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Réus: Alberto Youssef, Paulo Roberto Costa, Gerson de Mello Almada, Carlos 

Eduardo Strauch Albero, Luiz Roberto Pereira,  Newton Prado Junior,  Carlos 

Alberto Pereira da Costa, Enivaldo Quadrado e Waldomiro de Oliveira.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  procurador  da 

República  que  subscreve,  vem,  em  atenção  à  decisão  lançada  no  evento  742, 

apresentar ALEGAÇÕES FINAIS, nos termos que seguem.

1. Relatório

Trata-se de processo criminal iniciado por denúncia oferecida pelo 

Ministério  Público  Federal  contra  ALBERTO  YOUSSEF  (“YOUSSEF”),  PAULO 

ROBERTO  COSTA,  GERSON  DE  MELLO  ALMADA,  CARLOS  EDUARDO 

STRAUCH ALBERO, LUIZ ROBERTO PEREIRA, NEWTON PRADO JUNIOR, 

CARLOS  ALBERTO  PEREIRA  DA  COSTA,  ENIVALDO  QUADRADO  E 

WALDOMIRO DE OLIVEIRA.

Primeiramente,  a peça acusatória  refere que grandes empreiteiras 

brasileiras se reuniram em cartel com a finalidade de frustrar o caráter competitivo de 
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procedimentos  licitatórios  da  Petrobras  e  assim  promover  reserva  de  mercado  e 

sobrelevar os preços das respectivas contratações. 

Para  assegurar  tal  intento,  os  representantes  de  cada  empresa 

reuniram-se  em  verdadeira  organização  criminosa,  que  incluía,  em  seus  outros 

núcleos, funcionários da Petrobras e operadores do mercado negro financeiro.

Os  representantes  da  empresa  vencedora  de  cada  procedimento 

licitatório, previamente definida pelo cartel, prometiam e ofereciam vantagens ilícitas, 

que  variavam entre  1% a  5% do valor  dos  contratos  e  aditivos,  aos  diretores  da 

respectiva área de negócios da Petrobras e seus intermediários, no caso da Diretoria 

de Abastecimento, mais especificamente, o diretor da área de abastecimento, PAULO 

ROBERTO COSTA e o operador do mercado negro ALBERTO YOUSSEF, que as 

aceitavam, caracterizando assim os crimes de corrupção ativa e passiva.

No caso dos autos, foram imputados atos de corrupção referentes à 

participação da ENGEVIX nos contratos  e aditivos celebrados por consórcios dos 

quais  fez  parte  para  as  refinarias  REPAR,  RNEST,  COMPERJ,  RLAM,  RPBC, 

REPLAN e REGAF fixando-se o valor total da propina no limite mínimo que era 

reconhecidamente  acordado  com  o  então  diretor  PAULO  ROBERTO  com 

participação de YOUSSEF, qual seja, 1% do valor de cada contrato e aditivo.

O dinheiro ilícito era então entregue a seus destinatários por meio de 

diversos esquemas de branqueamento, destacando-se, no caso específico da denúncia 

ora discutida, a celebração de contratos simulados com as empresas MO Consultoria 

Comercial  e  Laudos  Estatísticos  Ltda.,  Empreiteira  RIGIDEZ  Ltda. e  GFD 

Investimentos LTDA.

Tais  empresas  de  fachada,  eram controladas  por  YOUSSEF com 

participação  direta  e  imprescindível  de  WALDOMIRO,  que,  como  representante 

formal  delas,  efetuava,  mediante  pagamento  de  14,5%  do  valor  da  transação,  a 

subscrição dos contratos simulados e a emissão das notas fiscais correspondentes.
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Ao receber as quantias ilícitas, o denunciado ALBERTO YOUSSEF 

a elas dava destino final, para o que, operando instituição financeira sem autorização 

legal,  promoveu  diversas  transações  financeiras  ilegais,  incluindo  operações  de 

câmbio não autorizadas e evasão de divisas, sempre ocultando a real propriedade e 

movimentação dos valores (incidindo em novas práticas de branqueamento).

No  contexto  dos  fatos  narrados  e  em  síntese,  o  denunciado 

GERSON ALMADA, administrador da ENGEVIX, era o contato direto de PAULO 

ROBERTO  COSTA  e  ALBERTO  YOUSSEF  com  a  empresa,  sendo  um  dos 

responsáveis pela promessa e oferta de vantagens indevidas e pela coordenação do 

branqueamento dos respectivos valores.

Além  disso,  os  denunciados  CARLOS  EDUARDO  ALBERO, 

NEWTON  PRADO  JUNIOR  e  LUIZ  ROBERTO  PEREIRA1,  na  condição  de 

representantes  da  ENGEVIX,  em  conjunto  com  GERSON  ALMADA,  eram 

responsáveis  pelo  oferecimento  e  promessa  de  vantagens  indevidas,  bem  como 

assinavam contratos ideologicamente falsos com as empresas de fachada controladas 

por YOUSSEF, a fim de possibilitar a lavagem a ativos. 

Mais especificamente, CARLOS EDUARDO, agia para a efetivação 

dos repasses das vantagens indevidas, assinando contrato ideologicamente falso a fim 

de  justificar  as  transferências  monetárias  para  as  empresas  de  fachada,  do  qual 

decorreram notas fiscais fraudulentas e seus consequentes pagamentos.

NEWTON PRADO JUNIOR, por sua vez, agia para a efetivação 

dos  repasses  das  vantagens  indevidas,  que  eram realizados  por  meio  de contratos 

ideologicamente  falsos  com  as  empresas  de  fachada  controladas  por  ALBERTO 

YOUSSEF, assim como com a empresa de PAULO ROBERTO COSTA, a COSTA 

GLOBAL CONSULTORIA LTDA-ME. 

1 Até o ano de 2012, quando deixou de trabalhar na ENGEVIX.
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Por  fim,  LUIZ  ROBERTO  PEREIRA,  era  o  responsável  pela 

efetivação do repasse de valores indevidos,  requerendo a emissão de notas  fiscais 

fraudulentas por WALDOMIRO DE OLIVEIRA.

Ainda, iniciada a investigação dos fatos, nos autos dos respectivos 

inquéritos policiais2 a  ENGEVIX foi intimada a confirmar ou não a existência das 

transações com a M.O., RIGIDEZ e GFD, apresentando os documentos e explicações 

necessárias quanto às respectivas naturezas e serviços contratados. Todavia, visando 

ocultar os ilícitos anteriormente cometidos e assim obter a almejada impunidade, o 

denunciado  GERSON DE MELLO ALMADA,  na  qualidade  de  administrador  da 

ENGEVIX,  determinou  a  apresentação  dos  documentos  falsos  como  se  hígidos 

fossem, sem quaisquer ressalvas.

Diante de tal quadro, foi imputada aos réus GERSON DE MELLO 

ALMADA,  CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO  e  NEWTON  PRADO 

JUNIOR a prática dos seguintes crimes, em concurso material (art. 69, Código Penal): 

organização  criminosa  (art.  2º,  caput e  § 4º,  II,  III,  IV,  da  Lei  12.850/13,  com 

incidência da agravante do art. 2º, § 3º da mesma lei para o primeiro); corrupção ativa 

(art. 333, parágrafo único do Código Penal), por 33 vezes; e lavagem de dinheiro (art.  

1º c/c § 2º, II e § 4º da Lei 9.613/98, sendo 31 vezes para GERSON, 13 vezes para 

CARLOS ALBERO e 8 vezes para NEWTON). A LUIZ ROBERTO foram imputados 

somente os crimes de corrupção ativa (artigo 333, § único, do Código Penal), por 32 

vezes e lavagem de dinheiro (artigo 1º  c/c §2º, II, e §4º da Lei 9613/98), por 10 

vezes.

Ademais,  PAULO  ROBERTO  e  YOUSSEF  foram  denunciados 

também pelas condutas de corrupção passiva (art. 317, § 1º do Código Penal), por 33 

vezes, em concurso material.

A PAULO  ROBERTO  (por  31  vezes),  ALBERTO  YOUSSEF  e 

WALDOMIRO  DE  OLIVEIRA (por  24  vezes)  e,  ENIVALDO  QUADRADO  e 

2 Autos  5044866-20.2014.404.7000, evento 25 e autos 5053845-68.2014.404.7000, evento 24.
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CARLOS COSTA (por 1 vez) foram imputadas as condutas descritas no artigo 1º  c/c 

§2º, II, e §4º da Lei 9613/98.

A GERSON ALMADA foram imputadas ainda, por duas vezes, em 

concurso material, condutas tipificadas no artigo 304 c/c 299 do Código Penal.

A denúncia  foi  recebida  em 12/12/14,  ao  mesmo tempo em que 

designadas  audiências  para  oitiva  das  testemunhas  de  acusação  e  determinada  a 

citação dos réus (evento 3).

Os  réus  foram  devidamente  citados,  consoante  se  observa  nos 

eventos  23  (GERSON),  55  (YOUSSEF),  64  (WALDOMIRO),  65  (ENIVALDO 

QUADRADO),  74  (LUIZ  ROBERTO  PEREIRA),  89  (CARLOS  ALBERTO 

PEREIRA DA COSTA). A citação  de  CARLOS ALBERO e  NEWTON PRADO 

JUNIOR  restou  comprovada  pela  petição  de  evento  48.  A  citação  de  PAULO 

ROBERTO COSTA restou comprovada pela petição de evento 51.

O  Ministério  Público  Federal  promoveu  a  juntada  do  termo  de 

leniência  celebrado  com  as  empresas  SOG  ÓLEO  E  GÁS  S/A,  SETEC 

TECNOLOGIA S/A, PROJECT PROJETOS E TECNOLOGIA LTDA., TIPUANA 

PARTICIPAÇÕES  LTDA.,  PEM  ENGENHARIA LTDA.  e  ENERGEX  GROUP 

REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA. no evento 44.

No evento 52, o Ministério Público Federal promoveu a juntada de 

e-mail contido nos autos de Inquérito Policial nº 5049557-14.2013.404.7000 (evento 

488,  AP-INQPOL13,  p.27)  em  que  LUIZ  ROBERTO  PEREIRA  solicita  a 

WALDOMIRO DE OLIVERA a  emissão  de  nota  fiscal  referente  ao  contrato  do 

Consórcio RNEST O.C. Edficações.

No  evento  72,  a  defesa  de  ALBERTO  YOUSSEF  pleiteou  por 

acessos aos termos de homologação do acordo de delação premiada pelo Supremo 

Tribunal  Federal,  bem  como  a  íntegra  do  acordo  de  também  dos  depoimentos 
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prestados por ele. Em decisão acostada no evento 75, foi determinada a juntada aos 

autos  de cópia do acordo de delação premiada de Alberto Youssef,  bem como da 

respectiva decisão de homologação. 

A  defesa  escrita  de  GERSON  DE  MELLO  ALMADA,  foi 

apresentada no evento 87, momento em que foi arguido, preliminarmente: 

  1) Ilicitude das diligências de busca e apreensão, primeiramente pela ilegalidade da r. 

decisão judicial em que há ausência de motivação, o que gera da nulidade do decreto 

de busca e apreensão e de seu resultado. Além disso, a imprecisão dos mandados 

ocasiona a nulidade da apreensão de computadores pessoais e telefones celulares. Por 

isso, as provas obtidas a partir da busca e apreensão devem ser consideradas ilícitas e, 

nos termos do artigo 157 do CPP, impossibilitadas de servirem de subsídio à ação 

penal;  Carência  de  informações  específicas  em  relação  aos  itens  arrecadados. 

Ausência  de  correspondência  entre  a  descrição  dos  itens  arrecadados  e  aqueles 

constantes no auto de apreensão; ausência de lacres no material apreendido.

   2)  Ilicitude das interceptações telefônicas, haja vista que foram deferidas à vista de 

relatório de agente policial, que foram utilizadas com primeiro ato de investigação. 

Ademais, as interceptações ocorreram com duração por prazo que extrapola o que 

determina a lei e, a falta de informações sobre parte do cumprimento dessa medida, ou 

seja, a mídia que conteria o diálogo captado, no qual GERSON teria sido mencionado, 

assim  como  os  respectivos  ofícios  que  determinam  interceptações  às  operações 

representam desvios insuperáveis. 

  3) Nulidade do empréstimo de provas: violação do contraditório, ampla defesa, juiz 

natural e a necessidade de motivação dos atos decisórios. Foram utilizadas provas 

obtidas em inquérito policial do qual o acusado não teve participação, como também 

nem  sequer  foi  mencionado  em  seu  curso.  Disseminação  ilícita  das  delações 

premiadas.

 4)  Nulidade  das  colaborações  premiadas,  já  que  teriam sido  acompanhadas  por 

advogada  com conflito  de  interesses.  Da  violação  ao  devido  processo  legal  e  da 

produção  de  prova  ilícita,  falta  de  espontaneidade  na  aceitação  do  acordo  de 

colaboração. 
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 5) Nulidade da investigação criminal: ilegalidade do vazamento seletivo de peças 

sigilosas à imprensa, violação da dignidade da pessoa humana. 

 6)  Ausência  de  exame  de  corpo  de  delito.  Necessidade  de  exame  pericial  nos 

contratos, a apuração de eventuais valores pagos às empresas alegadamente inidôneas. 

Portanto, deve ser a denúncia rejeitada, tendo em vista a ausência de análise pericial, 

o que indica a falta de justa causa para a inauguração da ação penal. 

No mérito alegaram:

 1) versão inverídica dos fatos, pois omite acontecimentos, exclui causas, inverte a 

relação  de  causalidade,  descontextualiza  os  resultados,  troca  autores,  elimina 

coautores e partícipes. Após inventar sobre o quadro fático, oferece tipicidade formal 

aonde não existe, devendo, portanto, ser rejeitada a denúncia, nos termos do artigo 

395, I, do Código de Processo Penal, visto que inepta.

 2) A denúncia violaria o devido processo legal, visto que afronta os princípios do 

contraditório  e  da  ampla  defesa.  Não  foram  juntados  documentos  essenciais  à 

compreensão da imputação,  que aliado à  restrição de liberdade do  acusado,  gera 

nulidade absoluta e  insanável,  nos termos do artigo 395, inciso III,  do Código de 

Processo Penal. 

                           A defesa postulou ainda diversas medidas probatórias, a saber: a) 

análise pericial econômica nos contratos celebrados com a PETROBRAS; b) perícia 

nos  áudios  e  nas  mensagens  interceptadas  e,  c) a  oitiva  de  eventuais  assistentes 

técnicos nomeados pelos defensores do acusado, conforme dispõe o art.195, §5º, I, do 

Código de Processo Penal;

Petição  de  WALDOMIRO  DE  OLIVEIRA  (Evento  92)  e  de 

ENIVALDO  QUADRADO  (evento  107),  requerendo  suas  dispensas  no 

comparecimento pessoal em audiência de 03/02/2015, o que foi deferido nas decisões 

de evento 99 e 108. 
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Nos eventos 98 e 104, petições de JOÃO PROCÓPIO JUNQUEIRA 

PACHECO  DE  ALMEIDA  PRADO  e  de  ERTON  MEDEIROS  FONSECA, 

respectivamente,  pleiteando por  acesso aos  autos,  vez que  figuram como réus  em 

ações penais conexas., deferido evento 108.

O Ministério Público Federal pleiteou a substituição da testemunha 

JOÃO PROCÓPIO JUNQUEIRA DE ALMEIDA PRADO, por VENINA VELOSA 

DA FONSECA, o que foi devidamente homologado conforme decisão de evento 116.

A peça  defensiva  escrita  em  nome  do  acusado  YOUSSEF  foi 

juntada ao evento 126. Sustenta haver, supostamente: a) nulidade das interceptações3, 

ante a1) a ausência, na decisão que afastou os sigilos telefônico e telemático e nas que 

prorrogaram  o  afastamento,  de  apontamento  de  indícios  prévios  de  autoria  ou 

participação no fato investigado e de delimitação dos fatos a serem investigados, a 

implicar interceptação “em prospecção”, sem definição do “raio de alcance objetivo 

das investigações”, em contrariedade ao art. 2º, I e p. único, Lei 9.296/96; a2) vício de 

fundamentação nas decisões que afastaram os sigilos,  por invocar a gravidade e a 

natureza  jurídica  do  fato,  bem  como  a  complexidade  do  caso,  além  de  repetir 

fundamentação usada em decisões anteriores, para autorizar as medidas subsequentes; 

e a3) a existência de períodos de monitoramento não albergados por decisão judicial, 

bem como de períodos fundados em decisões judiciais de prorrogação proferidas após 

solução de continuidade das medidas  anteriores  e com fundamentos  inidôneos;  b) 

nulidade,  em razão dos vícios na interceptação,  das demais  provas produzidas em 

inquérito  policial,  bem  como  da  denúncia  e  do  seu  recebimento,  por  ilicitude 

derivada; c) inversão de etapas processuais, com c1) o recebimento da denúncia antes 

da apresentação da resposta à acusação, em contrariedade ao art. 396, CPC; e  c2)  a 

designação  de  audiência  antes  da  citação  do  réu,  da  apresentação  de  resposta  à 

acusação e  da  possibilidade  de  absolvição  sumária;  d) necessidade  de  reunião  de 

todos os feitos criminais relacionados à 7ª fase da Operação Lava Jato em um único 

processo, a fim de evitar contradição entre decisões, em observância aos arts. 76, I e 

III,  e  79,  CPP,  por  narrarem  delito  de  organização  criminosa  integrado  por 

3 Autos 5026387-13.2013.404.7000 e 5049597-93.2013.404.7000.
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denunciados em comum, com conexão fática e instrumental, não podendo haver o 

“fatiamento”  da  denúncia  -  que  deveria  tratar  os  fatos  em  “uma  unidade  fática 

indivisível”, sob pena, ainda, de litispendência -, não estando presente motivo apto 

que autorize o excepcional desmembramento, conforme o art. 80, CPP. 

Sobre  o  mérito,  após  defender  a  legitimidade  da  colaboração 

premiada que firmou, YOUSSEF afirma que não foi o líder da organização criminosa 

descrita  nos  autos,  tendo  atuação  subsidiária  à  dos  agentes  políticos  e  públicos 

envolvidos. Defende que não pode ser responsabilizado por corrupção passiva, pois 

não  tinha  qualquer  ingerência  na  celebração  de  contratos  com a  Petrobras  e  não 

participou do engendramento dos respectivos contratos, atuando somente na posterior 

fase  de  lavagem dos  correspondentes  valores.  Reputa  de  inepta  a  denúncia  neste 

ponto, por não referir qualquer conduta de YOUSSEF que caracterize a prática de 

corrupção passiva, não descrevendo as condutas do réu que “omitiram ou realizaram 

atos próprios de funcionários públicos”. Pede ainda a ordenação das provas nos autos, 

a fim de facilitar o exercício do direito de defesa.

Petição  CARLOS  ALBERTO  PEREIRA DA COSTA requerendo 

(evento 130) o cancelamento da audiência de instrução designada para o dia 03 de 

fevereiro, sob pena de nulidade absoluta do ato.  

As defesas escritas em nome dos acusados CARLOS STRAUCH e 

NEWTON PRADO JUNIOR foram juntadas respectivamente nos eventos 144. Já a 

resposta de LUIZ ROBERTO PEREIRA  foram trazidas ao evento 145.

O  conteúdo  das  peças  é  basicamente  o  mesmo,  podendo  ser 

sintetizado da seguinte forma.

Como preliminares, afirmam, em síntese:

 a)  Nulidades  das  interceptações  telefônicas  e  telemáticas:  Alegam nulidade  dos 

elementos  probatórios   tendo  sido  as  interceptações  telefônicas  em  questão 
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deflagradas à revelia de investigações preliminares, mediante excesso de renovações, 

autorizadas  por  meio  de  decisões  genéricas,  e  sem  que  fosse  aferida  sua  real 

adequação, necessidade e subsidiariedade, em claro desacordo com o disposto nos 

artigos 2° e 5° da Lei n° 9.296/96 .

 1)  Da  realização  de  interceptação  telefônica  e  telemática  em  períodos  não 

abrangidos por autorização judicial. Declarada a nulidade dos elementos de prova 

obtidos por meio de monitoramentos telefônicos e telemáticos realizados à revelia de 

autorização judicial, uma vez que nenhum diálogo poderia ter sido captado após o 

dia 10 de agosto daquele de 2013, ao menos, não sem nova autorização judicial. 

 2) Da ausência de transcrição integral das conversas interceptadas.  Alegam que no 

caso  dos  autos,  não  foi  realizada  a  transcrição  integral  das  comunicações 

interceptadas; constando nos autos, apenas,  os trechos escolhidos pela Autoridade 

Policial  para  fundamentar  as  imputações  feitas  contra  os  investigados  no  feito. 

Destaca,  portanto,  a  ilegalidade  que  macula  os  elementos  de  prova  oriundos  de 

aludidas interceptações, uma vez que foram transcritas somente as comunicações que 

atendiam à sanha condenatória do órgão ministerial e da d. autoridade policial.

 3)  Da  impossibilidade  de  quebra  indiscriminada  de  sigilo  telemático.  Da  

necessidade de identificação do sujeito passivo e de individualização da autorização  

judicial. Afirmam que a  quebra do  sigilo  telemático  dos  chamados  "BlackBerry 

Messengers (BBM's)"  dos investigados, foi autorizada pela d.  Autoridade Judicial 

oficiante  de  forma absolutamente  indiscriminada,  sem a  devida  e  imprescindível 

identificação  e  individualização  dos  sujeitos  passivos.  O  MM.  Juiz  oficiante 

autorizou, de uma só tacada, não apenas a devassa nos "BBM's" dos investigados, 

mas também a quebra do sigilo dos dados de todos aqueles que, porventura, vieram 

a  contatá-los,  por  qualquer  motivo  que  seja.  Com  efeito,  não  há,  nas  decisões 

exaradas pelo d. Magistrado, qualquer dado identificador dos sujeitos que poderiam 

vir a se submeter às interceptações até porque seria impossível identificá-los. Assim é 

que não se pode aquiescer com devassa autorizada em desfavor de alvos que sequer 

eram  conhecidos  do  Juízo  no  momento  da  autorização.  Imperioso,  portanto,  o 

reconhecimento e a declaração da nulidade da interceptação telemática realizada à 

revelia das disposições legais e constitucionais.

12 de 275



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA

 4) Da impossibilidade de comunicação direta entre a Polícia Federal brasileira e a  

empresa  canadense  Research  in  Motion  (RIM).  Do rito  previsto  no  Decreto  n°  

6747/09. Do respeito ao procedimento como controle de legalidade.  Alegam que o 

objeto  da interceptação em questão,  foram as  mensagens de texto  trocadas  pelos 

investigados por meio do sistema  BlackBerry Messenger (BBM),  operacionalizado 

pela  empresa  Research  in  Motion  (RIM),  com  sede  no  CANADÁ.  Dada  a 

extraterritorialidade  da  empresa  responsável  pelo  recebimento  e  emissão  das 

mensagens, imprescindível que a interceptação em questão fosse efetuada mediante a 

colaboração direta,  por meio do Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal 

firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Canadá, 

em 2009 (Decreto n° 6747/09), ou, subsidiariamente, a expedição de carta rogatória,  

nos termos dos artigos 783 e seguintes do Código de Processo Penal. Ademais, a 

inobservância do procedimento previsto por lei impede a verificação da legalidade do 

feito, implicando grave prejuízo ao devido processo legal uma vez que não ha  nos 

autos qualquer registro do envio dos ofícios ao exterior, nem de seu retorno ao Brasil, 

e nem da forma como foi realizada a captação de dados no Canadá . Dessa forma, 

impõe-se o reconhecimento da nulidade dos elementos de prova obtidos por meio da 

interceptação telemática realizada em desconformidade com os preceitos legais.

 b) Das ilegalidade da buscas e apreensão.  Alegam que poucos foram os materiais 

apreendidos  que  foram  encontrados  devidamente  lacrados,  pois  sem  qualquer  

justificativa  razoável,  alguns  objetos  foram  devidamente  lacrados  e  outros  não, 

deixando evidente a falta de critério e zelo dispensados para com a prova coletada. A 

exigência de lacre para os utensílios coletados em medidas de busca e apreensão é 

uma exigência mínima para que se assegure a intangibilidade do feito.  Por outro 

lado, é igualmente preocupante a vagueza e imprecisão empregadas na lavratura do 

auto  circunstanciado  que  coroou  as  diligências  de  apreensão,  pois  dizem 

absolutamente  nada  sobre  o  que  fora  apreendido  na  sede  da  ENGEVIX.  Em 

decorrência da grave ilicitude dos fatos narrados, de rigor se reconheça, por todos os 

motivos, a nulidade das provas colhidas, e de todas as demais delas derivadas, nos 

termos exatos do art. 157, do Código Processual Penal brasileiro.
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 c) Da afronta ao principio da ampla defesa e do contraditorio em razão da separação 

dos feitos. Alegam que no caso dos autos, a segregação processual foi realizada em 

absoluto  desacordo  com  as  disposições  processuais  penais,  sem  que  fosse 

devidamente justificada pelo d. órgão ministerial,  tendo em vista que apenas será 

admitida a segregação dos procedimentos penais nos casos em que forem diversas as 

circunstâncias de tempo e local da consumação dos delitos, tal expediente deve ser 

adotado apenas  como medida de exceção,  o qual deve ser,  sempre,  justificado, e 

empregado  apenas  quando  houver  motivo  processualmente  relevante  para  tanto. 

Diante do exposto, tem-se que a unificação dos feitos é medida que se impõe do 

contrário, está-se diante de procedimento inequivocamente nulo, pois violador das 

garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Ainda,  quanto  ao  mérito,  as  defesas  de  CARLOS  ALBERO  e 

NEWTON  PRADO  JUNIOR,  alegam  ser  descabida  a  acusação,  eis  que  apenas 

assinaram os contratos firmados com as empresas GFD e RIGIDEZ. Afirmam que 

acusações formuladas remontam a períodos muito anteriores à promulgação da lei de 

organização criminosa, sendo uma grave e indesculpável contradição o Defendente 

se ver forçado a responder penalmente por aquilo que, à época dos supostos fatos, 

sequer configurava crime.

No mesmo sentido,  a defesa de LUIZ ROBERTO afirma que o 

único  motivo  pelo  qual  LUIZ  ROBERTO  foi  denunciado, é  o  fato  de  ter, 

supostamente,  enviado um  e-mail  para  o  corréu  WALDOMIRO DE OLIVEIRA, 

solicitando  a  emissão  de  nota  referente  a  um  dos  contratos  assinados  entre  o 

Consórcio RNEST O.C. Edificações e a M.O. Consultoria. Alegam, ainda, incabível 

pressupor a existência de um vínculo associativo criminoso entre ele e os demais 

acusados, haja vista que, qualquer ligação com a Engevix cessou em 2012, quando se 

desligou da empresa.

Sendo assim, pugnam que  seja declarada a  nulidade do presente 

procedimento - o que se admite apenas por hipótese – e, subsidiariamente, a rejeição 

da denúncia ofertada, seja pela evidente falta de justa causa para o prosseguimento  
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da  presente  ação  penal,  em virtude  da  atipicidade  das  condutas  imputadas  aos  

Peticionários  (artigo 395, inciso III,  do Código de Processo Penal),  seja pela sua 

mais absoluta inépcia - tanto do ponto de vista formal quanto material (artigo 395, 

inciso I, do Código de Processo Penal).

Como diligências pugnaram pela:

 1) a íntegra das mensagens de  "BlackBerry Messenger"  interceptadas na chamada 

"Operação Lava Jato" e "Operação Bidone" (autos n° 5026387 13.2013.404.7000 e 

5049597-93.2013.404.7000, respectivamente), bem como a custódia de tais dados a 

partir do momento em que foram recebidos da companhia canadense;

 2)  a  disponibilização  dos  dados  brutos  das  mensagens  recebidas  pela  empresa 

Research  in  Motion,  bem  como  os  respectivos  ofícios  por  meio  dos  quais  tal 

conteúdo  foi  -  imagina-se  -  enviado  à  i.  Autoridade  Policial  pela  companhia 

canadense.

 3) expedição de ofício à Polícia Federal e às operadoras de telefonia NEXTEL, 

GVT, OI, TIM, CLARO e VIVO/TELEFÔNICA, para que informem todos os dados 

obtidos/remetidos por meio das interceptações telefônicas.

 4) juntada cópia integral da investigação – REPAR, para que possa ser analisada a 

legalidade da competência sustentada;

 5) a realização de perícia grafotécnica nos contratos da ENGEVIX com a COSTA 

GLOBAL CONSULTORIA LTDA-ME n°. 001141/00-10-PJ-0016-13), a fim de que 

as  assinaturas  apostas  nos  referidos  documentos  sejam  confrontadas  com  as 

assinaturas dos Peticionários.

A resposta à acusação de WALDOMIRO foi colacionada ao evento 

146. Argumenta, em resumo: a) cerceamento de defesa e disparidade de armas com a 

acusação ante a não disponibilização à defesa do teor dos depoimentos prestados em 

sede  de  colaboração premiada  dos  corréus  YOUSSEF e  PAULO ROBERTO,  que 

teriam sido utilizados como fundamento da acusação, tendo sido impedida a defesa 

inclusive de fazer questionamentos aos réus sobre esses fatos na audiência dos autos 

5026212-82.2014.404.7000;  b) ilicitude das provas em relação às mensagens BBM 

interceptadas,  eis  que  solicitadas  à  empresa  canadense  RIM  sem a  realização  de 
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pedido  de  cooperação  jurídica  internacional  na  forma  do  Tratado  de  Assistência 

Mútua em matéria  penal  entre  Brasil  e  Canadá,  violando a soberania e jurisdição 

canadense, bem como os direitos e garantias fundamentais dos investigados; c) como 

todas  as  demais  provas  atinentes  ao  presente  processo  decorreram  dessas 

interceptações, postula a nulidade de todas as demais provas e do processo, ante a 

existência  de  ilicitude  por  derivação;  d) a  inépcia  da  denúncia  em  relação  ao 

defendente, eis que ela não descreve qualquer conduta que o incrimine, limitando-se a 

formular  acusação  vaga  e  confusa  em  relação  a  WALDOMIRO,  imputando-lhe 

passiva participação no grupo criminoso comandado por YOUSSEF e o fato de ser ele 

integrante do quadro social da MO e deter procuração da RIGIDEZ e RCI; e) que a 

imputação  de  que  WALDOMIRO  controlaria  a  MO,  RCI  e  RIGIDEZ  e  era 

responsável  pela  emissão  de  notas  fiscais  frias  decorre  de  má-fé  ministerial,  no 

sentido  em  que  deturpou  o  que  o  réu  afirmou  em  seu  interrogatório  nos  autos 

5026212-82.2014.404.7000, pelo que carente de justa causa; f) caso fosse verídica a 

interpretação  ministerial,  não  se  explicaria  porque  WALDOMIRO  é  acusado  de 

crimes enquanto Meire Pozza,  que praticou as mesmas condutas,  é arrolada como 

testemunha;  g) que não há indícios razoáveis da existência dos crimes antecedentes 

das lavagens denunciadas;  h) que as condutas de lavagem denunciadas são atípicas, 

constituindo consumação do crime de corrupção passiva na modalidade “receber” ou 

mero exaurimento do delito de corrupção ativa, pois não possuem o condão de dar 

aparência de licitude aos valores envolvidos e se davam com a única finalidade de 

viabilizar  o  pagamento  da  propina;  e  i) por  fim,  pelo  princípio  da  eventualidade, 

postula que, em se reconhecendo a ocorrência da lavagem de dinheiro denunciada, 

seja considerada a realização de crime único,  eis  que os atos  se deram dentro do 

mesmo contexto e que a lavagem por definição envolve a prática de diversos atos, e, 

subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva.

A resposta à acusação de ENIVALDO QUADRADO foi acostada ao 

evento 147. Preliminarmente, alega:  a) nulidade processual pela violação das regras 

de  distribuição,  por  ofensa  à  Resolução  nº  42/2006  do  TRF4;  b) usurpação  da 

competência do STF b1) eis que o início do procedimento se deu com a investigação 

de  parlamentar;  b2) para  apurar  fatos  conexos  ao  Mensalão;  b3) pela  deliberada 

16 de 275



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA

descoberta de indícios de crimes relacionados a parlamentares federais no curso de 

procedimentos de interceptação telefônica e telemática; b4) pela oitiva de YOUSSEF 

na qualidade de colaborador antes da homologação do acordo pela Corte Suprema; c) 

nulidade por violação às regras de competência na continuidade das investigações do 

IPL 2006.70.00.018662-8 (714/2009);  d) impedimento do Magistrado por consistir 

em processo decorrente do Caso Mensalão, a respeito do qual já teria se manifestado; 

e) existência de duas ações penais para a investigação da lavagem de capitais pela 

GFD (Autos n. 5025699-17.2014.4.04.7000);  f) suspeição do Magistrado, eis que já 

teria  se  manifestado  nesse  sentido  em relação a  YOUSSEF quando dos  Autos  n. 

2007.70.00.007.074-6; g) cerceamento de defesa por não ter sido concedido acesso a 

documentos  e  por  terem  sido  os  procedimentos  partilhados;  h) violação  do 

contraditório  e  do  procedimento  pelo  recebimento  da denúncia  sem a  análise  das 

respostas  à  acusação;  i) inépcia  da  denúncia  por  não  individualizar  e  narrar 

especificamente as condutas do réu;  j) inépcia da denúncia ante  a atipicidade dos 

crimes  antecedentes;  k) o  excesso  de  acusação  e  a  violação  dos  princípios  da 

consunção e do  ne bis in idem,  ante a sobreposição das condutas; l) violação dos 

princípios  da  obrigatoriedade  e  da  indivisibilidade  da  ação  penal  pública;  m) a 

nulidade  das  interceptações  telefônicas  e  telemáticas,  por  entender  que:  m1) as 

interceptações  foram  utilizadas  como  primeira  medida  investigativa;  m2) as 

interceptações foram realizadas sem a observância do procedimento legal; n) nulidade 

do feito pelo empréstimo de provas, ainda que não haja os mesmos envolvidos na 

relação jurídica processual penal ou decisão autorizadora para tal;  o) a nulidade dos 

acordos de delação, por terem sido realizados sem a observância dos requisitos legais, 

configurando  coação;  p)  a  nulidade  do  feito  ante  a  irregularidade  da  busca  e 

apreensão realizada na sede da Arbor (mandado de busca e apreensão de n. 8415730) 

em decorrência de mandado genérico, bem como a ilegalidade do ato circunstanciado 

pela  ausência  de  lacres  no  material  apreendido.  Já  no  mérito,  sustenta  não  ter 

praticado crimes ou possuir conhecimento de possíveis ilegalidades.

O juízo analisou as primeiras defesas escritas e o requerimento de 

provas em decisão juntada ao evento 150. Rejeitou fundamentadamente as alegações 

de  inépcia  da  denúncia,  ausência  de  justa  causa  e  atipicidade,  ilicitude  da 
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interceptação telefônica e telemática,  nulidade das busca e apreensão, violação do 

direito de ampla defesa e contraditório, ante a prisão do acusado GERSON ALMADA 

e ainda a ilegalidade das provas obtidas a partir dos acordos de colaboração premiada.

A primeira  audiência,  para  oitiva  de  testemunhas  arroladas  pela 

acusação, foi realizada no dia 03 de fevereiro de 2015, sendo o respectivo termo e 

arquivos audiovisuais juntados ao evento 192. Durante a abertura do ato, as defesas: 

a)  solicitaram que  a  Polícia  Federal  informasse  o  endereço  do  delegado  Gerson 

Machado, o que foi deferido pelo Juízo;  b) protestaram sobre a falta de acesso das 

defesas  de  CARLOS  ALBERO  e  NEWTON  PRADO  JUNIOR,  ao  inquérito  da 

REPAR, fato que seria verificado pelo Juízo;  c) as defesas questionaram a falta de 

juntada dos depoimentos de Alberto Youssef e Paulo Roberto Costa prestados em sede 

de colaboração premiada. O Juiz reiterou o que já havia decidido na decisão de evento 

150.

Foram ouvidas então as testemunhas Meire Bonfim da Silva Poza, 

Venina  Velosa  da  Fonseca,  Augusto  Ribeiro  de  Mendonça  Neto,  Julio  Gerin  de 

Almeida Camargo e Leonardo Meirelles (evento 192). O Ministério Público requereu 

a oitiva de Fernando de Castro Sá, como testemunha referida. O juízo determinou o 

prazo de 03 dias para que o Ministério Público Federal informasse o endereço da 

testemunha  pretendida  e,  posteriormente  seria  decidido  sobre  a  sua  oitiva.  Foi 

determinado,  ainda,  o  translado  do  depoimento  prestado  pelo  delegado  Márcio 

Anselmo  em ação  penal  conexa,  com a  concordância   das  defesas,  haja  vista  as 

dúvidas existentes quanto ao procedimento de interceptação telemática e telefônica. 

