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DESPACHO/DECISÃO

1. Segredo de Justiça: Não há causa que justifique o segredo de justiça
nos presentes autos, pois não estão presentes as hipóteses do artigo 155 do Código de
Processo Civil. 

2. Trata-se de pedido liminar formulado em medida cautelar inominada
ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de OAS S.A., Agenor Franklin
Magalhães Medeiros, Coesa Engenharia Ltda., Construtora OAS, Fernando Augusto
Stremel Andrade, João Alberto LAzzari, José Adelmario Pinheiro Filho, José Ricardo
Nogueira Breghirolli, Mateus Coutinho de Sá Oliveira visando à indisponibilidade dos
bens dos réus até o valor de R$ 282.494.839,72,  com juros e correção monetária,
valor que abarcaria não apenas a vantagem indevida paga ao agente público, mas também
o valor da multa civil prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.429/92.

Relata que a ação de improbidade administrativa nº
5006717.18.2015.404.7000 foi ajuizada para apurar os desdobramentos cíveis das
investigações efetuadas dentro da "Operação Lava Jato". Afirma que na ação principal
visa-se sancionar civilmente o recebimento de propina recebida por Paulo Roberto
Costa, ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRÁS, pagas pela empresa OAS, por
intermédio de transações fictícias de empresas de fachada operadas por Alberto
Youssef. 



Explica que as grandes empresas de construção brasileiras aliaram-se em
cartel, denominado de Clube, com o intuito de não apenas fraudar as licitações e obter
maior ganho para as empresas, mas também com o compromisso de oferecer e aceitar
vantagens pecuniárias que variavam entre 1% e 3% do valor contratado. Narra que desde
2005, todos os contratos operados pelo "Clube" com a PETROBRÁS possuíam este
repasse de valores para Paulo Roberto Costa e o partido político que o indicou, no
caso, o Partido Progressista. Explica que a divisão dos valores recebidos era a seguinte:
60% para o caixa do Partido, operado pelo falecido José Janene e por Alberto Youssef,
20% para despesas operacionais e 20% para Paulo Roberto Costa e demais operadores
(no caso, Janene e Youssef). 

Afirma que José Aldemário Pinheiro Filho (Leo Pinheiro), Agenor
Franklin Magalhães Medeiros, Fernando Augusto Stremel Andrade, João Alberto
Lazzari, Mateus Coutinho de Sá Oliveira e José Ricardo Nogueira Breghirolli,
administradores da Construtora OAS, efetuaram promessa e determinar o pagamento de
vantagens indevidas no valor de 1% do valor do contrato. 

Relata que Alberto Youssef tratava diretamente com Agenor Franklin
Magalhães Medeiros sobre o pagamento da propina e que os demais requeridos
encontravam-se com os representantes das demais empreiteiras para tratar dos assuntos
relacionados ao cartel. 

Afirma que o contrato 0800.0035013.072, para obras na REPAR, o valor,
com aditivos, foi de R$ 2.340.026.534,54, o que gerou vantagem indevida proporcional
a 1% do contrato, no valor de R$ 23.400.265,35. Já os contratos 0800.0055148.09.2 e
8500.0000056.09.2, para obras na Refinaria Abreu e Lima, tiveram valor, com aditivos,
de R$ 3.229.208.534,57, o que gerou vantagem indevida proporcional a 1% do
contrato, no valor de R$ 32.292,085,35.  Por fim, os contratos 8500.0000057.09.2,
0800.0053456.09.2 e 0800.0087625.13.2, referentes a obras na Refinaria Abreu e
Lima, tiveram valor de R$ 1.493.135.923,59, o que gerou vantagem indevida de R$
14.931.359,24. No total, segundo o MPF, a vantagem indevida foi de R$ 70.623.09,93.

Para o recebimento dos valores resultantes da vantagem indevida, o grupo
OAS depositava os valores em empresas fictícias de titularidade (oculta) Alberto
Youssef  sob o motivo - ideologicamente falso - de prestação de serviços em favor da
COESA Engenharia, cujo participação acionária pertence em sua quase totalidade à
OAS.  Com o depósito de tais valores, o numerário era repartido entre os favorecidos. 

Narra que José Aldemário Pinheiro Filho (Leo) e Agenor Franklin
Magalhães Medeiros eram os contatos diretos de Paulo Roberto Costa e Alberto
Youssef na empreiteira OAS. Além disso, representavam a empresa no Cartel. Sustenta
que Fernando Augusto Stremel Andrade e João Alberto Lazzari eram responsáveis pela
assinatura de documentos falsos com as empresas M.O., Rigidez e RCI. Afirma que
Mateus Coutinho de Sá Oliveira, Diretor Financeiro da OAS, era responsável pela
liberação e operacionalização dos valores, assim como José Ricardo Nogueira
Breghirolli, que além de viabilizar o pagamento dos valores, também conversou com
Youssef para entrega de valores no Município de Porto Alegre/RS. 

