testemunhas, há prova documental dos contratos 

celebrados entre a Engevix e as empresas controladas por Paulo Roberto Costa e 

Alberto Youssef, com a realização de depósitos vultosos sem aparente causa 

econômica lícita, e que bastam para conferir, nessa fase, credibilidade à 

denúncia. 

Questões mais complexas a respeito do enquadramento jurídico dos 

fatos, com a configuração ou não, por exemplo, de crime de organização 

criminosa, o que depende de profunda avaliação e valoração das provas, devem 

ser deixados ao julgamento, após a instrução e o devido processo. 



Relativamente aos criminosos colaboradores, oportuno destacar 

que essa condição não impede a denúncia ora formulada e que, de todo modo, no 

caso de eventual condenação serão concedidos a eles os benefícios acordados 

com o MPF segundo a efetividade da colaboração. 

Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, recebo a 

denúncia contra os acusados acima nominados, nos termos da imputação 

ministerial. 

Considerando que três acusados estão presos preventivamente, 

Gerson de Mello Almada, Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, e o direito 

dos acusados a um julgamento rápido nessas circunstâncias, designo desde logo 

audiência para oitiva de testemunhas de acusação em Curitiba para 03/02/2015, 

às 14:00. 

Evidentemente, se, em virtude das repostas à denúncia, houver 

absolvição sumária de qualquer dos acusados, reverei a designação. 

Intimem-se por mandado a testemunha João Procópio, 

requisitando-a ainda a sua apresentação, já que presa cautelarmente. 

Quanto às demais testemunhas, em virtude dos compromissos por 

elas assumidos anteriormente perante este Juízo, intimem-se por 

telefone diretamente ou na pessoa do respectivo defensor (Augusto Ribeiro, 

Júlio Gerin e Leonardo Meirelles). Deverá o defensor peticionar informando 

ciência por seu cliente. Quanto a Meire Bomfim, contate-se por telefone, 

verificando a viabilidade de seu deslocamento. 

Citem-se e intimem-se os acusados, com urgência, para 

apresentação de resposta no prazo de 10 dias, bem como da data de audiência, a 

qual deverão estar presentes. 

Relativamente a Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, contate a 

Secretaria por telefone os respectivos defensores para acertar a melhor e mais 

rápida forma para citação, considerando os compromissos assumidos pela 

colaboração premiada. Poderão os defensores apresentar, em substituição à 

citação pessoal, petição, também subscrita pelo acusado, dando seus clientes 

como citados. 

Dispenso a presença na referida audiência dos acusados Alberto 

Youssef e Paulo Roberto Costa. Caso os defensores respectivos insistam na 

presença, deverão informar a este Juízo. 

Relativamente a Carlos Eduardo Strauch Albero e a Newton Prado 

Júnior, que foram colocados em liberdade, com o compromisso de atender a 

todos os chamados do Juízo, inclusive por telefone (eventos 181 e 182 do 

processo 5073475-13.2014.404.7000), contate a Secretaria por telefone os 



respectivos defensores para acertar a melhor e mais rápida forma para citação, 

considerando os compromissos assumidos. Poderão os defensores apresentar, em 

substituição à citação pessoal, petição, também subscrita pelos acusados, dando 

seus clientes como citados. 

Requisite-se a apresentação do acusado preso Gerson de Mello 

Almada na data fixada. 

Anotações e comunicações necessárias. 

Certifiquem-se e solicitem-se os antecedentes dos acusados. 

2. Atendendo ao requerido na cota ministerial, cadastre-se neste 

feito como interessado a Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, com advogado já 

constituído perante este Juízo, intimando a empresa para atender, em 30 dias, o 

solicitado pelo MPF no item 4 de fl. 100. 

3. Ao ensejo, algumas considerações pertinentes. 

Encontra-se preso preventivamente Gerson de Mello Almada, 

Vice- Presidente da Engevix Engenharia S/A. A preventiva foi decretada em 

10/11/2014 no processo 5073475-13.2014.404.7000 (evento 10) a pedido da 

autoridade policial e do MPF. Foi mantida por este Juízo na decisão de 

02/12/2014 do processo 5078362-40.2014.404.7000 (evento 22). 

Desnecessário aqui rever ou reiterar integralmente  os fundamentos 

daquelas decisões. 

Reitero apenas que a prisão preventiva, embora excepcional, 

mostrou-se necessária para, principalmente, interromper o ciclo delitivo, com a 

prática de, em cognição sumária, crives graves contra a Administração 

Pública, sendo a atualidade deste ilustrada pela celebração de contratos 

fraudulentos das empreiteiras com Alberto Youssef ainda neste ano de 2014. 

Não fosse a ação rigorosa, mas necessária da Justiça, é provável que a corrupção 

e lavagem estivessem perdurando até o presente. 

Não se trata de menosprezar o valor da liberdade em uma 

sociedade livre. Repetindo o decidido pela Suprema Corte norte-americana 

em United States v. Salerno, U.S 739, 107 (1987): 

 "Não minizamos a importância e a natureza fundamental deste direito. Mas, 

como o caso revela, este direito pode, em circunstâncias nas quais o interesse 

comunitário é suficientemente relevante, ser subordinado às necessidades 

maiores da sociedade. (...) Quando as autoridades demonstram através de 

provas claras e convincentes que um acusado representa uma ameaça 

identificada e articulada para outro indivíduo ou para a sociedade, nós 

acreditamos que, de forma compatível com o devido processo legal, uma Corte 



judicial pode desabilitar o acusado de executar tal ameaça. Nessas 

circunstâncias, nós categoricamente não podemos concordar que uma prisão 

anterior ao julgamento 'ofende princípios de justiça estabelecidos nas tradições 

e consciências de nosso povo ao ponto de ser considerado fundamental'." 

Quer sejam crimes violentos ou crimes com graves danos ao erário, 

como é o caso, a prisão cautelar justifica-se para interrompê-los e proteger a 

sociedade e outros indivíduos de sua reiteração. 

Assim, a prisão cautelar do referido acusado, até o momento 

identificado como o principal responsável na Engevix Engenharia pela prática 

dos crimes, se impôs para prevenir a continuidade do ciclo delituoso, alertando 

não só a ele, mas também à empresa das consequências da prática de crimes no 

âmbito de seus negócios com a Administração Pública. 

A única alternativa eficaz à prisão preventiva seria suspender os 

atuais contratos da Engevix Engenharia com a Petrobras e com outras entidades 

da Administração Pública direta ou indireta, em todos os três âmbitos 

federativos, mas essa opção, de inopino, teria consequências imprevisíveis para 

terceiros. 

Necessário, infelizmente, advertir com o remédio amargo da prisão 

preventiva as empreiteiras de que essa forma de fazer negócios com a 

Administração Pública não é mais aceitável - nunca foi -, na expectativa de que 

abandonem tais práticas criminosas, medida essa imprescindível diante da 

constatação de que ainda mantêm vínculos contratuais com a Petrobrás e com 

diversas outras empresas estatais ou entidades da Administração Pública. 

Também as instâncias recursais vem compartilhando este 

entendimento. 

Destaco recente acórdão do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

4ª Região da lavra do ilustre Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto: 

"HABEAS CORPUS. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO 'LAVA-

JATO'. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE 

AUTORIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CRIMES CONTRA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPLEXO ENVOLVIMENTO DO 

CRIMINOSO. NOVOS PARADIGMAS. 

1. A prisão provisória é medida rigorosa que, no entanto, se justifica nas 

hipóteses em que presente a necessidade, real e concreta, para tanto. 

2. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença do 

fumus commissi delicti, ou seja, prova da existência do crime e indícios 

suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis, risco à ordem pública, 

à instrução ou à aplicação da lei penal. 



3. A complexidade e as dimensões das investigações relacionadas com a 

denominada Operação Lava-Jato, os reflexos extremamente nocivos 

decorrentes da infiltração de grande grupo criminoso em sociedade de 

economia mista federal, bem como o desvio de quantias nunca antes 

percebidas, revela a necessidade de releitura da jurisprudência até então 

intocada, de modo a estabelecer novos parâmetros interpretativos para a 

prisão preventiva, adequados às circunstâncias do caso e ao meio social 

contemporâneo aos fatos. 

4. Em grupo criminoso complexo e de grandes dimensões, a prisão cautelar 

deve ser reservada aos investigados que, pelos indícios colhidos, possuem o 

domínio do fato - como os representantes das empresas envolvidas no esquema 

de cartelização - ou que exercem papel importante na engrenagem criminosa. 