Ficou o Ministério Público Federal intimado para juntar nos autos, no prazo de 24 

horas, cópia do depoimento prestado por Venina Velosa, a fim de viabilizar o acesso 

pela defesa à prova. Os defensores, especialmente dos dirigentes e empregados da 

ENGEVIX, ficaram intimados a esclarecer, no prazo de 05 dias, quais as testemunhas 

arroladas  que  são  empregados  ou  subordinados  e  que  poderiam ser  trazidos  pela 

empresa  para  depoimento  perante  o  juízo.  Foi  deferida  a  dispensa  em  audiência 

posterior  de CARLOS ALBERO, LUIZ ROBERTO e NEWTON PRADO. O Juiz 

designou data para as oitivas de duas das testemunhas de defesa.
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Os  termos  de  transcrição  dos  depoimentos  testemunhais  foram 

posteriormente juntados ao evento 259.

Em  petição  acostada  ao  evento  195,  a  defesa  de  ALBERTO 

YOUSSEF  requereu  que  fossem  extraídos  os  depoimentos  de  LEONARDO 

MEIRELLES,  bem  como  os  documentos  que  apresentou,  com  o  devido 

encaminhamento  ao  Ministério  Público  Federal  para  que  ofereça  denúncia  contra 

Leonardo Meirelles, por crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e falsidades 

ideológica.

No  evento  197  foram  juntados  os  depoimentos  do  delegado 

MARCIO ANSELMO, conforme determinado em audiência.

Resposta  à  acusação  de  PAULO  ROBERTO  COSTA  (evento 

200).Traça  panorama  da  carreira  do  réu  e  de  sua  colaboração  nas  investigações 

mediante o instituto da colaboração premiada, que entende de importância central e de 

efetividade já caracterizada, pelo que defende a concessão do perdão judicial na forma 

do artigo 4º, § 2º da Lei 12.850/2013. Subsidiariamente, requer a aplicação do § 2º da 

cláusula 5ª do Termo de Acordo em grau mínimo.

O Ministério  Público  Federal  juntou  no evento  201,  depoimento 

prestado  por  VENINA  VELOSA  DA  FONSECA,  consoante  determinado  em 

audiência (evento 192).

Foi  juntada  decisão  proferida  nos  autos  de  busca  e  apreensão 

criminal  sob  nº  5073475-13.2014.404.7000  liberando  acesso  às  defesas  aos 

depoimentos prestados por Pedro José Barusco Filho em sede colaboração premiada 

(evento 214).

No  evento  234,  a  defesa  de  ENIVALDO  QUADRADO  opôs 

embargos de declaração contra a decisão proferida no evento 150 que teria deixado de 
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analisar os argumentos defensivos relativos à adequação formal ou ausência de justa 

causa, alegações de inépcia, tanto com relação à ausência de descrição da conduta 

imputada ao acusado, quanto no que diz respeito à ausência de descrição do crime 

antecedente. Além disso, argumenta que a decisão teria sido omissa com relação aos 

requerimentos  relacionados  à  interceptação  telefônica  e  telemática,  que  haveria 

contradição no que tange à análise da prova emprestada e que há flagrante omissão 

quanto  à  mencionada  nulidade  da  busca  e  apreensão  da  sede  da  empresa  Arbor 

Contábil e com relação a juntada do inteiro teor da delação premiada de ALBERTO 

YOUSSEF.

O Ministério Público Federal no evento 236 informou o endereço a 

testemunha  referida,  Fernando  de  Castro  Sá  e  requereu  a  juntada  do  depoimento 

prestado por ele, perante o Ministério Público Federal. 

Petição  de  GERSON  ALMADA  (evento  249)  prestando 

esclarecimentos quanto a necessidade de perícia nas interceptações telefônicas e nos 

contratos celebrados com a Petrobras, conforme o determinado na decisão de evento 

150.

Petição  da  defesa  CARLOS  ALBERTO  e  NEWTON  PRADO 

JUNIOR  esclarecendo  a  necessidade  da  elaboração  de  perícia  nas  interceptações 

telefônicas  e  requerendo  que  seja  informada  a  data  exata  da  implementação  da 

medida. Pugna, ainda, que os acusados não sejam penalmente sancionados por conta 

da juntada dos documentos supostamente falsos, em sede de inquérito policial. Por 

fim,  requer  a  desistência  da  oitiva  da  testemunha  de  defesa  EDUARDO  SILVA 

MEDEIROS (evento 250).

A  última  das  respostas  escritas  veio  em  nome  de  CARLOS 

ALBERTO, no evento 254. Sustentou, na ocasião: a) ilegitimidade das interceptações 

telefônicas, inexistindo efetiva prova de sua imprescindibilidade; b) nulidade do feito 

ante  a  inversão  da  ordem das  fases  processuais,  com a  consequente  violação  do 

princípio do devido processo legal;  c) cerceamento de defesa pela indisponibilidade 
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de acesso pela defesa a documentos fundamentais à ação penal; d) nulidade do feito 

pelo empréstimo indevido de provas, que serviram a embasar a exordial acusatória, as 

quais  devem ser  desentranhadas  do  feito;  e) ofensa  ao  princípio  do  juiz  natural, 

sustentando inexistir conexão entre os processos criminais instaurados.

Petição do Ministério Público Federal (evento 258) pugnando pela 

oitiva  de  Marcos  Pereira  Berti  e  Maurícia  Mendonça  Godoy,  como  testemunhas 

referidas. 

No evento 259 foi juntado o termo de transcrição dos depoimentos 

de  MEIRE  BONFIM  DA  SILVA  POZA,  VENINA  VELOSA  DA  FONSECA, 

AUGUSTO  RIBEIRO  DE  MENDONÇA NETO,  JULIO  GERIN  DE  ALMEIDA 

CAMARGO e LEONARDO MEIRELLES.

Petição de GERSON ALMADA (evento 265) alegando violação ao 

devido processo legal, por alteração e inversão do rito processual, já que designada 

data da audiência sem que tenham sido apresentadas e analisadas todas as respostas 

dos acusados. Ainda, pugna pelo indeferimento da oitiva de Marcos Berti e Maurício 

Godoy, conforme requerido pelo Ministério Público Federal.

Petição de WALDOMIRO DE OLIVEIRA (evento 266) requerendo 

sejam avaliadas todas as teses defensivas arguidas em sua resposta,  mormente em 

relação à violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal pública, vez que o 

Ministério Público Federal arrolou Meire Bonfim Poza meramente como testemunha 

de acusação, quando na verdade esta deveria ter sido denunciada. Alega que tal fato 

ensejaria  a  rejeição  da  exordial.  Pugna  ainda,  no  caso  em que o  recebimento  da 

denúncia seja mantido, que seja oficiado à Autoridade Policial e ao Ministério Público 

Federal para que informem se Meire Poza está sendo investigada e se houve qualquer 

acordo, formal ou informal de colaboração com ela. 
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A defesa de CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA requereu 

sua  dispensa  na  audiência  designada  para  o  dia  25/02/2015,  para  oitiva  de 

testemunhas de defesa (evento 273).

No evento 276, o Juiz decidiu sobre diversas questões pendentes: a) 

Com relação ao pedido do Ministério Público, requerendo a oitiva das testemunhas 

referidas, entendeu ser mais oportuno aguardar a fase do artigo 402 do Código de 

Processo  Penal  para  verificar  sua  imprescindibilidade;  b)  Sobre  as  respostas 

preliminares  apresentadas,  afirmou  que  a  de  PAULO  ROBERTO  COSTA  foi 

apresentada intempestivamente e, apesar a relevância dos argumentos dispendidos, o 

dimensionamento  dos  benefícios  decorrentes  da  colaboração  premiada  deve  ser 

reservado  ao  julgamento.  A Defensoria  Pública  da  União  apresentou  resposta  de 

CARLOS COSTA,  elaborando questionamentos acerca da validade da intercepção 

telefônica, cerceamento de defesa pela ausência nos autos dos depoimentos de Alberto 

Youssef e Paulo Roberto Costa,  bem como alegações sobre a inversão processual, 

fatos  estes que já haviam sido apreciados na decisão de evento 150 (item 3, 6 e 17).  

Ainda, sobre o questionamento quanto a competência do juízo, foi determinado que a 

defesa formule pedido em apartado, como exceção de incompetência; c) Quanto as 

argumentações  acerca  da  indisponibilidade  nos  autos  dos  elementos  das 

interceptações telefônicas, afirmou que os processos relativos às interceptações estão 

totalmente  disponíveis  às  partes,  assim  como  toda  a  documentação  atinente  as 

medidas. Além disso, há um HD fornecido pela autoridade policial com a íntegra dos 

áudios  das  interceptações  e  das  mensagens  eletrônicas  interceptadas,  ao  qual  as 

defesas  têm  pleno  acesso,  não  havendo  que  se  falar  em  ocultação  de  quaisquer 

elementos. Inobstante tal fato, foi solicitado à autoridade policial, no prazo de 10 dias, 

(evento 177, item 2) que encaminhasse ao juízo os ofícios e respostas das operadoras 

de  comunicação  telemática  e  telefônica,  bem como  o  arquivo  eletrônico  original 

recebido da Blackberry Messenger, o que foi devidamente apresentado no evento 348 

(autos  5083258-29.2014.404.7000).  Determinou  ainda,  em  autos  conexos  (autos 

5083258-29.2014.404.7000), que fosse oficiado às operadoras de telefonia solicitando 

que informassem ao juízo se dispõe dos registros de acesso efetuados pela Polícia 

Federal, para pesquisa de cadastro de usuários de terminais telefônicos no âmbito das 
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interceptações  telefônicas.  Com  a  resposta,  determinou  que  fosse  juntado  cópia 

também  neste  autos;  d)  Deferiu  o  pedido  de  dispensa  de  CARLOS  COSTA na 

audiência do dia 25/02/2015, para oitiva de testemunhas de defesa; e) Foi indeferida a 

prova  pericial  econômica  requerida por  GERSON ALMADA, visto  que custosa e 

demorada,  nesse  caso,  possivelmente  inviável  tecnicamente,  e  por  ser  igualmente 

irrelevante em vista da imputação específica; f) Foi indeferida, da mesma forma, a 

perícia técnica sobre as interceptações telefônicas, conforme requerido por GERSON 

ALMADA, visto que desnecessária para o fim pretendido; g) Refutou as afirmações 

da defesa de que não há discriminação no processo de interceptação do período de 

implementação  da  medida;  h)  Determinou,  em caso  de  necessidade  de  perícia  e, 

conforme requerido pela defesa, que esta deposite os contratos originais celebrados 

entre a Engevix e a Costa Global, no prazo de 05 dias; i) Foi homologada  desistência 

da oitiva da testemunha Eduardo Silva Medeiros, consoante requerido por CARLOS 

ALBERO;  j)  Quanto  aos  embargos  de  declaração  de  ENIVALDO  QUADRADO 

(evento 234), argumenta que não houve qualquer omissão na decisão do evento 150, 

em relação à interceptação telemática e telefônica. No que se refere ao empréstimo da 

prova  dos  depoimentos  prestados  por  PAULO  ROBERTO  COSTA e  ALBERTO 

YOUSSEF,   em ação penal  conexa,  esclareceu  que  estes  acusados  também serão 

ouvidos  nesta  ação  penal,  motivo  pelo  qual  não  há  que  se  falar  em violação  ao 

contraditório. Afirmou que os argumentos relativos a nulidade na busca e apreensão 

criminal  realizada  na  sede  da  Arbor  Contábil  não  são  suscetíveis  de  qualquer 

substrato, eis que se trata de impugnação abstrata, sendo acolhido parcialmente os 

embargos de declaração do acusado, tão somente, com a concessão do prazo de 05 

dias para que a defesa aponte quais foram as eventuais fraudes cometidas pela Polícia 

Federal na apreensão em voga; k) Oportunizou que, no prazo de 10 dias, o Ministério 

Público Federal preste esclarecimentos sobre as questões apontadas pela defesa de 

Waldomiro no evento 266; l) Determinou que a Secretaria designe data para oitiva, 

via  videoconferência  com  São  Paulo,  das  testemunhas  de  defesa,  bem  como  a 

expedição de carta precatória para a inquirição de outras testemunhas arroladas pelas 

defesas. 
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Petição da PETROBRAS informando que depositaria em Secretaria 

duas  mídias  contendo  todos  os  contratos  e  aditivos  celebrados  com a  ENGEVIX 

ENGENHARIA S/A ou seus consórcios (evento 282).

No evento 285 foi juntado termo de transcrição do depoimento de 

MARCIO ADRIANO ANSELMO.

Em audiência realizada em 25/02/2015 (evento 287) foi ouvida a 

testemunha de defesa LUIZ CRUZ SCHNEIDER. Termo e arquivos audiovisuais no 

evento 287. O Juiz declarou preclusa a oportunidade de arrolar testemunhas por parte 

de ALBERTO YOUSSEF. Foi designada a data de 11 de março de 2015 para oitiva 

das testemunhas Maria de Fátima Rezende (arrolada pela defesa de Carlos Eduardo, 

Luiz Roberto Pereira e Newton);  Orestes Marracini Gonçalves e Álvaro Leopoldo 

Silva Filho (arrolados pela defesa de Carlos Eduardo); Matheus dos Santos (arrolado 

pela  defesa  de  Enivaldo  Quadrado);  Marcelo  Ananias  Notaro  e  Damaris  Cristina 

Marcatto Pinto (arrolados pela defesa de Enivaldo e Carlos Alberto) e Haruo Okawa 

(arrolado por Luiz Roberto). Foi designada a data de 17 de março de 2015 para oitiva 

das testemunhas Fuad Issa, João Rossi Cuppoloni, João Antônio Del Nero, Marcel 

Mendes  e  Edson  Bouer  (arrolados  pela  defesa  de  Gerson  Almada)  e  de  Gerson 

Machado (arrolado pela defesa de Carlos Eduardo,  Luiz Roberto e  Newton).   Foi 

juntado o termo de transcrição da oitiva da testemunha Luiz Cruz Schneider (evento 

392).

Petição da Autoridade Policial com a documentação requerida pela 

defesa  na audiência  de 02/02/2015 realizada  nos  autos  de  ação penal  da empresa 

Camargo  Corrêa  sob  nº  5083258-29.2014.404.7000  (evento  290)  e  conforme 

determinado na decisão de evento 276.

Petição da Defensoria Pública da União em favor de Carlos Alberto 

Pereira  da  Costa,  informando  o  ajuizamento  de  incidente  de  Exceção  de 

Incompetência,  bem  como  requerendo  autorização  para  que  o  acusado  possa 

acompanhar as audiência designadas para os dias 11 e 17 de março, em São Paulo, 
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também pelo sistema de videoconferência e a sua dispensa na audiência do dia 17 de 

março, da audiência que ocorrerá em Londrina (evento 292).

GERSON  ALMADA requer  a  intimação  do  Ministério  Público 

Federal para que se manifeste sobre a decisão de evento 276, que indeferiu a perícia 

econômica,  bem como para  que informe se há algo  para  alterar  na  denúncia,  em 

especial no tocante à descrição objetiva dos fatos (evento 301).

No evento 317,  há decisão sobre vários pontos. a) O Juiz indeferiu 

requerimento de GERSON ALMADA constante no evento 301, no que se refere à 

perícia econômica solicitada e intimação do Ministério Público Federal para que diga 

se tem algo a alterar na denúncia, remetendo, inclusive à decisão proferida no evento 

276;  b)  Foi  deferido  o  pedido  de  Carlos  Costa   para  acompanhar  as  audiências 

diretamente em São Paulo/SP, sendo deferido, desde logo, em caso da inviabilidade, a 

dispensa nas audiências.

CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO e NEWTON PRADO 

JÚNIOR,  em  petição  de  evento  330,   informam  que  realizariam  a  entrega  dos 

contratos originais celebrados entre a ENGEVIX e a COSTA GLOBAL, ressaltando 

que nem a entrega, nem o pedido de salvo conduto implicam na admissão da falsidade 

de tais documentos, seja pela defesa, seja pelos acusados. 

Foi certificado que a defesa entregou perante a Secretaria do Juízo 

dois contratos da Engevix (evento 331).

Na  petição  constante  no  evento  333  a  defesa  de  GERSON  DE 

MELLO ALMADA pugna pela substituição das testemunhas João Rossi Cuppoloni e 

Marco Antônio Ismael, pelas testemunhas Milton Hulpan Pereira e Antonio Muller. 

Além  disso,  requer  que,  na  mesma  data  em  que  for  realizada  a  oitiva  destas 

testemunhas, proceda-se o interrogatório do acusado.  

25 de 275



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA

Petição  da  defesa  de  ENIVALDO  QUADRADO  (evento  335) 

reiterando  parte  da  argumentação  dispendida  nos  embargos  de  declaração (evento 

234), requerendo seja declarada a nulidade da busca e apreensão realizada na empresa 

ARBOR CONTÁBIL, bem como para que seja reaberto prazo para que a defesa se 

manifeste sobre eventual interesse na oitiva da autoridade policial, após a juntada do 

ofício encaminhado às operadoras de telefonia e mencionados na petição do evento 

290.

Na decisão constante no evento 355, o Juiz determinou, em atenção 

aos  contratos  apresentados  pela  defesa  da  empresa  Engevix,  que  a  Secretaria  os 

encaminhasse à Polícia Federal, juntamente com os arquivos contr48 e contr62 do 

evento 1, para que fosse realizada perícia grafotécnica, confrontando as assinaturas 

constantes em tais documentos, com as assinatura dos acusados CARLOS ALBERO e 

NEWTON  PRADO  JUNIOR.  Além  disso,  determinou  que  fosse  informado  pela 

Polícia Federal se os documentos originais apresentados correspondem às cópias já 

existentes  nos  autos.  Ademais,  deferiu  os  requerimentos  de  GERSON ALMADA, 

com  a  substituição  das  testemunhas  e  antecipação  do  interrogatório  do  acusado, 

designando a data de 17/03/2015 para a realização da audiência presencial. Por fim, 

com relação aos requerimentos de ENIVALDO QUADRADO, indeferiu novamente 

os  questionamentos  acerca  da  nulidade  da  busca  e  apreensão  realizada  na  Arbor 

Contábil,  eis  que  a  defesa  não  indicou  em  concreto  qualquer  fato  objetivo  ou 

documento específico para sustentar  suas  abstratas  alegações.  Já  quanto a  questão 

relativa à interceptação telefônica ou telemática, afirmou que só será feita a análise 

quando vierem as respostas aos ofícios expedidos às operadoras de telefonia. 

Nos eventos 376, 391, 402, 503, 531, 622, 628 e 630 foram juntados 

ofícios  das  operadoras  de  telefonia  TIM,  NEXTEL,  CLARO,  OI  e  VIVO  em 

referência aos ofícios expedidos nos autos nº 5083258-29.2014.404.7000.

Requerimento  de  dispensa  do  comparecimento  em  audiência, 

designada  para  o  dia  11  de  março  de  2015,  da  testemunha  de  defesa  Orestes 

Gonçalves (evento 383).
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Foram juntadas as decisões julgando improcedentes as exceções de 

suspeição,  interpostas  por  ENIVALDO QUADRADO e GERSON ALMADA, nos 

autos de ação penal sob nº 5083351-89.2014.404.7000 (eventos 385 e 404).

Pedido  da  defesa  de  GERSON  ALMADA  sobre  o  direito  de 

entrevista, prévia e reservada, por prazo não inferior a 3 horas, do acusado com seus 

defensores, na data de 16 de março de 2015, data anterior àquela designada para seu 

interrogatório antecipado. O pedido foi deferido por este juízo (evento 395).

Audiência realizada em 11 de março de 2015, em que foram ouvidas 

duas  testemunhas  de  defesa  Álvaro  Leopoldo  e  Silva  Filho  e  Damaris  Cristina 

Marcatto Pinto. A defesa de Carlos Alberto insistiu na oitiva de Orestes Marracini 

Gonçalves.  A defesa de Carlos Alberto, Luiz e Newton requereu a desistência da 

oitiva  das  testemunhas  Maria  de  Fátima  Rezende  e  Haruo  Okawa,  o  que  foi 

homologado pelo Juiz. Foram designadas datas para oitiva das demais testemunhas de 

acusação (evento 396). Termo de transcrição da oitiva das testemunhas acostado no 

evento 440.

Em audiência realizada no dia 12 de março de 2015, foi ouvida a 

testemunha de defesa Marcelo Ananias Notaro (evento 406). Na data de 13 de março 

foi realizada a oitiva da testemunha de defesa Matheus Oliveira Santos (evento 408). 

Termos de transcrição das testemunhas de defesa acostados nos eventos 469 e 618.

Petição  de  CARLOS  ALBERO,  NEWTON  PRADO  JUNIOR  e 

LUIZ  ROBERTO  PEREIRA,  desistindo  da  inquirição  da  testemunha  de  defesa 

Gerson Machado (evento 414). Desistência homologada pelo juízo (evento 422).

Pedido de liberdade provisória em favor de GERSON ALMADA 

(evento 428).
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Termo de audiência acostado no evento 430. Arquivos audiovisuais 

no mesmo evento. Trata-se de audiência realizada no dia 17 de março de 2015 , com a 

oitiva das testemunhas de defesa Fuhad Ayub Issa, Milton Hulpan Pereira, Alessandro 

Arturo  Macedo  e  Marcel  Mendes.  Além disso,  a  defesa  de  GERSON ALMADA 

requereu a desistência da inquirição das testemunhas João Antônio Del Nero e Edson 

Bouer,  o  que  foi  devidamente  homologado.  Ainda,  requereu  que  a  oitiva  das 

testemunhas Eloi Fernandez e Antônio Muller seja realizada em 19 de março de 2015, 

por meio de videoconferência.  Por fim,  procedeu-se o interrogatório de GERSON 

DE MELLO ALMADA. O Juiz designou data para oitiva das testemunhas arroladas 

pelo acusado, bem como levantou o sigilo dos autos nº 5085623-56.2014.404.7000, 

envolvendo a empresa JD Assessoria e Consultoria Ltda.  Termo de transcrição dos 

depoimentos prestados e do interrogatório acostados no evento 473.

Audiência para oitiva das testemunhas de defesa Antônio Ernesto 

Ferreira Muller e Eloi Fernandez y Fernadez realizada no dia 19 de março de 2015. 

Termo e arquivos audiovisuais acostados no evento 438. Termo de transcrição das 

oitivas das testemunhas no evento 483.

No  evento  442,  consta  petição  de  Carlos  Albero  requerendo  a 

desistência  da  inquirição  da  testemunha  Orestes  Marracini  Gonçalves,  o  que  foi 

homologado pela decisão de evento 444.

Na  decisão  de  evento  444  foram  designadas  datas  para  os 

interrogatórios dos acusados. 

No evento 486 foi juntado o laudo pericial grafotécnico  589/15 – 

SETEC/PR,  elaborado  a  partir  dos  contratos  encaminhados  pela  Engevix, 

confrontando as assinaturas dos acusados NEWTON PRADO JUNIOR e CARLOS 

EDUARDO ALBERO.

Na audiência realizada no dia 08 de abril de 2015 (termo e arquivos 

audiovisuais no evento 488), foram ouvidas as testemunhas de defesa Maria Luiza 
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Ângulo  Lopez  (informante),  Jeronymo  Correa  Duarte  Neto  e  Erleia  Francisco 

Antunes  Pissolato.  O  termo  de  transcrição  dos  depoimentos  das  testemunhas 

encontra-se no evento 577.

Petição de WALDOMIRO DE OLIVEIRA (evento 493) requerendo 

a  substituição  da  testemunha  de  defesa  João Machado  pela  testemunha  Leonardo 

Meirelles. O pedido foi deferido, consoante decisão de evento 502.

A  defesa  do  acusado  ENIVALDO  QUADRADO  pleiteou  pela 

reunião dos atos de interrogatório do acusado para a mesma data, ou seja, dia 11 de 

maio de 2015, haja vista a falta de condições de realizar duas viagem para Curitiba, 

ou mesmo, de se hospedar pelo período de 06/05 a 11/05, na Comarca (evento 494). O 

pedido foi indeferido, considerando que há coacusados diferentes em cada um dos 

processos,  conforme  decisão  de  evento  502.  Na  petição  de  evento  525,  a  defesa 

requereu  a  reconsideração  da  decisão  que  indeferiu  o  pedido,  o  que  foi  negado 

novamente (evento 534).

Petições  de  CARLOS  EDUARDO  ALBERO,  LUIZ  ROBERTO 

PEREIRA e  NEWTON  PRADO  JUNIOR  desistindo  da  oitiva  das  testemunhas 

Eduardo Amaral Silveira, Robson Augusto Passos, Moyses Cardoso do Nascimento, 

Fábio Jesus Oliveira, José Carlos Pereira, Cláudio da Silva Soares e Robson Augusto 

Passos (eventos 495, 496 e 497). A desistência foi homologada pela decisão constante 

no evento 502.

Na audiência realizada no dia 15 de abril de 2015 (termo e arquivo 

audiovisual no evento 526) foi realizada a oitiva da testemunha de defesa NOEMIR 

ZANATTA. Termo de transcrição no evento 607.

Petição do Ministério  Público Federal  (evento 533) requerendo a 

prorrogação da instrução processual pelo prazo de 120 dias, haja vista a complexidade 

do feito, bem como com base no artigo 22, parágrafo único, Lei nº 12.850/2013. O 

pedido foi deferido pelo Juiz, conforme decisão constante no evento 534.
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Foi juntado no evento 576, decisão prolatada nos autos nº 5085011-

21.2014.404.7000,  indeferindo  o  pedido  de  liberdade  provisória  formulado  pelo 

acusado GERSON ALMADA.

Na audiência realizada no dia 22 de abril de 2015 (termo e arquivo 

audiovisual no evento 579) foi realizada a oitiva da testemunha de defesa Luiz Carlos 

Gomes Godoi. Termo de transcrição no evento 623.

A Petrobras requereu sua habilitação como assistente do Ministério 

Público Federal no evento 598.

No evento  602 a  defesa  de  GERSON ALMADA  informou que 

deixaria  de  formular  perguntas  a  PAULO ROBERTO COSTA,  na  audiência  para 

realização  de  seu  interrogatório,  em  razão  da  manifesta  ilicitude  da  colaboração 

premiada firmada entre ele e o Ministério Público Federal, consoante argumentação 

anteriormente dispendida em resposta à acusação. 

A  audiência  de  interrogatório  de  PAULO  ROBERTO  e 

WALDOMIRO foi documentada no evento 606 (termo de transcrição no evento 725), 

tendo o juízo deferido, na oportunidade, o ingresso da Petrobras como assistente de 

acusação. Já o ato realizado para interrogatório de YOUSSEF está demonstrado no 

evento 610, com termo de transcrição juntado ao evento 653.

Foi juntada carta precatória cumprida (evento 611) da Comarca de 

Itatiba/São Paulo, com a oitiva das testemunhas de defesa Gilberto José Berdusco, 

Leonardo Meirelles e Sergio Valter Pelarim. Arquivo audiovisual no mesmo evento. 

Termo de transcrição dos depoimentos acostado no evento 645.

Petição  de  WALDOMIRO  DE  OLIVEIRA informando  que  não 

poderá comparecer na audiência designada para o dia 06 de maio de 2015, eis que 

estaria em uma reunião na Procuradoria da República, na mesma data e horário, bem 
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como requerendo o prazo de 3 dias para o cumprimento do disposto no artigo 402 do 

Código de Processo Penal (evento 619).

Na fase a que alude o artigo 402 do Código de Processo Penal,  a 

defesa de GERSON ALMADA, reiterou o pedido de perícia econômica anteriormente 

indeferido pelo Juízo, bem como pleiteou que a Petrobras fosse intimada a apresentar 

o  balanço publicado e os  papéis  da auditoria  que validou o balanço.  Além disso, 

pleiteou que fosse concedido vista ao Ministério Público Federal para que realize o 

aditamento à denúncia e supra as omissões alegadas.  Requereu,  ainda,  a oitiva de 

Fernando  de  Castro  Sá,  ex-gerente  jurídico  da  Petrobras,  bem  como  que  fosse 

transladado aos autos o registro audiovisual do depoimento prestado pela testemunha 

Sérgio dos Santos Arantes e o termo de transcrição. Por fim, requereu que o Juízo 

certificasse a juntada ou não, aos presentes autos, do Termo de Declarações nº1, de 

Paulo Roberto Costa, no acordo de colaboração premiada (evento 620).

A audiência para interrogatório de CARLOS ALBERTO PEREIRA 

DA  COSTA,  ENIVALDO  QUADRADO,  CARLOS  EDUARDO  STRAUCH 

ALBERO,  LUIZ  ROBERTO  PEREIRA  e  NEWTON  PRADO  JUNIOR,  foi 

documentada no evento 624 (termos de transcrição no evento 661) . Neste ato, nos 

termos do artigo 402, do Código de Processo Penal, o Ministério Público requereu 

prazo para a juntada de documentos, assim como a defesas de CARLOS ALBERO, 

NEWTON e LUIZ ROBERTO PEREIRA, o que foi deferido pelo Juízo. A defesa de 

WALDOMIRO DE OLIVEIRA requereu a oitiva de Antônio Almeida Silva. 

No evento 626 o juízo analisou os requerimentos das partes na fase 

do artigo 402 do Código de Processo Penal. a) Indeferiu novamente o requerimento de 

perícia  econômica  formulado  pela  defesa  de  GERSON  ALMADA,  deferindo,  no 

entanto,  a  intimação da Petrobras,  pessoalmente na audiência  de 08/06/2015,  para 

promover a juntada do balanço e conclusões ou relatório de auditoria que o validou. 

Negou  o  pedido  da  defesa  de  GERSON  para  concessão  de  prazo  ao  Ministério 

Público Federal para aditar a denúncia, eis que poderá ser apresentada, oportunamente 

denúncia a parte contra lavagem e corrupção no âmbito da Diretoria de Serviços; b) 
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Indeferiu a oitiva de Fernando de Castro Sá, sem prejuízo de revisão caso a defesa 

demonstrasse  melhor  importância  do  depoimento;  c)  Determinou que  a  Secretaria 

efetuasse o traslado para  este  autos  do  depoimento  de Sergio dos  Santos  Arantes 

(cumprido no evento 647); d) Determinou que a Secretaria promovesse a juntada do 

termo  de  depoimento  nº  01  da  colaboração  premiada  de  Paulo  Roberto  Costa 

(devidamente cumprido no evento 648); e) Indeferiu a oitiva de Antônio de Almeida 

Silva, conforme requerido pela defesa de Waldomiro de Oliveira; f)  Determinou a 

juntada de peças de processos conexos (o que foi cumprido no evento 649) e fixou 

prazo para apresentação das alegações finais.

O Ministério Público Federal requereu a juntada (evento 644) de 

duas mídias contendo diversos documentos, como instrumentos contratuais, o acordo 

de leniência nº 01/2015 celebrado pelo CADE e pelo MPF e o Histórico de Conduta 

(Relatório do CADE). 

Petição da Petrobras (evento 656) requerendo a juntada da íntegra 

do seu relatório disponibilizado ao mercado financeiro, contendo balanço e o parecer 

da auditoria.

Na decisão de evento 663 o Juiz determinou que seja designada data 

para oitiva da testemunha Fernando Castro de Sá, em vista da decisão contida no MSS 

5017074-08.2015.404.7000,  que  determinou  a  inquirição  para  garantia  do 

contraditório. Suspendeu o prazo das alegações finais. 

A defesa de WALDOMIRO DE OLIVEIRA insistiu na inquirição da 

testemunha Antônio Almeida Silva, em extensão aos efeitos da decisão de evento 692. 

O pleito foi novamente indeferido (evento 716).

Na audiência realizada no dia 11 de junho de 2015 (termo e arquivo 

audiovisual no evento 742) foi realizada a oitiva de FERNANDO DE CASTRO SÁ. 

Neste ato, o Juiz determinou prazo de dez dia úteis para a apresentação de alegações 

finais por parte do Ministério Público e do Assistente de Acusação (contados do dia 
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12/06/2015 ao dia 25/06/2015). Para a defesa o prazo de 10 dias úteis se inicia no dia 

26/06/2015 a 09/07/2015.

Folha de antecedentes dos acusados LUIZ ROBERTO PEREIRA, 

NEWTON  PRADO  JUNIOR,  CARLOS  EDUARDO  ALBERO  (evento  485), 

ENIVALDO  QUADRADO  (evento  500),  WALDOMIRO  DE OLIVEIRA (evento 

532)  e  GERSON  ALMADA  (evento  652).  As  pesquisas  de  antecedentes  de 

ALBERTO  YOUSSEF,  CARLOS  ALBERTO  PEREIRA DA COSTA,  CARLOS 

EDUARDO  STRAUCH  ALBERO,  ENIVALDO  QUADRADO,  GERSON  DE 

MELLO  ALMADA,  LUIZ  ROBERTO  PEREIRA,  NEWTON  PRADO  JUNIOR, 

PAULO  ROBERTO  COSTA  e  WALDOMIRO  DE  OLIVEIRA,  encontram-se, 

respectivamente nos eventos 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596 e 597.

É o relatório.

A. DAS PRELIMINARES

Em que pese o juízo já tenha analisado as preliminares sustentadas 

pelas defesas, impende traçar breves linhas sobre a posição ministerial em relação a 

cada uma delas.

Não  serão  aqui  analisadas,  contudo,  as  alegações  referentes  à 

competência e suspeição/impedimento do juízo, eis que já foram rebatidas nas sedes 

próprias,  quais  sejam,  os  respectivos  autos  de  exceções  de  incompetência  e 

suspeição/impedimento.

1.  Da  alegada  ilicitude  das  provas  em  relação  às  mensagens 

BBM

Como relatado, os defendentes alegam que, como a sede da empresa 

Reserch  in  Motion  (RIM),  responsável  pela  marca  BlackBerry,  é  localizada  no 

Canadá,  a  obtenção  de  mensagens  BBM  nos  autos  5026387-13.2014.404.7000  e 
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5049597-93.2013.404.7000,  sem  a  utilização  do  instrumento  da  Cooperação 

Internacional  na  forma  do  Decreto  6.747/2009,  implicou  suposta  ilegalidade  na 

produção da prova, com a consequente nulidade de todos os atos dela decorrentes.

Defendem os réus tese que já foi afastada pelo juízo e também por 

instâncias superiores em outras fases da denominada Operação Lava Jato. 

Nesse  sentido,  ao  proferir  sentença  nos  autos  5025687-

03.2014.404.7000, este juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba analisou a questão de 

maneira exaustiva em capítulo à parte:

“II.5
51.  Questiona  a  Defesa  de  Carlos  Chater  a  validade  da  interceptação  
telemática  de  mensagens  enviadas  por  Blackberry  Messenger,  por  
supostamente violar o Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal entre  
o  Brasil  e  o  Canadá  e  que  foi  promulgado  no  Brasil  pelo  Decreto  n°  
6747/2009
52. No processo de interceptação telefônica 5026387-13.2013.404.7000, foi  
autorizada interceptação telefônica e telemática de Carlos Habib Chater por  
supostos crimes financeiros e de lavagem de dinheiro, depois ampliada para  
outros então investigados.
53.  Nada  há  de  ilegal  em  ordem  de  autoridade  judicial  brasileira  de  
interceptação telemática  ou telefônica de  mensagens ou diálogos trocados  
entre pessoas residentes  no Brasil  e  tendo por objetivo a investigação de  
crimes  praticados  no  Brasil,  submetidos,  portanto,  à  jurisdição  nacional  
brasileira.
54. O fato da empresa que providencia o serviço de mensagens estar sediada  
no exterior, a RIM Canadá, não altera o quadro jurídico, máxime quando  
esta  dispõe  de  subsidiária  no  Brasil  e  que  está  apta  a  cumprir  a  
determinação judicial, como é o caso, a Blackberry Serviços de Suporte do  
Brasil Ltda.
55. Essas questões foram esclarecidas no ofício constante no evento 36 e na  
decisão de 21/08/2013 (evento 39) do processo 5026387-13.2013.404.7000  
56.  A  cooperação  jurídica  internacional  só  seria  necessária  caso  se  
pretendesse, por exemplo, interceptar pessoas residentes no exterior, o que  
não é o caso, pois todos os acusados residem no Brasil.
57.  Com as  devidas  adaptações,  aplicáveis  os  precedentes  firmados  pelo  
Egrégio  TRF4  e  pela  Egrégia  Corte  Especial  do  Superior  Tribunal  de  
Justiça quando da discussão da validade da interceptação de mensagens  
enviadas  por  residentes  no  Brasil  utilizando  os  endereços  eletrônicos  e  
serviços disponibilizados pela Google (de terminação gmail.com).