Explica que como Paulo Roberto Costa efetuou acordo de delação
premiada, não será efetuado o pedido da sua condenação nas sanções descritas no art.
12 da Lei n. 8.429/92.



Afirma que no Recurso Especial Repetitivo n. 1366721/BA, o Superior
Tribunal de Justiça entendeu que há perigo da demora presumido no comando do art. 7º
da Lei n. 8.429/92. Argumenta, assim, que deve haver a decretação da indisponibilidade
dos bens dos réus de modo suficiente a garantir o integral ressarcimento do prejuízo ao
erário, acrescido o valor da multa civil como sanção autônoma no patamar de três vezes
o valor do dano. 

Requer, por fim, que as empresas sejam intimadas a indicar bens livres e
desimpedidos, a fim de não prejudicar o fluxo de caixa e, caso não seja observado este
pedido por parte das requeridas, que haja o bloqueio de bens via Bacenjud. 

É o relatório. Decido.

3. Perigo da demora. O art. 7º da Lei n. 8.429/92 assim dispõe:

"Art. 7º Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio
público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade
administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério
Público, para indisponibilidade dos bens do indicado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo
recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou
sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito"

Apesar de já ter decidido pela necessidade de demonstração do perigo da
demora nestes casos (autos n. 5026609-44.2014.4.04.7000), rendo-me à decisão do
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1366721/BA que, em síntese, decidiu que "no
comando do art. 7º da Lei n. 8.429/1992, verifica-se a indisponibilidade dos bens é
cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade
na prática do ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in
mora implícito no referido dispositivo".

4. Desnecessidade de suspensão do feito em virtude da Lei n.
11.101/05. No evento 52 dos autos 50066756620154047000, o grupo OAS requer a
suspensão do trâmite da ação principal e medida cautelar de bens sob o argumento de
que a empresa teve o seu pedido de processamento de recuperação judicial deferido.

O art. 52, III, da Lei n. 11.101/05 dispõe que o juiz, ao deferir o
processamento do pedido de recuperação, "ordenará a suspensão de todas as ações
ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os
respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos
§§1º, 2º e 7º do art. 6º desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma do
§§3º e 4º do art. 49 desta Lei".

O art. 6º, §1º, da Lei n. 11.101/05 dispõe que "terá prosseguimento no
juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida". E,
prossegue, afirmando que "o juiz competente para as ações referidas nos §§1º e 2º
deste artigo poderá determinar a reserva da importância que estimar devida na
recuperação judicial e na falência e, uma vez reconhecido líquido o direito, será o
crédito incluído na classe própria".



A Lei de Falências, portanto, não impõe a suspensão de todas as
demandas ajuizadas em face das pessoas jurídicas inseridas dentro de programa de
recuperação judicial. O que a Lei determina é apenas a suspensão dos processos de
cobrança com valores líquidos, como o que ocorre com as execuções de título
extrajudicial e cumprimento de sentença. No presente caso, trata-se de processo de
conhecimento objetivando a aplicação de penas previstas na Lei de Improbidade
Administrativa. Apenas duas das penas previstas no art. 12 da Lei 8.429/92
possuem cunho pecuniário - o ressarcimento ao tesouro público e multa. O MPF
apenas sugeriu um valor de bloqueio, o que revela a sua iliquidez.

Não se justifica o pedido de suspensão tanto desta demanda (que possui
caráter pecuniário), quanto da demanda principal. A providência acautelatória pode ser
conjugada com o disposto no artigo 6º, §3º, da Lei n. 11.101/05. 

Por fim, cabe ressaltar que até mesmo para a formação do quadro de
credores e para que a empresa realmente possa se reestruturar e cumprir a sua função
social, é importante que haja a comunicação do juízo cível com o juízo especializado,
sem que haja a suspensão do processo. A morosidade nas decisões  judiciais não se
alinha à economia séria e de responsabilidade. Peço licença para transcrever trechos da
entrevista do Dr. Eduardo Munhoz, especialista em recuperação judicial, na Folha de
São Paulo de hoje (15 de maio de 2015):

"Folha - As empresas envolvidas na Lava Jato conseguirão se
reestruturar sem um cálculo sobre eventuais multas e penas?

Esse cálculo não é imprescindível, mas é importante para os credores.

Folha - O cálculo poderá ser feito após fechados os acordos entre as
empreiteiras e a CGU?

Ou após as decisões da Justiça. O ideal é que ocorra logo uma coisa ou
outra. Nos casos em que houver punição, as empresas poderão se
defender, os investidores poderão avaliar o valor em disputa e a chance
de sucesso das empresas. A pior situação é quando não há acordo nem
punição. Os credores não vão deixar de perguntar"

Portanto, indefiro o pedido de suspensão das demandas. A situação
peculiar da empresa OAS  - impossibilidade de bloqueio de bens - será avaliada em
momento posterior desta demanda.