5. Havendo fortes indícios da participação do paciente em 'organização 

criminosa', em crimes de 'lavagem de capitais' e 'contra o sistema financeiro 

nacional', todos relacionados com fraudes em processos licitatórios dos quais 

resultaram vultosos prejuízos a sociedade de economia mista e, na mesma 

proporção, em seu enriquecimento ilícito e de terceiros, justifica-se a 

decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública (STJ/HC nº 

302.604/RP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO, QUINAT TURMA, julg. 

24/11/2014). 

6. A teor do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, é indevida a aplicação 

de medidas cautelares diversas, quando a segregação encontra-se justificada 

na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de 

continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (RHC 50.924/SP, 

Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 23/10/2014). 

7. Ordem de habeas corpus denegada." (HC 5028730-93.2014.404.0000/PR - 

Rel. Des. Federal João Pedro Gebran Neto - 8ª Turma do TRF4 - un. - j. 

03/12/2014). 

E o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de habeas 

corpus impetrado em favor de subordinado de Alberto Youssef, consignou, 

também por unanimidade, a necessidade da preventiva em vista dos riscos à 

ordem pública, Relator, o eminente Ministro Newton Trisotto (Desembargador 

Estadual convocado): 

"PENAL. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS 

IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. OPERAÇÃO 

'LAVA JATO'. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E DEPOIS 

DENUNCIADO POR INFRAÇÃO AO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013; AOS 

ARTS. 16, 21, PARÁGRAFO ÚNICO, E 22, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 

TODOS DA LEI N. 7.492/1986, NA FORMA DOS ARTS. 29 E 69, AMBOS DO 

CÓDIGO PENAL; BEM COMO AO ART. 1º, CAPUT, C/C O § 4º, DA LEI N. 

9.613/1998, NA FORMA DOS ARTS. 29 E 69 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS 

CORPUS NÃO CONHECIDO. 



01. De ordinário, a competência para processar e julgar ação penal é do Juízo 

do 'lugar em que se consumar a infração ' (CPP, art. 70, caput). Será 

determinada, por conexão, entre outras hipóteses, 'quando a prova de uma 

infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de 

outra infração ' (art. 76, inc. III).Os tribunais têm decidido que: I) 'Quando a 

prova de uma infração influi direta e necessariamente na prova de outra há 

liame probatório suficiente a determinar a conexão instrumental '; II) 'Em 

regra a questão relativa à existência de conexão não pode ser analisada em 

habeas corpus porque demanda revolvimento do conjunto probatório, 

sobretudo, quando a conexão é instrumental; todavia, quando o impetrante 

oferece prova pré-constituída, dispensando dilação probatória, a análise do 

pedido é possível ' (HC 113.562/PR, Min. Jane Silva, Sexta Turma, DJe de 

03/08/09). 

02. Ao princípio constitucional que garante o direito à liberdade de locomoção 

(CR, art. 5º, LXI) se contrapõe o princípio que assegura a todos direito à 

segurança (art. 5º, caput), do qual decorre, como corolário lógico, a obrigação 

do Estado com a 'preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas 

e do patrimônio ' (CR, art. 144).Presentes os requisitos do art. 312 do Código 

de Processo Penal, a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de 

inocência. Poderá ser decretada para garantia da ordem pública - que é a 

'hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da 

prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter 

a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se 

este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos 

na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua 

realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao 

Judiciário determinar o recolhimento do agente ' (Guilherme de Souza Nucci). 

Conforme Frederico Marques, 'desde que a permanência do réu, livre ou solto, 

possa dar motivo a novos crimes, ou cause repercussão danosa e prejudicial ao 

meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem 

pública '. 

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 51.072, Min. Rogerio 

Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 10/11/14) e o Supremo Tribunal Federal 

têm proclamado que 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de 

integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da 

ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a 

prisão preventiva' (STF, HC n. 95.024, Min. Cármen Lúcia; Primeira Turma, 

DJe de 20.02.09). 

03. Havendo fortes indícios da participação do investigado em 'organização 

criminosa' (Lei n. 12.850/2013), em crimes de 'lavagem de capitais' (Lei n. 

9.613/1998) e 'contra o sistema financeiro nacional (Lei n. 7.492/1986), todos 

relacionados a fraudes em processos licitatórios das quais resultaram vultosos 

prejuízos a sociedade de economia mista e, na mesma proporção, em seu 

enriquecimento ilícito e de terceiros, justifica-se a decretação da prisão 

preventiva como garantia da ordem pública. Não há como substituir a prisão 



preventiva por outras medidas cautelares (CPP, art. 319) 'quando a segregação 

encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a 

probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração 

denunciada ' (RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, 

DJe de 23/10/2014). 

04. Habeas corpus não conhecido." (HC 302.605/PR - Rel. Min. Newton 

Trisotto - 5.ª Turma do STJ - un. - 25/11/2014) 

Também justificada a preventiva pelo risco à instrução, ilustrada 

pela apresentação de documentos falsos a este Juízo, e pelo risco à aplicação da 

lei penal, conforme decisões referidas. 

Não se trata aqui, como erroneamente se alegou alhures, de prender 

para obter confissões, o que é incompatível com o direito fundamental ao 

silêncio. As prisões preventivas, como consignei anteriormente, foram 

decretadas diante da presença de seus pressupostos e fundamentos e jamais para 

alcançar confissões. O fato de existirem diversos acusados em liberdade, alguns 

inclusive sido soltos por este Juízo no dia 18/11/2014, sem que tenham 

confessado já demonstra a inconsistência da alegação de que se prende para 

obter confissões. Da mesma forma, as colaborações vieram não só de acusados 

presos, mas também de acusados e investigados soltos, também revelando a 

inexistência de correlação necessária entre colaboração e prisão cautelar. Por 

outro lado, há criminoso colaborador preso preventivamente, no caso Alberto 

Youssef, não tendo sido concedida liberdade em troca de colaboração. 

A denúncia, ora formulada, sem que tenha em seu pólo passivo 

autoridades com foro privilegiado, e sem incluir em seu objeto crimes de 

corrupção de autoridades com foro privilegiado, também confirma que não há e 

jamais houve, da parte deste Juízo, do Ministério Público Federal e da Polícia 

Federal, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, estando esses 

crimes, com envolvimento de autoridades com foro privilegiado, tanto na 

perspectiva do corruptor, como do corrompido, já submetidos aquela Egrégia 

Corte, mediante envio dos elementos probatórios pertinentes, principalmente as 

colaborações de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa, a quem cabe a 

exclusividade de decidir pelo processamento e eventual desmembramento. Aqui, 

perante este Juízo, processam-se apenas crimes em relação aos quais não há 

indício de participação de autoridades com foro privilegiado. 

 Necessário também reiterar que a investigação e a persecução não 

têm cores partidárias. 

A investigação e a persecução na assim denominada Operação 

Lavajato, como já apontei anteriormente, inclusive receberam apoios expressos 

de elevadas autoridade políticas de partidos opostos, como da Exma. Sra. 

Presidenta da República, Dilma Roussef, e do Exmo. Sr. Senador da República 

Aécio Neves. Mais recentemente, foi elogiada em discurso memorável do 



honrado Senador da República Pedro Simon, homem público respeitado por 

todas as agremiações políticas e por toda a sociedade civil. 

A prevenção e a repressão à corrupção, ao crime organizado e à 

lavagem de dinheiro são necessárias para o fortalecimento das instituições 

democráticas dentro de um governo de leis. 

A falta de reação institucional diante de indícios da prática 

sistemática e duradoura de graves crimes contra a Administração Pública mina a 

confiança da sociedade na integridade da lei e da Justiça. 

Os problemas se avolumam e os custos para sua resolução tornam-

se cada vez maiores. 

A reação institucional, observado o devido processo, incluindo os 

direitos do acusado, não é uma questão de política, mas de Justiça na forma da 

lei. 

O processo também não se dirige contra a Petrobras. A empresa 

estatal é vítima dos crimes. A investigação e a revelação dos malfeitos, embora 

possam acarretar ônus momentâneos, trarão benefícios muito maiores no futuro a 

ela. 

Não há alternativa além da prevenção e da repressão à cultura da 

corrupção, fatal a qualquer empresa, privada ou pública, e à própria democracia. 

Então reitero que o processo seguirá independentemente de 

considerações de outra natureza, como há de ser. 