Do TRF4:
'MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. QUEBRA DE  
SIGILO.  EMPRESA  'CONTROLADORA  ESTRANGEIRA.  DADOS 
ARMAZENADOS  NO  EXTERIOR.  POSSIBILIDADE  DE  
FORNECIMENTO DOS DADOS.
1. Determinada a quebra de sigilo telemático em investigação de crime cuja  
apuração  e  punição  sujeitam-se  à  legislação  brasileira,  impõe-se  ao  
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impetrante  o  dever  de  prestar  as  informações  requeridas,  mesmo  que  os  
servidores da empresa encontrem-se em outro país, uma vez que se trata de  
empresa constituída conforme as leis locais e, por este motivo,sujeita tanto à  
legislação  brasileira  quanto  às  determinações  da  autoridade  judicial  
brasileira.
2.  O armazenamento de  dados no exterior  não obsta o cumprimento da  
medida que determinou o fornecimento de dados telemáticos, uma vez que  
basta  à  empresa  controladora  estrangeira  repassar  os  dados  à  empresa  
controlada no Brasil, não ficando caracterizada, por esta transferência, a  
quebra de sigilo.
3.  A decisão relativa ao local de armazenamento dos dados é questão de  
âmbito  organizacional  interno  da  empresa,  não  sendo  de  modo  algum  
oponível ao comando judicial que determina a quebra de sigilo.
4.  Segurança  denegada.  Prejudicado  o  agravo  regimental.'  (Mandado  de  
Segurança n° 5030054-55.2013.404.0000/PR - Rel. Des. Federal João Pedro  
Gebran Neto - 8a Turma do TRF4 - un. - j. 26/02/2014)

Da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça:
'QUESTÃO  DE  ORDEM.  DECISÃO  DA  MINISTRA  RELATORA  QUE 
DETERMINOU  A  QUEBRA  DE  SIGILO  TELEMÁTICO  (GMAIL)  DE 
INVESTIGADOS  EM  INQUÉRITO  EM  TRÂMITE  NESTE  STJ.  GOOGLE  
BRASIL  INTERNET  LTDA.  DESCUMPRIMENTO.  ALEGADA 
IMPOSSIBILIDADE.  INVERDADE.  GOOGLE INTERNATIONAL LLC E 
GOOGLE  INC.  CONTROLADORA  AMERICANA.  IRRELEVÂNCIA.  
EMPRESA  INSTITUÍDA  E  EM  ATUAÇÃO  NO  PAÍS.  
OBRIGATORIEDADE DE SUBMISSÃO ÀS LEIS BRASILEIRAS, ONDE 
OPERA  EM  RELEVANTE  E  ESTRATÉGICO  SEGUIMENTO  DE 
TELECOMUNICAÇÃO. TROCA DE MENSAGENS, VIA E-MAIL ,  ENTRE  
BRASILEIROS,  EM  TERRITÓRIO  NACIONAL,  COM  SUSPEITA  DE 
ENVOLVIMENTO EM CRIMES COMETIDOS NO BRASIL. INEQUÍVOCA 
JURISDIÇÃO BRASILEIRA. DADOS QUE CONSTITUEM ELEMENTOS DE 
PROVA QUE NÃO PODEM SE SUJEITAR À POLÍTICA DE ESTADO OU  
EMPRESA  ESTRANGEIROS.  AFRONTA  À  SOBERANIA  NACIONAL.  
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO.' (Questão de  
Ordem no Inquérito 784/DF, Corte Especial, Relatora Ministra Laurita Vaz -  
por maioria – j. 17/04/2013)

58. A própria empresa Google Inc. e a sua subsidiária no Brasil, Google do  
Brasil, após essas controvérsia, passaram, como é sabido, cumprir as ordens  
de  interceptação  das  autoridades  judiciais  brasileiras  sem  novos  
questionamentos.
59. Recusar ao juiz brasileiro o poder de decretar a interceptação telemática  
ou  telefônica  de  pessoas  residentes  no  Brasil  e  para  apurar  crimes  
praticados no Brasil representaria verdadeira afronta à soberania nacional  
e capitis diminutio da jurisdição brasileira.
60. Tratando-se de questão submetida à jurisdição brasileira, desnecessária  
cooperação jurídica internacional.
61.  Impertinente,  portanto,  a  alegação  da  Defesa  de  que  teria  havido  
violação do Tratado de Assistência Mútua em Matéria Penal entre o Brasil  
e o Canadá e que foi promulgado no Brasil pelo Decreto n° 6747/2009. Não  
sendo o caso de cooperação, o tratado não tem aplicação.
62.  Não  se  tem,  aliás,  notícia  de  que  qualquer  autoridade  do  Governo  
canadense tenha emitido qualquer reclamação quanto à imaginária violação  
do tratado de cooperação mútua.
63.  Oportuno  lembrar  que  o  descumprimento  de  compromissos  
internacionais geram direitos às Entidades de Direito Internacional lesadas  
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e  não,  por  evidente,  a  terceiros. Cabe,  portanto,  aos  Estados  partes  a  
reclamação.  A  ausência  de  qualquer  reclamação  das  autoridades  
canadenses  acerca  da suposta violação é  um sinal  que não há violação  
nenhuma.”
(grifos nossos)

Tal  posicionamento  foi  plenamente  ecoado pelo  egrégio  Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, sendo que, ao indeferir a liminar postulada nos autos 

de  Habeas  Corpus  nº  5023642-74.2014.404.0000,  o  Desembargador  Federal  João 

Pedro Gebran Neto consignou:

“Vale  lembrar  que  se  trata  de  quebra  de  sigilo  referente  às  mensagens  
trocadas pelo investigado CARLOS HABIB CHATER através  do aplicativo  
Blackberry Messenger (BBM),  relacionadas a terminal cuja prestadora do  
serviço tem sede em território nacional. Não se cuida, e tal circunstância é  
fundamental para solver a questão, de mensagens trocadas pelo investigado e  
vinculadas a terminal localizado no Canadá.
(...)
Não são incomuns as interceptações telemáticas em que as diligências tenham  
de ser feitas junto a empresas com sede em outros países, em geral porque o  
armazenamento  de  dados  ocorre  fora  do  território  nacional,  sem  que  tal  
procedimento represente nulidade na obtenção da prova.
Os  acordos  internacionais  em  matéria  jurídica  penal  têm  como  foco  a  
mútua cooperação  entre  os  Estados,  de  modo a  facilitar  a  apuração  de  
crimes  que  extrapolam  fronteiras,  e,  sob  essa  ótica,  não  seria  razoável  
transformá-los em obstáculo na apuração de ilícitos penais, ferindo a sua  
própria essência.
Nessa  linha,  nada  obstante  as  ferramentas  colocadas  à  disposição  pelo  
Decreto  6.747/2009,  que  promulgou  o  Tratado  de  Assistência  Mútua  em  
Matéria  Penal  entre  o  Governo  da  República  Federativa  do  Brasil  e  o  
Governo do Canadá, não há ilegalidade no recebimento de informações por  
outros meios, em especial quando a ordem de quebra de sigilo destina-se à  
empresa  prestadora  de  serviço  situada  em  território  nacional  brasileiro,  
cujas  informações  estão  nos  servidores  de  armazenamento  em  outro  
território.”4

(grifos nossos)

Não bastasse isso, o Superior Tribunal de Justiça também indeferiu 

liminar em Habeas Corpus a ele submetido com idêntico pedido (HC 310.113).

Diante de tal quadro, fazem-se os seguintes destaques:

4 Vale ressaltar que em julgamento final, o tribunal não conheceu do Habeas Corpus pelo fato de o 
remédio constitucional ter sido utilizado para discutir questão que não havia sido submetida ao 
juízo de primeiro grau e também por reconhecer ausência de legitimidade do investigado que não  
foi objeto de da ordem judicial e não demonstrou o prejuízo que lhe teria sido causado por ela.
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a.  Tratou-se  de  procedimento  de  interceptação  telemática  de 

mensagens  trocadas  entre  pessoas  residentes  no  Brasil,  tendo  por  objetivo  a 

investigação de crimes consumados em território brasileiro. Não envolveu, portanto, 

em nenhum momento, discussão sobre interesse jurídico estrangeiro que pudesse ser 

submetido à jurisdição de outro país.

b. De acordo com a linha cronológica apontada pela própria defesa, 

o primeiro pedido pela quebra de sigilo telemático do sistema Black Berry Messenger 

– BBM, deu-se em 20/08/13 (evento 31 dos autos 5026387-13.2014.404.7000), sendo 

que a respectiva decisão, após esclarecimentos, ocorreu no dia seguinte.

Consoante consulta e site de fontes abertas5, na data de tais pedidos 

a Black Berry já havia há muito instituído seus serviços no Brasil, e por consequência 

se  submetido  à  legislação  e  jurisdição  brasileiras,  por  intermédio  da  Black Berry 

Serviços de Suporte do Brasil Ltda., criada em 22 de outubro de 2004.

Nesse sentido, constou da já referida decisão emanada pela Corte 

Especial  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  na  Questão  de  Ordem no  Inquérito  nº 

784/DF:

“Não se pode admitir que uma empresa se estabeleça no país, explora o  
lucrativo serviço de troca de mensagens por meio da internet – o que lhe é  
absolutamente lícito – mas se esquive de cumprir as leis locais.
Remeter  o  Poder  Judiciário  Brasileiro  à  via  diplomática  para  obter  tais  
dados  e  afrontar  a  soberania  nacional,  sujeitando  o  Poder  Estatal  a  
inaceitável tentativa da empresa em questão de se sobrepor às leis pátrias,  
por  meio  de  estratagemas  de  política  empresarial,  sabe-se  lá  com  qual  
intenção”.

c. Dessa forma, tratando-se de investigação de crimes cometidos por 

brasileiros em solo nacional, e de ordem judicial destinada a empresa já regularmente 

instituída no Brasil, não há que se falar na necessidade de Cooperação Internacional, 

tratando-se, ao revés, de cumprimento direto de ordem judicial a encargo da empresa 

responsável.

5 Disponível em:  <https://www.jucesponline.sp.gov.br/Pre_Visualiza.aspx?
nire=35219449359&idproduto=;>. Consulta em 25/06/2015.
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Tal aspecto é reconhecido pacificamente pela própria  Research in  

Motion (RIM), que em nenhum momento questionou o procedimento adotado nos 

autos ou se opôs ao cumprimento da ordem judicial emanada da autoridade brasileira. 

d. De se observar, ademais, que a Cooperação Jurídica Internacional 

é  mecanismo de  colaboração instituído  sob a  égide  do  princípio  da  solidariedade 

internacional. Destina-se, portanto,  a possibilitar o mútuo auxílio entre países para a 

elucidação  de  delitos  que  ambos  consideram  relevantes  dentre  do  panorama 

internacional.

Nesse sentido, vale destacar que o mesmo Canadá é signatário da 

Convenção  das  Nações  Unidas  contra  a  Corrupção  (Convenção  de  Mérida), 

manifestando  inequívoco  interesse  em  colaborar  com  a  repressão  internacional  a 

delitos como aqueles pelos quais os defendentes se veem processados. Absolutamente 

paradoxal, portanto, que a defesa pretenda utilizar o mecanismo para dificultar, se não 

obstar, a investigação de atos de corrupção.

e. Em  suma,  a  pretensão  da  defesa  é  questionar,  com  base  em 

tratado internacional envolvendo país que em momento algum manifestou sentimento 

de  ter  sido  ferido  em  sua  soberania  (Canadá),  o  cumprimento  de  uma  decisão 

emanada  de  autoridade  judicial  brasileira  que  foi  espontaneamente  acatada  por 

empresa que funciona no país, em relação a crimes e pessoas residentes no Brasil.

Nesse ponto, deve-se destacar que mesmo na hipotética situação de 

uma  empresa  estrangeira  acatar  e  cumprir  decisão  de  juiz  brasileiro  não  haveria 

qualquer prejuízo à defesa. Quem poderia se opor ao cumprimento da decisão seria a 

própria empresa e quem poderia reclamar violação de soberania seria o respectivo 

estado estrangeiro. Quedando-se ambos silentes ou manifestando concordância, não 

há qualquer questionamento a ser feito.  Com a devida vênia,  no entendimento do 

Ministério Público Federal a irresignação dos réus nesse ponto decorre de equivocada 

interpretação do instituto da Cooperação Jurídica Internacional, que não serve como 
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inafastável mecanismo de autenticação da prova, conforme será explanado de maneira 

mais detida no item seguinte.

f.  Sem prejuízo disso, não há nos autos qualquer demonstração de 

que  as  informações  tenham  sido  solicitadas  diretamente  ao  órgão  estrangeiro  da 

Blackberry.

g. Do exposto, sintetiza-se que: 1) tratou-se da obtenção de dados 

relacionados a delitos praticados por brasileiros, em solo nacional, e armazenados por 

empresa  legalmente  constituída  no  Brasil,  sujeita  portanto  às  leis  e  autoridades 

brasileiras,  não  havendo  necessidade  de  formal  pedido  de  Cooperação  Jurídica 

Internacional;  2)  não  houve  violação  ou  afastamento  de  direitos  de  qualquer 

estrangeiro e da soberania canadense, e 3) a empresa destinatária da ordem judicial e 

o  governo  canadense  em  momento  algum  manifestaram  discordância  do 

procedimento  adotado,  sendo  paradoxal  que  os  réus  pretendam  se  valer  de 

instrumento tendente a facilitar a repressão internacional a crimes (notadamente de 

corrupção) para obstaculizar sua persecução; 

1.1. Cadeia de custódia da prova. Importação deturpada da 

doutrina americana. Subtema do tema “autenticação da prova”. Regularidade 

da prova também neste ponto

A defesa  pretende fazer  crer  que  o  procedimento  de  Cooperação 

Jurídica  Internacional  serviria,  no  caso,  como  elemento  de  controle  da  prova 

produzida, inclusive quanto à sua veracidade. O que alega, em outras palavras, é que 

se trata de procedimento que assegura a cadeia de custódia da prova, garantindo-lhe 

autenticação.

Em que pese já se tenha demonstrado que no caso em comento não 

há que se falar em produção de prova por Cooperação Jurídica Internacional, pela 

eventualidade vale destacar que, ainda que, ainda que fosse o caso, não haveria que se 

questionar a veracidade da prova juntada aos autos.
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Isso porque a alegação de que a ausência de tramitação da prova 

pelas autoridades centrais implicaria falta de confiabilidade da prova está a importar 

deturpadamente  dos  Estados  Unidos  o  conceito  de  cadeia  de  prova,  dando-lhe 

contornos que não seriam aceitos em solo americano e conferindo-lhe uma rigidez tal 

que tornaria praticamente toda prova real ou documental imprestável.6

A cadeia de custódia da prova consiste na sequência da transmissão 

da posse da evidência. A comprovação da cadeia de custódia, dirigindo-se sobre os 

diferentes elos da corrente, tem como fim assegurar a integridade da prova a partir do 

rastreamento da cadeia cronológica de sua posse pelos agentes que com ela tiveram 

contato.  A demonstração  da  cadeia  de  custódia  entra  no  contexto  do  estudo,  nos 

Estados  Unidos,  da  evidência,  como  uma  das  possíveis  técnicas  utilizadas  na 

autenticação da prova. Isto é, o estudo da cadeia de custódia é um subtema do tema 

“autenticação da prova”.

O problema da autenticação da prova reduz-se a uma questão: É este 

item  de  evidência,  esta  prova,  o  que  o  proponente  diz  que  é?  O  detalhe  da 

autenticação é encontrar um padrão (standard) pelo qual o proponente pode provar 

que o item é o que ele diz que é. Assim, por exemplo, a promotoria tem que provar 

que a faca mostrada aos jurados é a mesma que foi encontrada na cena do crime, ou 

que o extrato bancário do investigado é realmente o extrato de sua conta bancária. 

O art.  901(a) do  Federal Rules of Evidence dos EUA (FRE)7 -  o 

FRE é uma espécie de código sobre provas, comum ao processo penal e civil federais 

americano – prevê que a autenticação é um processo lógico que se satisfaz a partir de 

6 Sobre o tema da cadeia de custódia, já tivemos a oportunidade de escrever academicamente boa 
parte  do que está  reproduzido aqui,  no seguinte texto,  firmemente embasado em estudos sobre 
teoria  geral  da  prova  e  na  abordagem  da  cadeia  de  custódia  em  seu  berço  norte-americano:  
DALLAGNOL,  Deltan  Martinazzo.  CAMARA,  Juliana  de  Azevedo  Santa  Rosa.  A cadeia  de 
custódia da prova no processo penal.  In:  SALGADO, Daniel de Resende. QUEIROZ, Ronaldo 
Pinheiro de (coordenadores). A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. No prelo, 2015.

7 Rule 901. Authenticating or Identifying Evidence
(a) In General. To satisfy the requirement of authenticating or identifying an item of evidence, the  
proponent must produce evidence sufficient to support a finding that the item is what the proponent  
claims it is.
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evidência suficiente a apoiar uma conclusão de que o item em questão é o que o 

proponente alega que ele é. Existem vários exemplos, dados pelo próprio FRE, de 

elementos que satisfazem a exigência de autenticação, como o depoimento de uma 

testemunha dizendo que o item de prova é o que se alega ser, o testemunho de alguém 

que conhece a escrita de uma pessoa como prova de que emanou de tal pessoa, a 

identificação de características distintivas de um certo item de prova etc.8 

O juízo para se concluir acerca da autenticidade da prova, portanto, 

é um juízo feito, com base em livre evidência e convicção, a fim de atestar que algo é 

o que a parte afirma que é. Na formação desse juízo – que nos Estados Unidos, berço 

da noção de autenticação, é de preponderância de evidência (50%), o que não pode ser 

acriticamente importado para o Brasil, onde não distinção entre o papel do juiz e do 

júri nos moldes como lá existe  9 – podem ser tomadas por base, inclusive, provas 

circunstanciais, como características dos itens e aquilo que ordinariamente acontece, 

isto  é,  prova  indutiva  consubstanciada  naquilo  que ordinariamente  acontece  e  nas 

máximas da experiência.

A comprovação da cadeia de custódia é um dos possíveis métodos 

para autenticar a prova e possui relevância como tal  no caso de certos objetos de 

autenticação  que  são  os  itens  fungíveis.  Para  itens  infungíveis,  o  processo  de 

autenticação é mais simples, devido à sua individualidade, até mesmo dispensando a 

demonstração da cadeia de custódia.  Isso é bastante lógico – como é o direito de 

evidência americano em geral, o qual, fulcrado em lógica e filosofia, está anos-luz à 

frente do germânico-continental. 

8A regra segue o mesmo padrão do art. 104(b) do FRE, que dispõe sobre casos em que a relevância da  
prova que depende de um outro fato. Segundo o art. 104, quando a relevância da evidência depende da  
prova de outro fato, deve ser apresentada prova suficiente que apoie a conclusão de que tal fato existe. 
Essas duas regras tratam de “relevância condicional”. Com efeito, a faca apresentada no júri como 
arma do crime só é relevante como prova caso se possa demonstrar primeiramente que essa foi a arma 
encontrada  na  cena  do  crime,  e  não  outra  faca  ou  um revólver.  A Suprema  Corte  dos  EUA,  ao  
interpretar o art. 104(b) do FRE, concluiu,  em Huddleston v. United States (485 U.S. 681, 688, 1998), 
no sentido de que, no processo de autenticação, deve-se produzir evidência suficiente a permitir um 
juízo de razoabilidade, pela preponderância da evidência, de que o item é o que se alega ser. Contudo, 
essa prova preliminar só é feita nos EUA porque lá existe uma repartição de funções entre juiz togado e 
júri, cabendo ao juiz filtrar as provas que são apresentadas aos jurados, devendo afastar aquelas que 
não são consideradas relevantes. Contudo, qualquer falha na cadeia de custódia deve ser examinada 
pelo prisma de peso da prova, dentro de sua valoração, e jamais de ilicitude.
9 Ver nota anterior.
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Para que se prove, por exemplo, que uma arma apresentada diante 

do júri é a mesma que foi apreendida quando de flagrante por homicídio e a mesma 

que foi periciada como sendo a usada no crime, basta a menção ao número de registro 

da arma. Essa arma percorreu um caminho por repartições públicas nas quais vários 

agentes tiveram contato com ela. Mesmo assim, dispensa-se a comprovação da cadeia 

da sua custódia porque a arma tem características que a identificam, como número de 

registro. Se o agente policial que efetuou a apreensão da arma anotou o seu número de 

registro e se o perito que realizou os testes nela registrou a numeração da arma, esta 

evidência (a sua numeração) é suficiente para a sua autenticação.

Outro caso que pode ser citado é o de documentos certificados, mas 

separados, como extratos bancários enviados por um banco. Geralmente os extratos 

bancários são autenticados a partir de um papel à parte de outros papéis (extratos, no 

caso),  dizendo  que  estes  são  autênticos  (normalmente  a  linguagem  é  mais  lata, 

afirmando,  por  exemplo,  “em  resposta  ao  ofício  tal,  encaminho  os  documentos 

solicitados da conta de Fulano”). Ou, ainda, a partir de uma carta do banco apenas 

enviando os papéis, com o timbre de identificação da instituição financeira.  Basta, 

assim, para  que  os  extratos  sejam  considerados  autênticos,  uma  carta  do  banco 

encaminhado-os.

Situação  diversa  é  a  que  envolve  itens  fungíveis,  tal  como  um 

pacote de droga apreendido, porque as drogas de mesma espécie são muito parecidas. 

Como comprovar  que  certo pacote  de droga que foi  apreendido em uma busca e 

apreensão executada em dada residência em virtude de uma operação é o mesmo que 

foi  periciado,  ainda  mais  quando  foram apreendidos  pacotes  similares  em outras 

residências? Quando a droga é apreendida,  deve ser embalada (se já não estiver), 

lacrada e identificada. Esse recipiente pode passar por várias pessoas. Contanto que a 

integridade  do  recipiente  seja  mantida,  mediante  aposição  de  lacre,  é  possível 

razoavelmente concluir  que  a  droga  ali  acondicionada  é  a  mesma  que  foi 

originalmente apreendida. Nestas hipóteses é que ganha destaque a comprovação da 

cadeia de custódia. Observe-se que a cadeia de custódia não é uma garantia absoluta. 
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Nada impede que alguém que apreendeu a droga, um perito, um gestor de depósito, 

ou outra pessoa por cujas mãos ela passou a adultere. 

Como afirmado, a cadeia de custódia é uma técnica de autenticação 

de  evidência,  a  partir  da  qual  se  pode formar  um juízo  de  razoabilidade  sobre  a 

autenticidade da prova. Ela é um elemento, dentre outros, que aponta para um juízo 

sobre  algo.  Não  comprova  o  “algo”  em  si.  Isso  implica  que,  mesmo  com  a 

comprovação da cadeia de custódia, não se pode ter uma certeza absoluta acerca da 

prova. No caso da droga, como dito, ainda que se comprove a cadeia de custódia do 

item, não se pode dizer que a droga não tenha sido adulterada até ser apresentada 

como evidência em um processo. Ela pode ter sido substituída pelo próprio perito, por 

exemplo. Pode-se cogitar que o perito era amigo íntimo do investigado e trocou a 

cocaína por açúcar. O perito, enquanto agente integrante da própria cadeia de custódia 

e responsável por abrir o recipiente que continha a droga, pode substituí-la e fechar 

novamente  o  recipiente,  atestando  que  o  item  ali  contido  é  o  mesmo  que  foi 

apreendido e enviado para ele, quando, no caso, já não era. No caso dos documentos 

bancários, o emissor dos documentos, ou o gerente de banco, ou o carteiro, ou ainda o 

serventuário  da  Vara  pode  substituir  documentos,  trocando  parte  dos  extratos 

verdadeiros por extratos falsos, com o fim de incriminar ou inocentar o suspeito. No 

caso do revólver, o perito ou o policial que atuou na cena do crime podem trocar o 

número do registro da arma, ou esta pode sofrer adulteração.

O caso da substituição da droga dado como exemplo é baseado em 

situação real. Trata-se do caso do escândalo do Massachusetts State Crime Lab. Neste 

caso, um analista do laboratório criminal de Massachusetts foi acusado de falsificar 

resultados de cerca de 34 mil testes periciais. Nestas análises, a cadeia de custódia da 

prova foi mantida intacta,  tanto que vários réus, centenas,  foram condenados com 

base nessas evidências, mas o fato provocou a soltura deles.10

As hipóteses de adulteração são infinitas.  Caso nos apoiemos em 

elucubrações  sem quaisquer  indicativos  concretos,  duvidaremos  de  tudo  e  jamais 

10 Mais sobre o caso pode ser conferido em http://www.npr.org/2013/03/14/174269211/mass-crime-
lab-scandal-reverberates-across-state.
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chegaremos a lugar algum, quer em processos, quer em nossas vidas. Por isso é que 

existe uma presunção relativa, na teoria geral da prova (que também aplicamos na 

ordinariedade de nossas vidas), de regularidade da evidência. Por isso também é que 

Malatesta, já no final do século XIX, no seu célebre “A lógica das provas em matéria 

criminal”,  falava  em  “presunção  de  veracidade  das  coisas”  e  de  “identidade 

intrínseca” ou de “genuinidade das coisas”. 

Segundo  o  mestre,  “ordinariamente  as  coisas  são  aquilo  que 

parecem ser”, “sob a fé da experiência comum”. Para Malatesta,  “por esta mesma 

presunção de genuinidade,  crê-se,     antes     de     qualquer     outra     prova,     que     uma     coisa   

não     tenha,     quanto     ao     seu     modo     de     ser,     ao     local     e     ao     tempo,     sido     maliciosamente   

falsificada     pela     mão     do     homem;     pois,     geral     e     ordinariamente,     as     coisas     se   

apresentam     sem     maliciosas     falsificações,     isto     também     sob     a     fé     da     experiência   

comum. Assim, o punhal que se apresenta manchado de sangue, presume-se assim  

por condições particulares em que naturalmente foi encontrado, quer pelo uso que  

dele  fez  o  proprietário,  quer  por  um  evento  casual,  não  tendo  sido  assim  

maldosamente adulterado pela mão do homem, com o fim de enganar com aquela  

aparência. Assim, pois, o veneno encontrado no armário de um indivíduo que tem a  

sua chave, presume-se ter sido por ele ali colocado, e não dolosamente introduzido  

pela obra maliciosa de outrem. Estas     duas     presunções     das     coisas,     que     chamamos     de   

identidade     intrínseca     e     extrínseca,     têm     a     máxima     importância.     Sem     elas,     o     espírito   

humano     sentir-se-ia     condenado     a     vaguear     num     grande     vácuo     de     sombras     e     ficções.   

(…)  Nada     mais     restaria,     pois,     ao     pensamento     humano,     que     enclausurar-se     na   

solidão     da     sua     consciência,     para     duvidar     de     tudo     e     de     todos.”  11 (grifos nossos)

Transportando a afirmação de Malatesta  para a  realidade atual  e, 

mais particularmente, para o caso concreto em questão, temos que presumir, ausentes 

provas ou indícios em contrário, que  o teor dos diálogos registrados em mensagens 

BBM são exatamente o que aparentam ser. Há uma série de indicativos nesse sentido 

e não há qualquer indicativo em contrário. Não há qualquer suspeita de parcialidade 

das autoridades ou pessoas envolvidas em sua disponibilização, nem de que existam 

11MALATESTA, Nicola Framarino. A lógica das provas em matéria criminal. 1 ed. Campinas: Russel, 
2009, p. 554-555.

44 de 275



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA

interesses escusos em falsificar dados. Pelo contrário, os dados foram disponibilizados 

pela própria operadora do serviço e juntados aos autos pela polícia federal, sendo que 

atos de agentes públicos se revestem de presunção de legitimidade. Mais ainda, caso 

houvesse  adulteração  do teor  dos  diálogos,  seriam os  réus  facilmente  capazes  de 

constatá-los e contestá-los, o que, contudo, não fizeram. Nenhuma incongruência foi 

apontada, de modo específico, por qualquer dos réus, o que é mais um indicativo da 

fidedignidade  da  prova.  Some-se  a  isso  o  fato  de  que  a  instrução  processual, 

notadamente  com  a  oitiva  dos  réus  e  dos  próprios  acusados,  possibilitou a 

confirmação da prova.

Ademais, mesmo nos casos em que a cadeia de custódia se faça 

relevante (casos de itens fungíveis), eventual problema na sua higidez é resolvido 

como  questão  de  peso  (valoração  da  prova)  e  não  de  validade. Assim,  o 

rompimento  na  demonstração  da  cadeia  de  custódia  em  uma  das  suas  conexões 

(links), ainda que gere grave lacuna, não ensejará a inadmissibilidade da prova, desde 

que, ainda assim, seja satisfeito o juízo razoável de sua autenticação. É o que afirma 

George Fisher, renomado autor americano sobre evidência:

“As you already know, however, a chain of custody nee not be perfect.  The 
final arbiter of authentication is Rule 901(a), and it demands only that the  
chain  of  custody  be  good enough 'to  support  a  finding that  the  matter  in  
question is what its  proponent claims'. The absence of  one or more of  the  
exhibit´s custodians will not always – or even usually – keep out the evidence.  
As Mueller and Kirkpatrick write, 'although serious gaps may raise enough  
doubt to require exclusion, a break in the chain is  not necessarily fatal  to  
admissibility...' Mueller & Kirkpatrick, Evidence §9.5, at 1004 (3d ed. 2003).  
The usual slogan is that as long as the chain is strong enough to satisfy Rule  
901(a),  any defect goes to weight, not admissibility”12 - sem destaques no 
original.

Recordando, o sistema de “admissibilidade” de provas americano, 

que segue o standard de preponderância de evidência (i.e., 50% de probabilidade)13, 

existe apenas em função da divisão de papeis entre juiz togado e júri, e da especial 

função do juiz togado de filtrar as provas que serão apresentadas ao júri, a fim de que 

não sejam apresentadas a leigos evidências que podem ser de diminuta relevância e 
12 George Fisher, Evidence, 2nd edition, Foundation Press, 2008, p. 808.
13 Ver nota de rodapé acima, abordando o caso Huddleston v. United States (485 U.S. 681, 688, 1998), 

julgado pela Suprema Corte Americana.
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ensejar confusão ou dilação do julgamento. Satisfeito o requisito de preponderância 

de prova, qualquer questão no tocante à prova diz respeito a peso. Como no Brasil não 

há sentido que o juiz filtre de si mesmo as provas a analisar, e da circunstância de que 

não  é  leigo,  cabe  ao  juiz  analisar,  quanto  a  toda  e  qualquer  prova,  seu  peso  e 

relevância no momento da sentença.

Tomando  em  conta  que  a  noção  de  “cadeia  de  custódia”  foi 

importada do direito anglo-saxão; tendo sido feitas essas considerações acerca dos 

contornos e extensão do tema; e adotando como paradigma o modelo estadunidense, 

que trata as evidências como disciplina à parte no Direito digna de especial atenção, 

inclusive regrada por codificação própria (o FRE), pode-se aprofundar a análise da 

situação vertente.

A  prova  da  cadeia  de  custódia  não  é  evidência  relevante  para 

“autenticar”  o objeto  em discussão,  isto  é,  para  demonstrar  que eles  são o que a 

acusação  afirma  que  eles  são  –  registros  de  mensagens  BBM  trocadas  entre  os 

interlocutores identificados. Vale o mesmo raciocínio que se mostrou acima quanto ao 

tratamento da autenticação de documentos bancários nos EUA,  ou de uma arma de 

fogo  apreendida.  Lá,  uma  simples  carta  do  banco  enviando  extratos  bancários  é 

suficiente para autenticar estes extratos,  assim como o número de identificação da 

arma. Não se exige que cada pessoa que tenha tido contato com os extratos ou com a 

arma  elabore uma certidão ou aponha uma observação no sentido de que aqueles 

dados são íntegros. É dessa forma que funciona também no Brasil, aliás.

Os  métodos  de  colheita  e  acautelamento  de  dados  pela  empresa 

Research in Motion (RIM) tocam à própria produção da prova, presumindo-se, pelo 

princípio  da boa-fé,  com aplicação probatória,  como princípio  geral  do direito  de 

âmbito nacional e internacional, bem como pela presunção da regularidade da prova, 

que os dados enviados são íntegros e autênticos, correspondendo aos que efetivamente 

foram colhidos.  A recepção  dos  documentos  no  Brasil  e  sua  juntada  a  autos  de 

procedimentos  eletrônicos  foi  realizada  por  autoridades  cujos  atos  são dotados  de 

presunção de validade e veracidade. Assim, o procedimento adotado na produção da 
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prova é apto a  permitir  um juízo de razoabilidade no sentido da autenticidade da 

prova, isto é, de que ela é o que a acusação afirma que ela é. 

Não  bastasse  isso,  as  defesas  colocam em dúvida  a  higidez  dos 

dados  trazendo  à  luz  tão  somente  a  alegação  da  não  comprovação  da  cadeia  de 

custódia da prova, mas não trazem sequer um dado que afaste ou sequer coloque em 

dúvida  a  integridade  da  prova  apresentada  em  Juízo.  E  a  simples  proposição 

argumentativa de que não houve comprovação da cadeia de custódia não se presta 

para fins de questionar evidência produzida. Fosse o contrário, nenhuma prova seria 

considera hígida. A consideração de fatos negativos no processo de autenticação de 

uma prova e a exigência de seu afastamento levaria ao regresso infinito, pois infinitos 

são os argumentos negativos que poderiam ser suscitados um após outro a partir de 

um argumento primordial.  Seria  o  Ministério  Público obrigado a sempre produzir 

infinitas e inviáveis provas de fatos negativos, como ausência de tortura, a ausência de 

fraudes documentais, a ausência de atos irregulares da serventia do juízo, a ausência 

de atos irregulares da polícia, e assim por diante. Como demonstram as mais recentes 

autoridades  em  evidência  no  mundo,  as  hipóteses fáticas  são  sempre  infinitas, 

debruçando-se as partes e o juízo apenas sobre as mais prováveis.

Ilustre-se  com  o  caso  de  prova  testemunhal.  Quando  uma 

testemunha comparece em Juízo para ser ouvida, como saber que a pessoa que se 

apresentou é quem diz ser? Como provar que aquela pessoa não é a irmã gêmea da 

testemunha real,  que já faleceu? Como saber se o documento não era falsificado? 

Como saber se não houve conluio com serventuário? Como pode o novo juiz que 

chegou à comarca ou subseção saber que o depoimento que vê no papel não foi uma 

farsa, com ou sem a participação de autoridades que atuaram anteriormente? Contudo, 

a  identificação  da  testemunha  é  feita,  comumente,  pela  simples  apresentação  de 

documento pessoal, como RG. Se a pessoa apresentou o RG ao depor sobre um fato, 

presume-se que o seu depoimento é “autêntico” no sentido de que aquela pessoa é 

quem diz ser. Mas isso não afasta com certeza a possibilidade de que não seja. As 

hipóteses, como dito, são infinitas. Pode ser que a testemunha seja a irmã gêmea da 

pessoa que foi  convocada e que tenha apresentado em Juízo RG falsificado. Esse 
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argumento,  sem  qualquer  indício  ou  comprovação,  é  valido  para  invalidar  o 

testemunho? Não. Ele não passa de “palavras ao vento”, justamente porque não é apto 

a afastar aquele juízo de razoabilidade referido acerca da higidez do depoimento. É 

claro que a situação seria diferente se houvesse qualquer indicativo ou base para se 

supor que o RG era falso, ou que a testemunha tem um irmão gêmeo, ou que mente a 

respeito de quem diz ser. Essa situação dada ilustra bem que a simples alegação da 

não  comprovação  da  autenticidade  do  RG  apresentado  e,  consequentemente,  da 

inautenticidade da prova testemunhal, não é apta a afastar a autenticidade da prova. 

Caberia, portanto, à defesa produzir evidência, ainda que mínima, da 

existência  do  fato  que  afetaria  a  prova.  As  defesas  que  se  insurgiram  contra  a 

produção da prova não trouxeram qualquer elemento a afastar a conclusão exposta no 

sentido  da  sua  higidez  e  integridade.  Não  trouxeram  provas  ou  indícios  de 

inautenticidade dos diálogos, que aliás, sequer afirmaram.