5. Delimitação das condutas. Na petição inicial desta ação cautelar, o
MPF assinalou que as condutas praticadas pelos requeridos amoldam-se aos artigos 9,
caput, I, VII e X, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92 (fl. 3 da petição inicial), a saber:

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou
atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:

        I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel,
ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de
comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse,
direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou
omissão decorrente das atribuições do agente público;



(...)

 VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo,
emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja
desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público;

(...)

X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou
indiretamente, para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que
esteja obrigado;

(...)

 Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao
erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda
patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos
bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e
notadamente:.

 Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole
os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às
instituições, e notadamente:

Comprovado que o agente público ou particular que  tenha concorrido
com a prática do ato de improbidade ou dele tenha se beneficiado realmente (art. 3º), as
sanções previstas estão no artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Nesta ação
cautelar, o Ministério Público Federal visa acautelar as sanções de efeito patrimonial,
previstas no inciso I do art. 12, a saber, multa civil de até três vezes o valor do
acréscimo patrimonial e ressarcimento integral do dano, além de perda de direitos
políticos e do direito de contratar com o Poder Público. 

Como o artigo 12, I, da Lei n. 8.429/92 remete às condutas previstas no
artigo 9º da Lei, ou seja, as que possuem repercussão direta no erário público, é
preciso verificar se há indícios da prática das condutas previstas nos seus incisos I, VII
e X.

5. Da petição inicial extrai-se que, para o caso dos autos, é necessária  a
presença das seguintes condutas: (i) a existência de um esquema de propina dentro da
PETROBRÁS; (ii) os sujeitos deste esquema de corrupção e; (iii) o repasse dos valores
advindos da corrupção por meio de empresas de contratos ideologicamente falsos.
Ressalto que como se trata de cognição sumária, baseada exclusivamente nos
documentos aqui trazidos, após o contraditório e a produção de provas, a decisão
poderá ser revista

5.1. A existência de um esquema de corrupção dentro da Diretoria de
Abastecimento da PETROBRÁS é constatada a partir do depoimento de Paulo Roberto
Costa.

Observe-se:



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?  

Interrogado: -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  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 de tal lugar, neste momento qual é a empresa  que tá
mais disponível a fazer? 

Juiz Federal:- Sim.  

Interrogado: -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 algo entre 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 obras da 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
prévio de definir a proposta de preço que elas iam apresentar?  

Interrogado: -Sim.  

Juiz Federal:- E nisso ela já embutia, vamos dizer na prática, o preço que
elas quisessem.  



Interrogado: -É, normalmente, como falei, o BDI na faixa de 10% a20%,
e normalmente, em média, 3% de ajuste político (ev1, out14, fl. 4/5).

Mais adiante, ao responder as indagações do Procurador da República:

Ministério Público Federal: - Especificamente sobre o Consórcio
Nacional Camargo Corrêa e a obra da refinaria de Abreu e Lima, o
senhor pode mencionar que a construtora Camargo  Corrêa participou
desse cartel e efetuou esses repasses de...  

Interrogado: -Sim.  

Ministério  Público  Federal:  -  Sim.  Nós  temos  aqui  uma  planilha  que
 foi  apreendida  no  escritório,  relacionando  contratos  da  Costa
 Global, ela  está  nos  autos  5014901- 26 92.2014.404.7000, evento 42
do anexo 8, ela menciona um  contrato que teria sido firmado  entre a
Costa Global e a Construtora Comércio Camargo Corrêa, no valor de
100 mil reais  mensais  por  30  meses.  Esse  contrato  especificamente
ele  foi  um  contrato  que  visou  o  recebimento de propinas pelo senhor
após a saída daDiretoria de Abastecimento?  

Interrogado: -Sim. Com exceção de uma consultoria que eu prestei  a
Camargo Corrêa, que eu avaliei alguma coisa como 100 mil reais, o
restante, a resposta é sim.  

Ministério Público Federal: - Existe também um outro contrato que
relaciona a construtora  Camargo Corrêa, de número 10 dessa planilha
que é no valor, foi celebrado um pouco antes,  no valor de 6 mil reais por
12 meses. Seria esse que o senhor se refere?  

Interrogado: -Não. Fora esse, teve esse de consultoria, que é um  valor
muito pequeno, mas daquele  de  3  milhões  aproximadamente  100
 milhões  foi,  100  milhões...  de  3  milhões,  aproximadamente 100 mil
foi trabalho realizado. 

Ministério  Público  Federal:  - E desse valor de três milhões, o senhor
 pode dizer se parte  desse valor adveio de recursos recebidos pela
Camargo Corrêa na obra da refinaria Abreu e  Lima?  