4. Proposta a ação penal pública, não há mais necessidade de sigilo 

para preservar as investigações. Considerando a natureza e magnitude dos crimes 

aqui investigados, o interesse público e a previsão constitucional de publicidade 

dos processos (artigo 5º, LX, CF) impedem a imposição de sigilo sobre a ação 

penal e sobre os inquéritos pertinentes. O levantamento propiciará assim não só o 

exercício da ampla defesa pelos acusados, mas também o saudável escrutínio 

público sobre a atuação da Administração Pública e da própria Justiça criminal. 

Assim, deixo de impor sigilo sobre os autos, levantando ainda sobre os 

inquéritos pertinentes (inquéritos 5053845-68.2014.404.7000 e 5044866-

20.2014.404.7000). 

5. As considerações ora realizadas sobre as provas tiveram presente 

a necessidade de apreciar a viabilidade da denúncia, tendo sido efetuadas em 

cognição sumária. Por óbvio,  algum aprofundamento na valoração e descrição 

das provas é inevitável, mas a cognição é prima facie e não representa juízo 

definitivo sobre os fatos, as provas e as questões de direito envolvidas, algo só 

viável após o fim das investigações e especialmente após o contraditório. 



6. Cadastre a Secretaria nestes autos os defensores já constituídos, 

ainda que em outros feitos pelos acusados. Intimem-se MPF e Defesas desta 

decisão, inclusive da audiência já designada. 

  

Curitiba, 12 de setembro de 2014. 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL CRIMINAL 

DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA – ESTADO DO PARANÁ 

 

 

 

 

 

RÉU PRESO 

 

 

 

 

 

AÇÃO PENAL nº 5083351-89.2014.404.7000/PR  

(Prevenção à medida cautelar de nº 5073475-13.2014.404.7000/PR) 

 

 

GERSON DE MELLO ALMADA, já devidamente qualificado 

nos autos da ação penal em referência, vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, por seus advogados recém constituídos (doc.1), requerer a 

conversão da prisão preventiva em medida cautelar alternativa, com 

fundamento no art. 5º, LXVI, da Constituição da República e art. 282, § 6º e 319, 

do Código de Processo Penal, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. 

 

Aos 10 de novembro de 2014, esse MM. Juízo Federal, 

nos autos do procedimento nº 5073475-13.2014.404.7000, decretou a prisão 

preventiva do PETICIONÁRIO e de outros cinco investigados, além de prisões 

temporárias em relação a 17 pessoas, e determinou a expedição de mandados de 

busca e apreensão, condução coercitiva e bloqueio bens e valores. Todos já 

devidamente cumpridos. 
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I – SOBRE AS DECISÕES DE DECRETO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR 

 

Em r. decisão datada de 3 de dezembro de 2014, esse 

D. Juízo manteve a custódia do PETICIONÁRIO, quadro que permanece até o 

momento, mesmo após o recebimento da denúncia, em 13 de dezembro de 2014, 

na qual a necessidade da prisão cautelar foi reiterada sob os mesmos 

fundamentos anteriores.  

 

Observa-se, assim, que as razões do decreto de prisão 

preventiva e sua manutenção estariam fundamentadas na (i) garantia da ordem 

pública1, em virtude da gravidade abstrata do delito e por suspeita de reiteração 

de condutas, com finalidade de impedir a “continuidade do ciclo delitivo”, (ii) na 

conveniência da investigação e da instrução2, em virtude do poder econômico das 

empresas e da suspeita de que interfeririam indevidamente no processo, e (iii) 

para assegurar a aplicação da lei penal3 por suposto receio de fuga dos então 

investigados que possuem recursos no exterior e realizam viagens frequentes. 

 

Note-se que tanto na r. decisão que decretou a prisão 

preventiva, aos 10 de novembro de 2014, quanto na nova r. decisão proferida, 

aos 3 de dezembro de 2014 – no âmbito do pleito de liberdade do PETICIONÁRIO –, 

ambas anteriores ao oferecimento da denúncia, praticamente se repetiram 

quanto aos argumentos acima indicados, adentrando, superficialmente, no 

tocante à questão das cautelares alternativas, sem se aprofundar (autos nº 

507836240.2014.404.7000): 

 

Não vislumbro ainda como, com medidas alternativas, prevenir novas 

interferências indevidas no processo, como a produção de outros 

documentos falsos, máxime quando não se tem ainda ciência de toda a 

dimensão dos crimes, e mesmo prevenir o risco à aplicação da lei penal 

mediante mero recolhimento de passaportes, considerando nossas 

fronteiras porosas e a capacidade econômica dos investigados.” (g.n.) 

 

Ao receber a denúncia, aos 13 de dezembro de 2014, 

esse MM. Juízo reiterou, de forma mais sucinta, os argumentos já então 

                                                 
1 fls. 40, 41, 42 e 43, da r. decisão que decretou a prisão preventiva, autos de nº 5073475-
13.2014.404.7000/PR 
 
2 fls. 43 e 44, da r. decisão que decretou a prisão preventiva, autos de nº 5073475-
13.2014.404.7000/PR 
 
3 fls. 44, da r. decisão que decretou a prisão preventiva, autos de nº 5073475-
13.2014.404.7000/PR 
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expostos, salientando, quanto ao PETICIONÁRIO, que a apresentação de supostos 

documentos falsos na fase de investigação policial justificaria o potencial risco 

para instrução criminal caso venha a ser solto. Nada foi dito sobre a aplicação 

das medidas cautelares diversas da prisão processual. 

 

Assim, em que pese reiterados, desde a decisão inicial 

que decretou a segregação cautelar, não foram expostos os motivos que 

impediriam a aplicação de cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, 

do Código de Processo Penal. Por que seriam elas insuficientes para garantir a 

ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal no 

caso concreto de GERSON DE MELLO ALMADA?  

 

Necessário, portanto, enfrentar o confronto entre as 

motivações de fato e de direito que sustentam as r. decisões descritas acima e a 

possibilidade de convertê-las, todas, em medidas cautelares pessoais alternativas 

à prisão, o que se mostra, não só, direito público subjetivo do acusado preso, 

como também, plenamente possível no âmbito da legalidade estrita.  

 

II – DA DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E DO DIREITO À 

CONVERSÃO EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGAÇÃO 

 

A gravidade e o caráter excepcional da medida de 

segregação cautelar, como bem reconhecido por V. Exa., exigem a demonstração 

de sua necessidade, fundada em dados palpáveis e sólidos, e não meras 

suposições acerca da ameaça de reiteração do delito. 

 

Não se pretende, aqui, discutir a validade dos 

elementos reunidos até o momento, muito menos desprezar o trabalho desse 

MM. Juízo Federal à frente da “Operação Lava Jato”, mas, sim, esclarecer que a 

situação processual de GERSON DE MELLO ALMADA em relação aos fatos que lhe 

são imputados permite e, mais que isso, necessita, que lhe seja garantido o 

direito a uma das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 

 

Vejamos: 

 

(i) O invocado risco à ordem pública, com finalidade de 

“romper o ciclo delitivo” diante da reiterada e habitual prática delitiva – uma vez 

que o PETICIONÁRIO, conforme r. decisões proferidas, seria Vice-Presidente da 

ENGEVIX ENGENHARIA S/A. –, cai por terra diante do fato de que, desde o dia 
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2 de outubro de 2014, antes mesmo da deflagração da 7ª fase da “Operação Lava 

Jato”, GERSON DE MELLO ALMADA já não ostenta tal cargo (doc.2) e nem mais 

assumirá qualquer função operacional na empresa. 

 

A autoria e a participação nos fatos sob apuração 

serão aprofundadas no decorrer da instrução processual; no entanto, em um 

juízo preliminar de análise de necessidade ou não da prisão, não é possível 

ignorar tal situação de fato ora apresentada, ou supor de maneira contrária. 

Afinal, não é razoável imaginar que, depois de ter permanecido preso por mais de 

um mês, um cidadão primário e que não está sendo acusado do cometimento de 

crime violento, vá reiterar as vislumbradas condutas criminosas imputadas. 

 

Ainda que assim não o fosse, não se poderia confundir 

a atuação da pessoa física com o desenvolver da atividade econômica da pessoa 

jurídica de direito privado e, por meio desse enlace, impor manutenção de 

custódia preventiva ao PETICIONÁRIO, como sugerem as decisões que o mantém 

preso, presumindo que todos os contratos da companhia seriam fraudulentos4. 