A  se  considerar  o  que  cogitado  (mas  em  nenhum  momento 

comprovado)  pelas  defesas,  poderia  ter  havido  a  alteração  de  algum  dos  dados 

contidos nos documentos apresentados durante o trâmite da prova entre a empresa 

fornecedora e os órgãos governamentais que com ela tiveram contato. Mas por que 

isso seria feito? Quem teria interesse em fazê-lo? Como as defesas se insurgem contra 

a prova, colocando-a sob suspeita, creem que alguém teria interesse em prejudicar 

algum réu. Mas quem? Algum funcionário da  Research in Motion? Algum policial 

federal? Pode até ser que sim. Tudo é possível. E que algum deles inclusive tenha 

alterado  algum  dado.  Não  é  impossível,  inclusive,  sob  prisma  empírico, 

filosoficamente  falando  (por  amor  à  argumentação),  que  algum  alienígena  com 

avançados poderes tenha vindo à terra e adulterado provas ao longo do processo sem 

que o percebamos. Mas se indaga: é razoável crer nisso? É isso provável? Diante da 

ausência de qualquer evidência trazida pelas defesas nesse sentido, a resposta é não. 

Possibilidade lógica não implica probabilidade empírica. E probabilidade é matéria de 

indução, isto é, do que ordinariamente acontece. E, assim como ordinariamente não se 

espera  uma  atuação  alienígena  ou  sobrenatural,  também  se  pode  afirmar  que 

ordinariamente agentes públicos não falsificam provas, arriscando seus empregos e 

48 de 275



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA

salários,  ainda  mais  quando  não  há  qualquer  interesse  ou  benefício,  real  ou 

conjecturável, em fazê-lo.

O argumento da defesa é, portanto, mera conjectura, destituído de 

qualquer  base  empírica  idônea  e,  mais,  contra  base  empírica  indutiva  idônea, 

consistente naquilo que ordinariamente acontece, e princípios jurídicos consagrados, 

como da boa fé e a presunção relativa de regularidade das provas.

Por fim, deve-se ainda observar que caso as defesas suspeitassem da 

ilicitude das provas coligidas – por exemplo, que foram forjadas ou corrompidas – 

deveriam ter suscitado, no momento oportuno, o respectivo incidente de falsidade, o 

que não foi feito, recaindo neste aspecto preclusão. 

2. Da alegada nulidade das diligências de busca e apreensão

Parte das defesas defende que presentes diversas irregularidades na 

busca e apreensão determinada e efetuada em relação à ENGEVIX, em desrespeito às 

normas processuais instituídas no artigo 240 e seguintes do CPP, de forma a, em seu 

entendimento, prejudicar a credibilidade das provas colhidas e sua licitude, na forma 

do artigo 157 do Código de Processo Penal.

Nesse  sentido,  alegam  basicamente:  i)  que  as  decisões  que 

determinaram as buscas e apreensões nos autos 5073475-13.2014.404.7000 (eventos 

10 e 18) são carentes de fundamentação, deixando de declinar a necessidade concreta 

da medida nos locais que indica; ii) que a descrição dos objetos a serem apreendidos 

foi  exaustiva  na  decisão  judicial,  mas  os  mandados  expedidos  não  indicaram  os 

motivos  e  finalidade  da  medida,  pelo  que  ocorreu  a  apreensão  de  computadores 

pessoais e telefones celulares não abarcados pela ordem e sem relação com os fatos 

investigados;  iii) que  não  há  fundamentação  jurídica  explícita  e  específica  que 

justifique  a  apreensão  dos  equipamentos  computacionais  e  de  telefonia  celular 

pessoais,  bem  como  de  documentos  no  setor  jurídico  da  empresa,  sendo  que  a 

genérica menção aos crimes sob apuração no mandado não supre tal necessidade; iv) 
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que o auto circunstanciado de busca e apreensão referente à empresa Engevix tem 

graves defeitos quanto à descrição dos itens arrecadados, sobretudo em virtude de 

referências  genéricas  que  não  permitiriam  a  correta  identificação  de  cada  item 

apreendido  e  ausência  de  correspondência  com  os  elementos  efetivamente 

arrecadados;  v) que não foram apostos lacres na maioria dos materiais apreendidos, 

prejudicando sua incolumidade e confiabilidade.

Como já teve a oportunidade de destacar esse juízo (evento 150), a 

decisão  de  busca  e  apreensão  foi  longamente  motivada.  O  que  fez  a  defesa  foi 

simplesmente  desconsiderar  toda  a  fundamentação  lançada  quando  da  análise  da 

decretação  da  prisão  preventiva  dos  então  investigados  e  que  constituiu  também 

fundamento da busca e apreensão. Ora, tratando-se ambas de medidas cautelares e 

fazendo referência aos mesmos fatos delitivos, é evidente a razão e possibilidade de 

servirem-se da mesma fundamentação. Nesse sentido, a título meramente ilustrativo, 

vale  transcrever  trecho  da  decisão  que  traduz  fundamentação  de  cautelaridade  à 

instrução penal  e  demonstra  a  necessidade  tanto  da  busca  e  apreensão quanto  da 

prisão preventiva por risco à instrução processual:

“(…) 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  
nos 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.

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,  
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forçoso  reconhecer que integridade das provas  e do restante  da instrução  
encontra-se em risco sem uma contramedida. (...)” (trecho da decisão judicial  
acostada ao evento 10 dos autos 5073475-13.2014.404.7000).

O fato de os endereços das buscas corresponderem às residências 

dos  investigados  ou  das  empresas  por  eles  controladas  e  envolvidas  no  contexto 

delitivo  longamente  narrado  na  decisão  é  mais  do  que  suficiente  para  embasar  a 

indicação de tais locais para a efetivação da medida. 

Igualmente clara, suficiente e legal a fundamentação que estendeu a 

busca ao setor jurídico da empresa. Como bem consignou o magistrado no evento 18, 

dos autos 5073475-13.2014.404.7000,  é bastante razoável que documentos e outros 

elementos de prova relacionados aos crimes então investigados fossem localizados no 

referido setor, sendo a apreensão totalmente permitida na forma do artigo 243, § 2º do 

Código de Processo Penal.

Ao contrário do que afirma a defesa, a descrição dos objetos a serem 

apreendidos  não  foi  exaustiva  na  decisão  judicial  e  respectivo  mandado,  e  nem 

necessita  sê-lo,  por  uma questão  tanto  lógica  quanto  jurídica.  Nesse  sentido,  vale 

destacar as decisões do Superior  Tribunal  de Justiça selecionadas por PACELLI e 

FISCHER:

“243.1.  […]  O mandado  de  busca  deve  conter  a  indicação  mais  precisa  
possível do local da busca, os motivos e fins da diligência e ser emanado de  
autoridade competente, conforme determinação legal. Todavia, sedimentou-se  
o entendimento jurisprudencial de que a exatidão exigida para o mandado é  
aquela aferível levando-se em conta o contexto dos fatos delituosos e os dados  
disponíveis de investigação que são apresentados ao magistrado […]  4. A  
condição de advogado, por si só, não elide a possibilidade de cumprimento de  
mandado de busca e apreensão feito em escritório de advocacia quando os  
fatos  que  justificarem  a  medida  lastrearem-se  em  indícios  de  autoria  e  
materialidade da prática de crime. […] 6. Habeas Corpus não conhecido.  
(Habeas  Corpus  nº  204.699/PR,  STJ,  6ª  Turma,  Rel.  Min.  Og Fernandes,  
julgado em 10.9.2013, publicado no DJ em 30.09.2013).
243.1. […]  É evidente que não poderia o Magistrado, de antemão, saber  
quais provas estariam em poder dos investigados e, portanto, não poderia  
listar  precisamente  quais  delas  deveriam  ser  colhidas  na  execução  do  
mandado de busca e apreensão, mormente tendo em conta a enorme gama e  
complexidade das ilicitudes em investigação. O que a Lei processual penal  
exige  é  a  verificação  pelo  juiz  da  necessidade  da  medida  para  levantar  
elementos  de  prova,  baseada  em fundadas  razões,  como na hipótese  em  
comento. Inteligência  dos  arts.  240  e  243 do  Código  de  Processo  Penal.  
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Ausência  de  ilegalidade.  […]  Habeas  corpus  parcialmente  conhecido  e  
julgado, também em parte, prejudicado; no mais, denegada a ordem (Habeas  
Corpus  nº  59.448-SP,  STJ,  5ª  Turma,  Rel.  Min.  Laurita  Vaz,  julgado  em  
1.4.2008, publicado no DJ em 28.4.2008)”14.

O que o artigo 243 prescreve é  que o mandado deve indicar,  da 

maneira mais precisa possível, o motivo e fins da diligência e o local em que será 

realizada,  bem como respectivo proprietário/ocupante.  Como já se disse,  os locais 

foram plenamente individualizados, os motivos expostos de maneira delongada e a 

finalidade referida de maneira bastante clara, com referência aos crimes analisados na 

exposição  dos  motivos.  Transcreve-se  o  trecho  da  decisão  reproduzido  nos 

correspondentes mandados: 

“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 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).

(…)
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 específicas no mandado.” (trecho da 

14 PACELLI,  Eugênio e FISCHER,  Douglas.  Comentários  ao Código de Processo  Penal  e  Sua 
Jurisprudência.  6ª ed. São Paulo:  Atlas, 2014.  p. 490/491. Grifos nossos.  Quanto à correlação 
entre a fundamentação da decisão que decreta a medida cautelar e o respectivo mandado, pertinente  
o apontamento dos mesmos autores em comentário ao artigo 143 do Código de Processo Penal: “O 
que há de mais relevante em tais disposições é que os requisitos legais do mandado de busca e  
apreensão  devem nortear  a  fundamentação  do  magistrado  quando do  deferimento  da  medida”. 
Idem, p. 490.
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decisão  constante  do  evento  10  dos  autos  5073475-13.2014.404.7000,  
reproduzido  no  mandado  referentes  à  Engevix,  consoante  se  observa  no  
evento 25, MAND54). 

Ou seja, apesar de não haver exigência legal de que o magistrado 

faça  referência  pormenorizada  aos  bens  a  serem  apreendidos  (até  porque  não  é 

possível esse conhecimento prévio), a decisão foi tão completa e cautelosa que, além 

de  indicar  de  maneira  clara  o  motivo  e  finalidade  da  medida,  elencou  rol 

exemplificativo de objetos passíveis de apreensão, dentre os quais constava expressa 

referência a equipamentos computacionais e smartphones.

Não  há,  portanto,  que  se  falar  em  vícios  de  fundamentação  da 

decisão  e  na  forma  do  mandado  expedido  em  virtude  dela.  Da  mesma  forma, 

plenamente regular o procedimento de cumprimento efetuado pela Polícia Federal.

O auto circunstanciado de busca e arrecadação está suficientemente 

detalhado  quanto  aos  objetos  então  arrecadados,  de  acordo  com os  princípios  da 

reserva do possível e razoabilidade.  Ora, é de todo evidente que não se pode exigir, 

por exemplo, que ao localizar 7 caixas com cerca de 69 relatórios gerenciais, a polícia 

federal  proceda  a  descrição  pormenorizada  de  cada  um  deles  no  momento  de 

cumprimento da busca. 

Arrecadado o material, foi lacrado em malotes e sacos (consoante 

campo “observações” do auto circunstanciado), e levado à sede da polícia, onde, após 

conferido, foi elaborado auto de apreensão com maior detalhamento. 

Nesse ponto, dois aspectos devem ser destacados.

Primeiro  que,  como  mostrado,  não  se  identifica  qualquer 

irregularidade na produção das provas por meio da busca e apreensão questionada, 

quanto mais ilicitude caracterizada pela “violação a normas constitucionais ou legais” 

capaz  de  gerar  inadmissibilidade  da  prova  na  forma do artigo  157 do Código de 

Processo Penal. O auto circunstanciado foi lavrado na forma exigida pelo  § 7º do 
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artigo 243 do Código de Processo Civil, enquanto a lacração do material, além de 

comprovada, não teve previsão legal ou constitucional alegada pelo defendente.

Em um segundo ponto, importa destacar que o réu busca se agarrar a 

supostos  defeitos  formais  (inexistentes,  como  já  demonstrado)  sem  argumentar 

qualquer prejuízo que teria sofrido em decorrência deles. 

A identificação do material apreendido é clara e pormenorizada no 

evento 38 dos autos 5053845-68.2014.404.7000, incluindo, para além da descrição 

dos  documentos,  sua  reprodução  digital,  possibilitando  ao  defendente  pleno 

conhecimento do item que se alega apreendido e eventual contestação.

Questionam os contestantes a forma como descritos os documentos 

no  auto  circunstanciado,  mas,  ao  mesmo  tempo,  referem que  tal  auto  permitiu  a 

precisa identificação do documento apreendido e em nenhum momento questionam a 

veracidade  da  apreensão.  Por  exemplo,  o  réu  GERSON  identifica  o  Doc.  8 

mencionado na  denúncia  de maneira  inequívoca,  revolta-se  quanto  à  forma como 

descrito no auto circunstanciado da busca, mas em nenhum momento sustenta que tal 

documento não teria sido apreendido na sede da empresa ou teria sido adulterado.

Da mesma forma, questiona a confiabilidade da apreensão com base 

em suposta (e inexistente) falta de aposição de lacre, mas em momento nenhum refuta 

a veracidade de qualquer dos itens apreendidos.

Em verdade,  do  ponto  de  vista  concreto,  as  alegações  da  defesa 

quanto ao cumprimento da medida de busca e apreensão questionam a confiabilidade 

da prova com argumentos formais sobre a respectiva cadeia de custódia, à qual já se 

reportou no capítulo 1.1. Aqui, como lá, ausentes quaisquer indicativos de adulteração 

das provas, que foram colhidas por autoridade cuja imparcialidade não é posta em 

dúvida e submetidas ao contraditório judicial sem qualquer questionamento quanto à 

respectiva autenticidade, devem ser consideradas fidedignas.
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Não  bastasse  isso,  a  veracidade  dos  documentos  em  posse  dos 

denunciados foi confirmada em sede judicial. Nesse sentido, voltando-se ao exemplo 

dos  documentos  descritos  como Doc.  8  na denúncia,  o  denunciado GERSON DE 

MELLO  ALMADA foi  bastante  claro  ao  confirmar  o  fato  de  que  efetivamente 

estavam em seu poder, pormenorizando ainda a que se referiam (vide interrogatório 

transcrito no evento 473).

Diante  do  exposto,  sob  todos  os  vieses,  absolutamente 

improcedentes as irresignações defensivas.

3.  Da alegada inépcia  da inicial  pela  “infidelidade”  dos  fatos 

descritos na exordial

A defesa técnica de GERSON DE MELLO ALMADA sustenta que 

a  peça  acusatória  não  poderia  ter  sido  recebida  pelo  fato  de  que  “não  conta  a 

verdade”, omitindo fatos, invertendo relações de causa e efeito e sendo carente de 

justa causa, eis que narra quadro em desconformidade com os elementos informativos 

em que se fundamenta. 

Sustenta,  primeiramente,  que  a  peça  acusatória  deixa  de  fazer 

menção  ao  contexto  político  que,  no  seu  entendimento,  originou  a  exigência  de 

valores  indevidos  das  empresas  licitantes  na  Petrobras  em verdadeira  situação  de 

concussão  pelo  então  diretor  PAULO  ROBERTO.  Defende  assim  que  o  órgão 

ministerial  inverteu os  papéis  dos  empresários  denunciados,  que  seriam vítima de 

concussão, e não autores de corrupção.

Em segundo lugar, afirma que inviável a imputação aos empresários 

de crimes de lavagem de dinheiro por intermédio das empresas de YOUSSEF, eis que 

referido  operador  foi  introduzido  na  cadeia  de  acontecimentos  pelo  ex-deputado 

federal JOSÉ JANENE, sendo que a dissimulação dos valores interessava tão somente 

aos recebedores dos recursos, e nunca aos pagadores.
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Como  terceiro  argumento,  afirma  absolutamente  indevida  a 

caracterização dos empresários como organização criminosa, eis que o vínculo entre 

eles decorre do fato de serem relacionados a pessoas jurídicas de direito privado com 

atuação lícita, não tendo se associado para a prática de delitos. Mantendo a tese da 

concussão, defende que foi a exigência indevida realizada por PAULO ROBERTO 

colocou todos os empresários em posição semelhante. 

Afirma que tal inversão foi consciente e gera dúvidas sobre a boa-fé 

processual  do  denunciante,  que  assim teria  agido  com a  finalidade  de  facilitar  a 

fundamentação  da  prisão  cautelar  dos  denunciados,  possibilitar  a  utilização  de 

instrumentos de investigação específicos do crime de organização criminosa e “livrar” 

agentes criminosos alinhados com partidos políticos. Revolta-se, nesse sentido, contra 

a exclusão de RENATO DUQUE do processo, defendendo que a ação penal pública é 

guiada pelo princípio da indivisibilidade.

Por  fim,  afirma que  a  menção ao  delito  de  cartel  é  mera  fábula 

decorrente  de  expressão  utilizada  por  PAULO  ROBERTO,  não  se  ajustando  ao 

correspondente fenômeno econômico e muito menos à respectiva tipificação penal.

Ainda, em capítulo à parte intitulado “ausência do exame de corpo 

de delito”, a defesa de GERSON questiona a justa causa para o exercício da ação 

penal, entendendo que a imputação se baseia em conjecturas, sendo imprescindível a 

realização  de  exame  pericial  para  a  comprovação  das  práticas  de  corrupção 

denunciadas.

Como bem observou o juízo na decisão acostada ao evento 150, os 

argumentos defensivos neste ponto se voltam a apresentar, como preliminar, questões 

relacionadas  ao  mérito.  Sem  prejuízo  disso,  algumas  observações  se  fazem 

pertinentes.

Primeiramente,  conforme  reconhecido  pela  mesma  decisão,  as 

imputações realizadas pelo órgão ministerial encontram-se plenamente amparadas em 
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elementos  informativos  suficientes  para  caracterizar  a  justa  causa  necessária  ao 

exercício da ação penal. Em nenhum momento a acusação é realizada com base em 

meras conjecturas desacompanhadas de substrato informativo, como pretende fazer 

crer a defesa; tanto que a análise dos elementos produzidos pela instrução processual 

ratifica as imputações, conforme se verá adiante.

Nesse sentido, o delito de cartel, descrito como crime antecedente à 

lavagem, está fundamentado não somente em depoimentos mas também em ampla 

prova documental que corrobora a existência das reuniões entre as empresas e seu 

objetivo de frustrar o caráter competitivo das licitações e fixar artificialmente preços 

mediante prévia combinação de propostas. Consoante se demonstrará na análise de 

mérito,  tais  elementos  foram  reafirmados  por  depoimentos  das  testemunhas  e 

acusados ouvidos nos autos, havendo suficiente demonstração de que as práticas se 

amoldam ao tipo legal do artigo 4º da Lei 8.137/90.

O mesmo ocorre em relação ao delito de corrupção. No capítulo 4 

da  Parte  B  à  frente,  este  órgão  ministerial  fará  explanação  sobre  as  provas  que 

demonstram que os empresários atuavam em esquema de corrupção bilateral acordada 

com os funcionários da Petrobras e respectivos operadores para indevido benefício 

mútuo, e não em situação de concussão, como afirmam os defendentes.

Ao contrário do que temerariamente afirma a defesa, em momento 

algum o Ministério Público Federal repartiu a acusação com objetivos escusos, em 

especial  para  “livrar”  agentes  políticos  ou  outros  funcionários  da  Petrobras.  Vale 

lembrar que, como já referiu este juízo, o desmembramento se justifica no caso como 

medida  de  tutela  dos  direitos  dos  próprios  acusados  a  um  processo  em  tempo 

razoável, eis que o grande número de réus, em caso de acusação única, inviabilizaria o 

processamento.

Sob esse prisma, vale ressaltar  que, ao contrário do que afirma a 

defesa, o princípio da indivisibilidade é restrito às ações penais de iniciativa privada, 
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não se aplicando às  ações  penais  de iniciativa  pública,  consoante  posicionamento 

dominante nos tribunais superiores:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO  
PENAL.  INDIVISIBILIDADE  NA  AÇÃO  PENAL  PÚBLICA.  EFEITOS.  
PENDÊNCIA  DE  AÇÃO  ANULATÓRIA  DA  DETERMINAÇÃO  DO  
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO QUE CONDENOU A PACIENTE  
AO  RESSARCIMENTO  PARA  O  ERÁRIO.  INDEPENDÊNCIAS  DAS  
INSTÂNCIAS. TESES DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DE  
REGULARIDADE  DOS  PROCEDIMENTOS  LICITATÓRIOS.  
NECESSIDADE  DE  REVOLVIMENTO  PROBATÓRIO.  
INCOMPATIBILIDADE COM O HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO 
NA INSTRUÇÃO. DEMORA JUSTIFICADA.
1.  Orienta-se a jurisprudência no sentido de  que  o trancamento da ação  
penal é medida de exceção na via do habeas corpus, sendo admitido somente  
quando inequívoca a inépcia da denúncia ou a ausência de justa causa.
2. A violação ao princípio da indivisibilidade não acarreta nulidades na ação  
penal pública, cabendo tão somente ao órgão acusatório o prosseguimento  
de  eventual  persecução  criminal  contra  agentes  ainda  não  denunciados,  
acaso presente justa causa para tanto.
3. Prevalece nos Tribunais Superiores o entendimento de que o princípio da  
indivisibilidade da ação penal possui aplicação apenas nas ações penais  
privadas, de natureza disponível e facultativa, mas não nas ações penais  
públicas.
4. Não impede a persecução criminal a discussão cível de ressarcimento ao  
erário,  tendo  em  vista  a  independência  das  instâncias  penal,  cível  e  
administrativa.
5.  As  teses  de  inexistência  de  provas  de  autoria  e  de  regularidade  dos  
procedimentos licitatórios consubstanciam matérias a serem enfrentadas ao  
longo  da  instrução  processual,  por  demandarem  produção  de  provas  e  
análise do conjunto fático probatório, providência incompatível com a via  
estreita do habeas corpus.
6. Embora não seja célere a tramitação, de feito complexo, em número de  
fatos e acusados, com 24 volumes, a condição de serem todos os réus soltos  
impede maior rigor na admissão de constrangimento ilegal pela mora na  
conclusão da instrução criminal.
7. Habeas corpus não conhecido.
(STJ –  Sexta  Turma –  Unânime –  relator:  Min.  Nefi  Cordeiro  –  Habeas  
Corpus  43680/BA –  autos:  2005/0069155-6  –  Decisão:  12/05/15  –  DJe:  
26/05/15) – sem grifos na inicial.

No caso  dos  autos,  a denúncia  trata,  basicamente,  do  acordo  de 

vantagens indevidas entre empresários e funcionários da  diretoria de Abastecimento 

da Petrobras (por si ou por intermediários) para mútuo favorecimento, e, dessa forma 

delimitada, permite de maneira plena o exercício do contraditório e ampla defesa.

O contexto  político  foi  sim referido  na  inicial,  além de  ter  sido 

objeto da instrução processual (notadamente nos interrogatórios). Todavia, é fato que 
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não há possibilidade de julgamento conjunto, sendo que a argumentação nesse sentido 

busca, em verdade, insistir na já afastada tese de competência originária da Suprema 

Corte15.  Não  há  qualquer  espécie  de  favorecimento  a  agentes  políticos,  como 

temerariamente  afirma  a  defesa,  sendo  eles  investigados  e  processados  com foro 

privilegiado, conforme é de conhecimento público.

No  que  se  refere  ao  envolvimento  de  outros  funcionários  da 

Petrobras, o princípio da obrigatoriedade da ação penal somente se verifica quando 

presentes  os  requisitos  para  o  oferecimento  da  denúncia,  consoante  análise  do 

dominus litis. No caso, o oferecimento de denúncia em relação aos fatos já desvelados 

evidentemente não prejudica o prosseguimento das investigações e posterior denúncia 

por novos fatos conexos elucidados.

Como é de conhecimento da defesa insurgente, as investigações no 

âmbito da  Operação Lava Jato estavam e ainda estão em andamento.  Conforme o 

decorrer da investigação, o Ministério Público Federal adota todas as medidas penais 

cabíveis em relação àqueles sobre os quais houver justa causa para a propositura de 

ações penais.

Nesse sentido, observe-se que, posteriormente ao oferecimento da 

denúncia em pauta, o Ministério Público Federal promoveu acusação contra RENATO 

DE SOUZA DUQUE nos autos 5012331-04.2015.404.7000, o que só foi possível 

com a elucidação da forma como operacionalizados os repasses. Ou seja, em que pese 

já se tivesse a compreensão da atuação criminosa de DUQUE no esquema geral de 

corrupção denunciado, a acusação contra ele só foi possível com a elucidação das 

minúcias de sua atuação, como, por exemplo, os operadores utilizados e forma de 

recebimento, que difere das condutas atribuídas a PAULO ROBERTO.

15 Nesse sentido, vale novamente destacar que, conforme consignado no parecer lançado nos autos 
5007943-58.2015.404.7000, o próprio Supremo Tribunal Federal já definiu que sua  competência 
originária tem caráter estrito, de natureza constitucional, que não admite prorrogação, de forma que 
a divisão das investigações e processamento se deu por ato da própria Suprema Corte, com absoluta 
base constitucional.
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Portanto, a denúncia foi deduzida de forma clara e bem delimitada, 

independente  de  eventuais  fatos  conexos  referentes  a  agentes  políticos  ou  outros 

funcionários da Petrobras, de forma a possibilitar o pleno exercício da ampla defesa e 

contraditório.

No que se refere ao branqueamento de valores, tal qual ocorrido em 

relação  à  corrupção,  era  de  interesse  comum e  acordo  entre  os  agentes,  valendo 

destacar que a forma de operacionalização dos repasses não era uma imposição de 

quaisquer das partes, sendo que diferentes empresas utilizavam diversos mecanismos 

(repasses  em  espécie,  depósitos  no  exterior,  transações  bancárias  calcadas  em 

documentos ideologicamente falsos, etc.). O fato de YOUSSEF ter sido inserido na 

cadeia de acontecimentos pelo ex-deputado JOSÉ JANENE é claramente referido na 

acusação e foi  objeto da instrução,  não havendo nenhuma omissão ou prejuízo às 

defesas nesse ponto.

Por fim, a inicial é bastante clara e analítica quanto à demonstração 

de que a organização criminosa era formada por 3 núcleos, sendo o primeiro deles 

integrado por  empresários  representantes  de  diversas  empreiteiras.  Evidentemente, 

não se imputa a tais agentes o crime de organização criminosa pelo fato de integrarem 

os quadros de pessoa jurídica de direito privado com atuação lícita; hipótese absurda 

em que todos os funcionários das referidas empresas responderiam criminalmente. A 

eles é imputada a conduta de terem se associado entre si, a funcionários da Petrobras 

corrompidos e a operadores de mercado negro para a prática dos crimes de diversos 

crimes.

Diante do exposto, sem razão a defesa na preliminar levantada, bem 

como no mérito de suas irresignações.

4.  Da  alegada  violação  ao  Devido  Processo  Legal,  ao 

contraditório e ampla defesa pela ausência de documentos
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Sustenta  a  defesa  que  ausentes  dos  autos  diversos  documentos  e 

registro de elementos informativos em que se calcou a acusação, pelo que ofendido o 

contraditório e a ampla defesa, bem como a paridade de armas, eis que seriam de 

domínio  tão  somente  do  Ministério  Público  Federal.  Interessa  o  tratamento 

individualizado de cada um dos questionamentos defensivos.

Inicialmente, quanto à ausência dos termos de colaboração premiada 

de YOUSSEF e PAULO ROBERTO, remete-se ao capítulo  5 desta parte A no qual 

será tratada a questão.

Quanto aos relatórios finais da Comissão Interna de Apuração da 

Petrobras instituídos pelo DIP DABAST 71/2014 e 70/2014, observa-se que ambos 

foram devidamente acostados à exordial, no evento 1, ANEXOS 8 e 9. Os anexos aos 

respectivos relatórios foram apresentados ao juízo em mídia física no dia seguinte, 

consoante  se  observa  no  evento  21,  valendo ressaltar  que a  juntada  aos  autos  do 

processo eletrônico não foi possível dado o tamanho dos arquivos16. Portanto, é fato 

que, ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, os documentos estavam à sua 

disposição desde o início do processo, antes mesmo da citação, não havendo que se 

falar em ausência de elementos de informação nesse ponto.

Da mesma  forma,  juntados  ao  mesmo evento  1,  como OFIC6 e 

TAB7, os documentos que comprovam o recebimento da tabela elaborada pelo TCU 

mencionada a fls. 19 da denúncia. Não bastasse isso, a respectiva nota de rodapé (nota 

23) identifica ainda a localização do documento original em feito conexo.  Ou seja, 

plenamente  demonstrada  a  existência  do  elemento  informativo  mencionado  pelo 

parquet, sendo que o respectivo valor probatório é matéria de mérito de acordo com o 

princípio do livre convencimento motivado do magistrado. Trata-se de demonstração 

de que nos aludidos contratos de empresas cartelizadas houve contratação por preços 

em valores muito próximos do máximo admitido pela Petrobras, para o que basta a 

afirmação, realizada com presunção de veracidade, pelo TCU, sendo desnecessária a 

16 Consoante a peça juntada ao evento 21, os documentos referentes à COMPERJ totalizam 1,4 GB, 
enquanto  os  atinentes  à  RNEST  somam  819  MB.  Não  bastasse  isso,  o  recebimento  e 
disponibilização às partes foi certificado por servidor da secretaria judicial no evento 30.
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juntada dos respectivos contratos que não tenham sido firmados com participação da 

ENGEVIX.

Quanto às tabelas  apreendidas  na sala  de GERSON DE MELLO 

ALMADA,  não  se  compreende  a  confusão  do  peticionante.  Os  documentos  são 

juntados ao evento 38, APREENSAO9  dos autos 5053845-68.2014.404.7000, com 

referência ao item 18 dos autos de apreensão e arrecadação, e a seguir discriminados, 

um a um, no auto de apreensão nº 1117/2014 (evento 38, APREENSAO2 dos mesmos 

autos).  Trata-se  da  apreensão  de  documentos  físicos,  e  não  extraídos  de  mídia 

computacional como imagina o peticionário. Portanto, a apreensão de tais documentos 

na sala de GERSON está devidamente documentada sendo que, novamente aqui, a 

interpretação  dos  dados  neles  constantes  é  matéria  de  mérito  de  acordo  com  o 

conjunto probatório formado nos autos.

Por  fim,  quanto  ao  diálogo  interceptado  entre  YOUSSEF  e 

MÁRCIO BONILHO na data de 08/10/13, no qual se comenta que GERSON DE 

MELLO  ALMADA deve  certa  quantia  para  YOUSSEF,  os  respectivos  trechos 

constam  sim  da  representação  policial  que  iniciou  os  autos  5049597-

93.2013.404.7000,  com  expressa  referência  à  fonte  original  nos  autos  5026387-

13.2013.404.7000 (INIC1, fls. 15/18).

Quanto à conclusão da defesa de que não houve apresentação das 

mídias que conteriam o diálogo, trata-se em verdade de mera ilação com base no fato 

de que no relatório em que referida a conversa não há a observação de que os diálogos 

podem ser acessados diretamente na mídia da contracapa, ao contrário do que ocorre 

em outros relatórios. Olvida, todavia, que ao final da representação que apresentou os 

relatórios, o ilustre delegado de polícia fez consignar que seguiam anexas as “mídias 

contendo a íntegra das mensagens de e-mail e ligações telefônicas monitoradas”17. O 

encaminhamento  e  recebimento das  mídias  é  certificado ainda no evento  213 dos 

mesmos autos 5026387-13.2013.404.7000.

17 Evento 171, PET1 dos autos 5026387-13.2013.404.7000.
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Assim, os elementos dos autos demonstram que, ao contrário do que 

concluiu a defesa, as mídias contendo o diálogo referido foram apresentadas em juízo, 

o  que  pode  inclusive  ser  confirmado  por  este  ilustre  magistrado  no  caso  de 

remanescerem dúvidas. 

Por todo o exposto, não há que se falar em ausência de documentos 

e elementos informativos na forma declinada pelo peticionante.

5.  Do  alegado  cerceamento  de  defesa  pela  não 
disponibilização dos depoimentos em regime de colaboração premiada

A defesa do acusado WALDOMIRO afirma que houve cerceamento 

de defesa e  disparidade de armas com a acusação ante a não disponibilização,  às 

defesas, do teor dos depoimentos prestados em sede de colaboração premiada pelos 

corréus  YOUSSEF  e  PAULO  ROBERTO,  que  teriam  sido  utilizados  como 

fundamento  da  acusação.  Da  mesma  forma,  a  defesa  de  ENIVALDO  contesta  a 

inexistência de juntada do conteúdo das declarações dos colaboradores.

Primeiramente insta fixar que a denúncia faz referência tão somente 

aos termos de depoimento em delação premiada de Julio Gerin de Almeida Camargo e 

de Augusto Ribeiro Mendonça Neto,  que foram juntados em sua integralidade no 

evento 1, DEPOIM_TESTEMUNHA69 e DECL77.

No que se refere às declarações de YOUSSEF e PAULO ROBERTO 

em regime de colaboração,  absolutamente falaciosa a afirmação de que teriam sido 

utilizados  como  fundamento  da  acusação,  integrando  a  justa  causa  em  que  se 

fundamentou a denúncia.

A mera  leitura  da peça  exordial  revela  de  maneira  clara  que em 

nenhum momento  o  órgão ministerial  se  pautou  em qualquer  afirmação  realizada 

pelos aludidos corréus em regime de colaboração premiada. Todas as afirmações deles 

utilizadas pela acusação foram retiradas dos respectivos interrogatórios como réus no 
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processo criminal de autos nº 5026212-82.2014.404.7000, que são públicos e de pleno 

acesso aos acusados desde o início do presente feito.

Quanto  à  utilização  dos  depoimentos  prestados  em  regime  de 

colaboração  premiada  como  elementos  informativos  nos  autos,  verifica-se  que  a 

homologação do acordo ficou a cargo do Supremo Tribunal Federal, a quem foram 

encaminhados os respectivos termos.

Informado da decisão da Suprema Corte que,  após homologar os 

acordos,  determinou a devolução dos termos de depoimento que não envolvessem 

autoridades com prerrogativa de foro, este juízo franqueou às defesas acesso àqueles 

que dizem respeito a questões contidas nas imputações penais aqui tratadas18.

Como  bem  descreve  aquela  decisão,  o  acesso  foi  concedido  às 

defesas tão logo possível, considerando a necessidade de, recebidos os depoimento 

em 21/01/15, analisá-los um a um para verificar quais teriam pertinência com os feitos 

em  trâmite  e  também  quais  não  poderiam  ser  publicados  para  não  prejudicar 

investigações em andamento. Os termos cujo sigilo foi assim afastado foram juntados 

aos eventos 925 e 926 dos autos 5073475-13.2014.404.7000 na data de 12/02/15.

Não bastasse isso, conforme amplamente divulgado na mídia, com 

base em decisão do Ministro Teori Zavaski, todos os termos de depoimento de ambos 

os colaboradores vieram a público na primeira quinzena do mês de março desse ano, 

consoante  se  pode  verificar,  de  forma  exemplificativa,  nos  seguintes  endereços 

eletrônicos:  <  http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1601133-acesse-a-

integra-dos-depoimentos-da-delacao-de-paulo-roberto-costa.shtml  >  e  < 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1601678-acesse-a-integra-dos-

depoimentos-da-delacao-do-doleiro-alberto-youssef.shtml >, acesso em 16/04/15.

Portanto, como elemento informativo, as defesas tiveram acesso aos 

depoimentos tão logo legalmente possível e a tempo absolutamente suficiente para 

18 Evento 924 dos autos 5073475-13.2014.404.7000.
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proceder a respectiva análise, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou 

disparidade de armas nesse sentido.

Tanto  é  que  as  defesas  não conseguem apontar  nenhum prejuízo 

concreto decorrente da ausência de acesso aos depoimentos que não tinham relação 

com o feito e não foram a ela franqueados em momento anterior. Não há, de fato, 

nenhuma informação nos depoimentos que permaneceram sob sigilo que não estivesse 

naqueles cujo acesso foi dado à defesa, após recebidos do STF e em tempo razoável.

Não bastasse isso, o fato é que todos os mencionados colaboradores 

foram ouvidos em juízo, como testemunhas ou corréus. Tais depoimentos judiciais, 

colhidos sob o crivo do contraditório, com ampla oportunidade de questionamentos 

pela defesa, é que constituem a prova judicial a ser valorada pelo juízo.

Quanto ao questionamento da defesa de WALDOMIRO pelo fato de 

o juízo ter indeferido suas perguntas aos colaboradores nos interrogatórios realizados 

nos autos 5026212-82.2014.404.7000, há que se fazer duas observações.

Primeiramente,  que  a  defesa  pretende  sustentar  cerceamento  de 

defesa nos presentes autos pelo indeferimento de perguntas formuladas em processo 

diverso, o que é absolutamente inviável.