Interrogado:  -Eu não posso garantir que seja só Abreu e  Lima, porque
a Camargo Corrêa  prestou  serviço  a  várias  outras  obras  da
 Petrobras, eu  não  tenho  como  dar  essa  resposta  porque essa
informação eu não tenho.  

Ministério Público Federal: - Vou reformular ela então. O senhor, esse
cálculo do percentual  que era devido ao senhor, depois da saída da
Diretoria de Abastecimento, ele foi efetuado de  acordo com as obras que
ainda estavam em andamento,seria isso?  

Interrogado: -É, vamos pegar o exemplo específico aí da Camargo
Corrêa. Camargo Corrêa  estava executando o serviço dentro da
refinaria Abreu e Lima. Quando eu saí da Petrobras, em  abril de 2012, a
refinaria Abreu e Lima estava com cerca de 30% realizado. 70% foi
realizado  depois da minha saída de lá. Obviamente, que após eu sair da
Petrobras, ninguém mais, não  houve mais, aporte nenhum para mim.
Vamos dizer, de abril de 2012 para frente, em relação a  coisas que
estavam sendo realizadas daquela data para frente. Esses depósitos são
coisas que  foram realizadas para trás. Então eram pendências não



realizadas até abril de 2012. Não teve  depois de abril de 2012, eu não
era mais diretor, a Camargo Corrêa ou qualquer empresa não  ia  fazer
 nenhum  repasse  para  mim  se  eu  não  era  mais diretor  da
 companhia.  Então,  todos  esses repasses eram referentes a serviços
realizados anteriores a abril de 2012.  

Ministério Público Federal: - E o cálculo desse repasse era efetuado de
acordo  com o que o senhor  falou,  tão  logo  a  empreiteira  recebia  o
 pagamento  da  Petrobras,  era  deduzido  1%  e distribuído na forma
que o senhor explicitou, seria isso?  

Interrogado: -Perfeito. Normalmente dez dias, uma semana,
aproximadamente isso.  

Ministério Público Federal: - Esse valor de três milhões eram referentes a
pagamentos que  tinham sido efetuados a Camargo Corrêa antes da
suasaída da Diretoria de Abastecimento,  mas que ainda não haviam sido
repassados ao senhor.  

Interrogado: -Perfeito.  

Ministério Público Federal: - É, o senhor sabe dizer se esse pagamento
de três  milhões foi  efetuado, até quando, integralmente ou
parcialmente?  

Interrogado: -Já foi efetuado, foi feito integral, até final de 2013 ainda
tinha uma pendência,  e foi quitado em final de 2013.  

Ministério Público Federal:  - Houve um adiantamento então, porque a
previsão era de 30  meses após...  

Interrogado: -Houve um adiantamento. Perfeito (ev.1, out14, fl. 15).  

O depoimento do ex-Diretor de Abastecimento, aliado às provas trazidas
pelo Ministério Público Federal (OUT14 e OUT16) e, sobretudo, ao termo de
colaboração premiada trazida no evento OUT35, revelam-se, pelo menos nesta etapa
inicial, como suficientes para caracterizar a existência de prática de corrupção nos
contratos da PETROBRÁS mencionados no relatório desta decisão.

5.2. A formação de cartel não é objeto desta demanda. Importa, apenas,
que a empresa OAS teria ofertado vantagem indevida a Paulo Roberto Costa em troca
não apenas de uma atitude conivente em relação ao cartel, mas também para gozar de
benefícios perante o governo. 

Segundo Paulo Roberto Costa:

Juiz Federal:  - Esses valores que eram pagos pelas empreiteiras,  pelo
que eu entendi, então  eram  pagos  diretamente  pelas  empreiteiras  a,
 para  remuneração  desses  agentes  públicos?  Vamos  dizer,  passava
 pelos  intermediadores,  mas  não era  um  dinheiro  que  passava  pra
 Petrobras e a Petrobras... 

Interrogado: -Não, não. Passava direto do, vamos dizer, das empresas,
através de pessoas,  para os agentes. Não, não tinha nada, não passava
nada pela Petrobras.  



Juiz Federal: - Que empresas que participavam desse cartel que o senhor
mencionou? 

Interrogado:  -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?  

Interrogado: -Perfeito.  

Juiz Federal: - E eles tinham conhecimento desse, dessa remuneração.  

Interrogado: -Sim. Tinham.  

Juiz Federal: - Por exemplo, da Camargo Corrêa, com quem o
senhortratava?  

Interrogado: -Camargo Corrêa, tratava-se com Eduardo Leite.  

Juiz Federal: - A OAS também participava desse...?  

Interrogado: -A OAS também participava.

Juiz Federal: - Com quem que o senhor tratava? 

Interrogado: -Leo Pinheiro (ev. 1, out14, fl. 8)

 

 Segundo Alberto Youssef: 

Juiz Federal:- O repasse seria o esquema junto a Petrobrás?  

Interrogado: - O repasse era o esquema junto a Petrobrás. 