 

Desnecessária, nesse aspecto, a prisão cautelar, eis 

que uma medida menos gravosa poderia, com a mesma ou maior eficácia, ser 

determinada por V. Exa., como, por exemplo, a suspensão do exercício de 

atividade econômica do PETICIONÁRIO, nos termos do artigo 319, VI, do CPP. 

 

(ii) O aventado risco à investigação ou à instrução, 

fundado na tentativa de cooptação de testemunhas do processo-crime, no 

poderio econômico dos acusados, bem como no aventado pagamento de 

vantagem indevida a parlamentar para tentar obstruir CPI, não têm qualquer 

relação com o PETICIONÁRIO, o qual não possui qualquer liame – mínimo que seja 

– com o advogado mencionado. Qualquer consideração no sentido de que estaria 

envolvido nesses fatos graves esbarraria no vago e não passaria de ilação, 

indigna de sustentar a mais gravosa das medidas cautelares.  

 

(iii) Do mesmo modo, os argumentos que visam 

fundamentar o risco à aplicação da lei penal, não dizem respeito ao PETICIONÁRIO, 

                                                 
4 Trecho da r. decisão proferida em 03.12.2014: “A única alternativa eficaz para afastar o risco à 

ordem pública seria suspender os atuais contratos da Engevix Engenharia com a Petrobras e com 
outras entidades da Administração Pública direta ou indireta, em todos os três âmbitos federativos. 
Somente dessa forma, ficaria afastado, de forma eficaz, o risco de repetição dos crimes...” 
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que nem sequer teve o nome mencionado nesse aspecto na representação 

oferecida pela Autoridade Policial e que pautou a decisão de V. Exa5. 

 

Veja-se que, mesmo em notícias de imprensa, também 

utilizadas na tentativa de justificar o pedido de segregação, não se cita GERSON 

DE MELLO ALMADA como uma das pessoas que teriam passado longos períodos de 

tempo no exterior. Aliás, o fato de se ter recursos disponíveis não pode ser 

pressuposto ou suspeita de uma possível fuga. 

 

Some-se a isso o fato de que, com o oferecimento e o 

recebimento da denúncia, resta selada a relação processual e balizadas as 

imputações, não existindo, no momento, qualquer causa de conveniência à 

instrução da ação penal a manutenção do PETICIONÁRIO no cárcere. 

 

Além desses dados objetivos, que recomendam a 

conversão do decreto prisional, inclui-se o bloqueio de vultosa quantia em contas 

de investimento do PETICIONÁRIO, que excedem o teto estipulado por este D. Juízo 

(R$ 20 milhões) na r. decisão que determinou, há mais de um mês, medidas 

cautelares em face do PETICIONÁRIO e de outros.  

 

Aludida constrição, juntamente com as circunstâncias 

pessoais e concretas favoráveis, reforçam o fato de que o PETICIONÁRIO 

responderá à acusação, permanecerá à inteira disposição do D. Juízo Federal e 

reunirá elementos idôneos que auxiliem a sua defesa pessoal e técnica. 

 

Com todo respeito e, ao contrário do quanto disposto 

como pretenso fundamento da prisão cautelar de GERSON DE MELLO ALMADA, 

ainda que se apliquem os requisitos do artigo 312, do CPP, não se demonstra, 

com relação a ele, a necessidade de manutenção da prisão preventiva, e a 

motivação que impediria a substituição dela por medida cautelar alternativa. 

 

                                                 
5 Trecho da r. decisão proferida em 10.11.2014: “'Cabe ainda destacar, conforme informação anexa, 

que trata do fluxo migratório dos investigados, há diversos deles que tem empreendido viagens 
constantes ao exterior, como por exemplo no caso de LEO PINHEIRO, da OAS ENGENHARIA, que tem 
passado longos períodos no exterior. Da mesma forma, os executivos da CAMARGO CORREA (JOÃO 
RICARDO AULER), AGENOR FRANKLIN MAGALHAES MEDEIROS e PEDROMOROLLO JUNIOR (OAS 
ENGENHARIA), bem como SERGIO CUNHA MENDES, da MENDES JUNIOR ENGENHARIA, que se 
encontra fora do país desde 14/10/2014 (salvo alguma falha no sistema de registro migratório). 
Outrossim, é curioso ainda o fato de que muitos dos investigados estiveram fora do país no mês de 
agosto, em períodos coincidentes.' Comportamento similar tem adotado Fernando Soares, tendo ele, 
por exemplo, segundo registros de fronteira, ficado fora do país durante todo o mês de outubro, 
retornando no dia 24/10 e deixado novamente o país em 27/10”. 
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Ultrapassada a fase de investigação policial, iniciado o 

processo-crime e passados mais de um mês de prisão preventiva, necessário que 

V. Exa revisite os fundamentos e analise a possibilidade concreta de conversão 

às medidas cautelares alternativas, o que, com todo acatamento, jamais foi feito. 

 

III – DA POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS  

 

A Lei nº 12.403/2011 trouxe sensíveis alterações ao 

Código de Processo Penal, na medida em que reforçou o postulado fundamental 

da presunção de inocência, contemplado no art. 5º, LVII6, da Constituição da 

República, corroborando, portanto, o entendimento de que a segregação cautelar 

somente se justifica, em situações, de fato, excepcionais. 

 

Nesse sentido, o art. 282, I e II, do CPP7, estipula que 

será possível a adoção de medidas cautelares, desde que se mostrem relevantes 

para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal; e 

adequadas às circunstâncias específicas do caso concreto. 

 

Assim, de acordo com previsão expressa do legislador 

ordinário, a prisão preventiva, na qualidade de mais gravosa de todas as medidas 

cautelares existentes, somente deve ser adotada nos casos em que as medidas 

alternativas (elencadas na Lei nº 12.403/2011) não se mostrarem suficientes. 

 

Trata-se, portanto, de direito público subjetivo do 

acusado, do qual o réu em ação penal não pode ser alijado. 

 

Portanto, somente é possível a manutenção da prisão 

preventiva após análise de cada uma das cautelares previstas nos incisos do 

artigo 319, do CPP, verificando-se e demonstrando-se que elas, ainda que 

aplicadas cumulativamente, não atenderiam as finalidades às quais se destinam. 

 

Como é de conhecimento desse E. Juízo Federal, em 

casos como o dos autos, de supostos delitos praticados sem violência ou grave 

ameaça, a possibilidade de adotar medidas alternativas mostra-se tão ou mais 

                                                 
6 “Art. 5º. LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 
condenatória (...)”. 
7 “Art. 282. (...) §6º. A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua 
substituição por outra medida cautelar (...)”. 
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eficiente que a prisão, a fim de garantir que não se reitere a prática do delito ou 

que se garanta a aplicação da lei penal e o resultado da instrução processual8. 

  

Não é demais reforçar que, as medidas alternativas 

consubstanciam desde restrições consideradas “leves” ao direito de locomoção –  

como a proibição de acesso a determinados lugares, por circunstâncias 

relacionadas aos fatos sob apuração –, até as mais gravosas ao status libertatis, 

tais como proibição de ausentar-se da comarca e/ou do país (inc. IV, e alguns 

Juízos impõem a entrega de passaporte, e.g.), suspensão de exercício de 

atividade econômica (inc. VI), monitoração eletrônica (inc. IX).     

 

Ou seja, além do maior rigor que o ordenamento 

conferiu à prisão, possibilitou-se a aplicação preferível e eficiente, de medidas 

cautelares alternativas. Nessa linha, o Prof. GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ9: 

 

“O novo sistema de medidas cautelares deixa claro que as medidas cautelares 

alternativas à prisão são preferíveis em relação à prisão preventiva, dentro da 

ótica de que sempre se deve privilegiar os meios menos gravosos e restritivos 

de direitos fundamentais. Sendo necessária a imposição de alguma medida 

cautelar para tutelar o processo, seja quanto à instrução, seja quanto ao seu 

resultado final, a primeira opção deverá ser uma medida cautelar alternativa à 

prisão (CPP, art. 319 e 320). Somente quando nenhuma das medidas 

alternativas for adequada às finalidades assecuratórias que o caso 

exige, seja pela sua aplicação isolada, seja por sua imposição 

cumulativa, é que se deverá verificar o cabimento da medida mais 

gravosa, no caso, a prisão preventiva. Nesse sentido é que deve ser 

interpretado o novo § 6º do art. 282: “a prisão preventiva será determinada 

quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”. 