Em segundo lugar, o próprio trecho do interrogatório colacionado 

pela defesa deixa bem claro que a razão do indeferimento foi, além de plenamente 

fundamentada, absolutamente justificada. Visivelmente, a defesa pretendia indagar ao 

réu colaborador quem eram os parlamentares a quem eram repassados valores ilícitos, 

fato que, além de não integrar o objeto da acusação, estava submetido à competência 

exclusiva  e  restrita  do  Supremo  Tribunal  Federal,  e,  naquele  tempo,  sob  sigilo 

determinado por aquela Corte.

Ou  seja,  ficou  bastante  claro  que  as  perguntas  pretendidas  pela 

defensora visavam não o exercício da ampla defesa, eis que não se enquadravam na 
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elucidação das condutas imputadas a seu cliente, mas sim, novamente,  no intuito de 

tentar forçar um deslocamento de competência para o Supremo Tribunal Federal, em 

que pese tal  possibilidade já  tivesse sido negada tanto  por  este  juízo quanto  pela 

própria Suprema Corte.

Diante  do  exposto,  também neste  ponto  não  merece  prosperar  a 

preliminar alegada pela defesa.

6. Dos alegados vícios nas colaborações premiadas

GERSON afirma a nulidade e ilicitude das colaborações premiadas 

referidas nos autos (bem como das provas delas derivadas) com base no fato de os 

colaboradores  PAULO  ROBERTO,  AUGUSTO  DE  MENDONÇA,  JULIO 

CAMARGO e PEDRO BARUSCO terem sido representados pela mesma advogada. 

No entendimento do contestante, tal fato prejudica a busca da verdade real e implica 

perda da voluntariedade do acordo, eis  que,  no interesse da ampla defesa de seus 

representados,  a  advogada  articulou,  em conjunto  com eles,  versões  em que  não 

houvesse  acusações  recíprocas,  as  quais  são  necessariamente  tomadas  como 

verdadeiras pelo juízo que homologou o acordo.

Em  primeiro  lugar,  como  já  destacado  por  este  juízo,  não  há 

nenhuma norma legal que imponha a obrigação de os colaboradores vinculados a um 

mesmo caso ou operação serem representados por defensores distintos.

Conforme leciona Andrey Borges de Mendonça, a principal função 

do acompanhamento por advogado de defesa é justamente garantir a voluntariedade 

da colaboração, assegurando que o colaborador tem plena consciência das vantagens e 

obrigações decorrentes do acordo:

“A voluntariedade da colaboração (art. 4º, caput) indica que a colaboração,  
embora não precise ser espontânea (ou seja, pode decorrer de orientação do  
advogado ou de proposta do MP), não pode ser fruto de coação, seja física ou  
psíquica, ou de promessa de vantagens ilegais não previstas no acordo. O  
legislador toma, nesse sentido, diversas precauções e cautelas para garantir a  
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voluntariedade.  Assim,  exige-se  que  em  todos  os  atos  de  negociação,  
confirmação e execução, o colaborador esteja acompanhado e assistido pelo  
advogado (art. 4º, §15º). É a chamada “dupla garantia”, de que fala Antonio  
Scarance  Fernandes,  indicando  a  necessidade  de  que  haja  consenso  do  
colaborador  e  do  advogado,  sobretudo  para  que  o  colaborador  tenha  
consciência  das  implicações  penais,  processuais  e  pessoais  do  ato  de  
colaboração.”19

No caso dos autos, a advogada Beatriz Catta Preta  representou os 

colaboradores PAULO ROBERTO, AUGUSTO, JULIO e BARUSCO, não havendo 

nenhum  indicativo  de  que  tenha  combinado  com  eles  versões  que  excluam  a 

responsabilidade  criminal  uns  dos  outros.  Tomando  por  base  tão  somente  os 

depoimentos  de  colaboradores que  foram  utilizados  como  fundamento  para  a 

denúncia  (juntados  como DEPOIM TESTEMUNHA 69 e  DECL77 no evento  1), 

observa-se que tanto AUGUSTO quanto JULIO referiram expressamente a atuação de 

PAULO ROBERTO e BARUSCO no acordo de vantagens ilícitas em virtude de sua 

função  pública,  enquanto  AUGUSTO  descreveu  ainda  com  bastantes  detalhes  o 

envolvimento de JULIO na negociação e operacionalização de tais pagamentos.

Portanto,  não  há  nos  autos  nada  que  indique  que  a  atuação  da 

referida  causídica  se  deu  para  além  de  sua  função  de  assegurar  os  direitos  dos 

colaboradores, garantindo que tivessem plena ciência dos limites da colaboração que 

acordaram.  A afirmação  de  que  ela  atuou  de  forma  a  limitar  a  voluntariedade  e 

confiabilidade da colaboração é mera elucubração que não pode prosperar.

Aliás, quanto à confiabilidade das informações prestadas em regime 

de  colaboração,  absolutamente  falsa  a  afirmação  de  que  o  magistrado  toma  por 

verdadeiras todas  as alegações do colaborador.  Em relação ao caso específico dos 

autos, o próprio juiz da causa já teve a oportunidade de consignar em obra doutrinária:

“Diante  da  reduzida  confiabilidade  da  palavra  de  um criminoso,  a  regra  
número um é a assim denominada 'regra da corroboração'. O depoimento do  
delator deve encontrar apoio em regras provas independentes. Não havendo  

19 MENDONÇA, Andrey Borges de. A Colaboração premiada e a nova Lei do Crime Organizado 
(Lei  12.850/2013). disponível  em  <  http://www.prrj.mpf.mp.br/sala-de-
imprensa/publicacoes/custos-legis/a-colaboracao-premiada-e-a-nova-lei-do-crime-organizado-lei-
12.850-2013/view >, acesso em 23/06/15.
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estas, não se justifica condenação e, rigorosamente, nem sequer a acusação”
20.

Ou  seja,  em  hipótese  alguma  o  juiz  ou  o  Ministério  Público 

simplesmente  toma  por  verdadeiro  o  afirmado  pelo  colaborador.  Para  que  seja 

possível  o  exercício  da  ação  penal  e  sobretudo  a  prolação  de  uma  sentença 

condenatória,  é  imprescindível  que  tais  afirmações  sejam  escoradas  em  outros 

elementos de prova, como ocorreu nos presentes, com a apreensão de documentos, 

acesso a dados bancários, análises da Petrobras e TCU, depoimentos testemunhais, 

etc.

Veja-se que, no caso dos autos, todos os colaboradores citados que 

tem  envolvimento  e  conhecimento  da  questão  (AUGUSTO,  JULIO  e  PAULO 

ROBERTO) foram ouvidos  sob o crivo  do contraditório;  oportunidade em que as 

defesas tiveram a oportunidade de formular todas as perguntas de seu interesse, não 

havendo  que  se  falar  em  utilização  de  elementos  de  prova  sem  que  se  tenha 

oportunizado a ampla defesa.

Assim, também a necessária confirmação das afirmações por outros 

elementos de prova serve como garantia da veracidade dos depoimentos prestados em 

regime de colaboração e dificulta o direcionamento da responsabilidade a pessoas 

específicas com a exclusão de outras. Afinal, tal direcionamento implicaria a certeza 

de que os demais elementos de prova (incluindo documentos e  o depoimento dos 

implicados) não levassem aos supostos protegidos.

Nesse sentido, vale lembrar que a colaboração premiada caracteriza-

se como obrigação de resultado, sendo que os benefícios somente serão concedidos se 

os  resultados  previstos  nos  incisos  do  artigo  4º  da  lei  12.850/2013.  Caso  os 

depoimentos do colaborador não surtam os efeitos necessários, perde ele os benefícios 

acordados;  e  se  na vigência  do  acordo se constatar  que  o colaborador  sonegou a 

verdade em relação aos fatos que se comprometeu a revelar (por exemplo, ocultando a 

20 MORO, Sérgio Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 111.
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participação de outras pessoas), o acordo será rescindido, perdendo ele também os 

benefícios que almejava21.

Dessa  forma,  tanto  a  voluntariedade  quanto  a  confiabilidade  dos 

acordos  de  colaboração  questionados  pelo  contestante  estão  suficientemente 

asseguradas,  não  havendo  nenhum  indício  em contrário  além  das  conjecturas  da 

defesa. Some-se a isso que, como dito, o julgamento de mérito não se dará com base 

nos  depoimentos  prestados  em  colaboração  premiada,  sendo  que  todos  os 

colaboradores questionados de interesse da demanda foram ouvidos nos autos sob o 

crivo do contraditório.

Portanto, não há nenhuma nulidade a se reconhecer também neste 

ponto.

7. Do alegado empréstimo de provas com violação ao princípio 

do contraditório e do juiz natural

A defesa do acusado GERSON sustenta que a utilização de trechos 

de interceptações telefônicas,  depoimentos,  delações  premiadas,  quebras de sigilos 

bancários e documentos obtidos em busca e apreensão em autos dos quais não foi 

parte  configura  ilegal  empréstimo  de  provas  com  ofensa  aos  princípios  do 

contraditório e do juiz natural.

O Supremo Tribunal Federal já bem assinalou que o problema da 

observância do contraditório em tema de prova emprestada somente existe em relação 

a elementos que devam ser produzidos em curso de instrução contraditória, o que não 

se aplica aos elementos colhidos em procedimento inquisitorial:

EMENTA:  I.  Recurso  extraordinário:  descabimento:  falta  de  
prequestionamento da matéria constitucional suscitada no RE (CF, art.  5º,  
LV). II. Recurso extraordinário, prequestionamento e habeas-corpus de ofício.  
Em recurso extraordinário criminal,  perde relevo a discussão em torno de  
requisitos  específicos,  qual  o  do  prequestionamento,  sempre  que  -  

21 Cláusula  17  dos  Termos  de  Colaboração  Premiada  de  AUGUSTO e  JULIO,  23  do  acordo  de 
PAULO ROBERTO e 18 de BARUSCO.
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evidenciando-se a lesão ou a ameaça à liberdade de locomoção - seja possível  
a  concessão de  habeas-corpus  de  ofício  (cf.  RE 273.363,  1ª  T,.,  5.9.2000,  
Pertence, DJ 20.10.2000). III. Prova emprestada e garantia do contraditório.  
A garantia constitucional do contraditório - ao lado, quando for o caso, do  
princípio do juiz natural - é o obstáculo mais freqüentemente oponível  à  
admissão e à valoração da prova emprestada de outro processo, no qual,  
pelo menos, não tenha sido parte aquele contra quem se pretenda fazê-la  
valer;  por isso mesmo, no entanto, a circunstância de provir  a  prova de  
procedimento a que estranho a parte contra a qual se pretende utilizá-la só  
tem relevo,  se  se  cuida  de  prova  que  -  não  fora  o  seu  traslado para  o  
processo - nele se devesse produzir no curso da instrução contraditória, com  
a presença e a intervenção das partes. Não é a hipótese dos autos: aqui o  
que  se  tomou  de  empréstimo  ao  processo  a  que  respondeu  co-ré  da  
recorrente, foi o laudo de materialidade do tóxico apreendido, que, de regra,  
não se faz em juízo e à veracidade do qual nada se opõe.
(STF – 1ª Turma – Unânime – relator: Min. Sepúlveda Pertence – Recurso  
Extraordinário – RE 328138 – Decisão: 16/09/03)22

Os  documentos  apreendidos  em  busca  e  apreensão  e  os  dados 

obtidos a partir de quebras de sigilo bancário e interceptações telefônicas são, por 

natureza, colhidos sem contraditório, que inviabilizaria a eficácia da própria medida 

investigatória.  Uma  vez  obtidos,  como  elementos  irrepetíveis,  são  submetidos  a 

contraditório posterior, no curso do processo, tal qual ocorrido no caso dos autos. 

No  que  se  refere  aos  depoimentos  e  delações  premiadas,  são 

utilizados como elementos informativos sujeitos a posterior  checagem por meio de 

oitiva judicial  sob  o  crivo  do  contraditório,  tal  qual  ocorre,  por  exemplo,  com 

depoimentos  colhidos  em inquérito  policial.  Nesse sentido,  foram utilizados como 

elementos  informativos  depoimentos  de  PAULO  ROBERTO,  YOUSSEF  e 

WALDOMIRO em outros procedimentos, bem como declarações de Julio Camargo e 

Augusto Mendonça em regime de colaboração premiada, sendo que todos eles foram 

ouvidos na fase processual, sob o crivo do contraditório, configurando a prova judicial 

a ser valorada na sentença.

Portanto,  não  há  que  se  falar  em ofensa  ao  contraditório  e  juiz 

natural por conta da utilização de prova emprestada.

22 Citada  em:  LIMA,  Renato  Brasileiro  de.  Manual  de  Processo  Penal.  Vol  I.  Niterói:  Editora 
Impetus, 2012. p. 840.
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8. Da  alegada  violação  à  ampla  defesa  pela  manutenção  da 

prisão cautelar do denunciado no curso da instrução.

O denunciado GERSON sustenta que o fato de sua prisão cautelar 

ter  sido  mantida  no  decorrer  da  instrução  processual,  sobretudo  na  fase  de 

oferecimento de defesa escrita, implicou nulidade por violação à ampla defesa, eis que 

o impossibilitou de exercer sua autodefesa em plenitude.

Ora, é absolutamente pacífica a posição de que a prisão cautelar é 

medida  possível  no  curso  do  processo  criminal  sem  que  isso  implique  qualquer 

violação ao direito à ampla defesa,  como decorre expressamente do artigo 311 do 

Código  de  Processo  Penal.  Os  argumentos  defensivos  neste  ponto  conduzem  ao 

absurdo de constituir vedação a qualquer prisão no curso do processo.

No  caso  dos  autos,  o  que  se  verificou  foi  a  prisão  devidamente 

fundamentada  e  legalmente  amparada  do  acusado,  que,  não  obstante  o 

encarceramento  cautelar,  teve  assegurados  todos  os  seus  direitos  processuais  e 

materiais,  incluindo  aí  a  participação  a  todos  os  atos  do  processo,  devidamente 

assistido  por  defensores  constituídos.  Tanto  assim  que  a  dividida  decisão  que 

concedeu  a  liberdade  ao  acusado  se  fundamentou  na  alteração  da  situação  fática 

(sobretudo quanto à instrução processual) e a possibilidade de substituição da medida 

constritiva de liberdade por outras medidas cautelares, na forma do artigo 299, § 6º do 

CPP, sem deslegitimar as razões que motivaram a manutenção do encarceramento até 

aquele momento23. 

Não bastasse isso,  o  acusado  não alega nem  demonstra  qualquer 

prejuízo concreto que a legal constrição cautelar de liberdade tenha causado a seu 

direito de defesa, pelo que absolutamente inviável a decretação de qualquer nulidade.

9. Da alegada ilicitude das interceptações telefônicas

23 HC 127.186/PR, julgado em 28/04/15 pela 2ª turma do STF.
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Repetindo argumentos lançados em outros feitos dos quais foi réu 

na  Operação  Lava  Jato,  o  denunciado  YOUSSEF  suscitou  a  invalidade  das 

interceptações, por várias razões.

Também o contestante GERSON DE MELLO ALMADA sustenta a 

ilegalidade  das  interceptações  telefônicas  ocorridas  nos  autos  5026387-

13.2013.404.7000 e 5049597-93.2013.404.7000, por vários motivos que podem ser 

assim  sintetizados:  i) que  a  interceptação  telefônica  do  terminal  utilizado  por 

YOUSSEF  foi  determinada  de  forma  prematura  nos  autos  5049597-

93.2013.404.7000, como primeira providência do recém instaurado inquérito policial 

nº  1.041/2013,  quando  seriam  possíveis  outras  medidas  investigativas  menos 

invasivas na forma do artigo 6º da Lei 9.296/96; ii) que as prorrogações sucessivas de 

interceptações ferem o texto do artigo 6º da Lei 9.296/96, que permite somente uma 

prorrogação por igual período de 15 dias e deve ser interpretada de modo restritivo, 

por se referir a restrição de direito fundamental;  iii) que não foi anexada aos autos 

5026387-13.2013.404.7000 a mídia em que constante o diálogo interceptado em que 

YOUSSEF menciona a empresa ENGEVIX e a pessoa de GERSON, em afronta ao 

que determina o artigo 6º,  § 1º da lei 9.296/92. Sob o mesmo enfoque, questiona o 

fato de inexistirem informações das provedoras de acesso a aplicativos de internet e 

registro do modo de cumprimento do monitoramento junto à empresa BlackBerry,  o 

que, no seu entendimento, além da lei 9.296/96, ofende a Súmula Vinculante nº 14 do 

STF.

Quanto ao último dos argumentos de GERSON, como já referido, a 

mera leitura da representação policial constante do evento 171 dos autos  5026387-

13.2013.404.7000, em que mencionados os diálogos de YOUSSEF com referências à 

ENGEVIX e GERSON, revela que ao pedido foram anexadas as “mídias contendo a 

íntegra das mensagens de e-mail e ligações telefônicas monitoradas”.

Em relação às interceptações telefônicas e telemáticas realizadas nos 

autos 5026387-13.2013.404.7000 e 5049597-93.2013.404.7000, este juízo já teve a 

oportunidade  de  consignar  que  todos  os  elementos  a  eles  relacionados  foram 
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plenamente disponibilizados às partes (evento 150), tomando inclusive, por cautela, 

providências  para  a  obtenção  de  documentos  específicos  postulados  pelas  partes 

(eventos 276, 348, 376, 391, 402, 503, 531, 622, 628 e 630).

Portanto,  absolutamente  desprovido  de  lastro  fático  os 

questionamentos defensivos no ponto. Quanto aos demais argumentos da defesa em 

relação à interceptação telefônica, são afastados de maneira articulada a seguir.

9.1. Fundamentação idônea das decisões que autorizaram as 

interceptações

As  decisões  que  autorizaram  o  início  e  as  prorrogações  das 

interceptações  constam  dos  autos  5026387-13.2013.404.7000  e  5049597-

93.2013.404.7000. 

No tópico, vale conferir o histórico detalhado elaborado pelo Juízo 

nos autos  5001446-62.2014.404.7000, evento 22, em que o d. magistrado indica a 

localização das decisões nos autos, o período e o objeto das interceptações.

Observando-se  as  decisões,  constata-se  que  tanto  a  decisão  que 

autorizou a implementação como as que prorrogaram as interceptações contam com 

fundamentação  e  esta  apresenta-se  hígida.  Voltando-se  à  decisão  que  autorizou  o 

início das interceptações (autos 5026387-13.2013.404.7000, evento 9), bem como às 

que prorrogaram as medidas (autos 5026387-13.2013.404.7000, eventos 22, 39, 53, 

71,  102,  125,  138,  154,  175 e  190,  bem como autos  5049597-93.2013.404.7000, 

eventos 3, 10, 22, 36, 47, 56 e 78), repara-se que o d. magistrado, em todas elas, antes 

de autorizá-las, fez isso com base em citações de elementos concretos presentes nos 

autos - mormente em diálogos presentes em relatórios de períodos de interceptações 

imediatamente anteriores, no caso de prorrogações, a se inferir a devida análise fática 

da atualidade da sua necessidade -, presentes os demais requisitos da Lei 9.296/96 (os 

crimes eram punidos com reclusão, havia investigação formal em curso, apontou-se a 
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necessidade da medida e dificuldade para sua apuração por outros meios, além da 

presença de indícios de prática criminosa em prática).

Frise-se que, ao apreciar pedidos de deflagração e prorrogação de 

interceptações, medidas de caráter cautelar, não exerce o juiz análise profunda dos 

elementos  presentes  nos  autos.  Ele  deve  se  ater  aos  requisitos  da  cautelaridade 

(presente de indícios de prática criminosa e necessidade da medida), além dos demais 

requisitos previstos na Lei 9.296/96. E foi isso que ocorreu no caso concreto, como se 

observa pelas decisões acima citadas. Em igual toada:

“Está  suficientemente  fundamentada  a  decisão  que,  ao  autorizar  a  
interceptação telefônica, descreve sumariamente os fatos em tese criminosos e  
o suporte legal da medida. Isso porque, na espécie, o magistrado realiza juízo  
sumário de mero confronto dos fatos apresentados, não amparados em provas  
exaurientes,  sendo desnecessária motivação exaustiva e  minudente,  ante  a  
natureza  cautelar  da  medida  e  sua  urgência”  (informações  adicionais  à  
ementa do RHC 37.968, 5ª T., STJ, j. 3/10/2013).

Improcede também a arguição de nulidade das medidas por suposta 

ausência de sua excepcionalidade. Em crimes desse jaez, é muito comum que seus 

agentes  se  valham sobretudo  de  comunicações  telefônicas  para  operacionalizar  as 

práticas delitivas. Isso é expressivo nos processo relacionados à Operação Lava Jato, 

em que se verificou o uso extensivo de trocas de mensagens para o contato entre os 

diversos agentes do grupo criminoso. Não fosse isso, tais agentes valiam-se do BBM 

(sistema de mensagens do BlackBerry), considerado muito útil na ocultação dos seus 

usuários.  Daí  a  grande  importância  –  e  imprescindibilidade  –  da  interceptação 

telefônica como técnica especial de investigação em crimes de macrocriminalidade. 

Pertinente, aqui, citar o seguinte julgado do E. STJ nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. FALTA DE CABIMENTO. ALEGAÇÃO 
DE  NULIDADE  DAS  INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS.  
DESCABIMENTO. INEVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
(…).
2. Não há falar em ilegalidade na interceptação de comunicações telefônicas  
para  prova  em  investigação  criminal  que  teve  início  com  suporte  em  
elementos já colhidos, os quais demonstravam indícios gravosos da prática  
criminosa (até mesmo de improbidade administrativa) e apontavam para a  
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imprescindibilidade  do  deferimento  da  medida  excepcional,  segundo  o  
disposto no art. 2º da Lei n. 9.296/1996.  Em especial, porque não existiam  
outros meios eficazes para a elucidação dos crimes investigados, uma vez  
que boa parcela dos ajustes e acertos dos atos ilícitos eram arquitetados por  
meio de ligações telefônicas.(...)” (STJ, HC 210.022, 6ª T., j. 21/8/2014). -  
sem destaque no original

Ainda:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO E  
ASSOCIAÇÃO  PARA  O  TRÁFICO.  1.  NULIDADE.  INTERCEPTAÇÕES  
TELEFÔNICAS.  FUNDAMENTAÇÃO  CONCRETA.  PRORROGAÇÕES  
SUCESSIVAS MOTIVADAS E PROPORCIONAIS. IMPRESCINDIBILIDADE 
PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 2. PRORROGAÇÃO 
SUPERIOR  À  TRINTA  DIAS.  RAZOABILIDADE.  INVESTIGAÇÃO 
COMPLEXA.  3.  NULIDADE.  TRATAMENTO  PROCESSUAL  DESIGUAL 
ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 4.  
PRISÃO  PREVENTIVA.  GARANTIA  DA  ORDEM  PÚBLICA.  PACIENTE 
APONTADO  COMO  GERENTE  DO  ESQUEMA  DE  TRAFICÂNCIA.  
GRANDE  QUANTIDADE  E  VARIEDADE  DE  DROGA  APREENDIDA.  
GRAVIDADE CONCRETA DOS ATOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO  
EVIDENCIADO. 4. RECURSO IMPROVIDO.
(…).
2. No caso em exame, os pressupostos exigidos pela lei foram satisfeitos, pois  
tratava-se de investigação de crimes punidos com reclusão e, tendo em vista  
que  os crimes descritos na inicial não costumam acontecer às escâncaras,  
satisfeita  está  a  imprescindibilidade da  medida  excepcional. Precedentes.
(...)” (STJ, RHC 37.968, 5ª T., j. 23/10/2013).

Especificamente  em  relação  às  conversas  interceptadas  de 

YOUSSEF  com  referência  à  GMIX  (Engevix)  e  GERSON,  vale  ressaltar  que  a 

interceptação  do  terminal  telefônico  (13)  99613-8462  foi  determinada  pela  juíza 

federal  Bianca  Georgia  Arenhart  Munhoz  da  Cunha  em  01/10/13,  no  bojo  das 

investigações  originais  (evento  125  dos  autos  5026387-13.2013.404.7000), 

relacionadas ao inquérito policial 2006.70.00.018662-8, sendo os resultados juntados 

ao evento 171 dos autos 5026387-13.2013.404.7000, em 01/11/13.

Somente em momento posterior e por questão de conveniência da 

investigação, com fundamento no artigo 80 do Código de Processo Penal, houve o 

desmembramento, com a instauração dos procedimentos 5048111-73.2013.404.7000, 

5049597-93.2013.404.7000 e do IPL 1.041/2013 (autos 5049557-14.2013.404.7000), 

em 04 e 08/11/13.
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Ou  seja,  a  interceptação  do  terminal  telefônico  utilizado  por 

YOUSSEF já havia sido deferida, com a análise de todas as garantias legais, inclusive 

a excepcionalidade da medida, nos autos 5026387-13.2013.404.7000, sendo que as 

menções  ao  contestante  e  à  sua  empresa  em conversas  telefônicas  de  YOUSSEF 

foram  interceptadas  no  curso  desse  procedimento  original,  em  referência  a 

procedimento investigatório em curso há considerável  tempo,  e  não como medida 

inicial do IPL 1.041/2013 nos autos 5049597-93.2013.404.7000, que sequer haviam 

sido instaurados à época.

O fato de o Juízo, nas autorizações subsequentes de interceptação de 

novos  terminais  telefônicos  e  de  interceptação  telemática,  bem  como  nas  suas 

prorrogações, ter se reportado aos fundamentos das decisões primeva e subsequentes, 

acrescentando  menção  à  complexidade  do  modo  de  agir  dos  investigados,  para 

justificar a imprescindibilidade das diligências, em nada macula a sua efetivação. Em 

igual sentido:

“PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  CONCUSSÃO  E 
CORRUPÇÃO  PASSIVA.  OPERAÇÃO  TAMBURATACA.  PRÉVIO 
MANDAMUS  DENEGADO.  PRESENTE  WRIT  SUBSTITUTIVO  DE  
RECURSO ORDINÁRIO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. NOTICIA 
CRIMINIS  ANÔNIMA.  INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA.  
DETERMINAÇÃO.  ANTERIOR  COLHEITA  DE  PROVAS.  EXISTÊNCIA.  
PROCEDIMENTOS  DE  INVESTIGAÇÃO  PRÉVIOS  À  REQUISIÇÃO  DE 
QUEBRA  DO  SIGILO.  OCORRÊNCIA.  MEDIDA  CONSTRITIVA 
DEFERIDA.  DECISÃO  PRIMEVA.  MOTIVAÇÃO  CONCRETA.  
PRORROGAÇÕES.  FUNDAMENTAÇÃO  IDÔNEA.  MODUS  OPERANDI 
DELITIVO.  GRUPO  ORGANIZADO.  CARÁTER  INTIMIDATIVO.  
DURAÇÃO  DA  MEDIDA.  PRAZO  INDISPENSÁVEL.  PECHA.  NÃO  
OCORRÊNCIA.  MOTIVOS  PARA A MEDIDA CONSTRITIVA.  ASPECTOS  
SOBRE  A  PERTINÊNCIA.  EXAME  APROFUNDADO  DO  CONTEXTO  
FÁTICO-PROBATÓRIO.  NECESSIDADE.  MATÉRIA  INCABÍVEL  NA VIA 
ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS 
NÃO CONHECIDO.
(…).
7.  As autorizações  subsequentes  de interceptações telefônicas,  bem como  
suas prorrogações, reportaram-se aos fundamentos da decisão primeva e ao  
exposto em relatório da autoridade policial e em requerimento do Parquet,  
em algumas decisões  acrescentando-se ainda menções sobre a gravidade  
dos fatos,  a natureza das condutas praticadas e a organização do grupo,  
evidenciando-se, assim, a necessidade da medida, diante da continuação do  
quadro  de  imprescindibilidade da  providência  cautelar,  não  se  apurando  
irregularidade na manutenção da constrição no período.
(...)” (STJ, HC 235407, 6ª T., j. 9/9/2014).
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Ainda que houvesse puramente uma fundamentação per relationem 

– o que não houve, porque o Ilmo. Magistrado sempre mencionou dados concretos 

angariados,  indo muito  além da mera  remissão  –  ela  seria  idônea.  Cite-se,  ainda, 

precedente do E. STF:

“Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Falsidade ideológica e corrupção  
passiva.  Condenação.  Perda  do  cargo  público  de  Delegado  da  Polícia  
Federal. 3. Interceptação telefônica e prorrogações lastreadas exclusivamente  
em denúncia anônima. Inocorrência 4. Suposta violação ao art. 93, inciso IX,  
da CF. Motivação per relationem nas prorrogações. 5.  A jurisprudência do  
Supremo  Tribunal  Federal  firmou-se  no  sentido  de  que  a  técnica  da  
fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos  
de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não  
configura  ofensa  ao  disposto  no  art.  93,  IX,  da  CF.  6.  Prorrogação  
prolongada  justificada  na  complexidade  da  conduta  criminosa  a  ser  
monitorada. 7. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que  
se  nega  provimento”  (RHC 116166,  Relator(a):  Min.  GILMAR MENDES,  
Segunda  Turma,  julgado em 27/05/2014,  PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
124 DIVULG 25-06-2014 PUBLIC 27-06-2014). - sem destaque no original

Por  fim,  conforme  demonstram  as  decisões  transcritas,  a 

possibilidade de prorrogações sucessivas de interceptações telefônicas por mais de 

dois  períodos  de  15  dias,  por  meio  de  decisões  devidamente  fundamentadas,  é 

absolutamente pacífica no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, citando-se 

como exemplo:

(…) INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS.  
DILIGÊNCIAS  QUE  ULTRAPASSAM  O  LIMITE  DE  30  (TRINTA)  DIAS  
PREVISTO  NO  ARTIGO  5º  DA  LEI  9.296/1996.  POSSIBILIDADE  DE  
RENOVAÇÕES.  EXISTÊNCIA  DE  DECISÕES  FUNDAMENTADAS.  
ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA.
1.  Apesar  do  artigo  5º  da  Lei  9.296/1996  prever  o  prazo  máximo  de  15  
(quinze) dias para a interceptação telefônica, renovável por mais 15 (quinze),  
não há nenhuma restrição ao número de prorrogações possíveis, exigindo-se  
apenas  que  haja  decisão  fundamentando  a  necessidade  de  dilatação  do  
período. Doutrina. Precedentes.
2. Na hipótese em apreço, consoante os pronunciamentos judiciais referentes  
à  quebra  de  sigilo  das  comunicações  telefônicas  constantes  dos  autos,  
constata-se  que  a  prorrogação  das  interceptações  sempre  foi  devidamente  
fundamentada,  justificando-se,  essencialmente,  nas  informações  coletadas  
pela  autoridade  policial,  indicativas  da  prática  criminosa  atribuída  aos  
investigados,  não  havendo que  se  falar,  assim,  em ausência  de  motivação  
concreta a embasar a extensão da medida. (…)
(STJ – 5ª Turma – Unânime – relator: Min. Jorge Mussi – Recurso Ordinário  
em Habeas Corpus – RHC 38063/MG – Decisão: 04/11/14 – DJe: 12/11/14).
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No mesmo sentido o entendimento do Tribunal Regional Federal da 

4ª Região, citando precedente do Supremo Tribunal Federal24:

PENAL.  PROCESSO  PENAL.  CRIMES  DE  CONTRABANDO  E  
QUADRILHA. ARTS. 334 E 288 DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO  
OCORRÊNCIA.  INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS.  LICITUDE.  
CONSTITUIÇÃO  DO  CRÉDITO  TRIBUTÁRIO.  DESNECESSIDADE.  
MATERIALIDADE.  AUTORIA.  DOLO.  PROVA.  PENA.  DOSIMETRIA.  
CIRCUNSTÂNCIAS. SUBSTITUIÇÃO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.  
PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA.
(…) 3.  É válida a prova decorrente de interceptações telefônicas deferidas  
judicialmente,  atendendo requerimento  da  autoridade  policial,  de  maneira  
fundamentada  e  em  observância  às  exigências  legais  e  constitucionais.
4. Consoante o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, são  
cabíveis sucessivas prorrogações de interceptação telefônica, "especialmente  
quando o fato é complexo a exigir investigação diferenciada e contínua". (…)
(TRF4 – Sétima Turma – Unânime – relator: José Paulo Baltazar Junior –  
Apelação Criminal – autos: 5000479-44.2010.404.7004 – Decisão: 15/07/14  
– DE: 17/07/14)

Portanto,  absolutamente  idôneas  as  fundamentações  das 

questionadas  decisões  que  determinaram  as  interceptações  telefônicas  e  suas 

prorrogações.

9.2.  Inexistência  de  períodos  interceptados  destituídos  de 

decisão judicial

O termo inicial da interceptação é a data da efetiva implementação 

da medida. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.  INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. 
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS OUTRAS ANTERIORES À QUEBRA DO 
SIGILO.  QUESTÃO  NÃO  TRATADA  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  
SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  AUTORIZAÇÃO  JUDICIAL.  DECISÃO  
FUNDAMENTADA.  NECESSIDADE  DA  MEDIDA  DEMONSTRADA.  
TERMO  INICIAL  A  PARTIR  DA  IMPLEMENTAÇÃO  PELA 
OPERADORA  DE  TELEFONIA. PRORROGAÇÕES  SUCESSIVAS.  
POSSIBILIDADE.  LIMITAÇÃO  TEMPORAL.  PROVA  ORIGINÁRIA.  
ILICITUDE  RECHAÇADA.  NULIDADES  INEXISTENTES.  COAÇÃO 
ILEGAL AUSENTE.
(…).
2. Em relação às interceptações telefônicas,  o prazo de 15 (quinze) dias,  
previsto  na  Lei  n.  9.296/96,  é  contado a partir  da  efetivação da medida  
constritiva, ou seja, do dia em que se iniciou a escuta telefônica e não da  

24 O posicionamento do Supremo Tribunal Federal também coaduna com o entendimento esposado, 
consoante bem demonstrou o juízo na decisão acostada ao evento 150 dos autos.
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data da decisão judicial (HC n. 135.771/PE, Ministro Og Fernandes, DJe  
24/8/2011). 
3. No caso, o termo inicial efetivo da medida constritiva é 29/9/2009, e os  
dias 7, 8 e 9/10/2009, incluídos na contagem do lapso de 15 dias, estão no  
prazo legal. 
4. A decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico bem como as que se  
sucederam  encontram-se  devidamente  fundamentadas  e  legalmente  
amparadas. Não há que se cogitar de constrangimento ilegal apto a nulificar  
a ação penal ajuizada contra o paciente. 
5. Na hipótese, a Juíza, de maneira justificada, autorizou a quebra do sigilo,  
ressaltando a imprescindibilidade da medida, e,  sucessivamente,  renovou a  
medida  extrema,  com  base,  por  exemplo,  no  fato  de  a  conduta  dos  
investigados  se  situar  na  macrocriminalidade,  na  circunstância  de  a  
organização criminosa ter estrutura complexa e articulada, o que dificulta a  
obtenção  de  provas.  E  mais:  considerou,  também,  que,  ao  longo  das  
investigações, foram sendo revelados mistérios, obscuridades e outros crimes  
e se solidificando a associação de facções, conforme sinalizado através de  
monitoramento.  Desse  modo,  agiu  a  magistrada  em  compasso  com  a  
orientação  jurisprudencial  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  do  Supremo  
Tribunal Federal. 
6. A interceptação telefônica deve perdurar pelo tempo necessário à completa  
investigação  dos  fatos  delituosos,  não  sendo desarrazoada a  manutenção,  
desde que justificada, como na espécie, de interceptações por cinco meses ou  
mais, diante das peculiaridades do caso concreto. 
7. Ordem conhecida em parte e, nessa parte, denegada” (HC 212.643/PE,  
Rel.  Ministro  SEBASTIÃO  REIS  JÚNIOR,  SEXTA  TURMA,  julgado  em  
06/03/2012, DJe 26/03/2012). - sem destaque no original

No caso dos autos, isso constou dos ofícios expedidos às operadoras 

de telefonia que deveriam cumprir  as ordens (v. os ofícios constantes dos eventos 

subsequentes  às  decisões  que  autorizaram  as  interceptações  e  suas  prorrogações, 

conforme acima indicados).

Atendo-se  aos  relatórios  de  interceptações  juntados  aos  autos 

respectivos, não se vislumbra tenha havido lapso temporal, interceptado, que estivesse 

desabrigado de decisão judicial respectiva.

Há,  inclusive,  razões  técnicas  que  impediriam eventual  acesso  a 

dados em período não abarcado por decisão do Poder Judiciário. É que os ofícios que 

são enviados às operadoras de telefonia para a execução das interceptações – e isso 

ocorreu no caso – fazem menção ao período de acesso a tais dados e ao seu termo 

inicial – e, consequentemente, final. A partir daí, os dados são inseridos em sistemas 

eletrônicos das operadoras e enviados, normalmente, à autoridade policial. Ou seja, há 
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controle informatizado que impediria o envio dos dados além do período destacado na 

ordem judicial.