Juiz Federal:- Certo.   

Interrogado: -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.  

Juiz Federal:- Que outras empresas participavam desse mesmo esquema
junto a Petrobrás?   

Interrogado:  -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? 

Interrogado: -Eu participei de alguns. Participei de alguns.  



Juiz  Federal: -  Quando  houve  essa  negociação,  quem  teria  feito
 teria  sido  o  ex-Deputado   José Janene?  

Interrogado: -Até que ele ficou doente, foi o Deputado José Janene.  

Juiz Federal:- Depois foram outros? 

Interrogado: -Depois eu passei a representar o partido. Em algumadelas
fui eu pessoalmente que fiz.  

Juiz Federal:- O senhor mencionou a Camargo Correia. A OAS também
participava?  

Interrogado: -Sim, senhor.  

Juiz Federal:- Com quem que o senhor tratava esses repasses na OAS?  

Interrogado: -Era o diretor da Óleo e Gás, o Agenor (ev1,  out14, fl. 27). 

Mencionou-se que a empresa OAS participava do Clube e que seus
dirigentes - Leo Pinheiro e Agenor Franklin Medeiros - tratavam diretamente com
Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, segundo a palavra os próprios delatores.

5.3. A fim de operacionalizar o pagamento da propina, a OAS firmava
contratos com as empresas de Youssef.  O pagamento de altos valores para as empresas
M.O. Consultoria, Ridigez e RCI Software foi reconhecido pela Construtora OAS, ev.1,
out37, fl. 2). Neste momento de cognição sumária, extraio dos autos que empresas de
Youssef, de propriedade aparente de Waldomiro de Oliveira, firmaram contratos com a
OAS. O próprio Waldomiro reconheceu que suas empresas não prestaram os serviços
contratados.

 

Juiz Federal:  Mas o senhor recebia essa orientação de quem?

Interrogado: Do senhor Alberto Youssef.

Juiz Federal:  Ele pedia pro senhor assinar ?

Interrogado: Sim, eu assinava todos.

Juiz Federal:  E o senhor assinava.

Interrogado: Assinava todos.

Juiz  Federal:    E  o  senhor  recebia,  não  entendi,  o  senhor  recebia
 pelo  correio, alguém ia pegar sua assinatura, ou o senhor ia até a
empresa?

Interrogado: Às vezes eu mesmo ia buscar. Entendeu?

Juiz  Federal:    Em  que  empresas  que  o  senhor  foi  buscar,  que  o
 senhor  se recorda?



Interrogado:  Eu  fui  lá  nessa,  nessa  aí  não.  Eu  não  lembro,  essa
 eu  não  lembro o lugar dela.

Juiz Federal:  As que o senhor se recorda, né?

Interrogado: Não. Não é que eu não me recordo, eu me recordo  se eu
assinei, logicamente  não  tem  nem  porque  dizer  que  eu  não  sabia  de
 nada.  Sabia,  que  eu  assinei.  Mas na OAS, por exemplo, é uma das
empresas em que eu ia levar, buscava contrato, assinava.

Juiz Federal:  O senhor falava com quem, dessas empresas?

Interrogado: Este,  eu  já  disse  na  primeira  vez,  eu,  eu  não me
 recordo  do  nome das pessoas.

Juiz Federal:  Mas o senhor era atendido, assim, no escritório?

Interrogado: Na recepção.

Juiz Federal:  Na recepção.

Interrogado:Não,  alguém  fala  assim,  você  vai  lá,  entrega  esse
 envelope, depois você vai buscar, eu ia buscar, ou entregava, eu...

Juiz Federal:  O senhor não passava da recepção, ou passava da
recepção.

Interrogado: Não, eu ficava na recepção (ev.1, out 29, fl. 23).

Mais adiante, prossegue:

Juiz  Federal:    Pela  empreiteira  Rigidez  e  pela  RCI,  o  senhor
 também  que assinava?

Interrogado: Sim.

Juiz Federal:  Com base na procuração?

Interrogado: Só na procuração.

Juiz  Federal:    Tem  um  contrato  aqui,  também  nessa  documentação,
 esse  tá assinado,  de  03  de maio  de  2010,  pela  Empreiteira  Rigidez
 com  a  Coesa  Engenharia  Ltda.  Eu vou lhe mostrar aqui, peço pro
senhor dar uma olhadinha...

Interrogado:  Então,  a  Coesa,  essa  aqui,  essa  última  vez  que  eu
 estive  lá,  já  me questionaram  sobre  isso.  Então,  eu  quero  dizer  ao
 senhor,  Excelência,  eu  não  to  aqui  com ideia  de,  simplesmente,
 dizer  'olha,  eu  sou  um  coitadinho'.  Não  é  nada  disso.  Acontece
 que muitas coisas eu não li, nem sabia, nem vi, não li mesmo. Agora...