A prisão preventiva é a extrema ratio, somente podendo ser determinada 

quando todas as outras se mostrarem inadequadas.” (g.n.)   

                                                 
8 Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão: I - comparecimento periódico em juízo, no 
prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de 

acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva 
o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; III 
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao 
fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante; IV - proibição de ausentar-se da 
Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; 
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou 
acusado tenha residência e trabalho fixos; VI - suspensão do exercício de função pública ou de 
atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a 
prática de infrações penais; VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes 
praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; VIII - fiança, nas infrações que a 
admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu 
andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; IX - monitoração eletrônica; 
 
9 BADARÓ, Gustavo Henrique. Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas. 
Organização: Og Fernandes. SP: RT, 2012, p. 222. 
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Como se vê, somente nos casos em que essas 

cautelares alternativas se revelarem inadequadas ou insuficientes é que se 

poderá decretar, sem ferir o princípio da legalidade, a prisão preventiva. 

Esse é justamente o entendimento do E. Tribunal Federal Regional da 4ª Região: 

 

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. ARTIGOS 330 e 334-A DO CÓDIGO 

PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS 

MEDIDAS CAUTELARES. SUFICIÊNCIA. 1. Em face do caráter de 

excepcionalidade, a prisão preventiva somente é admitida como ultima ratio, 

quando plenamente demonstrada sua necessidade. 2. Assim, o exame dos 

fundamentos legais para a decretação da medida extrema deve ser feito de 

forma pormenorizada, limitando-se àquelas hipóteses em que a liberdade do 

paciente representa efetiva ameaça à ordem pública, à instrução criminal ou à 

aplicação da lei penal. 3. Na espécie, a aplicação de medidas cautelares 

diversas da prisão mostra-se suficiente para fins de resguardo da ordem 

pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. 4. No caso em tela, 

a vedação de acesso ou frequência aos Estados estrangeiros e regiões de 

fronteira justifica-se diante do fato de que o recorrido buscava os produtos no 

Paraguai. Referida vedação possui, ademais, amparo legal, no art. 319 do CPP.   

(TRF4, HC n. 5028349-85.2014.404.0000, 7º T., Rel. Des. Ricardo Rachid de 

Oliveira, j. 18/11/2014, DJe 20/11/2014). 

 

Mesmo em casos mais graves, como os de tráfico de 

entorpecentes, por exemplo, os Tribunais Pátrios vêm concedendo, mesmo que ex 

officio, ordens para revisão e conversão de decretos de prisão preventiva, se e 

quando as cautelares alternativas se mostrarem adequadas ou suficientes10. 

 

A nova sistemática tem em vista a aplicação do 

princípio da proporcionalidade, exigindo que se ponderem o cabimento e a 

necessidade de cada medida cautelar, bem como a razoabilidade da prisão.  

                                                 
10 2. Há, na jurisprudência do Superior Tribunal, um sem-número de precedentes, todos exigindo 
que a prisão provisória venha, sempre e sempre, calçada com bons elementos - elementos de 

convicção, elementos concretos -, elementos que justifiquem, efetivamente, a necessidade da prisão 
(HC n. 111.088/SP, Ministro Nilson Naves, DJe 25/2/2010). 3. A mera alusão aos requisitos da 
custódia cautelar, expressões de simples apelo retórico, bem como relativas à necessidade de coibir 
a prática de delitos graves e ao clamor público, não são aptos a embasar a medida restritiva de 
liberdade (HC n. 243.717/BA, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 5/9/2012). (...) 5. Causa 
perplexidade a decisão que impõe prisão de natureza cautelar sem evidenciar, com concreta 
fundamentação, a necessidade da rigorosa providência, especialmente quando há, como na 
hipótese, abundantes e importantes elementos a serem considerados, e não são. 6. Há muito 
tempo, o Superior Tribunal de Justiça insiste no entendimento de que cumpre ao magistrado 
vincular seu decisum a fatores reais de cautelaridade. A prisão preventiva é medida excepcional e 
revela-se como última providência a ser adotada pelo período estritamente necessário, quando as 
demais medidas cautelares não se mostrarem adequadas ou suficientes. E, invariavelmente, há de 
ser idoneamente motivada, desde a origem. 7. Recurso não conhecido. Diante do manifesto 
constrangimento ilegal, ordem expedida de ofício, com aplicação de medida cautelar, diante das 
peculiaridades do caso. (STJ, RHC 48.885/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Jr., v.u, j. 16.09.2014) 
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As circunstâncias pessoais do PETICIONÁRIO são 

favoráveis11, os delitos sob apuração não contêm violência ou grave ameaça – 

ainda que sejam considerados graves e de repercussão.  

 

Assim, não há como negar, concessa venia, que uma 

ou cumulativas cautelares alternativas seriam suficientes para o caso vertente, 

em particular, depois do oferecimento da denúncia. 

 

Argumentos no sentido de que nossas fronteiras 

possuem fragilidades e não impedem a fuga, ou que a proibição de exercer 

atividade na empresa também não impede a reiteração de condutas delituosas, 

subvertem a presunção de inocência e, mais que isso, autorizam a punição 

com a privação da liberdade do sujeito em virtude das deficiências do próprio 

Estado. O acusado, nesses casos, é punido duas vezes, por fatos que se supõem 

irá cometer e por falhas do Poder Publico. 

 

Por fim, cabe reiterar a V. Exa. que o PETICIONÁRIO, dos 

acusados na ação penal em referência, é o que se encontra em situação 

processual mais gravosa, pois lhe pesa a custódia cautelar há mais de um mês. 

 

Não se desconhece que outros acusados, embora 

possuam situação mais complexa, em vista do número de imputações e de 

atuação onipresente em grande parte dos processos-crime, encontram-se em 

situação processual menos desfavorável (devido ao fato de terem colaborado); 

também não se pretende, aqui, fazer juízo de valor positivo ou negativo sobre a 

colaboração premiada. Contudo, quer-se chamar a atenção de V. Exa., experiente 

Magistrado, para o fato de que, custodiado, o PETICIONÁRIO estará privado não só 

de seu direito de locomoção, mas de um contato mais próximo com sua defesa 

técnica, ou do acesso aos documentos diuturnamente produzidos no âmbito 

dessa ação penal, que já possui acusação recebida. 

 

Isso lhe retira, além da liberdade, o direito à ampla 

defesa e os meios de levantar, com a agilidade necessária, informações, 

documentos e demais dados que auxiliem o contraditório.  Privado estará, desse 

modo, de elementos pertinentes ao processo-crime e às investigações ainda em 

trâmite, em condições desiguais de analisar documentos que o permitam refutar 

os indícios reunidos contra si nos últimos meses de trabalho da força-tarefa da 

                                                 
11 Hoje aos 64 anos de idade, o PETICIONÁRIO é casado, tem filhos, residência fixa. 
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denominada “Operação Lava Jato”. Prejudicado, portanto, seu direito de defesa 

(art. 5º, LV, da Constituição da República).    

 

IV – DO PEDIDO 

 

Ante o exposto, passados mais de um mês da custódia 

do PETICIONÁRIO, alterada a situação fática e processual, com o recebimento da 

acusação pública, verifica-se necessária e oportuna a conversão da prisão 

preventiva em medida cautelar alternativa, requerendo-se desde logo a expedição 

de alvará de soltura em seu favor, nos termos art. 5º, LXVI, da Constituição da 

República e artigos 282, § 6º, 319 e 321, do Código de Processo Penal.  

 

Por fim, é essencial observar que o presente pedido só 

pode ser submetido a V. Exa., com a certeza dos signatários de que o 

PETICIONÁRIO cumprirá à risca todas as determinações desse E. Juízo, mediante 

comportamento processual digno de quem quer ver evidenciada sua inocência.  

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

De São Paulo para Curitiba, 17 de dezembro de 2014. 

 

Antônio Sérgio A. de Moraes Pitombo 

OAB/SP 124.516 

Luciana Zanella Louzado 

            OAB/SP 155.560 

  

Rodrigo Teixeira Silva 

OAB/SP 270.911 

 



Doc. 6 



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Paraná
13ª Vara Federal de Curitiba

Av. Anita Garibaldi, 888, 2º andar  Bairro: Ahu  CEP: 80540180  Fone: (41)32101681 
www.jfpr.jus.br  Email: prctb13dir@jfpr.jus.br

PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM FIANÇA Nº
508501121.2014.404.7000/PR

REQUERENTE: GERSON DE MELLO ALMADA

ADVOGADO: LARA MAYARA DA CRUZ

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO

Na assim denominada Operação Lavajato, decretei, a pedido
do MPF,  por  decisões  datadas  de  10/11/2014  e  18/11/2014  do  processo
507347513.2014.404.7000  (eventos  10  e  173),  a  prisão  preventiva  de
diversos dirigentes de empreiteiras, inclusive da Engevix Engenharia S/A.