Não  fosse  isso,  prevalecem  os  diálogos  trazidos  aos  autos  pela 

autoridade policial, órgão público incumbido de realizar a diligência, sempre zelando 

pela sua regularidade,  o que implica presunção da execução das interceptações de 

forma legítima, também quanto aos seus termos inicial e final. 

Possível acesso da autoridade policial  a dados não abarcados por 

decisão judicial, por qualquer razão que seja, deve, para se contrapor às conclusões 

acima, ser demonstrado de maneira concreta nos autos. E disso não se desincumbiu a 

defesa que suscitou a suposta irregularidade.

Veja-se que, neste aspecto, a defesa de YOUSSEF arguiu que, no 

segundo período de interceptação, teria havido lapso interceptado fora dos lindes das 

decisões judiciais proferidas. 

De acordo com a defesa, a decisão implementado a interceptação 

telefônica data de 11/7/2013 (autos 5026387-13.2013.404.7000, evento 9). No mesmo 

dia, teriam sido expedidos os ofícios às operadoras (autos 5026387-13.2013.404.7000, 

evento 10). O monitoramento expiraria dali 15 dias, portanto, em 26/7/2013.

Ainda, em 26/7/2013, data limite da expiração da medida, teria sido 

proferida decisão de prorrogação (autos 5026387-13.2013.404.7000, evento 22). No 

mesmo  dia,  foram  expedidos  os  ofícios  às  operadoras  (autos  5026387-

13.2013.404.7000, evento 23). O monitoramento expiraria dali 15 dias, portanto, em 

10/8/2013.

A  defesa,  então,  alega  que  a  medida  teria  se  prolongado 

indevidamente  por  pelo  menos  dois  dias,  até  12/8/2013.  Isso  porque  não  haveria 

decisão judicial abrangendo o período e houve referência a diálogo interceptado pelo 
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terminal 61 7811-6038 entre HABIB e ROGÉRIO, no dia 12/8/2013, conforme autos 

5026387-13.2013.404.7000, evento 51 – ANEXO4, p. 7.

Prosseguindo,  aduz  a  defesa  que a  autoridade  policial,  nos  autos 

5026387-13.2013.404.7000, evento 31, teria informado que, embora o ofício anterior 

houvesse sido expedido em 26/7/2013, a efetiva implementação da medida só veio a 

ser executada em 29/7/2013. Assim, a interceptação do dia 12/8/2013 estaria dentro 

do  limite  (do  último  dia)  da  medida.  Contudo,  segundo  a  defesa,  a  assim ser,  o 

monitoramento do terminal de HABIB teria que ter sido suspenso durante os dias 27 e 

28/7/2013 (o primeiro período findaria em 26/7/2013 e o segundo só teria iniciado em 

29/7/2013),  mas não teria sido, já que  teria havido  monitoramento do terminal de 

22/7/2013 a 12/8/2013 (autos 5026387-13.2013.404.7000, evento 31, p. 3). 

Atentando-se aos autos, não se vê irregularidade. 

A premissa  da  defesa  é  falsa,  porque  não  houve  monitoramento 

contínuo de 22/7 a 12/8, conforme se demonstrará. Houve solução de continuidade do 

monitoramento, sem monitoramento nos dias 27 e 28/7/2013.

Parta-se  do  princípio  de  que  a  defesa  aplicou,  num  segundo 

momento de seu raciocínio (em que cogitou considerar a data do início do segundo 

período  do  monitoramento  como  a  da  implementação da  medida  informada  pela 

autoridade  policial),  dois  pressupostos  distintos  para  chegar  a  sua  conclusão: 

trabalhou com a data da  implementação da medida para fixar o início do segundo 

período de monitoramento, mas levou em conta a data da decisão para fixar o termo 

final do primeiro período. Tal escapa do raciocínio lógico. Ora, se levou em conta a 

data da implementação da medida para determinar o início do segundo período de 

monitoramento, deveria, por pressuposto lógico, ter aplicado o mesmo raciocínio para 

fixar o termo final do primeiro período de interceptação.

Fixe-se,  de  início,  a  premissa  já  afirmada mais  acima,  de  que  o 

termo inicial da interceptação é a data da efetiva implementação da medida e não a da 
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decisão ou da expedição do ofício respectivo. Daí que, se o termo inicial do segundo 

período de monitoramento foi o dia 29/7/2013 (como informado pela autoridade 

policial nos autos 5026387-13.2013.404.7000, evento 31), o seu termo final foi o dia 

12/8/2013. Dessa forma,  os diálogos interceptados em 12/8/2013, ao contrário do 

que pretende a defesa, estão abarcados pela decisão judicial do evento 22 daqueles 

autos.

Para  concluir  se  houve,  então,  irregularidade  da  captação  dos 

diálogos nos dias 27 e 28/7/2013, do primeiro período de interceptação, por óbvio, 

deve-se  aplicar  o  mesmo  critério,  ou  seja,  partir  da  data  da  implementação  da 

interceptação - que não necessariamente foi a data da decisão ou da expedição dos 

ofícios (dia 11/7/2013) -, para, daí, chegar-se ao seu termo final. 

Para observar a data do início da interceptação nesse período, deve-

se olhar o começo dos diálogos gravados que constam dos autos. O relatório com os 

diálogos do primeiro período interceptado encontra-se juntado nos autos 5026387-

13.2013.404.7000, evento 20 – ANEXO2. Observando-se esse relatório, vê-se que a 

data mais antiga dos diálogos captados é 12/7/2013. Assim, este deve ser considerado 

o termo inicial da interceptação do primeiro período, sendo o seu termo final o dia 

26/7/2013. O segundo período, como visto acima, teve início em 29/7/2013. Assim, a 

princípio, é o caso de anuir com a defesa, pois não poderia ter havido gravação nos 

dias 27 e 28/7/2013.

Acontece que efetivamente não houve interceptação do terminal 

nesses  dias,  ao  contrário  do  que  alega  a  defesa.  Não  se  vislumbra  nos  autos 

conversas gravadas em tais datas por esse terminal – ou por qualquer outro, aliás. A 

defesa baseou a sua alegação apontando menção constante de relatório de transcrições 

juntado no evento 31,  p.  3,  daqueles autos.  Realmente,  naquele documento consta 

“Período:  22/07/2013  00:00:00  a  12/08/2013  23:59:00”.  Olhando-se  esse 

documento, poder-se-ia cogitar que o primeiro e o segundo períodos de interceptação 

teriam se estendido de forma ininterrupta nesse interregno, a abarcar os dias 27 e 

28/7/2013.  Mas  não  foi  assim.  Em  que  pese  tenha  constado  esse  período  nesse 
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relatório em específico, percebe-se que se tratou de mero equívoco do agente policial 

que o confeccionou. 

De  fato,  em  vez  de  mencionar  os  dois  períodos,  com  seus 

respectivos termos inicial e final, o agente aglutinou-os em um. Contudo, isso não 

prejudica a conclusão acerca da ausência de qualquer irregularidade no ponto. É que 

os termos inicial e final das gravações devem ser fixados a partir das datas limites dos 

diálogos gravados e constantes das mídias entregues pela Polícia Federal na Secretaria 

do Juízo, bem como os transcritos e juntados aos autos respectivos, não havendo que 

se falar em insegurança quanto à definição dessas datas, tal como arguiu a defesa de 

YOUSSEF. Está-se diante, isso sim, de parâmetro objetivamente aferível e ao acesso 

de todos os atores do processo. 

O  mesmo  equívoco  de  não  considerar  a  data  da  efetiva 

implementação  da  medida  foi  cometido  pelas  defesas  de  CARLOS  EDUARDO 

STRAUCH ALBERTO, NEWTON PRADO JUNIOR e LUIZ ROBERTO PEREIRA 

quando afirmam que não havia autorização judicial para as interceptações telefônicas 

realizadas no período de 10 a 25 de setembro de 2013 e nem para interceptação de 

diálogos BBM em janeiro de 2014. 

Em relação à interceptação telefônica, como se observa no evento 

145,  AUTO2,  em  que  pese  a  decisão  do  evento  53  dos  autos  5026387-

13.2013.404.7000 tenha sido proferida no dia 28/08/13, a implementação da medida 

ocorreu tão somente nos dias 10 e 11/09/1325, estendendo-se até o dia 25 e 26 do 

mesmo mês. Já no que se refere aos diálogos por BBM, em que pese a decisão que 

autorizou  a  interceptação  tenha  sido  proferida  em 26/11/13  (evento  22  dos  autos 

5049597-93.2013.404.7000, a implementação da medida em relação ao mencionado 

usuário “Primo” se deu no período entre 20/12/13 e 03/01/14, conforme se observa no 

evento 73 dos mesmos autos.

25 Variando conforme a operadora.
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Assim, afastada a alegação de existência de diálogos gravados não 

cobertos por decisão judicial.

De toda forma, ainda que fosse o caso de reconhecer a nulidade de 

eventual período gravado fora dos lindes temporais de decisão judicial respectiva,  o 

que se cogita só para argumentar, já que todos os diálogos interceptados estiveram 

abarcados  por  decisão  judicial,  eventual  nulidade  isso  só  atingiria  os  diálogos 

monitorados nesse período a descoberto, mantendo-se hígidos os demais, colhidos de 

forma legítima. Em igual:

“HABEAS  CORPUS.  NULIDADE  DO  PROCESSO  PENAL.  
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADA JUDICIALMENTE. VÍCIO 
NÃO EVIDENCIADO.
(…).
2.  As  escutas  telefônicas  foram  autorizadas  judicialmente  e  prorrogadas  
fundamentadamente,  formando  vasto  conteúdo  probatório  em  desfavor  do  
paciente. Das razões da impetração e das peças juntadas aos autos não se  
constata  a  utilização,  para  a  condenação  do  paciente,  de  elementos  
probatórios  que  teriam  sido  advindos  de  período  de  escuta  telefônica  
descoberto por autorização judicial. Já decidiu esta Corte que, verificada a  
realização de escuta em data não incluída no período de monitoramento  
autorizado,  a  mesma deve  ser  excluída  e  desconsiderada  como meio  de  
prova,  o  que  não  representa  a  nulidade  das  provas  seguintes  que  não  
derivaram  desta  escuta  em  particular,  mas  do  primeiro  deferimento,  
proferido em consonância com as disposições legais. Pretensão que enseja  
incursão no exame de provas, inviável em sede de habeas corpus, sendo certo  
que a suposta ilegalidade não ficou evidenciada,  de plano,  nas razões da  
impetração.
(...)” (STJ, HC 128.455, 6ª T., j. 28/8/2012). - sem destaque no original

Por fim, neste ponto,  destaque-se ainda que não há que se falar em 

irregularidade  de  decisões  de  prorrogação  de  interceptações  após  solução  de 

continuidade das medidas anteriores. O que a doutrina aponta como vedação no ponto 

é que ocorra a solução de continuidade e, ainda assim, persistam as interceptações 

durante o período que fica a descoberto de decisão judicial. Não há nenhum problema 

– e a lei assim não veda – que entre um período e outro haja hiato entre as gravações. 

Isso porque a operacionalização de uma medida desses moldes, restrita a períodos 

curtos,  demanda  exigências  técnicas  que  nem  sempre  permitem  a  sua  execução 

ininterrupta,  ainda  mais  quando se  tem em mente  casos  complexos  e  com dados 

volumosos  como  sói  ser  o  presente.  A  solução  de  continuidade  tem  como 
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consequência a impossibilidade de que, sem decisão judicial vigente, persista-se nas 

gravações dentro do período não coberto por decisão. Mas não há óbice a que haja 

intervalos entre as gravações, desde que estas sejam albergadas por decisão judicial, o 

que sempre se observou no caso.

10.  Da  alegada  quebra  de  sigilo  sem  identificação  do  sujeito 

passivo pelo acesso a dados cadastrais.

Alguns defensores sustentam que houve quebra indiscriminada de 

sigilo  telemático,  sem identificação  dos  sujeitos  passivos,  pelo  acesso  aos  dados 

cadastrais  dos  usuários  que  contataram  ou  foram  contatados  pelos  alvos  de 

interceptação telefônica ou telemática de BBM.

Ocorre que o procedimento de obtenção dos dados cadastrais dos 

interlocutores  dos  terminais  interceptados,  autorizada  judicialmente,  é  plenamente 

legal  e  regular,  conforme elucida  completo entendimento  do Superior  Tribunal  de 

Justiça:

EMEN:  HABEAS  CORPUS.  QUADRILHA  E  CORRUPÇÃO  ATIVA 
(ARTIGOS 288 E 333 DO CÓDIGO PENAL). APONTADA DISCREPÂNCIA  
ENTRE OS OFÍCIOS ENVIADOS ÀS OPERADORAS DE TELEFONIA E AS  
DECISÕES  JUDICIAIS  QUE  AUTORIZARAM  AS  INTERCEPTAÇÕES  
TELEFÔNICAS.  INOCORRÊNCIA.  REQUERIMENTO  EXPRESSO  DE  
FORNECIMENTO DE CONTAS REVERSAS E DADOS CADASTRAIS PELO 
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  PEDIDO  DEFERIDO  PELO  MAGISTRADO.  
NULIDADE  NÃO  CONFIGURADA.  1.  Extrai-se  dos  autos  que  desde  a  
primeira  manifestação  do  Ministério  Público  no  sentido  de  obter  dados  
telefônicos sigilosos, foram requeridas cópias de contas reversas, que nada  
mais  são  do  que  o  detalhamento  dos  números  a  partir  dos  quais  foram  
efetuadas  ligações  para  determinado  telefone,  providência  reiterada  nas  
demais  solicitações  de  diligências  feitas  pelo  órgão  ministerial.  2.  A  
identificação  dos  terminais  que  mantiveram  contato  com  os  telefones  
interceptados,  além  do  fornecimento  dos  respectivos  dados  cadastrais,  
constituíram  medidas  que  foram  efetivamente  autorizadas  pela  decisão  
judicial,  que acolheu todos os pedidos formulados pelo Parquet,  dentre os  
quais se inseria o envio, por parte das operadoras de telefonia, das contas  
reversas  de  vários  números,  que,  como  dito  alhures,  constituem  o  
detalhamento das linhas a partir das quais  foram efetuadas ligações para  
determinado  telefone.  3.  Não  há  que  se  falar,  portanto,  em  nulidade  das  
informações  cadastrais  do  paciente  obtidas  a  partir  da  identificação  de  
conversas que manteve com corréu cujo sigilo das comunicações telefônicas  
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estava afastado, e que culminaram com a interceptação de seu telefone e com  
a sua inclusão nas investigações e na ação penal em questão. 4. Em arremate,  
frise-se que o inciso XII  do artigo 5º da Constituição Federal  assegura o  
sigilo das comunicações telefônicas, nas quais, por óbvio, não se inserem os  
dados cadastrais do titular de linha de telefone celular. Precedente. (...) 
(STJ – Quinta Turma – Por maioria – Relator: Jorge Mussi – Habeas Corpus  
131836 – Autos: 200900521084 – Decisão: 04/11/10 – DJE: 06/04/11)

Nessa  linha,  veja-se  que  não  se  trata  de  interceptação  dos 

terminais  utilizados  pelos  referidos  interlocutores,  e  sim  de  acesso  aos 

respectivos dados cadastrais, pelo que não se aplica o artigo 2º da Lei 9.296/96 

mencionado pelos defendentes. Trata-se de acesso a dados cadastrais autorizado 

judicialmente, não havendo que se falar em nulidade.

11 –  Da desnecessidade de  transcrição integral  das  conversas 

interceptadas

Ao contrário do que sustentam as defesas, em decisões posteriores à 

do agravo regimental na AP 508, o pleno do Supremo Tribunal Federal pacificou o 

entendimento de que desnecessária a degravação de todas as conversas telefônicas 

interceptadas  em  procedimentos  criminal,  bastando  a  transcrição  dos  excertos 

necessários ao embasamento da denúncia:

EMENTA: DENÚNCIA CONTRA DEPUTADO FEDERAL POR CRIME DE  
CORRUPÇÃO  ELEITORAL.  ALEGAÇÃO  DE  CARÊNCIA  DA 
TRANSCRIÇÃO  INTEGRAL  DAS  INTERCEPTAÇÕES  TELEFÔNICAS 
REALIZADAS:  AUSÊNCIA  DE  IRREGULARIDADE.  FALTA  DE  
CORRELAÇÃO  ENTRE  OS  FATOS  NARRADOS  NA  INICIAL  E  OS  
ELEMENTOS CONFIGURADORES DO TIPO DO ART. 299 DO CÓDIGO  
ELEITORAL:  DENÚNCIA  REJEITADA.  1.  O  Supremo  Tribunal  Federal  
afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante  
quebra de  sigilo  telefônico,  rejeitando alegação de cerceamento de  defesa  
pela  não  transcrição  de  partes  da  interceptação  irrelevantes  para  o  
embasamento  da  denúncia.  Precedentes.  2.  Juntada  aos  autos,  no  que  
interessa  ao  embasamento  da  denúncia,  da  transcrição  das  conversas  
telefônicas interceptadas; menção na denúncia aos trechos que motivariam a  
imputação  dos  fatos  ao  Denunciado.  3.  Ausência  de  subsunção  dos  fatos  
narrados na inicial  ao tipo do art.  299 do Código Eleitoral.  Carência na  
denúncia dos elementos do tipo penal imputado o Denunciado. Rejeição da  
denúncia.  4.  Denúncia  rejeitada  por  atipicidade  dos  fatos  descritos.  
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Improcedência  da  ação  penal  (art.  386,  inc.  III,  do  Código  de  Processo  
Penal).
(STF – Tribunal Pleno – Por maioria – Relatora: Min. Carmen Lúcia – Inq  
3693/PA – Decisão: 10/04/14 – DJe: 30/10/14)

EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Independência das  
esferas  penal  e  administrativa.  Agravo  regimental  não  provido.  1.  
Legitimidade da atuação do  Ministro  Relator  ao  julgar  monocraticamente  
pedido ou recurso quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada  
no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Independência entre as esferas  
penal  e  administrativa,  salvo  quando,  na  instância  penal,  se  decida  pela  
inexistência material do fato ou pela negativa de autoria, casos em que essas  
conclusões repercutem na seara administrativa. 3. “É desnecessária a juntada  
do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos  
autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que  
se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia  
oferecida,  não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido  
processo  legal  (art.  5º,  inc.  LV,  da  Constituição  da  República)”  (HC  nº  
91.207/RJ-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relatora para o acórdão a  
Ministra  Cármen  Lúcia,  Tribunal  Pleno,  DJe  de  21/9/07).  4.  Agravo  
regimental não provido.
(STF – Tribunal  Pleno  – Unânime – relator:  Min.  Dias Toffoli  –  Terceiro  
Agravo  Regimental  em  Mandado  de  Segurança  –  MS  26988  –  Decisão:  
18/12/13 – DJe: 24/02/14)

Trata-se  de  interpretação do artigo  6º,  §  1º  da  Lei  9.296/96 que 

homenageia o contraditório e a ampla defesa em conjugação com a razoabilidade, 

consoante se extrai da decisão paradigmática proferida no Inquérito 2.424:

(…) 9. PROVA. Criminal. Interceptação telefônica. Transcrição da totalidade  
das gravações. Desnecessidade. Gravações diárias e ininterruptas de diversos  
terminais durante período de 7 (sete) meses. Conteúdo sonoro armazenado  
em 2  (dois)  DVDs e  1  (hum) HD,  com mais  de  quinhentos  mil  arquivos.  
Impossibilidade  material  e  inutilidade  prática  de  reprodução  gráfica.  
Suficiência da transcrição literal e integral das gravações em que se apoiou a  
denúncia.  Acesso  garantido  às  defesas  também mediante  meio  magnético,  
com reabertura de prazo. Cerceamento de defesa não ocorrente. Preliminar  
repelida. Interpretação do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.296/96. Precedentes. Votos  
vencidos. O disposto no art. 6º, § 1º, da Lei federal nº 9.296, de 24 de julho de  
1996, só comporta a interpretação sensata de que, salvo para fim ulterior, só  
é  exigível,  na  formalização  da  prova  de  interceptação  telefônica,  a  
transcrição integral de tudo aquilo que seja relevante para esclarecer sobre  
os fatos da causa sub iudice. (…)
(STF  –  Tribunal  Pleno  –  Relator:  Min.  Cezar  Peluso  –  Inquérito  –  Inq  
2424/RJ – Decisão: 26/11/08 – DJe: 26/03/10)
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Foi  justamente  o  que  ocorreu  no  caso  dos  autos,  em  que,  não 

bastasse  tenha  sido  disponibilizado  às  defesas  o  acesso  integral  aos  áudios  e  ao 

resultado de toda a interceptação, o juízo expressamente consignou a possibilidade de 

indicarem eventuais diálogos relevantes não degravados (evento 150).

Portanto,  o procedimento adotado nos autos  foi  plenamente 

legal, assegurando de maneira plena o contraditório e ampla defesa, inexistindo 

qualquer prejuízo à defesa, pelo que não há que se falar em nulidade no ponto.

12. Do suposto vazamento seletivo de peças sigilosas

Em relação aos supostos “vazamentos”, em que pese o Ministério 

Público  Federal  tome  todas  as  precauções  possíveis  para  evitar  a  divulgação  de 

informações  sigilosas,  o  envolvimento  de  diversos  atores  na  elaboração  dos  atos, 

incluindo  particulares  e  advogados,  dificulta  o  controle,  já  que  eventuais 

“vazamentos”  podem  ter  diversas  fontes,  incluindo  advogados  das  partes,  cuja 

presença nas oitivas é obrigatória. 

A indevida divulgação de dados sigilosos é fato grave em relação ao 

qual esta força tarefa ministerial tem tomado todas as providências cabíveis, por meio 

da instauração de inquéritos policiais  para apurar as respectivas responsabilidades. 

Nesse  sentido,  conforme  informações  prestadas  pelo  DRCOR  da  Polícia  Federal 

paranaense em março desse ano, em trâmite diversos apuratórios sobre o tema, dentre 

os quais destacam-se os seguintes:

A)  IPL  1306/14:  apura  vazamento  de  depoimento  sigilosos 

prestados  por  ALBERTO  YOUSSEF  em  regime  de  colaboração 

premiada, conforme publicado na edição 2373 da revista Veja, de 24 de 

outubro de 2014;
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B) IPL 1416/14: apura vazamento de informações relacionadas à 7ª 

fase da Operação Lava Jato;

C)  IPL 1017/14:  referente  a  publicação  de  conteúdo  sigiloso  de 

colaborações  premiadas  na  edição  2390  da  revista  Veja,  de  10  de 

setembro de 2014;

D) IPL 239/15: apura vazamento de nome de senador no bojo das 

investigações da Operação Lava Jato;

E) IPL 574/15: referente a vazamento de informações referentes à 

empresa Odebrecht.

Em  que  pese  se  trate  de  fatos  sob  apuração,  deve-se  desde  já 

destacar  que,  até  o  momento,  não  há  qualquer  indicativo  de  que  informações  ou 

documentos sigilosos tenham sido indevidamente divulgadas por qualquer membro ou 

servidor do Ministério Público Federal ou da Justiça Federal.

Portanto, não há nenhum indicativo de que os órgãos de persecução 

penal  estatal  tenham  arquitetado vazamento  seletivo  de  informações  a  fim  de 

favorecer  a  acusação  ou  causar  constrangimento  aos  investigados,  como 

temerariamente afirma o defendente. Todas as providências cabíveis para a apuração e 

repressão a desvios constatados estão sendo tomadas.

Sem prejuízo disso, observa-se que o defendente, assim como ocorre 

com  boa  parte  da  mídia,  faz  grande  confusão  entre  “vazamento  de  informações 

sigilosas” e publicação de elementos públicos de autos judiciais.
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Assim,  por  exemplo,  quanto  à  publicação  da  íntegra  dos 

interrogatórios de YOUSSEF e PAULO ROBERTO, prestados em juízo na data de 08 

de outubro de 2014, observa-se que se trata de depoimentos judiciais prestados nos 

autos de processo criminal 5026212-82.2014.404.7000 (eventos 1.025 e 1.101), cuja 

publicidade  fora  assegurada  desde  o  início  (consoante  capítulo  6  da  decisão  de 

recebimento da denúncia acostada ao evento 3).

Também quanto à divulgação de dados juntados aos autos 5073475-

13.2014.404.7000, como é o caso de bloqueios de valores (em 20/11/14, evento 311) e 

depoimentos em colaboração premiada de Julio e Augusto (em 03/12/14, evento 523 a 

529), observa-se que a decisão que decretou as medidas cautelares em 10/11/14, já 

havia consignado que o sigilo duraria tão somente até a efetivação das medidas, sendo 

que  “efetivadas  as  medidas,  não  sendo mais  ele  necessário  para  preservar  as 

investigações, fica levantado o sigilo” (evento 10). Conforme registrado nos autos, 

as  medidas  foram  executadas  em  14/11/14  (eventos  80  e  114).  Assim,  pode-se 

concluir que, uma vez efetuadas as medidas, incluindo a apreensão de documentos, 

não mais existiria sigilo sobre tais dados.

As decisões judiciais que determinaram o levantamento de sigilo de 

dados e processos se deram em respeito ao princípio constitucional da publicidade, 

prescrito pelo artigo 5º, LX da Carta Magna.

Nesse  sentido,  vale  mencionar  que,  conforme  amplamente 

divulgado pela imprensa, o ministro Teori Zavascki retirou o segredo de justiça de 

todos  os  procedimentos  investigatórios  referentes  a  pessoas  com  prerrogativa  de 

função  perante  o  Supremo  Tribunal  Federal,  sob  o  argumento  de  que  não  existe 

interesse social no sigilo das informações, sendo que “pelo contrário: é importante,  

até mesmo em atenção aos valores republicanos, que a sociedade brasileira tome  

conhecimento dos fatos relatados”26.

26 Disponível  em  <  http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/03/ministro-do-stf-autoriza-
investigacao-de-politicos-na-lava-jato.html >, acesso em 10/03/15.
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Diante de todo o exposto, não há que se falar em ilicitude de provas 

e nulidade processual nos termos pretendidos pelo contestante.

13. Da impossibilidade de reunião, em único processo, de todos 

os feitos relacionados à 7ª fase da Operação Lava Jato

As defesas de  YOUSSEF,  CARLOS  EDUARDO  STRAUCH 

ALBERTO,  NEWTON  PRADO  JUNIOR e  LUIZ  ROBERTO  PEREIRA 

questionaram ainda o oferecimento de diversas denúncias em relação a fatos conexos 

referentes à prática dos crimes de corrupção e lavagem por intermédio de organização 

criminosa  envolvendo  diferentes  empresas  do  setor  de  construções.  Na sua  ótica, 

deveria ser deduzida acusação única, não havendo motivo para desmembramento no 

forma do artigo 80 do Código de Processo Penal.

Este juízo já reforçou o entendimento de que o desmembramento se 

justifica no caso como medida de tutela  dos  direitos dos  próprios acusados a um 

processo em tempo razoável, eis que o grande número de réus, em caso de acusação 

única, inviabilizaria o processamento.

Não bastasse o entendimento do próprio juízo,  vale  ressaltar  que 

nada  há  de  ilegal  na  conduta  ministerial  de,  em virtude  da  pluralidade  de  réus  e 

crimes, ajuizar mais de uma ação penal, tomando em conta os papéis ocupados pelos 

acusados na  organização criminosa,  consoante  reiterado entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça abaixo exemplificado:

(…)  QUADRILHA  ARMADA,  FALSIDADE  IDEOLÓGICA,  CORRUPÇÃO 
ATIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. AJUIZAMENTO DE MAIS DE UMA 
AÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLURALIDADE DE RÉUS E  
DE CRIMES. DIVISÃO FEITA A PARTIR DOS PAPEIS OCUPADOS PELOS  
ACUSADOS NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DOS DELITOS EM TESE  
PRATICADOS.  POSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  OFENSA  AO 
ARTIGO  80  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  PENAL.  NULIDADE  
INEXISTENTE. 1.  Embora a conexão e a continência impliquem, via de  
regra, a unidade de processo e julgamento, consoante a previsão contida no  
artigo  79  da  Lei  Penal  Adjetiva,  o  certo  é  que  o  artigo  80  do  referido  
diploma legal prevê a separação facultativa dos feitos quando "as infrações  
tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes,  
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ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não Ihes prolongar a  
prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente  
a separação". 2. No caso dos autos, o Ministério Público ajuizou 2 (duas)  
ações penais distintas, uma delas - a que se refere ao presente mandamus -  
instaurada contra os líderes e principais operadores do esquema criminoso  
na parte relacionada ao Município de São João do Paraíso,  e  a segunda  
apresentada apenas contra os servidores públicos que teriam participado dos  
crimes.  3.  Tal  procedimento  não  pode  ser  acoimado  de  ilegal,  primeiro  
porque inexiste qualquer norma processual legal que obrigue o Ministério  
Público a ofertar uma única denúncia contra todos os envolvidos na mesma 
empreitada  criminosa,  e  segundo  porque,  caso  as  autoridades  judiciárias  
responsáveis  pelas  ações  penais  entendessem que todas elas  deveriam ser  
processadas  e  julgadas  concomitantemente  num  único  juízo,  poderiam  
suscitar  conflito  de  competência,  nos  termos  do  artigo  114,  inciso  II,  do  
Código  de  Processo  Penal.  4.  Mesmo  quando  há  multiplicidade  de  réus,  
sendo que apenas alguns deles  possuem prerrogativa de foro,  admite-se o  
desmembramento do processo se as particularidades do caso concreto assim  
exigirem, até mesmo porque o foro especial é excepcional, não devendo ser  
estendido, em regra, àqueles que não o possuem. Precedentes do STF. (…)
(STJ  –  Quinta  Turma  –  Unânime  -  Relator:  Min.  Jorge  Mussi  –  Habeas  
Corpus  259177  –  Autos:  201202380680  –  Decisão:  16/09/14  –  DJE:  
25/09/14).

No  caso  dos  autos,  agregue-se  ainda  que  todas  as  demandas 

instrumentalmente conexas foram propostas perante o mesmo juízo, competente por 

prevenção, garantindo-se assim que sejam evitadas decisões contraditórias.  Portanto, 

sem razão o réu também neste ponto.

14. Da alegada mácula por inversão de etapas processuais

Não  há  que  se  falar  de  inversão  procedimental  no  que  toca  ao 

recebimento da peça de acusação antes da apresentação das respostas à acusação. O 

art. 396, CPP, é expresso ao enunciar que o recebimento da denúncia dá-se após o 

juízo acerca de sua prelibação. Não sendo o caso de rejeição liminar,  deve o juiz 

receber a peça, intimando o acusado, então, para oferecer resposta à acusação. Foi o 

que efetivamente ocorreu neste caso. Embora haja divergência de entendimentos a 

respeito do momento adequado para o recebimento da denúncia, o que prevalece é o 

que aqui colocado. Nessa sintonia:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 396-A DO CPP. LEI nº  
11.719/2008.  DENÚNCIA.  RECEBIMENTO.  MOMENTO  PROCESSUAL.  
ART.  396  DO  CPP.  RESPOSTA  DO  ACUSADO.  PRELIMINARES.  
MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
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I - A par da divergência doutrinária instaurada, na linha do entendimento  
majoritário (Andrey Borges de Mendonça; Leandro Galluzzi  dos Santos;  
Walter Nunes da Silva Junior; Luiz Flávio Gomes; Rogério Sanches Cunha  
e Ronaldo Batista Pinto), é de se entender que o recebimento da denúncia se  
opera na fase do art. 396 do Código de Processo Penal.
II  -  Apresentada  resposta  pelo  réu  nos  termos  do  art.  396-A  do  mesmo  
diploma legal, não verificando o julgador ser o caso de absolvição sumária,  
dará  prosseguimento  ao  feito,  designando  data  para  a  audiência  a  ser  
realizada.
III - A fundamentação referente à rejeição das teses defensivas, nesta fase,  
deve limitar-se à demonstração da admissibilidade da demanda instaurada,  
sob pena, inclusive, de indevido prejulgamento no caso de ser admitido o  
prosseguimento do processo-crime.
IV - No caso concreto a decisão combatida está fundamentada, ainda que de  
forma sucinta”.
(...)” (STJ, HC 138.089, 5ª T., j. 2/3/2010). – sem destaques no original

No  que  respeita  ao  momento  da  designação  da  audiência  de 

instrução, não há também que se falar em nulidade da ação penal.

A primeira  audiência  para  oitiva  de  testemunha  de  acusação  foi 

designada  para  o  dia  03/2/2015  (eventos  6  e  192).  Não  obstante  não  se  tenha 

aguardado o oferecimento das respostas escritas para que então fosse designada a 

audiência,  o  magistrado  manteve  período  razoável  de  tempo  entre  a  decisão  de 

designação (12/12/2014) e a data do ato, a fim de que pudessem todos os réus ser 

citados e todas as suas defesas pudessem ser apresentadas.

Não  bastasse  isso,  é  consolidado  o  entendimento  de  que,  em 

processo penal, não há declaração de nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo 

à acusação ou à defesa (pas de nullité sans grief), o que é um princípio basilar do 

sistema de nulidades, consoante prescreve o artigo 563 do diploma processual. Nesse 

sentido, por todos:

EMENTA:  RECURSO  ORDINÁRIO  EM  HABEAS  CORPUS.  
CONSTITUCIONAL.  PENAL.PREFEITO.  ART.  1º,  INCS.  I  E  II,  DO  
DECRETO-LEI  N.  201/1967.  PARTICIPAÇÃO  DE  DESEMBARGADOR  
SUSPEITO  NO  JULGAMENTO  DE  RECEBIMENTO  DA  DENÚNCIA.  
INEXISTÊNCIA  DE  PREJUÍZO.  PRECEDENTES.  FIXAÇÃO  DA  PENA-
BASE.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REEXAME,  EM  CONCRETO,  DA 
SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. 1. O 
princípio  do  pas  de  nullité  sans  grief  exige  a  demonstração de  prejuízo  
concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista  
para o ato, podendo ser tanto a de nulidade absoluta, quanto a relativa, pois  
não se declara nulidade por mera presunção. Esse princípio, corolário da  
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natureza  instrumental  do  processo,  exige,  sempre  que  possível,  a  
demonstração de prejuízo concreto pela parte suscitante do vício, o que não  
se demonstrou no caso. 2. Não há nulidade na decisão pela qual fixada a  
pena-base  com  fundamentação  idônea.  É  inexigível  a  fundamentação  
exaustiva  das  circunstâncias  judiciais  consideradas,  porquanto  a  sentença  
deve ser lida na totalidade. Precedentes. 3. O recurso ordinário em habeas  
corpus  não  se  presta  para  ponderar,  em  concreto,  a  suficiência  das  
circunstâncias  judiciais  invocadas  pelas  instâncias  antecedentes  para  a  
majoração da pena. Precedentes. 4. Recurso ao qual se nega provimento.
(STF – 2ª Turma – Unânime – relatora: Min. Carmem Lúcia – Recurso em  
Habeas Corpus – RHC 123092 – Decisão: 04/11/14 – DJE: 13/11/14). - sem  
grifos no original

Observe-se que a designação da data de audiência já na decisão de 

recebimento da denúncia se deu a fim de resguardar direitos dos próprios acusados, 

especialmente quanto à  duração razoável  do processo,  considerando-se que alguns 

deles  encontravam-se  presos  preventivamente,  tendo  o  juízo  ressalvado 

expressamente  que  “se,  em  virtude  das  respostas  à  denúncia,  houver  absolvição 

sumária de qualquer dos acusados, reverei a designação” (evento 3).

Conclui-se, portanto, pela inexistência de nulidade na presente ação 

penal, seja pela inexistência de inversão de fases, seja pela inexistência de prejuízo 

aos acusados.

B. DO MÉRITO

Superadas  as  preliminares  alegadas  pelos  defendentes,  passa-se à 

análise de fundo da questão penal deduzida ao juízo.

1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

1.1. Crimes Complexos e prova indiciária

Antes de se passar à análise das provas, para, a partir 

delas, concluir pela presença de juízo de convicção, suficiente para 

uma condenação criminal, da existência dos crimes e da sua autoria, 
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é  necessário,  ainda  que  brevemente,  abordar  algumas  premissas 

teóricas relevantes.27

Tratam  os  presentes  autos  de  complexo  esquema  criminoso 

praticado em variadas etapas e que envolveu diversas estruturas de poder, público e 

privado. 