Juiz Federal:  Certo.

Interrogado:  Tá  aqui.  Todos  os  contratos.  Vou  simplificar  o
 trabalho  do senhor.  Todos  esses  contratos  oriundos  que  tão  aí,  são
 todos  contratos,  vamos  dizer  assim, foram assinados. Não foi prestado
nenhum serviço disso aí.



Juiz Federal:  Essa assinatura é do senhor mesmo ali?

Interrogado: É minha. É minha assinatura, sim senhor.

Juiz Federal:  Mas esse serviço não foi prestado, então.

Interrogado: Não foi prestado.

Juiz  Federal:    Eu  sei  que  o  senhor  deu  um  retrato  geral  sobre
 essas  situações, mas eu, é importante pro caso aqui, que eu lhe mostre
contrato por contrato.

Interrogado: Não tem problema.

Juiz Federal:    Eu  já  entendi  a  sua,  as  suas  afirmações,  mas  eu
 vou  me  permitir ser um pouco chato aqui, e lhe passar um por um.

Interrogado: O senhor não é chato.

Juiz Federal:  Da Coesa, o senhor se recorda de ter ido até lá?

Interrogado:  Da  Coesa,  eu  me  recordo  do  nome,  mas  não  me
 recordo  de  ter ido (ev. 1, out29, fl. 24).

E ainda:

Juiz  Federal:    Tem  três  contratos  aqui  com  a  Consultora  OAS.
 Não,  quatro contratos. Pra ser mais exato,  tem cinco contratos aqui.
Um contrato com a M.O. Consultoria, de  seiscentos  mil  reais.  Aí  tem
 um  outro  contrato  com  a  Construtora  OAS  com  a  RCI Software  de
 Duzentos  e  vinte  e  cinco  mil,  de  01  de  julho  de  2010.  Aí  tem  um
 contrato  com  a Construtora  OAS  e  com  a  Empreiteira  Rigidez.  Esse
 contrato  fala  especificamente  que  ele está  relacionado  à  obra  do
 Gasoduto  PilarIpojuca,  em  Maceió.  Contrato  de...  deixeme
 ver aqui...  1º  de  fevereiro  de  2011.  Depois  existe  aqui  um  outro
 contrato,  também  com  a Empreiteira  Rigidez,  com  a  Construtora
 OAS,  cerca  de  três  milhões,  esse  contrato,  de  04  de maio  de  2009.
 E,  por  fim,  um  outro  contrato  da  OAS,  Empreiteira  Rigidez,
 também,  no  valor de  um  milhão,  cento  e  cinquenta  mil.  Esse,  com  a
 Empreiteira  Rigidez.  Esse,  o  representante da Construtora OAS é
Pedro Morolo Júnior. Vou mostrar esses contratos.

Interrogado: Sim, senhor.

Juiz  Federal:    Peço  pro  senhor  dar  uma  olhadinha.  Vê  se  o
 senhor  reconhece essas assinaturas do senhor.

Interrogado: Sim, senhor. Reconheço todos, Excelência.

Juiz  Federal:    Esses  contratos  com  a  OAS,  o  senhor  se  recorda  em
 que circunstâncias que o senhor assinou?

Interrogado:Não,

Juiz Federal:  O senhor foi até a empresa ?



Interrogado:Todos  os  contratos  que  eu  assinava,  é  aquilo  que  eu
 disse  ao senhor, eu não lia, eu não tomava conhecimento do quê que
era ou deixava de ser.

Juiz Federal:    Mas  a  M.O.  consultoria  não  tinha  condições  de
 prestar  nenhum desses serviços aqui contratados.

Interrogado:Nenhum, nenhum (ev. 1, out29, fl. 26).

5.4 O MPF identificou que os contratos que seriam ideologicamente
falsos foram assinados, dentro do grupo OAS, por João Alberto Lazzari (ev1, out40, fl.
17) e Fernando Augusto Stremel Andrade (ev. 1, out37, fl. 13), além de vários outros
signatários não identificados.

Ressalto que o nome de João Alberto e Fernando não apareceu em
nenhum outro documento destes autos, não podendo se ignorar que, ao que tudo indica,
eram apenas funcionários do grupo. Ignora-se, por ora, se ele possuíam conhecimento
do conteúdo supostamente falso do contrato.

Assim, tendo em vista que o pedido de indisponibilidade de bens é
baseado em uma tutela de evidência, não há provas suficientes que autorizem o
bloqueio patrimonial neste momento.

5.5 Por outro lado,  não se pode ignorar o contido na informação
95/2015 - DELEFIN/DRCOR/SR/DPF/PR (ev. 1, out15, fl.1), na qual é possível
identificar que alguns executivos da OAS tinham contato com Alberto Youssef.