Pleiteia  a  Defesa  a  revogação  da  prisão  preventiva  e  sua
substituição medidas cautelares substitutivas.

Decido sem a oitiva do MPF, diante da iminência do recesso
judiciário.

A  preventiva  foi  decretada  em  10/11/2014  no  processo
507347513.2014.404.7000 (evento 10) a pedido da autoridade policial e
do MPF. Foi mantida por este Juízo na decisão de 02/12/2014 do processo
507836240.2014.404.7000 (evento 22).

Não  cabe  aqui  apreciar  os  pressupostos  e  fundamentos  da
preventiva, já cumpridamente expostos nas referidas decisões.

Recentemente, ao receber a denúncia formulada contra o ora
Requerente  na  ação  penal  508335189.2014.404.7000,  revi  a  questão,
decidindo,  em  12/12/2014,  pela  manutenção  da  preventiva  e  pela
inviabilidade de sua substituição por medida cautelar alternativa.

Inclusive  quanto  a  esta  questão,  substituição  por
cautelares, houve pronunciamento expresso deste Juízo nas três decisões.
Trasncrevo  (da  decisão  de  02/12/2014  do  processo  5078362
40.2014.404.7000, evento 22).:



"(...)

Nesse  contexto,  de  risco  a  ordem pública,  de  risco  à  investigação  ou
instrução  criminal  e  de  risco  à  aplicação  da  lei  penal,  não  vislumbro
como  substituir  de  maneira  eficaz  a  prisão  preventiva  por  medida
cautelar alternativa.

Não  é  suficiente  afastar  o  investigado  do  comando  da  empresa,  pois
não há como controlar ou prevenir a continuidade da interferência dele
na  gestão  da  empresa  ou  dos  contratos.  Mera  ordem  judicial  nesse
sentido,  sem  possibilidade  real  de  controle  ou  fiscalização,  nada
significaria.

A  única  alternativa  eficaz  para  afastar  o  risco  à  ordem  pública  seria
suspender os atuais contratos da Engevix Engenharia com a Petrobras
e com outras entidades da Administração Pública direta ou indireta, em
todos  os  três  âmbitos  federativos.  Somente  dessa  forma,  ficaria
afastado, de forma eficaz, o risco de repetição dos crimes.

Entretanto,  essa  alternativa  não  é  provavelmente  desejada  pelo
investigado  ou  por  sua  empresa  e  teria,  sem  cautelas,  impactos
negativos  para  terceiros,  como  demais  empregados  e  para  aqueles
dependentes ou beneficiados pelas obras públicas em andamento.

A  prisão  cautelar  do  investigado,  até  o  momento  identificado  como  o
principal responsável na Engevix Engenharia pela prática dos crimes,
se impõe para prevenir a continuidade do ciclo delituoso, alertando não
só  a  ele,  mas  também  à  empresa  das  consequências  da  prática  de
crimes  no  âmbito  de  seus  negócios  com  a  Administração  Pública.
Necessário,  infelizmente,  advertir  com  o  remédio  amargo  as
empreiteiras de que essa forma de fazer negócios com a Administração
Pública  não  é  mais  aceitável    nunca  foi,  na  expectativa  de  que
abandonem tais práticas criminosas.

Não vislumbro ainda como,  com medidas alternativas, prevenir novas
interferências  indevidas  no  processo,  como  a  produção  de  outros
documentos falsos, máxime quando não se tem ainda ciência de toda a
dimensão  dos  crimes,  e  mesmo  prevenir  o  risco  à  aplicação  da  lei
penal  mediante  mero  recolhimento  de  passaportes,  considerando
nossas fronteiras porosas e a capacidade econômica dos investigados."

E ainda (da decisão de recebimento da denúncia):

"Reitero  apenas  que  a  prisão  preventiva,  embora  excepcional,
mostrouse  necessária  para,  principalmente,  interromper  o  ciclo
delitivo, com a prática de, em cognição sumária, crives graves contra
a  Administração  Pública,  sendo  a  atualidade  deste  ilustrada  pela
celebração  de  contratos  fraudulentos  das  empreiteiras  com  Alberto
Youssef  ainda  neste  ano  de  2014.  Não  fosse  a  ação  rigorosa,  mas
necessária  da  Justiça,  é  provável  que  a  corrupção  e  lavagem
estivessem perdurando até o presente.

Não  se  trata  de menosprezar  o  valor  da  liberdade  em uma  sociedade
livre.  Repetindo  o  decidido  pela  Suprema  Corte  norteamericana  em
United States v. Salerno, U.S 739, 107 (1987):



"Não minizamos a importância e a natureza fundamental deste direito.
Mas,  como  o  caso  revela,  este  direito  pode,  em  circunstâncias  nas
quais  o  interesse  comunitário  é  suficientemente  relevante,  ser
subordinado  às  necessidades  maiores  da  sociedade.  (...)  Quando  as
autoridades  demonstram através  de  provas  claras  e  convincentes  que
um  acusado  representa  uma  ameaça  identificada  e  articulada  para
outro  indivíduo  ou  para  a  sociedade,  nós  acreditamos  que,  de  forma
compatível  com  o  devido  processo  legal,  uma  Corte  judicial  pode
desabilitar  o  acusado  de  executar  tal  ameaça. Nessas  circunstâncias,
nós categoricamente não podemos concordar que uma prisão anterior
ao julgamento 'ofende princípios de justiça estabelecidos nas tradições
e  consciências  de  nosso  povo  ao  ponto  de  ser  considerado
fundamental'."

Quer  sejam  crimes  violentos  ou  crimes  com  graves  danos  ao  erário,
como  é  o  caso,  a  prisão  cautelar  justificase  para  interrompêlos  e
proteger a sociedade e outros indivíduos de sua reiteração.

Assim,  a  prisão  cautelar  do  referido  acusado,  até  o  momento
identificado como o principal responsável na Engevix Engenharia pela
prática  dos  crimes,  se  impôs  para  prevenir  a  continuidade  do  ciclo
delituoso,  alertando  não  só  a  ele,  mas  também  à  empresa  das
consequências da prática de crimes no âmbito de seus negócios com a
Administração Pública.

A única alternativa eficaz à prisão preventiva seria suspender os atuais
contratos  da  Engevix  Engenharia  com  a  Petrobras  e  com  outras
entidades da Administração Pública direta ou indireta, em todos os três
âmbitos  federativos, mas  essa  opção,  de  inopino,  teria  consequências
imprevisíveis para terceiros.

Necessário,  infelizmente,  advertir  com  o  remédio  amargo  da  prisão
preventiva as empreiteiras de que essa forma de fazer negócios com a
Administração  Pública  não  é  mais  aceitável    nunca  foi  ,  na
expectativa  de  que  abandonem  tais  práticas  criminosas,  medida  essa
imprescindível  diante  da  constatação  de  que  ainda  mantêm  vínculos
contratuais  com a Petrobrás  e  com diversas outras  empresas  estatais
ou entidades da Administração Pública.

Também  as  instâncias  recursais  vem  compartilhando  este
entendimento.

Destaco  recente  acórdão do Egrégio Tribunal Regional Federal  da  4ª
Região da lavra do ilustre Desembargador Federal João Pedro Gebran
Neto:

"HABEAS CORPUS. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO
'LAVAJATO'.  PRISÃO  PREVENTIVA.  MATERIALIDADE  E
INDÍCIOS  DE  AUTORIA.  PRESENÇA DOS  REQUISITOS.  CRIMES
CONTRA  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  COMPLEXO
ENVOLVIMENTO DO CRIMINOSO. NOVOS PARADIGMAS.

1.  A  prisão  provisória  é medida  rigorosa  que,  no  entanto,  se  justifica
nas  hipóteses  em  que  presente  a  necessidade,  real  e  concreta,  para
tanto.



2. Para a decretação da prisão preventiva é imprescindível a presença
do  fumus  commissi  delicti,  ou  seja,  prova  da  existência  do  crime  e
indícios suficientes de autoria, bem como do periculum libertatis, risco
à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal.