A análise  dos  fatos  engloba  a  existência  de  um  cartel  que  se 

relacionava de forma espúria com diretorias da maior estatal do país por mecanismo 

de  corrupção  que  era  praticado  com elevado  grau  de  sofisticação,  envolvendo  a 

realização  de  acordo  prévio  e  genérico  de  corrupção  que  posteriormente  era 

concretizado  em  situações  específicas  com  a  utilização  de  diversos  e  velados 

mecanismos (encontros e trocas de mensagens pelas mais diversas formas, recurso a 

intermediários,  prática  de  atos  funcionais  aparentemente  lícitos,  celebração  de 

contratos  ideologicamente  falsos,  entrega  de  dinheiro  em  espécie,  operações  de 

compensação, etc.)

O ponto aqui é que disso tudo flui que os crimes perpetrados pelos 

investigados são de difícil prova. Isso não é apenas um “fruto do acaso”, mas sim da 

profissionalização de sua prática e de cuidados deliberadamente empregados pelos 

réus. 

Ficou bastante claro que os envolvidos buscavam, a todo momento, 

aplicar técnicas de contrainteligência a fim de garantir sua impunidade em caso de 

identificação  pelos  órgãos  de  repressão  penal  do  Estado.  Nesse  sentido,  citam-se 

como  exemplos:  a  frequente  utilização  de  códigos  em  conversas  telefônicas  e 

telemáticas, o registro documental de atividade ilícitas de forma dissimulada (como 

são prova as anotações referentes às atividades do cartel na forma de campeonato 

esportivo ou mesmo de “bingo”), as anotações em agendas de códigos e iniciais de 

nomes de modo cifrado, e a atuação conjunta entre os denunciados relacionados a 

27 Essas premissas tomam por apoio, em grande parte, estudos mais profundos feitos na seguinte obra: 
DALLAGNOL, Deltan Martinazzo.  As lógicas das provas no processo: prova direta, indícios e  
presunções. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
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diferentes  empreiteiras,  inclusive  com  aparente  conhecimento  prévio  dos  futuros 

passos da investigação policial28. 

Se é extremamente importante a repressão aos chamados delitos de 

poder e se, simultaneamente, constituem crimes de difícil prova, o que se deve fazer? 

A solução mais razoável é reconhecer a dificuldade probatória e, tendo ela como pano 

de fundo, medir adequadamente o ônus da acusação, mantendo simultaneamente todas 

as garantias da defesa. 

Nesse sentido, no julgamento da AP 470, que não coincidentemente 

era,  também,  um  caso  de  lavagem  de  dinheiro  envolvendo  corrupção,  assim  se 

manifestou a Ministra Rosa Weber, fazendo uma perspicaz analogia com o crime de 

estupro:

“A lógica autorizada pelo senso comum faz concluir que, em tal espécie de  
criminalidade [crimes contra os costumes], a consumação sempre se dá longe  
do sistema de vigilância. No estupro, em regra, é quase impossível uma prova  
testemunhal.  Isso  determina  que  se  atenue  a  rigidez  da  valoração,  
possibilitando-se a condenação do acusado com base na versão da vítima  
sobre os fatos confrontada com os indícios e circunstâncias que venham a  
confortá-la. Nos delitos de poder não pode ser diferente. Quanto maior o  
poder ostentado pelo criminoso,  maior a facilidade de esconder o ilícito,  
pela  elaboração  de  esquemas  velados,  destruição  de  documentos,  
aliciamento de testemunhas etc. Também aqui a clareza que inspira o senso  
comum autoriza a conclusão (presunções, indícios e lógica na interpretação  
dos fatos).  Dai a maior elasticidade na admissão da prova de acusação, o  
que em absoluto se confunde com flexibilização das garantias legais  (…) A 
potencialidade do acusado de crime para falsear a verdade implica o maior  
valor  das  presunções  contra  ele  erigidas.  Delitos  no  âmbito  reduzido  do  
poder  são,  por  sua natureza,  em vista  da  posição  dos  autores,  de  difícil  
comprovação  pelas  chamadas  provas  diretas. (…)  A  essa  consideração,  
agrego que, em determinadas circunstâncias, pela própria natureza do crime,  
a prova indireta é a única disponível e a sua desconsideração, prima facie,  
além de contrária ao Direito positivo e à prática moderna, implicaria deixar  
sem resposta graves atentados criminais a ordem jurídica e a sociedade (fls.  
52.709-11)”.

A Ministra bem diagnosticou a situação: em crimes graves e que não 

deixam provas diretas, ou se confere elasticidade à admissão das provas da acusação e 

se confere o devido valor à prova indiciária, ou tais crimes, de alta lesividade, não 

serão jamais punidos e a sociedade é que sofrerá as consequências. 
28 Quanto a este ponto, remete-se ao relatório policial apresentado no evento 90 dos autos 5073645-

82.2014.4.04.7000.
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O  Min.  Ricardo  Lewandowski  foi  por  caminho 

semelhante  ao  proferir  seu  voto  no  mesmo  feito,  destacando  a 

importância  dos  elementos  indiciários  para  demonstrar  o  dolo  em 

delitos  desse  jaez  (ele  analisava  o  delito  de  gestão  fraudulenta). 

Perceba-se:

“(...)  Nos  delitos  societários  e,  em  especial,  nos  chamados  “crimes  de  
colarinho branco”, nem sempre se pode exigir a obtenção de prova direta  
para a condenação, sob pena de estimular-se a impunidade nesse campo.
O delito de gestão fraudulenta de instituição financeira é um exemplo clássico  
do que acabo de afirmar. Sim, pois como distinguir uma gestão desastrosa,  
caracterizada  pela  adoção  de  medidas  desesperadas  ou  meramente  
equivocadas na administração de uma instituição de crédito daquelas tidas  
como fraudulentas ou mesmo temerárias, ambas tipificadas como crimes?
É evidente, a meu ver, que o julgador, ao perscrutar os autos na busca de  
um  divisor  de  águas,  irá  apoiar-se,  na  maior  parte  dos  casos,  mais  no  
conjunto  de  indícios  confirmados  ao  longo  da  instrução  criminal,  que  
acabam evidenciando a intenção delituosa dos agentes, do que nas quase  
sempre  raras provas  diretas  do  comportamento  ilícito,  sobretudo no que  
toca ao dolo.
Permito-me recordar que, de acordo com o art. 239 do Código de Processo  
Penal, a prova indiciária é “a circunstância conhecida e provada que, tendo  
relação com o fato, autoriza, por indução, concluir-se a existência de outra  
ou  outras  circunstâncias”,  deixando  evidente  a  possibilidade  de  sua  
utilização – sempre parcimoniosa evidentemente - quando o Estado não logra  
obter uma prova direta do crime. Significa dizer que o conjunto logicamente  
entrelaçado de indícios pode assumir a condição de prova suficiente para a  
prolação de um decreto condenatório, nesse tipo de delito.
Mas isso, sublinho, sempre com o devido cuidado, conforme, aliás, adverte  
Nicola Framarino dei Malatesta:
“É necessário ter cautela na afirmação dos indícios, mas não se pode negar  
que a certeza pode provir deles”.
A prova, como se sabe, é o gênero do qual fazem parte os indícios. Estes se  
inserem, portanto - desde que solidamente encadeados e bem demonstrados  
- no conceito clássico de prova, permitindo sejam valorados pelo magistrado  
de forma a possibilitar-lhe o estabelecimento da verdade processual.
(...)” - destaques nossos.

Estudando a natureza da prova, verifica-se que os mais modernos 

autores sobre evidência, nos Estados Unidos e na Europa, reconhecem que não há 

diferença de natureza entre prova direta e indireta, e que a antiga aversão aos indícios 

não passa de preconceito. 

Michele Taruffo29, por exemplo, afirma que:

29 Michele Taruffo, La Prueba de Los Hechos, 2005, p. 263.
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“(...) el grado de aceptabilidade de la prueba esta siempre determinado por  
una o  mas  inferencias que  deben estar  fundamentadas  em circunstancias  
precisas y em criterios (cuando sean necesarios) reconocibles. Desde el punto  
de vista de la estructura lógica y del empleo de las máximas de experiencia,  
estas inferencias no son distintas de las que se formulan em el ambito de la  
valoracion de las pruebas indirectas. Tanto em un caso como em el outro, em  
efecto, se trata siempre de vincular una circunstancia com una hipotesis de 
hecho por medio de una regla de inferencia” - sem destaque no original.

Se é assim, uma condenação pode legitimamente ter por base prova 

indiciária.  Casanovas,  tratando  da  prova  indiciária  no  narcotráfico,  cita  decisão 

proferida na década de 90 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, na qual 

esta admitiu tal legitimidade. Eis o trecho da decisão:

“(...) en ejercicio de su función jurisdiccional, tratándose de la obtención y  
valoración  de  las  pruebas  necesarias  para  la  decisión  de  los  casos  que  
conoce,  puede,  en  determinadas  circunstancias,  utilizar  tanto  las  pruebas  
circunstanciales  como  los  indicios  o  las  presunciones  como  base  de  sus  
pronunciamientos,  cuando  de  aquéllas  puedan  inferirse  conclusiones  
consistentes sobre los hechos (Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de  
enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 49)”30.

O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, já em 1978, em Irlanda 

vs. Gran Bretanha, reconheceu a higidez da prova indiciária para produzir convicção 

para além da dúvida razoável:  “a la hora de valorar la prueba, este Tribunal ha  

aplicado el criterio de la prueba más allá de la duda razonable. Sin embargo tal tipo  

de  prueba  se  puede  obtener  de  la  coexistencia  de  inferencias  suficientemente  

consistentes,  claras  y  concordantes  o  de  similares  presunciones  de  hecho  no  

rebatidas”31.  Tal  entendimento  foi  reiterado  nos  casos  Salman  vs.  Turquia,  de 

27/06/2000, Tamlin vs. Turquia, de 10/04/2000, e Tahsin vs. Turquia, de 08/04/200432. 

30 Esther Elisa Angelán Casanovas. La prueba indiciaria y su valoracion em los casos de narcotrafico y 
lavado de activos.Jornada contra el crimen organizado: narcotráfico, lavado de activos,  corrupción, 
trata y tráfico de personas y terrorismo. Santo Domingo (República Dominicana): Comissionado de 
Apoyo  a  la  Reforma  y  Modernización  de  la  Justicia.  Mar.  2010.  Disponível  em: 
<http://www.comisionadodejusticia.gob.do/phocadownload/Actualizaciones/Libros/2012/CRIMEN
%20ORGANIZADO.pdf>. Acesso em: 19 maio 2012, p. 49.
31 Apud  Joaquín Giménez García. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos: perspectiva 
del  juez.  Disponível  em:  <http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>. 
Acesso em: 19 maio 2012.
32 Joaquín Giménez García. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos: perspectiva del juez. 
Disponível  em:  <http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>.  Acesso  em: 
19 maio 2012.
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Também o  Tribunal  Constitucional  Espanhol,  na  STC 137/2005, 

reafirmou o entendimento estabelecido desde a STC 174/1985, de que mesmo na falta 

de  prova  direta,  a  prova  indiciária  pode  sustentar  uma  condenação  sem que  seja 

violada a presunção de inocência, sempre que parta de fatos provados e que se possa 

inferir o delito de indícios por um processo mental racional e conforme as regras do 

critério  humano33.  Na  Espanha,  no  ano  de  2006,  do  total  de  1.626  sentenças  do 

Tribunal Supremo Espanhol, em 204 se abordou de alguma forma a prova indiciária.34

Andrey  Borges  de  Mendonça  expõe  a  essencialidade  da  prova 

indiciária com relação à demonstração do crime de lavagem de dinheiro:

“A tentativa de buscar um equilíbrio entre a eficácia da persecução penal do  
delito de lavagem e a proibição da inversão do ônus da prova deve passar  
pela utilização e aceitação da prova indireta/indiciária,  notadamente para  
comprovar os  dois  aspectos  centrais  da produção probatória do delito  de  
lavagem,  quais  sejam:  a  origem  ilícita  dos  bens,  valores  e  direitos  e  o  
elemento subjetivo do tipo. O uso de indícios é de importância inquestionável  
para provar ambos os requisitos, especialmente para suprir as carências da  
prova direta em processos penais relativos a atividades delitivas enquadradas  
naquilo  que  se  conhece  como  criminalidade  organizada.  De  fato,  será  
habitual  que  não  haja  prova  direta  das  circunstâncias  relacionadas  à  
procedência ilícita dos bens e do elemento subjetivo. Justamente por isto,  a 
prova  indiciária  adquire  especial  importância  no  delito  de  lavagem  de  
dinheiro,  já  tendo se  afirmado que  se  trata  da  “rainha” das  provas  em  
matéria de lavagem [LOMBARDERO EXPÓSITO, Luis Manuel]. Realmente,  
é  a  utilização  da  prova  indiciária  que  poderá  permitir  uma  eficaz  
persecução penal dos delitos de lavagem, impedindo que a impunidade reine  
nesta espécie de delitos. No Brasil, esta importância ainda não foi visualizada  
por parcela da doutrina e da jurisprudência, que continua a possuir enorme  
resistência  em  aceitar  a  possibilidade  de  condenação  com  base  em  
“indícios”.  Porém,  esta  resistência  se  deve,  em parte,  a  um equívoco  na  
fixação dos conceitos. A palavra indícios é polissêmica e foi empregada pelo  
próprio legislador,  no CPP, de  diversas maneiras  diferentes,  com sentidos  
variados em relação ao distinto momento processual em que é utilizada. Em  
um  desses  sentidos,  o  legislador  faz  menção  aos  “indícios  de  prova”,  
referindo-se a um conjunto de provas que permita um juízo de probabilidade.  
(…).  Porém,  veja  que  a  expressão  indícios,  neste  sentido,  deve  ser  
interpretada não como prova indireta, mas sim como um conjunto de provas  
que  demonstrem,  razoavelmente,  uma  suspeita  fundada  (…).  Em  outras  
palavras,  a  expressão  indícios,  nesta  acepção,  está  se  referindo  a  uma  
cognição  vertical  (quanto  à  profundidade)  não  exauriente,  ou  seja,  uma  
cognição sumária, não profunda, em sentido oposto à necessária completude  

33 Joaquín Giménez García. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos: perspectiva del juez. 
Disponível  em:  <http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>.  Acesso  em: 
19 maio 2012.
34 Joaquín Giménez García. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos: perspectiva del juez. 
Disponível  em:  <http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>.  Acesso  em: 
19 maio 2012.
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da  cognição,  no  plano  vertical,  para  a  prolação  de  uma  sentença  
condenatória. Vale destacar que o próprio STF já reconheceu esses sentidos  
polissêmicos [STF – RE 287658 e HC 83.542/PE]. Porém, estes “indícios de  
prova”  não  podem  ser  confundidos  com  a  “prova  de  indícios,  esta  sim  
disciplinada  no  art.  239  do  CPP,  aqui  considerada  em  sua  “dimensão  
probatória”.  (…).  Assim,  ao  contrário  do  que  alguns  afirmam,  a  prova 
indiciária pode – e no caso da lavagem, deve, em razão da dificuldade de se  
obter provas diretas – ser utilizada para embasar um decreto condenatório,  
pois permite uma cognição profunda no plano vertical, de sorte a permitir  
que o juízo forme sua cognição acima de qualquer dúvida razoável”35 - sem 
destaque no original.

O Supremo Tribunal Espanhol, no mesmo sentido, já externou que 

em delitos como tráfico de drogas o usual é contar apenas com provas indiciárias, e 

que o questionamento de sua aptidão para afastar a presunção da inocência acarretaria 

a impunidade das formas mais graves de criminalidade (STS36 1637/199937, repetido 

em outros  julgamentos).  Chegou a afirmar que  “(...)  pretender  contar  com prova  

direta da autoria, é apostar na impunidade destas condutas desde uma ingenuidade  

inadmissível (...)” (STS 866/2005). Se os indícios são meios aptos para condenação, 

como qualquer  outra  prova,  só  se  pode  compreender  que  o  STE quis,  com isso, 

afirmar a necessidade de se atenuar a rigidez da valoração da prova para casos de 

prova  mais  difícil,  conforme  sustentado  pela  Ministra  Rosa  Weber  quando  fez  a 

analogia com o estupro. Tudo isso, evidentemente, respeitado o  standard beyond a  

reasonable doubt. 

O entendimento segundo o qual  “não é exigida prova cabal” do 

crime  antecedente  da  lavagem  de  dinheiro,  também  foi  externado, 

exemplificativamente,  nas  apelações  criminais  2000.71.00.041264-1  e  ACR 

2000.71.00.037905-4 pelo TRF4.

O STF, em vários acórdãos, tem externado que a prova por indícios, 

no sistema do livre convencimento motivado, é apta a lastrear decreto condenatório, 

mesmo quando baseada em presunções hominis. 

35 Andrey Borges  de  Mendonça,  Do processo  e  julgamento.  In:  Carla  Veríssimo de  Carli  (org.). 
Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. 1. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2011, p. 501-
503.
36 Sentença do Tribunal Supremo.
37 Pode ser consultado em http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp.
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No HC 111.666, cuja redação é repetida em vários outros arestos da 

1ª Turma do STF (HC 103.118, HC 101.519, p. ex.), o STF entendeu que a exigência 

de prova direta em crimes complexos vai de encontro à efetividade da Justiça, e que a 

dedicação  do  agente  a  atividades  delitivas  podia  ser  inferida  da  quantidade  dos 

entorpecentes apreendidos:

“HABEAS  CORPUS.  PROCESSO  PENAL.  TRÁFICO  DE 
ENTORPECENTES.  MINORANTE  DO  §  4º  DO  ART.  33  DA  LEI  N.  
11.343/2006.  QUANTIDADE  E  VARIEDADE  DA  DROGA,  MAUS 
ANTECEDENTES  E  DEDICAÇÃO  À  ATIVIDADE  CRIMINOSA.  
INAPLICABILIDADE  DA  CAUSA  DE  DIMINUIÇÃO.  PRESUNÇÃO 
HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR  
DECRETO  CONDENATÓRIO.  SISTEMA  DO  LIVRE 
CONVENCIMENTO  MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO  DE  PROVAS. 
DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA 
APREENDIDA.  CIRCUNSTÂNCIA  APTA  A  AFASTAR  A  MINORANTE 
PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO  
DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O §  
4º  do  artigo  33  da  Lei  de  Entorpecentes  dispõe  a  respeito  da  causa  de  
diminuição da pena nas frações de 1/6 a 2/3 e arrola os requisitos necessários  
para  tanto:  primariedade,  bons  antecedentes,  não  dedicação  a  atividades  
criminosas e não à organização criminosa. 2. Consectariamente, ainda que se  
tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa,  
esse elemento probatório seria passível de ser utilizado mercê de, como visto,  
haver elementos fáticos conducentes a conclusão de que o paciente era dado  
à atividade delituosa. 3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a  
possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para  
decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de  
Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art.  
239 como “a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o  
fato,  autorize,  por  indução,  concluir-se  a  existência  de  outra  ou  outras  
circunstâncias”. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale  
Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162).  
Precedente  (HC  96062,  Relator(a):  Min.  MARCO  AURÉLIO,  Primeira  
Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-
11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336).  4.  Deveras,  o julgador  pode,  
mediante um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo  
penal,  utilizando  raciocínio  engendrado  com  supedâneo  nas  suas  
experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante  
para  a  qualificação  penal  da  conduta.  5.  A criminalidade  dedicada  ao  
tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo  
qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além  
de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do  
CPP  e  no  art.  93,  IX,  da  Carta  Magna,  praticamente  impossibilita  a  
efetividade  da  repressão  a  essa  espécie  delitiva. 6.  O  juízo  de  origem  
procedeu  a  atividade  intelectiva  irrepreensível,  porquanto  a  apreensão  de  
grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio  
dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que,  
além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7.  
In casu, o Juízo de origem ponderou a quantidade e a variedade das drogas  
apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack e 20,18g de maconha),  
destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em que o paciente  
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foi preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de tráfico  
de  entorpecentes),  e  os  péssimos  antecedentes  criminais,  circunstâncias  
concretas  obstativas  da  aplicação  da  referida  minorante.  8.  Ordem  
denegada” (HC 111666, R. Min. Luiz Fux, 1ª T., j. 8/5/2012) - sem destaque  
no original.

No HC 70.344, julgado em 1993, o STF reconheceu que os indícios 

“são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles.  

Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja  

lógico e próximo”.

Em  conclusão,  há  farta  doutrina  e  jurisprudência,  brasileira  e 

estrangeira,  que ampara a dignidade da prova indiciária e sua suficiência para um 

decreto condenatório. Paralelamente, há um reconhecimento da necessidade de maior 

flexibilidade em casos de crimes complexos, cuja prova é difícil, os quais incluem os 

delitos  de poder. Conduz-se,  pois,  à  necessidade  de se  realizar  uma valoração de 

provas que esteja em conformidade com o moderno entendimento da prova indiciária.

1.2. Modernas técnicas de análise de evidências

As duas mais modernas teorias sobre evidência atualmente são o 

probabilismo, na vertente do bayesianismo, e o explanacionismo. Não é o caso aqui se 

se  realizar  uma profunda  análise  teórica  delas,  mas  apenas  expor  seus  principais 

pontos, a fim de usar tal abordagem na análise da prova neste caso.38

Muito  sucintamente,  o  bayesianismo,  fundado  na  atualização  de 

probabilidades condicionais do Teorema de Bayes, busca atualizar a probabilidade de 

uma hipótese  com base em evidências  apresentadas.  Na linguagem probabilística, 

uma  evidência  E  confirma  ou  desconfirma  uma  hipótese  H.  Contudo,  a  vertente 

probabilística de análise de prova apresenta inúmeras dificuldades para as quais ainda 

não  foi  apresentada  resposta  convincente,  como  o  problema  das  probabilidades 

iniciais, a complexidade dos cálculos, o problema da classe de referência, o paradoxo 

das conjunções, as evidências em cascata etc.
38 Essas premissas tomam por apoio, em grande parte, estudos mais profundos feitos na seguinte obra: 

DALLAGNOL, Deltan Martinazzo.  As lógicas das provas no processo: prova direta, indícios e  
presunções. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
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Já de acordo com o explanacionismo, a evidência é vista como algo 

que  é  explicado  pela  hipótese  que  é  trazida  pela  acusação  ou  pela  defesa.  O 

explanacionismo tem por base a lógica abdutiva, desenvolvida por Charles Sanders 

Peirce no início do século XIX. Para se ter ideia da força que assumiu a abdução, que 

foi  denominada  inferência  para  uma  melhor  explicação  (“inference  to  the  best  

explanation”) pelo filósofo Harman, pode-se citar uma obra da década de 80 em que 

Umberto Eco, junto com outros renomados autores, examinaram exemplos do uso 

dessa  lógica  em  inúmeras  passagens  de  Sherlock  Holmes.  Na  linguagem 

explanacionista,  a  hipótese  fática  H que é  tomada  como verdadeira  é  aquela  que 

melhor explica a evidência E, ou o conjunto de evidências do caso. Assim, a melhor 

hipótese para a evidência consistente em pegadas na areia é a hipótese de que alguém 

passou por ali. O explanacionismo apresenta diversas vantagens, havendo pesquisas 

que  indicam  que  jurados  e  juristas  refletem  sobre  as  provas  segundo  a  lógica 

explanacionista.

O explanacionismo, na verdade, apenas organiza em fases e etapas 

de análise  aquilo que todos nós,  investigadores,  juristas,  advogados,  promotores e 

juízes,  já  fazemos  no  dia  a  dia.  A  mesma  lógica  é  seguida  por  médicos  em 

diagnósticos,  por mecânicos,  ou por nós no dia a dia.  A inteligência artificial  tem 

aplicado ligações explanatórias para realizar análises computacionais de situações e 

apontar prováveis diagnósticos ou conclusões. No viés explanacionista, a hipótese que 

deve ser adotada como verdadeira é aquela que melhor explicar as provas colhidas. 

Combinando  o  explanacionismo  com  o  standard de  prova  da 

acusação, que se identifica como a prova para além de uma dúvida razoável, pode-se 

chegar à conclusão quanto à condenação ou absolvição do réu.

1.3. Standard de prova

O melhor standard de prova que existe foi desenvolvido no direito 

anglo-saxão,  e  é  o  “para  além  da  dúvida  razoável”.  Esse  standard decorreu  da 
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constatação, pelas cortes inglesas no século XVII, de que a certeza é impossível, e de 

que, caso exigida certeza, os jurados absolveriam mesmo aqueles réus em relação aos 

quais há abundante prova. Em 1850 as cortes já estavam aplicando o “reasonable 

doubt standard”, que hoje é um dos mais conhecidos na vida pública americana.

Certeza,  filosoficamente  falando,  é  um  atributo  psicológico  e 

significa ausência de capacidade de duvidar. O estado de certeza diz mais a respeito 

da falta de criatividade do indivíduo do que a respeito da realidade. Toda evidência, 

por natureza, é plurívoca. A partir de cada evidência, teoricamente, podem-se lançar 

infinitas  hipóteses  explicatórias,  muito  embora  muitas  vezes  apenas  poucas  delas 

poderiam ser consideradas plausíveis.

Assim, o que se deve esperar no processo penal é que a prova gere 

uma convicção para além de uma dúvida que é razoável, e não uma convicção para 

além de uma dúvida meramente possível. É possível que as cinco testemunhas que 

afirmam não se conhecer, e não conhecer suspeito ou vítima, mintam por diferentes 

razões que o suspeito matou a vítima, mas isso é improvável.

A Suprema Corte americana traçou alguns parâmetros para a dúvida 

razoável. Ela é menos do que uma dúvida substanciosa ou grave incerteza (Cage v.  

Louisiana, 1990), mas é mais que uma mera dúvida possível (Sandoval v. California, 

1994).

Aos poucos, o melhor standard, para além da dúvida razoável, vem 

sendo incorporado em nosso sistema. Na AP 470, por exemplo, houve 58 referências à 

expressão “dúvida razoável”.39 O Ministro Luiz Fux, na AP 470, bem enquadrou a 

questão  da exigência  de prova para  a  condenação,  discorrendo que o standard de 

condenação criminal:

(…) não impõe que qualquer mínima ou remota possibilidade aventada pelo 
acusado já impeça que se chegue a um juízo condenatório. Toda vez que as  
dúvidas que surjam das alegações da defesa e das provas favoráveis à versão 

39 DALLAGNOL, Deltan Martinazzo.  As lógicas das provas no processo: prova direta, indícios e  
presunções. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 274. No capítulo 8, o standard de prova 
para condenação criminal é analisado.
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dos  acusados  não  forem  razoáveis,  não  forem  críveis  diante  das  demais 
provas,  pode  haver  condenação.  Lembremos  que  a  presunção  de  não 
culpabilidade  não  transforma  o  critério  da  'dúvida  razoável'  em  'certeza 
absoluta'. (STF, Plenário, AP 470, 2012, fls. 53.118-53.119).

1.4. Autoria no contexto da nova criminalidade

Os delitos  consequentes  da  moderna  criminalidade  (como crimes 

macroeconômicos e societários) possuem algumas características peculiares, erigindo 

novas questões, inclusive em torno de autoria, conforme já se vem reconhecendo e 

enfrentando  (v.g.  as  discussões  acerca  da  “denúncia  geral”,  em  contraposição  à 

genérica, e da aplicação da teoria do domínio do fato em relação crimes societários).

Tais delitos constituem fenômeno criminológico próprio a demandar 

arcabouço hermenêutico  específico.  Aliás,  foi  a  tentativa  de  estender  a  dogmática 

tradicional,  aplicável  aos  crimes  “comuns”,  à  seara  dos  crimes  modernos  que 

demonstrou a sua insuficiência e a revisão de alguns conceitos nesse campo. 

A doutrina e a jurisprudência têm mostrado avanços nessa questão, 

interessando-nos aqui, especificadamente, a questão da autoria em crimes praticados 

no âmbito de organizações empresariais.

Em crimes dessa modalidade,  pertinente o destacado pelo d.  juiz 

federal  Sergio  Eduardo  Cardoso,  em  sentença  nos  autos  nº  0000327-

29.2002.404.7209, no sentido de que “ao contrário dos chamados crimes de sangue, 

cuja autoria é direta e imediatamente apreendida a partir da ação quase instantânea, os 

crimes de colarinho branco, dentre  os  quais  figura  o dos  presentes  autos,  exige 

instrumentos técnico-jurídicos inerentes a uma dogmática que dialogue com as 

características peculiares das organizações corporativas contemporâneas”40. 

Nesse sentido, decisões judiciais importantes em relação a crimes 

praticados  por  organizações  criminosas  e  no  âmbito  de  organizações  empresariais 

40 Juízo Substituto da 1ª Vara Federal de Jaraguá do Sul/SC, sentença publicada em 22/3/2012, fls.  
798-800v.
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vêm incorporando e desenvolvendo não somente a teoria do domínio do fato como 

também uma de suas vertentes específicas, a teoria do domínio da organização.

Consoante aponta a mais moderna doutrina, a teoria do domínio do 

fato, desenvolvida sobretudo a partir das formulações de Claus Roxin, possibilita mais 

acertada  distinção  entre  autor  e  partícipe,  permitindo  melhor  compreensão  da 

coautoria e da figura do autor mediato. De acordo com essa teoria, nas palavras de 

Jorge de Figueiredo Dias: 

“Autor é, segundo esta concepção e de forma sintética e conclusiva, quem  
domina o facto,  quem dele é “senhor”, quem toma a execução “nas suas  
próprias mãos” de tal modo que dele depende decisivamente o se e o como da  
realização típica; nesta precisa acepção se podendo afirmar que o autor é a  
figura central do acontecimento. Assim se revela e concretiza a procurada  
síntese, que faz surgir o fato como unidade de sentido objectiva-subjectiva:  
ele  aparece,  numa  sua  vertente  como  obra  de  uma vontade  que  dirige  o  
acontecimento,  noutra  vertente  como  fruto  de  uma  contribuição  para  o  
acontecimento dotada de um determinado peso e significado objectivo”41

Segue  o  doutrinador,  reproduzindo  os  ensinamentos  de  Roxin, 

demonstrando que o domínio do fato, que determina a responsabilização do agente 

por autoria, pode se dar de três maneiras:

“O agente pode dominar o facto desde logo na medida em que é ele próprio  
quem procede à realização típica, quem leva a cabo o comportamento com  
seu próprio corpo (é o chamado por Roxin domínio da acção que caracteriza  
a autoria imediata). Mas pode também dominar o facto e a realização típica  
mesmo sem nela fisicamente participar, quando domina o executante através  
de coacção, de erro ou de um aparelho organizado de poder (quando possui o  
domínio da vontade do executante que caracteriza a autoria mediata). Como  
pode ainda dominar o facto através de uma divisão de tarefas com outros  
agentes, desde que, durante a execução, possua uma função relevante para a  
realização típica (possuindo o que Roxin chamou o  domínio funcional do  
facto que constitui o signo distintivo da co-autoria)”.42

Duas conclusões nos interessam do trecho transcrito: 1) a realização 

pessoal dos elementos do tipo sempre caracteriza autoria, seja na vertente domínio de 

ação ou domínio funcional do fato; e 2) no âmbito do domínio da vontade, a atuação 

41 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito penal: parte geral: tomo I: questões fundamentais: a doutrina 
geral do crime. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 765/766.
42 DIAS, idem, p. 767/768.
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do autor mediato perante o imediato pode se dar por 3 formas distintas: coação, erro 

ou por meio de um aparelho organizado de poder.

Na última das modalidades de autoria mediata, a chamada teoria do 

domínio da organização, o autor mediato responde juntamente, em coautoria, com o 

executante da ordem (autor pelo domínio da ação).  Nas palavras de Luís Greco e 

Alaor Leite: 

“Há, além das acima mencionadas, uma situação adicional, mais notória e  
menos  questionada  de  autoria  mediata  por  meio  de  um  instrumento  
plenamente responsável. Trata-se da terceira forma de autoria mediata: além  
do domínio sobre a vontade de um terceiro por meio de erro ou de coação,  
propõe  Roxin,  de  forma  original,  que  se  reconheça  a  possibilidade  de  
domínio  por  meio  de  um  aparato  organizado  de  poder,  categoria  que 
ingressou na discussão em artigo publicado por Roxin em 1963 na revista  
Goltdammer’s  Archiv  für  Strafrecht,37 e  que  é  objeto  constante  das  
manifestações  de  Roxin.38 Aquele  que,  servindo-se  de  uma  organização  
verticalmente estruturada e apartada, dissociada da ordem jurídica, emite  
uma  ordem  cujo  cumprimento  é  entregue  a  executores  fungíveis,  que  
funcionam como meras engrenagens de uma estrutura automática, não se  
limita a instigar, mas é verdadeiro autor mediato dos fatos realizados. (...)”

Em que pese Roxin seja contrário à aplicação da teoria do domínio 

da  organização  no  âmbito  empresarial,  por  entender  que  somente  se  amolda  a 

organizações dissociadas da ordem jurídica43, é fato que a teoria foi desenvolvida de 

forma autônoma por vários outros doutrinadores, assim como foi aplicada de forma 

autônoma  de  sua  formulação  original  pela  jurisprudência,  tanto  em outros  países 

como na própria Alemanha, de forma a haver uma forte corrente que hoje admite tal  

possibilidade.

Nesse sentido, Bruna Martins Amorim Dutra não apenas aponta que 

referida teoria é aplicada para dirigentes de empresas pelo próprio Superior Tribunal 

43 Nesse sentido, vale destacar que a preocupação central de Roxin é a questão da responsabilização 
dentro  de  estruturas  estatais,  tendo  desenvolvido  sua  teoria  sobretudo  em  relação  à 
responsabilização penal dos líderes nazistas.
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Alemão44, como defende tal possibilidade no âmbito doutrinário e indica que assim 

vem sendo aplicada pelos tribunais brasileiros:

“Conforme é sabido, a teoria do domínio do fato ou teoria objetivo-
subjetiva,  pioneiramente apresentada por Hans Welzel na obra Studien zum  
system  des  strafrechts  e  desenvolvida  por  Roxin  em  sua  monografia  
Täterschaft und Tatherrschaft10, propugna que é autor aquele que realiza um 
aporte relevante para o cometimento do crime e possui o ânimo de dirigir a  
realização do fato. Trata-se de um conceito ontológico, uma vez que deriva da  
realidade fática.  Em síntese,  o  autor  delitivo seria aquele que detivesse o  
efetivo controle do fato criminoso, sendo “señor y dueño de su decisión y su  
ejecución,  y  con  esto,  dueño  y  señor  de  ‘su’ hecho,  al  cual  le  da  forma  
conscientemente en su existencia y en su forma” (Welzel, 2007, p. 82-83).

Por conseguinte, os requisitos caracterizadores do domínio do fato  
em virtude do domínio da organização devem ser estabelecidos de modo a  
viabilizar a identificação do controle da empreitada criminosa por parte do  
dirigente da estrutura de poder, sob os pontos de vista objetivo e subjetivo.  
Nesse  contexto,  conforme  defende  Kai  Ambos  (1999,  p.  133-165),  a  
desvinculação do aparato em relação ao ordenamento jurídico não parece  
ser  um  pressuposto  indispensável  para  a  configuração  do  domínio  da  
organização.

Argumenta Claus Roxin (2000,  p.  276-278) que, nas organizações  
associadas ao Direito, existiria a devida expectativa de que as ordens ilícitas  
não fossem cumpridas, motivo pela qual não haveria substitutibilidade dos  
executores, uma vez que estes deveriam ser recrutados individualmente para o  
plano  delitivo.  Todavia,  tal  sustentação  recai  no  próprio  requisito  da  
fungibilidade, demonstrando ser este o verdadeiro fator imprescindível para a  
caracterização do domínio da organização.

Com efeito, é a fungibilidade dos executores que permite identificar  
o  funcionamento  automático  da  organização,  de  modo  que  “o  atuante  
imediato  é  apenas  uma  roldana  substituível  dentro  das  engrenagens  do  
aparato de poder” (Roxin, 2008, p. 324). Assim, malgrado o destinatário da  
ordem ilícita seja livre – ao contrário do que ocorre no domínio do erro, da  
coação e da inimputabilidade –,  sua negativa em cumpri-la  não frustra o  
projeto do dirigente, visto que pode ser imediatamente substituído por alguém  
que, com domínio da ação, aceitará sua execução. Portanto, satisfeito esse  
requisito, é possível afirmar que o homem de trás possui o domínio do fato em  
virtude do domínio da organização,  independentemente de estar  ou não a  
estrutura de poder dissociada do Direito, sendo autor mediato por deter o  
controle da empreitada criminosa sob os pontos de vista objetivo e subjetivo.