José Ricardo Nogueira Breghirolli, por exemplo, trocou várias
mensagens com Youssef e visitou uma das empresas de fachada do doleiro, a GFD
investimentos. Em uma dessas mensagens, teria combinado a entrega de "66,", o que se
pressupõe R$ 66.000,00 em um apartamento no Município de Porto Alegre (ev. 1,
out15, fl. 8). Em outra, os dois interlocutores combinaram a entrega de "500" em outra
casa, também em Porto Alegre (ev. 1, ou15, fl. 10). José Ricardo e Youssef continuam
a trocar inúmeras mensagens com conteúdo suspeito, sobretudo diante dos indícios
colhidos dos depoimentos de Paulo Roberto  Costa e do próprio Alberto Youssef. 

Além disso, o nome de José Ricardo consta na lista denomina
Transcareca por duas oportunidades (ev.1, out18, fl. 16). "Careca" é a alcunha do Agente
da Polícia Federal Jayme Alves de Oliveira Filho que fazia a distribuição dos valores
para Alberto Youssef. A tabela trazida no ev.1, out19, fl. 17 demonstra que Jayme
visitou o escritório de Youssef por diversas vezes. 

5.6. Mateus Coutinho de Sá Oliveira, Diretor  Financeiro da OAS, foi
citado em conversas com um tal  LA (ev.1, out16 fl. 17).  No entanto, por mais que seja
lógico que o Diretor Financeiro tivesse conhecimento de todo esquema, o simples fato
de Mateus ter enviado uma mensagem para Youssef (não respondida) e o fato de um
Mateus ter sido citado por LA, não leva à conclusão de que seja  a mesma pessoa. Nem
mesmo o relatório da polícia federal referente à operação "juízo final" foi capaz de
elucidar a participação de Mateus Coutinho de Sá Oliveira. Registro, ademais, que o
relatório está incompleto (ev.1, out.19).



Assim como mencionado acima, o presente pedido deve ser analisado sob
o enfoque de uma tutela de evidências. Não há, por ora, provas concretas nestes autos
que liguem Mateus Coutinho de Sá Oliveira ao esquema;

5.4 Há, portanto, fortes indícios de que ocorreu corrupção dentro da
Diretoria de Serviços da Petrobrás, na pessoa de Paulo Roberto Costa, que
aparentemente recebeu vantagem patrimonial indevida em virtude de seu cargo  para ser
conivente com um esquema de cartel (art. 9, I e X, Lei n. 8.429/92), o que ocasionou o
enriquecimento ilícito comprovado pelos bens nomeados no termo de colaboração
com o Ministério Público Federal (art. 9, VII, Lei n, 8.429/92). 

As empresas OAS, com seus prepostos Agenor Franklin Magalhães
Medeiros, José Adelmário Pinheiro Filho e José Ricardo Nogueira Breghirolli,
aparentemente concorreram para que houvesse a caracterização de tais atos de
improbidade, de modo que podem ser responsabilizados nos termos do art. 3º da
mesma lei.

6. Responsabilidade solidária. A participação de cada Réu no esquema
de propina e a sua repercussão na esfera cível será avaliado nos autos principais. Por
ora, cautelarmente, acolho o entendimento do E. STJ, que entende que a
responsabilidade por atos de improbidade é solidária:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE
BENS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AOS
ARTS. 131, 458, II, E 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
LIMITE DA CONSTRIÇÃO. VALOR NECESSÁRIO AO INTEGRAL
RESSARCIMENTO DO DANO. ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
8.429/92. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Recurso Especial manifestado contra acórdão que negou provimento a
Agravo de Instrumento interposto de decisão que, nos autos de Ação Civil
Pública por ato de improbidade administrativa, deferiu o pedido de
indisponibilidade dos bens de todos os demandados, até o valor total
atribuído à causa.

II. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se
pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Ademais, os
Embargos de Declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade,
contradição ou omissão existentes na decisão recorrida.

Não há omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem
pronuncia-se, de forma clara, precisa e fundamentada, sobre a questão
posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar
a decisão. Inocorrência de violação aos 131, 458, II, e 535, II, do CPC.

III. A análise da irresignação da recorrente, no sentido de que não
existem provas de sua participação no cartel objeto de investigação,
demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado, em Recurso
Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.



IV. De acordo com o art. 7º, parágrafo único, da Lei 8.429/92, a
indisponibilidade dos bens dos réus deve assegurar o integral
ressarcimento do dano ou recair sobre o acréscimo patrimonial resultante
do enriquecimento ilícito, acrescido do valor do pedido de condenação
em multa civil, se houver.