3. A complexidade e as dimensões das investigações relacionadas com
a denominada Operação LavaJato, os reflexos extremamente nocivos
decorrentes da infiltração de grande grupo criminoso em sociedade de
economia  mista  federal,  bem  como  o  desvio  de  quantias  nunca  antes
percebidas,  revela  a  necessidade  de  releitura  da  jurisprudência  até
então  intocada,  de  modo  a  estabelecer  novos  parâmetros
interpretativos  para  a  prisão  preventiva,  adequados  às  circunstâncias
do caso e ao meio social contemporâneo aos fatos.

4.  Em  grupo  criminoso  complexo  e  de  grandes  dimensões,  a  prisão
cautelar  deve  ser  reservada  aos  investigados  que,  pelos  indícios
colhidos,  possuem  o  domínio  do  fato    como  os  representantes  das
empresas  envolvidas  no  esquema  de  cartelização    ou  que  exercem
papel importante na engrenagem criminosa.

5. Havendo fortes indícios da participação do paciente em 'organização
criminosa',  em  crimes  de  'lavagem  de  capitais'  e  'contra  o  sistema
financeiro  nacional',  todos  relacionados  com  fraudes  em  processos
licitatórios  dos  quais  resultaram  vultosos  prejuízos  a  sociedade  de
economia mista e, na mesma proporção, em seu enriquecimento ilícito
e  de  terceiros,  justificase  a  decretação  da  prisão  preventiva,  para  a
garantia  da  ordem  pública  (STJ/HC  nº  302.604/RP,  Rel.  Ministro
NEWTON TRISOTTO, QUINAT TURMA, julg. 24/11/2014).

6. A teor do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, é indevida a
aplicação  de  medidas  cautelares  diversas,  quando  a  segregação
encontrase justificada na periculosidade social do denunciado, dada a
probabilidade  efetiva  de  continuidade  no  cometimento  da  grave
infração  denunciada'  (RHC  50.924/SP,  Rel.  Ministro  JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, DJe 23/10/2014).

7.  Ordem  de  habeas  corpus  denegada."  (HC  5028730
93.2014.404.0000/PR  Rel. Des. Federal João Pedro Gebran Neto  8ª
Turma do TRF4  un.  j. 03/12/2014).

E  o  Egrégio  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  de  habeas
corpus  impetrado  em  favor  de  subordinado  de  Alberto  Youssef,
consignou,  também por unanimidade,  a  necessidade da preventiva  em
vista dos riscos à ordem pública, Relator, o eminente Ministro Newton
Trisotto (Desembargador Estadual convocado):

"PENAL.  PROCESSO  PENAL.  CONSTITUCIONAL.  HABEAS
CORPUS  IMPETRADO  EM  SUBSTITUIÇÃO  A  RECURSO
PRÓPRIO.  OPERAÇÃO  'LAVA  JATO'.  PACIENTE  PRESO
PREVENTIVAMENTE  E  DEPOIS  DENUNCIADO  POR  INFRAÇÃO
AO ART. 2º DA LEI N. 12.850/2013; AOS ARTS. 16, 21, PARÁGRAFO
ÚNICO, E 22, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DA LEI N.
7.492/1986, NA FORMA DOS ARTS. 29 E 69, AMBOS DO CÓDIGO
PENAL; BEM COMO AO ART.  1º, CAPUT, C/C O §  4º, DA LEI N.
9.613/1998, NA FORMA DOS ARTS.  29 E  69 DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



01. De ordinário, a competência para processar e  julgar ação penal é
do  Juízo  do  'lugar  em  que  se  consumar  a  infração  '  (CPP,  art.  70,
caput). Será determinada, por conexão, entre outras hipóteses, 'quando
a  prova  de  uma  infração  ou  de  qualquer  de  suas  circunstâncias
elementares  influir  na  prova  de  outra  infração  '  (art.  76,  inc.  III).Os
tribunais  têm decidido que:  I)  'Quando a prova de uma  infração  influi
direta  e  necessariamente  na  prova  de  outra  há  liame  probatório
suficiente  a  determinar  a  conexão  instrumental  ';  II)  'Em  regra  a
questão  relativa  à  existência  de  conexão  não  pode  ser  analisada  em
habeas  corpus  porque  demanda  revolvimento  do  conjunto  probatório,
sobretudo,  quando  a  conexão  é  instrumental;  todavia,  quando  o
impetrante  oferece  prova  préconstituída,  dispensando  dilação
probatória, a análise do pedido é possível ' (HC 113.562/PR, Min. Jane
Silva, Sexta Turma, DJe de 03/08/09).

02.  Ao  princípio  constitucional  que  garante  o  direito  à  liberdade  de
locomoção  (CR, art. 5º, LXI)  se contrapõe o princípio que assegura a
todos  direito  à  segurança  (art.  5º,  caput),  do  qual  decorre,  como
corolário  lógico, a obrigação do Estado com a  'preservação da ordem
pública  e  da  incolumidade  das  pessoas  e  do  patrimônio  '  (CR,  art.
144).Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal,
a  prisão  preventiva  não  viola  o  princípio  da  presunção  de  inocência.
Poderá  ser  decretada  para  garantia  da  ordem  pública    que  é  a
'hipótese  de  interpretação  mais  ampla  e  flexível  na  avaliação  da
necessidade  da  prisão  preventiva.  Entendese  pela  expressão  a
indispensabilidade  de  se  manter  a  ordem  na  sociedade,  que,  como
regra,  é  abalada  pela  prática  de  um  delito.  Se  este  for  grave,  de
particular  repercussão,  com  reflexos  negativos  e  traumáticos  na  vida
de  muitos,  propiciando  àqueles  que  tomam  conhecimento  da  sua
realização um  forte  sentimento de  impunidade e de  insegurança,  cabe
ao  Judiciário  determinar  o  recolhimento  do  agente  '  (Guilherme  de
Souza Nucci). Conforme Frederico Marques, 'desde que a permanência
do  réu,  livre  ou  solto,  possa  dar  motivo  a  novos  crimes,  ou  cause
repercussão danosa e prejudicial ao meio social, cabe ao juiz decretar
a prisão preventiva como garantia da ordem pública '.

Nessa  linha,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  (RHC  n.  51.072,  Min.
Rogerio  Schietti  Cruz,  Sexta  Turma,  DJe  de  10/11/14)  e  o  Supremo
Tribunal Federal têm proclamado que 'a necessidade de se interromper
ou  diminuir  a  atuação  de  integrantes  de  organização  criminosa,
enquadrase  no  conceito  de  garantia  da  ordem  pública,  constituindo
fundamentação  cautelar  idônea  e  suficiente  para  a  prisão  preventiva'
(STF,  HC  n.  95.024,  Min.  Cármen  Lúcia;  Primeira  Turma,  DJe  de
20.02.09).

03.  Havendo  fortes  indícios  da  participação  do  investigado  em
'organização  criminosa'  (Lei  n.  12.850/2013),  em  crimes  de  'lavagem
de capitais'  (Lei n. 9.613/1998) e  'contra o sistema financeiro nacional
(Lei  n.  7.492/1986),  todos  relacionados  a  fraudes  em  processos
licitatórios  das  quais  resultaram  vultosos  prejuízos  a  sociedade  de
economia mista e, na mesma proporção, em seu enriquecimento ilícito
e  de  terceiros,  justificase  a  decretação  da  prisão  preventiva  como
garantia da ordem pública. Não há como substituir a prisão preventiva
por  outras  medidas  cautelares  (CPP,  art.  319)  'quando  a  segregação
encontrase justificada na periculosidade social do denunciado, dada a
probabilidade  efetiva  de  continuidade  no  cometimento  da  grave
infração  denunciada  '  (RHC  n.  50.924/SP,  Rel. Ministro  Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).



04.  Habeas  corpus  não  conhecido."  (HC  302.605/PR    Rel.  Min.
Newton Trisotto  5.ª Turma do STJ  un.  25/11/2014)

Também  justificada a preventiva pelo risco à  instrução,  ilustrada pela
apresentação  de  documentos  falsos  a  este  Juízo,  e  pelo  risco  à
aplicação da lei penal, conforme decisões referidas.

Não  se  trata  aqui,  como  erroneamente  se  alegou  alhures,  de  prender
para obter confissões, o que é  incompatível com o direito  fundamental
ao  silêncio.  As  prisões  preventivas,  como  consignei  anteriormente,
foram  decretadas  diante  da  presença  de  seus  pressupostos  e
fundamentos  e  jamais  para  alcançar  confissões.  O  fato  de  existirem
diversos  acusados  em  liberdade,  alguns  inclusive  sido  soltos  por  este
Juízo  no  dia  18/11/2014,  sem  que  tenham  confessado  já  demonstra  a
inconsistência da alegação de que se prende para obter confissões. Da
mesma forma, as colaborações vieram não só de acusados presos, mas
também  de  acusados  e  investigados  soltos,  também  revelando  a
inexistência  de  correlação  necessária  entre  colaboração  e  prisão
cautelar.  Por  outro  lado,  há  criminoso  colaborador  preso
preventivamente,  no  caso  Alberto  Youssef,  não  tendo  sido  concedida
liberdade em troca de colaboração."

A  informação  ora  apresentada,  de  que  o  acusado  teria,
recentemente, se afastado da Diretoria da Engevix, não foi  trazida a este
Juízo  anteriormente,  mas  observo  que,  aparentemente  e  pela
documentação juntada, remanesce ele em posição relervante e de destaque
da empresa, como membro efetivo do Conselho de Administração, o que
lhe propicia meios  e oportunidade de  continuar,  direta ou  indiretamente,
na  gestão  da  empresa.  Mas,  de  todo  modo,  como  consta  nos  trechos
transcritos, não é essa exatamente a questão mais relevante.

Não  deve  ser  ainda  olvidado  que,  durante  a  investigação,
foram  apresentados  a  este  Juízo,  documentos  falsos,  pela  empreiteira
dirigida  pelo  ora  acusado,  o  que  é  muito  grave  e  coloca  em  dúvida  a
possibilidade  de,  sem  a  preventiva,  garantir  a  integridade  da  instrução
vindoura.

As Cortes recursais e superiores também têm se posicionado
pela manutenção das preventivas na Operação Lavajato, tendo os Egrégios
Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região,  Superior  Tribunal  de  Justiça  e
Supremo  Tribunal  Federal  denegado  habeas  corpus  sucessivamente
impetrados  pelos  acusados  presos  na  Operação  Lavajato  (v.g.:
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=281847)
(http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?
idConteudo=281847),.

Indefiro,  portanto,  o  pedido  de  revogação  da  preventiva  ou
de  substituição  dela  por  medidas  cautelares  substitutivas,  considerando
que a questão já foi decidida anterioremente por este Juízo, não havendo
fato  novo  que  justifque  a  revisão,  reportandose  ainda  ao  fundamentado
nas decisões acima referidas.

Ciência ao MPF e à Defesa.

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=281847
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 Paulo Roberto Costa decide fazer delação 

premiada 
 

O ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás, Paulo 
Roberto Costa, decidiu fazer delação premiada. Acuado, 
na iminência de sofrer uma sucessão de condenações 
como réu da Operação Lava Jato, Costa considera que 
não tem a menor chance de sair da prisão tão cedo. Ele 
quer preservar seus familiares, que também se tornaram 
alvos da Lava Jato.  

Ele se reuniu nesta sexta feira, 22, com a advogada 
cirminal ista Beatriz Catta Preta, na Superintendência 
Regional da Políc ia Federal no Paraná. Beatriz Catta Preta 

é especialista na condução de delações premiadas.O 
acordo de delação de Paulo Roberto ainda precisa ser 
homologado pela Justiça Federal e submetido ao 

Ministério Público Federal.  

O acordo traz as condições, inclusive o benefício que o acusado poderá receber.  

Paulo Roberto Costa não fez ainda nenhum depoimento.  

Mas já adiantou que se falar o que sabe muitos políticos poderão ser incriminados.  

Adic ionar  comentár io  

http://www.muco.com.br/index.php?option=com_content&view=article

&id=4952:paulo-roberto-costa-decide-fazer-delacao-
premiada&catid=38:sala-das-cpis&Itemid=64 
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espaço na Operação Lava 
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CONTA TUDO A criminalista Beatriz Catta Preta, 

especializada em delações premiadas (Foto: Reprodução) 

Quando a Operação Lava Jato eclodiu, em julho, o executivo Júlio Camargo, da Toyo-Setal, 

contratou o advogado paulista José Roberto Batochio. Três meses depois, Batochio viajou 

para uma conferência sobre delação premiada. Quando voltou, Camargo o procurou para 

dizer que se encontrara com a advogada Beatriz Catta Preta, especialista em delação 

premiada. Catta Preta convenceu-o a contar o que sabia aos procuradores e delegados, e ele 

já fizera isso. Batochio deixou o caso. Foi um bafafá no mundo jurídico. Seus amigos 

disseram que ele representaria contra Catta Preta na OAB. Batochio nega: “Não pensei 

nisso e, se o fizesse, jamais anunciaria publicamente”. 

saiba mais  

 Petrolão eleva dependência das empreiteiras em relação ao BNDES 

 Por que Youssef e Costa falam em cartel de empreiteiras 

 Paulo Roberto Costa não pagou honorários de advogados 

 Empresários abandonam Vaccari por causa da Lava Jato 

 Mais notícias da coluna de Felipe Patury 

  

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/felipe-
patury/noticia/2014/11/advogados-disputam-espaco-na-boperacao-

lava-jatob.html 
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Delator na “lava jato”, empresário pede 
perdão judicial em troca de auxílio 
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Por Felipe Luchete 

O empresário Julio Gerin de Camargo pediu à Justiça Federal para receber 

perdão judicial por ter apontado desvios de dinheiro ligados a contratos na 

Petrobras, em um dos processos envolvendo a operação “lava jato”. Depois de ter 

firmado delação premiada e assumido pagamento de propina de US$ 30 milhões, 

ele disse que se encaixa nos critérios para ser perdoado, conforme petição 

apresentada no último sábado (10/1). 

A advogada Beatriz Catta Preta, defensora de Camargo, reconhece no 

documento que é “escassa” a jurisprudência nesse tipo de pedido, mas relata que 

o benefício tem sido concedido “corriqueiramente” quando alcançado o principal 

objetivo: a confissão e a identificação de outras pessoas. 

O empresário afirmou ter repassado o valor a Fernando Falcão Soares, o 

Fernando Baiano, para que a Petrobras comprasse sondas de perfuração para 

águas profundas. Baiano, segundo ele, “mantinha um compromisso de 

confiança” com o ex-diretor da estatal Nestor Cerveró, responsável pela área 

internacional. Camargo disse ainda que uma de suas empresas, a Piamonte, fez o 

pagamento em contas bancárias, algumas delas movimentadas pelo doleiro 

Alberto Youssef. 

Todos os quatro viraram réus em um dos processos da “lava jato”. De acordo 

com Julio Camargo, “procedem por completo os fatos narrados na denúncia” 

oferecida pelo Ministério Público Federal. Assim, ele alega que merece o perdão 

ao ter ajudado a identificar participantes da ação criminosa, cumprindo ao menos 

um dos critérios fixados na Lei 12.850/2013 — que trata sobre organizações 

criminosas e aborda termos para colaboração. 

Pela lei, o perdão pode ser solicitado pelo réu, pelo Ministério Público e pelo 

delegado de polícia. Caso o juiz federal Sergio Fernando Moro negue o 

benefício, a alternativa apresentada pela defesa é que a pena seja reduzida em 

dois terços ou substituída por restritiva de direitos. 

“Obra de ficção” 

Embora o doleiro Alberto Youssef também tenha firmado acordo de delação 

premiada, sua defesa afirma que ele nunca teve relações com a área internacional 

da Petrobras. De acordo com o advogado Antonio Figueiredo Basto, o cliente 

só assumiu contato com Paulo Roberto Costa, que comandava o setor de 

abastecimento. 

A defesa do ex-diretor Nestor Cerveró alega que as acusações do MPF são 

“despidas de provas” e que a compra de sondas foi aprovada em colegiado pela 
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http://www.conjur.com.br/2014-dez-17/ex-diretor-internacional-petrobras-vira-reu-lava-jato


diretoria da Petrobras. O advogado Mário de Oliveira Filho, que representa 

Fernando Baiano, define a denúncia como uma “peça de ficção”. Segundo ele, 

Fernando tem duas empresas especializadas em “detectar” negócios e intermediar 

a relação entre companhias, sem “relação íntima” com diretores da Petrobras. 
 
http://www.conjur.com.br/2015-jan-12/delator-lava-jato-empresario-

perdao-judicial 
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