V. No caso, não obstante a ação ajuizada, na origem, tenha como
objetivo a apuração de irregularidades praticadas, por diversos agentes
- doze, no total -, na licitação e contratação de fornecimento de merenda
escolar, pelo Município de Jandira/SP, ocorridas no período
compreendido entre 2001 e 2008, a inicial restringe a atuação da
recorrente ao Contrato 98/2007, firmado entre o Município de
Jandira/SP e a empresa SP ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, em
01/10/2007, cujos valores foram pagos em 2007 e 2008, totalizando R$
8.093.118,62. Assim, mostra-se descabida a decretação de
indisponibilidade dos seus bens até o valor total atribuído à causa - R$
110.215.834,72, correspondente a vários outros contratos, nos quais não
se envolveu a recorrente, nos termos da inicial da ação de improbidade
administrativa -, pois, em caso de procedência do pedido, sua
condenação pecuniária será restrita ao ressarcimento do valor pago em
2007 e 2008, em decorrência do Contrato 98/2007 - R$ 8.093.118,62 -,
acrescido de multa civil correspondente a até três vezes o valor que teria
sido ilicitamente acrescido ao patrimônio do ex-Prefeito PAULO
BURURU HENRIQUE BARJUD e de JULIO EDUARDO DE LIMA,
conforme pedido expresso na vestibular do aludido processo.
Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.307.137/BA, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2012; REsp
1.119.458/RO, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA
TURMA, DJe de 29/04/2010).

VI. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido
de que, "nos casos de improbidade administrativa, a responsabilidade é
solidária até, ao menos, a instrução final do feito em que se poderá
delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o
ressarcimento" (STJ, MC 15.207/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012).

VII. Na hipótese dos autos, além de ainda não ter sido apurado o grau de
participação de cada agente nas condutas tidas por ímprobas, não há
notícias no sentido de que tenha sido efetivada a medida de
indisponibilidade de bens dos demais réus, motivo pelo qual é inviável, no
presente momento, o acolhimento da pretensão da recorrente no sentido
de que, além de limitada a indisponibilidade ao valor do Contrato
98/2007, a medida seja restrita ao resultado da divisão de tal valor com
os demais réus da ação. Precedente: STJ, MC 9.675/RS, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
03/08/2011.

VIII. Recurso Especial conhecido e parcialmente provido, para
determinar que a medida de indisponibilidade dos bens da recorrente
seja limitada ao valor necessário ao integral ressarcimento do dano
indicado no item E, IX, do pedido formulado na inicial da Ação Civil
Pública.

(REsp 1438344/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 09/10/2014)

7. Valor objeto da decretação de indisponibilidade



Considerando a afirmação efetuada por Alberto Youssef e Paulo Roberto
Costa de que havia percentual destinado a Diretoria de Abastecimento da Petrobrás no
valor de 1% sobre o valor contratado, deve ser acolhido o valor indicado pelo
Ministério Público Federal de R$ 70.623.709,93 (ev1, inic1).

Apesar que já ter decidido não caber a inclusão do valor destinado à multa
nos casos de pedido cautelar em ação de improbidade administrativa, pois se trata de
matéria atinente a uma espécie de dosimetria da pena, inclino-me à jurisprudência
pacificada do E. STJ que dispõe ser necessário não apenas o acautelamento dos valores
relacionados ao prejuízo ao erário, mas também da multa multiplicada pelo triplo do
valor (REsp 1319515 / ES)

Assim, deverá ser adotado o valor de  R$ 282.494.839,72 para a
decretação cautelar de indisponibilidade dos réus, consoante requerido pelo Ministério
Público Federal.

Tendo em vista o pedido de recuperação judicial, deixarei de decretar a
indisponibilidade dos bens da Construtora O.A.S  e da OAS S/A, pois o seu patrimônio
está afetado à recuperação judicial. Todavia, isso não impede de indicar ao juízo
especializado a existência desta demanda e a solicitação para o valor seja reservado.
Verifico, por fim, que a empresa COESA Engenharia não está inserida no polo ativo dos
autos de recuperação judicial. 

8. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido liminar formulado
pelo Ministério Público Federal para o fim de decretar a indisponibilidade dos
bens Agenor Franklin Magalhães Medeiros, José Adelmário Pinheiro Filho e José
Ricardo Nogueira Breghirolli  e COESA Engenharia LTda visando à indisponibilidade
dos bens dos réus até o valor de R$ 282.494.839,72 (duzentos e oitenta e dois milhões,
quatrocentos e noventa e quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e setenta e dois
centavos).

9. Intimem-se os réus COESA Engenharia LTda, José Aldemário
Pinheiro Filho, Agenor Franklin Magalhães Medeiros e José Ricardo Nogueira
Breghirolli para apresentarem em juízo, no prazo de quinze dias, bens livres e
desimpedidos passíveis de constrição judicial.

10. Respeitando a competência do juízo especial, oficie-se ao Douto
Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo  sobre esta
decisão e solicitando a reserva do valor acima mencionado no quadro de credores, nos
termos do artigo 6º, §3º, da Lei n. 11.101/05. 

Cópia da presente decisão servirá como ofício.

11. Intime-se o MPF.  

12. Citem-se os réus para apresentarem contestação, no prazo legal. 
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