Assentadas  tais  premissas,  concluímos,  em  oposição  à  doutrina  
estrangeira predominante, que a teoria do domínio da organização pode ser  
aplicada aos casos de criminalidade empresarial, conquanto se comprove o  
domínio concreto  do fato delituoso por parte  do empresário,  nos moldes  
expostos acima, ou seja, considerando que o conceito de autor é ontológico,  
uma vez demonstrado que a empresa é dotada de organização e que o êxito  

44 Nesse sentido, conclui que “a jurisprudência do Superior Tribunal Federal alemão se pacificou no 
sentido de admitir a aplicabilidade da construção roxiniana aos casos de delinquência empresarial,  
conquanto  que  satisfeitos  os  requisitos  para  a  configuração  do  domínio  da  organização  pelo 
dirigente da empresa”. DUTRA, Bruna Martins Amorim. A aplicabilidade da Teoria do Domínio 
da Organização no âmbito da criminalidade empresarial brasileira,  in Inovações no Direito 
Penal Econômico – Contribuições Criminológicas Político-Criminais e Dogmáticas. Organizador: 
Artur de Brito Gueiros Souza. Brasília: ESMPU, 2011. p. 231.
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do plano delitivo do seu dirigente restava assegurado pela fungibilidade dos  
executores, forçoso reconhecer a configuração da autoria de escritório.”45

No mesmo sentido, a posição do professor Paulo César Busato:

“A  outra  condição  que  traz  Roxin,  no  entanto,  entendo  seja  
questionável. Pretende o autor que os casos de aplicação do critério sejam  
identificados em estruturas de poder organizado à margem do direito.

Aqui  o  tema  suscita  fortes  dúvidas.  A  começar  pelos  próprios  
exemplos utilizados por Roxin, a saber: o caso dos atiradores do Muro de  
Berlim. Ora, o que é questionável, dentro da posição deles, não é estarem ou  
não ajustados ao direito, pois, na verdade, estão cumprindo perfeitamente as  
ordens que sua organização jurídica determina, ainda que estas ordens sejam  
claramente injustas. O mesmo pode-se dizer, inclusive, do caso Eichmann.

Por outro lado, é forçoso admitir que tal critério é artificial e não  
corresponde  à  realidade  criminológica.  Ele  visa  tão  somente  apartar  do  
âmbito da discussão sobre o reconhecimento da autoria a figura da empresa  
que, não obstante seja evidentemente constituída de uma forma diferente, por  
exemplo, das máfias ou organizações criminosas, em determinado momento,  
pode perfeitamente organizar-se e estruturar-se em torno da realização de  
crimes.

Portanto, a posição que entendo correta é que a responsabilidade  
em aparatos  de poder  organizados admite  a figura do autor  por trás  do  
autor a despeito de que o fato incriminado se desenvolva em um aparato que  
atue à margem do direito. Isso inclui, sem dúvidas, o âmbito das empresas. 
(...)46”

Some-se  a  isso  a  observação  de  que,  em  que  pese  os  agentes 

integrassem  pessoa  jurídica  lícita,  em  verdade  constituíram verdadeiro  núcleo  de 

organização criminosa endógeno, dedicado à realização de atividades ilícitas no seio 

da empresa. 

Nesse sentido, em sua dissertação de mestrado, José Carlos Portella 

Junior bem sublinha o entendimento de que, para o reconhecimento do domínio da 

organização  em  estruturas  empresariais  no  que  se  refere  ao  requisito  da 

“desvinculação ao direito”, basta a referência à realização de ato à margem do direito, 

independentemente de a organização, em si, estar constituída de forma legal:

45 DUTRA, idem, p. 232/233. Vale ressaltar que a autora defende tal entendimento tão somente para 
condutas comissivas, e não omissivas, do dirigente. Quanto à jurisprudência nacional, mais à frente, 
a fls. 236, assevera: “A jurisprudência nacional, portanto, não obstante o entendimento doutrinário 
predominante  em contrário,  tem seguido  a  orientação  do  Superior  Tribunal  Federal  alemão  ao 
admitir a extensão da construção roxiniana a organizações que atuem no âmbito da licitude, como 
as empresas”.

46 BUSATO, Paulo César. Direito Penal – Parte Geral. São Paulo: Atlas, 2013. p. 716/717.
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“Há  divergência  na  doutrina  penal  acerca  da  exigência  da  
desvinculação do direito do aparato de poder. Contra esse requisito sugerido  
por Roxin, posiciona-se Kai Ambos, amparado na decisão da Suprema Corte  
Alemã no  caso  dos 'Atiradores  do Muro',  para quem  basta a  atuação do  
aparato organizado à margem da lei, mas não é necessário que ele em si  
mesmo não seja reconhecido pelo direito.

Do mesmo modo, Eva Fernández Ibáñez,  com espeque na tese de  
Muñoz Conde e Nuñez Castaño, entende que a desvinculação do direito não  
se  afigura  como  requisito  sine  qua  non  para  a  determinação  da  autoria  
mediata em aparatos organizados de poder, visto que nada há que demonstre  
que  o  domínio  da  vontade  do  'autor  de  escritório'  mediante  um  aparato  
organizado de poder se estabelece em razão da desvinculação jurídica da  
organização.  Segundo  ela,  a  hierarquia,  a  fungibilidade  do  executor  e,  
consequentemente,  o  automatismo não desaparecem pelo conhecimento  do  
autor imediato de que as condutas serão executadas em um aparente marco  
de legalidade. O domínio do fato pelo autor mediato se dá não em razão da  
legalidade ou não da organização in se, mas sim, concretamente, a partir do  
domínio dos processos causais, como a hierarquização, a fungibilidade e o  
automatismo existentes na organização.
(…)

Por fim, quanto ao requisito da desvinculação do direito, ainda que  
sua  aceitação  também  seja  controvertida  na  doutrina  penal,  pode-se  
entendê-lo,  no  que  concerne  à  organização  empresarial,  como critério  
vinculado  à  realização  do  ato  à  margem  do  direito,  isto  é,  no  caso  da  
exploração de trabalho escravo, a sujeição dos trabalhadores a regime de  
negação  da  sua  condição  humana,  seja  cerceando  sua  liberdade,  seja  
submetendo-os a trabalhos forçados ou em condições degradantes. Assim, em  
que pese a organização empresarial  ser um aparato de poder reconhecido  
pelo direito, a exploração do trabalho escravo, como modelo de produção,  
está  fora  da  'ordem  jurídica'  pátria  e  também  é  contrária  ao  Direito  
Internacional (como visto no capítulo 1 deste trabalho).
(…)

Elena Núñez Castaño entende que se pode afastar a exigência da  
desvinculação do direito para a aplicação da teoria dos aparatos organizados  
de poder à criminalidade de empresa, pois, segundo ela, no atual estágio da  
economia competitiva, está cada vez mais difícil verificar os limites entre uma  
estratégia de mercado legal e outras condutas criminosas que tenham como  
fim aumentar a competitividade da empresa. Assim, ela percebe que várias  
atividades empresariais  se desenvolvem na ilegalidade,  embora a empresa  
tenha fins lícitos (a autoria cita como exemplo dessa realidade a sonegação  
de impostos, crimes financeiros, crimes contra o meio ambiente, entre outros).
47”

Admitida essa premissa, tem-se que o autor mediato, no caso, serve-

se da estrutura empresarial que domina para determinar a atuação do ator imediato 

que, em que pese fungível, opta dolosamente por praticar a conduta:

“O domínio do fato do “homem de trás” dentro do aparato é importante para  
a eventual substituição de autores na execução do delito, mas também para o  
convencimento do engajamento na organização, sendo estas duas importantes  

47 PORTELLA JUNIOR, José Carlos.  A responsabilidade penal  dos dirigentes de empresa por 
crime de trabalho escravo: uma abordagem a partir das perspectivas dogmáticas atuais de 
imputação no Direito Penal Econômico. Curitiba: 2013. p. 126/133.
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e diferentes situações. Consequentemente a integração à organização torna-
se algo como uma tendência, esperando-se que o membro nela se engaje. Este  
pode ser um raciocínio utilizado para que os integrantes atuem diretamente  
por si só e não se fixem no significado da sua conduta. O significado de uma 
organização é também de crescimento interno, como o desenvolvimento em  
carreira, necessidade de valoração, de ideologia deslumbrante ou também  
de  impulso  criminológico,  acreditando-se  poder,  impunemente,  integrar  
uma  organização  ilegal.  Então  resulta  que  o  integrante  se  divide  
internamente assumindo o seguinte convencimento: “Se eu não fizer, um  
outro  o  fará”.  Por  fim  há  também  circunstâncias  que  embora  não  
necessárias  –  ou  de  justificativas  equivocadas  do  homem  de  trás,  em  
determinadas situações, em algum ponto de aproximam: a conscientização e  
a  vontade  do  executor  escapam  um  pouco  (são  desviadas)  em  face  da  
abrangência da situação que se afigura, como o desprezo de seus colegas ou  
outras questões sociais paralelas, ou o cálculo de que apesar do objetivo  
ilegal  e  a  sua  potencial  punibilidade,  “ordens  superiores”  devem  ser  
cumpridas. Mas mesmo com estes distintos e variados fatores possíveis, a  
culpa  e  a  responsabilidade  dos  copartícipes  não  se  excluem. Suas  
consequências somente, eventualmente, pouco se reduzem; e, em pelo menos  
uma característica até mesmo aumentam, direcionando-se para um ponto em  
comum: eles quiseram se tornar membros e se integrar àquela organização  
desenvolvida  e  previamente  constituída,  e  que,  à  parte  de  sua  possível  
substituição  pelo  “homem  de  trás”,  com  ele  estabeleceu  uma  base  de  
segurança sob a assertiva da recíproca confiança.
Segue-se a interessante colocação de Claus Roxin:
“(…?)  Según  mi  concepción,  aquí  es  autor  mediato  todo  aquel  que  está  
colocado  en  la  palanca  de  un  aparato  de  poder  -sin  importar  el  nivel  
jerárquico – y que a través de órdenes puede dar lugar a delitos en los cuales  
no  importa la  individualidad del  ejecutante.  ‘Luego,  la  “fungibilidad”,  es  
decir, la posibilidad ilimitada de reemplazar al  autor inmediato, es lo que  
garantiza al hombre de atrás la ejecución del hecho y le permite dominar los  
acontecimientos.  El  actor  inmediato  solamente  es  un  “engrenaje”  
reemplazable en la maquinaria del aparato de poder. Esto no cambia para  
nada el hecho de que quien finalmente ejecute de propiamano el homicidio  
sea  punible  como autor  inmediato.  Pese  a  todo,  los  dadores  de  la  orden  
ubicados en la palanca del poder son autores mediatos, pues la ejecución  
del hecho, a diferencia de la inducción, no depende de la decisión del autor  
inmediato. Dado que la autoría inmediata del ejecutante y la mediata del  
hombre de atrás descansan en presupuestos diferentes -la primera, en la  
propia mano, la segunda en la dirección del aparato- pueden coexistir tanto  
lógica como teleológicamente, pese a lo que sostiene una difundida opinión  
contraria.  La  forma  de  aparición  del  autor  mediato  que  se  ha  explicado  
constituye la expresión jurídica adecuada frente al fenómeno del “autor de  
escritorio”,  el  cual,  sin  perjuicio  de  su  dominio  del  hecho,  depende  
necesariamente  de  autores  inmediatos’.  El  modelo  presentado  de  autoría  
mediata no solamente  alcanza a delitos  cometidos por aparatos  de Poder  
Estatal, sino también rige para la criminalidad organizada no estatal y para  
muchas formas de aparición del terrorismo.(...)”48

Tais  conceitos  são  fundamentais  em  delitos  macroeconômicos  e 

societários,  perpetrados  no  âmbito  de  estruturas  empresariais  com  múltiplos 

executores e de cuja complexidade organizacional valem-se os criminosos, consoante 

48 MENDRONI, Marcelo Batlouni. Autoria pelo domínio do fato em organizações criminosas. Revista 
dos Tribunais. Vol. 937/2013. p. 437. Nov./2013. DTR\2013\9843.
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reconhecido pelo E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no seguinte excerto do 

voto do relator da ACR 5014511-23.2011.404.7100, 8ª T., D.E. 15/4/2013, Des. Fed. 

Paulo Afonso Brum Vaz:

“(...).  Com efeito,  a  criminalidade contemporânea,  sobretudo nos  delitos  
ditos  empresariais,  é  caracterizada,  quase  sempre,  por  um  verdadeiro  e  
intrincado sistema de divisão do trabalho delituoso no qual são repartidas,  
entre  os  agentes  executores  da  ação  criminosa,  uma  multiplicidade  de  
tarefas, cada qual fundamental à consecução do fim comum. As categorias  
tradicionais  de  co-autor  e  partícipe,  assim,  em  vista  do  modelo  
organizacional  que  passou,  na  época  moderna,  a  caracterizar  a  prática  
delitiva societária, não se mostram mais suficientes para a atribuição da  
responsabilidade  penal  individual.  Foi  assim  que,  a  partir  de  uma 
formulação idealizada por Claus Roxin em sua monografia Täterschaft und  
Tatherrschaft  ("Autoria  e  Domínio  do  Fato")  para  estabelecer  a  
responsabilidade  oriunda  dos  crimes  cometidos  pelo  Estado  nacional-
socialista alemão, construiu-se o conceito de autor mediato, ou seja, aquele  
que,  atuando  na  cúpula  da  associação  criminosa,  dirige  a  intenção  do  
agente responsável pela prática direta do ato delituoso. O autor mediato não  
tem, propriamente, o domínio do fato, mas sim o domínio da organização,  
que, segundo o vaticínio de Jorge de Figueiredo Dias, "constituye una forma  
de dominio-de-la-voluntad que, indiferente a la actitud subjetivo-psicológica  
del  específico  ejecutor,  no  se  confunde con  el  dominio-del  error  o  con el  
dominio-de-la-coacción, integrando un fundamento autónomo de la autoría  
mediata"  (Autoría  y  Participación  en  el  Dominio  de  la  Criminalidad  
Organizada: el "Dominio de la Organización". In OLIVÉ, Juan Carlos Ferré  
e BORRALLO, Enrique Anarte. Delincuencia organizada - Aspectos penales,  
procesales y criminológicos. Huelva: Universidad de Huelva, 1999).
"En la discusión que ha sucedido a la construcción científica de la autoría  
mediata", pondera Carlos Gómez-Jara Diez, "(...) puede observarse cómo la  
piedra  angular  radica  en  el  criterio  que  fundamenta  el  dominio  de  la  
organización",  consignando  o  referido  doutrinador,  a  respeito,  que  "la  
responsabilidad del  superior jerárquico viene dada por su «dominio de la  
configuración  relevante  superior»".  Salienta,  sobretudo,  que  "esta  
possibilidad entra en consideración cuando el superior jerárquico sabe más  
sobre ma peligrosidad para los bienes juridicos que su proprio subordinado"  
(¿Responsabilidade  penal  de  los  directivos  de  empresa  en  virtud  de  su  
dominio  de  la  organización?  Algunas  consideraciones  críticas.  In  Revista  
Ibero-Americana de Ciências Penais. Porto Alegre: ESMP, 2005. n. 11, p. 13).  
(...)”. - grifos adicionados.

Isso é ainda mais relevante quando se depara com crimes praticados 

no seio de estruturas organizacionais em que o superior lança mão de expedientes 

mais  complexos a fim de não só se afastar  –  na aparência – da cadeia causal  de 

decisões e evitar responsabilizações, mas se ocultar. Nesse sentido, no julgamento da 

AP. 470, a ilustre ministra Rosa Weber destacou:
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“(...) Mal comparando, nos crimes de guerra punem-se, em geral, os generais  
estrategistas que, desde seus gabinetes, planejam os ataques, e não os simples  
soldados que os executam, sempre dominados pela subserviência da inerente  
subordinação.  Do mesmo modo nos crimes empresariais a imputação, em  
regra,  deve recair  sobre os  dirigentes,  o órgão de controle,  que traça os  
limites  e  a  qualidade da  ação  que  há de  ser  desenvolvida  pelos  demais. 
Ensina Raul Cervini:
“Por  consiguiente,  para  la  imputación  es  decisivo  el  dominio  por  
organización del hombre de atrás. Su autoria mediata termina solo em aquel  
punto en el que ‘faltan los presupuestos precisamente en esse dominio por  
organización’”  (El  Derecho  Penal  de  La  Empresa  Desde  Una  Visión  
Garantista, Ed. Bdef, Montevideo, 2005, p. 145)
Em verdade, a teoria do domínio do fato constitui uma decorrência da teoria  
finalista  de  Hans  Welzel.  O propósito  da  conduta  criminosa  é  de  quem  
exerce o controle, de quem tem poder sobre o resultado. Desse modo, no  
crime com utilização  da  empresa,  autor  é  o  dirigente  ou  dirigentes  que  
podem evitar que o resultado ocorra. Domina o fato quem detém o poder de  
desistir e mudar a rota da ação criminosa. Uma ordem do responsável seria  
o  suficiente  para  não existir  o  comportamento  típico.  Nisso  está  a  ação  
final.
Assim, o que se há de verificar, no caso concreto, é quem detinha o poder de  
controle da organização para o efeito de decidir pela consumação do delito. 
Se a resposta for negativa haverá de concluir-se pela inexistência da autoria.  
Volta-se ao magistério do uruguaio Raul Cervini:
“En ese caso, el ejecutor es un mero instrumento ciego del hombre de atrás y,  
entonces parece posible imputar la autoria mediata a éste.” (ob. cit. p. 146)
Importante  salientar  que,  nesse  estreito  âmbito  da  autoria  nos  crimes  
empresariais,  é possível  afirmar que se opera uma presunção relativa de  
autoria dos dirigentes. Disso resultam duas consequências: a) é viável  ao  
acusado comprovar que inexistia o poder de decisão; b) os subordinados ou  
auxiliares que aderiram à cadeia causal não sofrem esse juízo que pressupõe  
uma presunção juris tantum de autoria. (...)”. - grifos adicionados.

O  próprio  direito  positivado  vem  reconhecendo  a  atuação  por 

domínio do fato em delitos complexos, podendo-se citar, como exemplo, o  § 3º do 

artigo 2º da Lei de Organizações Criminosas, que reconhece majorante àquele que 

exerce  o  comando  da  organização,  ainda  que  não  pratique  pessoalmente  atos  de 

execução. No mesmo sentido, com a já citada Bruna Marins Amorim Dutra, podem-se 

citar os artigos 11, caput da Lei 8.137 e 75 do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como a agravante instituída pelo artigo 62, I do Código Penal49.

Daí  porque  a  acusação  em  tela  foi  dirigida  contra  os  reais 

controladores das empresas contra os quais havia prova de envolvimento nos crimes, 

sem prejuízo da atribuição de responsabilidade penal a outros agentes que com eles 

colaboraram praticando condutas fundamentais à obtenção da finalidade comum.

49 DUTRA, idem, p. 243/244.
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2. DOS CRIMES ANTECEDENTES

2.1. Pressuposto teórico quanto à demonstração de crimes 

antecedentes

Pertinente, no ponto, a observação de Patrícia Maria Núñez Weber e 

Luciana Furtado de Moraes50, ao discorrerem sobre os requisitos da prova do crime 

antecedente necessários para a formação do juízo da prática do crime de lavagem, 

destacando a admissibilidade, aqui também, das evidências indiciárias para isso:

“(...).
Em  percuciente  artigo  sobre  a  autonomia  do  crime  de  lavagem  e  prova  
indiciária, Moro oferece uma precisa resposta à questão. Como bem pondera  
o autor, o dispositivo do § 1º do art. 2º da Lei 9.613/98 encerra, em verdade,  
apenas uma armadilha interpretativa. E explica:
"Afinal, qualquer crime pode ser provado exclusivamente por meio de prova  
indireta.  Vale,  no  Direito  brasileiro,  o  princípio  do  livre  convencimento  
fundamentado do juiz, conforme o art. 157 do CPP, o que afasta qualquer  
sistema  prévio  de  tarifação  do  valor  probatório  das  provas.  O  conjunto  
probatório, quer formado por provas diretas ou indiretas, ou exclusivamente  
por uma delas deve ser robusto o suficiente para alcançar o 'standard' de  
prova  própria  do  processo  penal,  de  que  a  responsabilidade  criminal  do  
acusado deve ser provada, na feliz fórmula anglo-saxã, 'acima de qualquer  
dúvida razoável'. 
Nestas condições, é certo que o termo 'indícios'  foi empregado no referido  
dispositivo legal não no sentido técnico, ou seja, como equivalente a prova  
indireta (art. 239 do CPP), mas sim no sentido de uma carga probatória que  
não precisa ser categórica ou plena, à semelhança do emprego do mesmo  
termo em dispositivos como o art. 12 e o art. 212 do CPP.
Portanto, para o recebimento da denúncia, basta 'prova indiciária', ou seja,  
ainda não categórica, do crime antecedente e, a bem da verdade, do próprio  
crime de lavagem, como é a regra seral para o recebimento da denúncia em  
qualquer processo criminal.  Já para a condenação,  será necessária prova  
categórica do crime de lavagem, o que inclui  prova convincente de que o  
objeto  desse  delito  é  produto  de  crime  antecedente.  Tal  prova  categórica  
pode, porém, ser constituída apenas de prova indireta." (grifo nosso)
Ou seja, diferentemente do momento do recebimento da denúncia, para fins de  
condenação, serão necessários elementos probatórios mais precisos, mesmo 
que circunstanciais ou indiciários, desde que convincentes, de que o objeto  
da lavagem tenha origem em infração penal antecedente." O importante, tal  
como leciona Callegari, é que haja um fato minimamente circunstanciado, e  
que  o  juiz  responsável  pelo  julgamento  do  crime  de  lavagem  saiba  com  
precisão qual é o fato criminoso que originou os bens.
Na jurisprudência brasileira,  como bem pondera Moro,  não se  encontram  
ainda  significativas  decisões  sobre  esta questão.  Ao analisar  a matéria,  o  
autor  cita  que nos Estados Unidos a jurisprudência vem admitindo que  a  
prova de que os bens,  direitos e  valores  na lavagem provêm de um delito  

50 In: Lavagem de Dinheiro – Prevenção e Controle Penal, Carla Veríssimo de Carli (org.), Verbo 
Jurídico, 2013, p. 371/373.
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antecedente seja satisfeita por elementos circunstanciais. Neste sentido, já se  
decidiu que a prova de que o cliente do acusado por crime de lavagem era um  
traficante,  cujos  negócios  legítimos  eram  financiados  por  proventos  do  
tráfico, era suficiente para concluir-se que as transações do acusado com seu  
cliente  envolviam  bens  contaminados.  Em  outro  caso,  entendeu-se  que,  
quando o acusado por crime de lavagem de dinheiro faz declarações de que o  
adquirente  de  um avião  é  traficante  e  quando o  avião  é  modificado para  
acomodar entorpecentes, pode ser concluído que o dinheiro utilizado para a  
aquisição era proveniente do tráfico de entorpecentes. Essa, segundo o autor,  
parece ser a melhor solução interpretativa.
Noutro giro,  não é demais  ressaltar que  é absolutamente dispensável que  
haja sentença condenatória sobre o crime antecedente para que se possa  
fundamentar  o  decreto  condenatório  de  lavagem.  Com  efeito,  o  próprio  
artigo 2º,  inciso II,  é  claro neste sentido quando dispõe que o processo e  
julgamento sobre o crime de lavagem independe do processo e julgamento  
sobre a infração penal antecedente.  Não obstante,  há que se registrar que  
algumas sentenças acerca do crime antecedente poderão ter reflexos na prova  
do processo sobre o crime de lavagem. E o que ocorre na hipótese de sentença  
que negue a ocorrência do delito, ou que reconheça a existência de quaisquer  
causas de exclusão da tipicidade ou da ilicitude da conduta. Não há como  
negar, portanto, que sentenças como tais, uma vez que afastam a ocorrência  
do crime antecedente,  poderão redundar na descaracterização do crime de  
lavagem.
Enfim, dada a complexidade do crime de lavagem de dinheiro e sua frequente  
transnacionalidade, a tarefa de comprovar a infração prévia não é simples. E  
foi com base nesta premissa e com o escopo de se dar maior efetividade à  
persecução  dos  delitos  de  lavagem  que  o  legislador  brasileiro  previu  a  
autonomia  material  e  processual,  assim  como  consagrou  a  relação  de  
acessoriedade limitada entre  o  delito  e  seu  antecedente.  Logo,  devem ser  
admitidas provas indiretas e circunstanciais sobre o crime antecedente com  
vistas  a fundamentar um decreto condenatório da prática de lavagem de  
ativos, sendo toda a atividade jurisdicional pautada pelo princípio do livre  
convencimento motivado do juiz.
Um alicerce deve ser claro: há que se demonstrar claramente a origem ilícita  
dos bens ocultados ou dissimulados, objeto da lavagem de ativos. Os demais  
contornos  da  infração  precedente  são  menos  relevantes  na  apreciação  
judicial  vinculada  à  análise  da  perfectibilização  ou  não  do  crime  de  
branqueamento”. - destaques adicionados

Nessa mesma linha, demonstrando que, do princípio da autonomia 

da lavagem, decorre a diferença entre o ônus probatório para o ato da lavagem e o 

ônus  probatório  em  relação  ao  delito  antecedente,  observem-se  os  argumentos 

lançados na sentença os autos nº 2005.70.00.03400800, j. 17/7/2009:

“(...).  96. É ainda oportuno destacar que o art. 2 °, II, da Lei 9.613/1998 
estabelece o principio da autonomia do processo e julgamento do crime de  
lavagem:
"Art. 2 ° O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei:
(...)
II - independem do processo e julgamento dos crimes antecedentes referidos  
no artigo anterior, ainda que praticados em outro pais;
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97.  Na mesma  linha,  o  §  1.°  dispõe  que  "a denúncia  será  instruída  com  
indícios  suficientes  da  existência  do  crime  antecedente,  sendo puníveis  os  
fatos previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor  
daquele crime". Como qualquer crime pode ser  provado através  de prova  
direta ou indireta, inclusive exclusivamente através de prova indireta, é certo  
que  "indícios"  foi  empregado no  referido  dispositivo  legal  não no sentido  
técnico, como prova indireta (artigo 239 do CPP), mas sim no sentido de uma  
carga probatória que não precisa ser categórica ou plena, à semelhança do  
emprego da mesma expressão em dispositivos como o artigo 126 e artigo 312  
do CPP
98.  A autonomia  do  crime de  lavagem significa  que  pode haver  inclusive  
condenação  por  crime  de  lavagem  independentemente  de  condenação  ou  
mesmo da existência de processo pelo crime antecedente.
99. De forma semelhante, não tendo o processo por crime de lavagem por  
objeto o crime antecedente,  não se faz necessário provar a materialidade  
deste, com todos os seus elementos e circunstâncias, no processo por crime  
de lavagem. Certamente, faz-se necessário provar que o objeto da lavagem é  
produto ou provento de crime antecedente, o que exige produção probatória  
convincente  relativamente  ao  crime  antecedente,  mas  não  ao  ponto  de  
transformar  o  crime  antecedente  no  objeto  do  processo  por  crime  de  
lavagem, com toda a carga probatória decorrente.
(…)”. - grifos adicionados

O mesmo magistrado já teve a oportunidade de reiterar, de maneira 

ainda mais completa, os fundamentos desse entendimento ao julgar outros processos 

relacionados a  esta  Operação Lava Jato.  Nesse sentido,  por  exemplo,  na sentença 

proferida  nos  autos  5025687-03.2014.404.7000  (evento  447),  além  de  fazer  uma 

análise de direito comparado, o juízo demonstrou que a jurisprudência pátria, em que 

pese escassa, corrobora esse entendimento:

“(...) 225. No Brasil, a jurisprudência dos Tribunais de Apelação ainda não é  
suficientemente  significativa  a  respeito  desta  questão.  Não  obstante,  é  
possível encontrar alguns julgados adotando o mesmo entendimento, de que a  
prova  indiciária  do  crime  antecedente  seria  suficiente.  Por  exemplo,  no  
julgamento  da  ACR  2000.71.00.041264-1  -  8.ª  Turma  -  Rel.  Des.  Luiz  
Fernando Penteado - por maioria - j. 25/07/2007, DE de 02/08/2007, e da  
ACR 2000.71.00.037905-4 - 8.ª Turma - Rel. Des. Luiz Fernando Penteado -  
un.  -  j.  05/04/2006,  dede  03/05/2006,  o  TRF  da  4.ª  Região,  em  casos  
envolvendo  lavagem  de  dinheiro  tendo  por  antecedentes  crimes  de  
contrabando,  descaminho  e  contra  o  sistema  financeiro,  decidiu-se  
expressamente  que  'não  é  exigida  prova  cabal  dos  delitos  antecedentes,  
bastando apenas indícios da prática das figuras mencionadas nos incisos I a  
VII  para  que  se  complete  a  tipicidade'. Também  merece  referência  o  
precedente na ACR 2006.7000026752-5/PR e 2006.7000020042-0, 8.ª Turma  
do TRF4, Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum, un., j. 19/11/2008, no qual  
foi reconhecido o papel relevante da prova indiciária no crime de lavagem  
de dinheiro.
226.  Também  merece  referência  o  seguinte  precedente  da  5.ª  Turma  do  
Superior Tribunal de Justiça quanto à configuração do crime de lavagem,  
quando  do  julgamento  de  recurso  especial  interposto  contra  acórdão  
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condenatório  por  crime  de  lavagem  do  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  
Região:
'Para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, não é necessária a  
prova  cabal  do  crime  antecedente,  mas  a  demonstração  de  'indícios  
suficientes da existência do crime antecedente', conforme o teor do §1.º do  
art.  2.º  da  Lei  n.º  9.613/98.  (Precedentes  do  STF  e  desta  Corte)'  (RESP 
1.133.944/PR - Rel. Min. Felix Fischer - 5.ª Turma do STJ - j. 27/04/2010)”
(grifos nossos)

Diante disso, há que se ter  em mente que o  standard de prova a 

respeito dos delitos antecedentes é menos rigoroso do que aquele que se deve formar 

para o juízo condenatório acerca do de lavagem de dinheiro. 

No  caso  dos  autos,  imputou-se  aos  réus  a  prática  de  delitos  de 

lavagem de dinheiro oriundo dos antecedentes crimes de cartel, fraude às licitações e 

corrupção. Os dois primeiros, contudo, não são objeto de imputação específica, pelo 

que, analisados tão somente como crimes antecedentes à lavagem, contentam-se com 

a demonstração de “indícios suficientes” de sua existência, dispensando prova cabal 

ou categórica.

2.2.  Dos  suficientes  indícios  quanto  aos  crimes 

antecedentes de cartel e fraude às licitações

Narra a denúncia que, no período compreendido entre 2006 e 14 de 

novembro de 2014, os denunciados GERSON ALMADA, CARLOS EDUARDO e 

NEWTON  e,  no  período  entre  2006  até  2012,  o  denunciado  LUIZ  ROBERTO 

PEREIRA51, na condição de gestores e agentes de empresas integrantes do Grupo 

Engevix, bem como de consórcios de que a empresa participou,  associaram-se entre 

si e com terceiros a fim de praticar crimes no seio e em desfavor da PETROBRAS, 

notadamente os delitos de cartel, fraude à licitação, corrupção, lavagem de capitais, 

crimes contra a ordem tributária e o sistema financeiro nacional.

A instrução processual corroborou de forma clara que, a partir do 

ano de 2006, a ENGEVIX passou a integrar cartel formado pelas grandes empresas de 

51 Luiz Roberto deixou seu cargo na Engevix Engenharia S/A em julho 2012.
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construção do país com o objetivo de frustrar o caráter competitivo das licitações de 

grandes obras realizadas pela PETROBRAS.

Conforme  bem  esclareceu  a  testemunha  AUGUSTO  RIBEIRO 

MENDONÇA NETO52, o cartel surgiu no final dos anos 90 e era formada por nove 

empresas. O esquema começou a ter maior efetividade entre 2003 e 2004, quando as 

questões passaram a ser combinadas com os diretores da Petrobras. No final de 2006, 

o  clube  foi  ampliado,  totalizando  16  empresas.  Basicamente,  tais  empresas  se 

reuniram  com  o  propósito  de  combinar  a  participação  nos  certames  da  estatal, 

definindo previamente quem seria, dentre elas, a empresa que apresentaria o menor 

preço, ao qual as outras dariam cobertura.

Segundo ele, o funcionamento do cartel ocorria da seguinte forma:

Ministério Público Federal: Existia algum tipo de controle em certos certames  
licitatórios da Petrobrás?
Testemunha: Sim. Nessas reuniões as empresas trocavam informações sobre as  
próximas  licitações  da  Petrobrás.  Isso  funcionava,  exclusivamente,  para  as  
licitações da Petrobrás. Na sua grande maioria ou totalidade, da diretoria de  
abastecimento. Então as empresas trocavam informações de modo a fazer uma  
lista das obras que a Petrobrás deveria contratar num futuro próximo. A partir  
dai discutiam prioridades. Cada uma escolhia um determinado contrato. Nessas  
discussões entravam em consideração volume que cada companhia tinha já de  
contratos  com  a  própria  Petrobrás  e  a  partir  dai  se  estabeleciam  quais  
empresas ficariam com quais oportunidades. E, na época da licitação, uma lista  
era  fornecida  ai  à  Petrobrás,  de  modo  que  fossem  convidadas  somente  as  
empresas que participavam do clube.

Todavia,  como  detalha  o  histórico  da  conduta53 formulado  pelo 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), apoiado em documentos e 

informações prestadas por representantes das empresas SOG e SETAL54, esse grupo 

inicial  não  estava  obtendo  os  resultados  almejados,  sobretudo  em  virtude  da 

participação  de  outras  empresas  competitivas  nos  certames.  Nesse  sentido,  vale 

chamar  atenção para  os  parágrafos  160 e  161,  no  qual  se  faz  menção  ao  campo 

“oportunidades perdidas” da planilha juntada a fls. 03 do COM14 do evento 1.

52 Termo de transcrição de depoimento no evento 259.
53 Evento  644,  mídia  depositada  em  juízo,  arquivo  intitulado  “Histórico  da  Conduta  -  Relatório 

CADE.pdf”.
54 Evento  644,  mídia  depositada  em juízo,  arquivo intitulado  “Apêndice  de  prova  documental  da 

conduta.pdf”.
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O  ingresso  das  empresas  no  cartel  é  bem  detalhado  no  já 

mencionado  histórico  de  conduta  realizado pelo  CADE,  valendo  especial  menção 

nesse sentido ao documento juntado a fls. 5 do COM14 no evento 1, no qual a coluna 

“consulta” refere-se aos contatos iniciais do cartel com parte das empresas incluídas. 

A participação da ENGEVIX é evidenciada em diversos documentos, concluindo o 

órgão de defesa econômica que:

Engevix Construções S/A (“Engevix”)

31. A Engevix teve participação na conduta anticompetitiva durante o "Clube  
das  16",  pelos  menos  entre  o  final  de  2005/início  de  2006 até  o  final  de  
2011/início de 2012. Foi implementada pelos seus funcionários (atualmente  
funcionários e/ou ex-funcionários) Gerson de Mello Almada e José Carlos  
Mendes Lopes e está evidenciada, por exemplo,  nos Documentos 05, 06, 07,  
12, 15, 16, 19, 20, 30, 32 e nos parágrafos 45, 73, 74, 168, 172, 176, 181, 200,  
249, 258, 268 deste Histórico da Conduta..

No documento elaborado pelo CADE é possível verificar o período 

em que 07 empresas começaram a fazer parte do Clube:

A  partir  do  final  de  2005/início  de  2006  começou  uma  tentativa  de  
acomodação  de  mais  07  (sete)  empresas  no  grupo,  quais  sejam:  (x)  
Construtora OAS S/A, (xi) Engevix Engenharia, (xii) Galvão Engenharia S/A,  
(xiii) GDK S/A, (xiv) Iesa Óleo e Gás, (xv) Queiroz Galvão Óleo e Gás e (xvi)  
Skanska Brasil Ltda. Todavia, a agregação das novas empresas ao cartel não  
ocorreu em um só momento. Em 2007 já faziam parte do Clube pelo menos 15  
empresas,  e  entre 2007/2008 a décima sexta empresa,  Galvão Engenharia  
S/A, passou a fazer parte do Clube55, formando-se assim o “Clube das 16”. 

Já  o  contato  do  grupo,  incluindo  a  ENGEVIX,  com  PAULO 

ROBERTO, foi expressamente reconhecido pelo próprio réu, que detalha o momento 

em  que  foi  procurado  com  o  requerimento  de  que  as  concorrências  da  área  de 

abastecimento da Petrobras fossem restritas às cartelizadas:

55 A Galvão Engenharia já está mencionada em documentos relacionados ao "Clube das 16" desde, pelo menos, 
2007, conforme Documento 5. M. P. B. acredita que a atuação mais ativa da empresa pode ter começado a 
acontecer a partir de 2009/2010, quando venceu "por fora" duas licitações da Petrobras: HDT Nafta e HDT 
Diesel do REPLAN.
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“Juiz Federal:- Certo? Então, senhor Paulo, o senhor mencionou  
no seu depoimento anterior sobre a, depois que o senhor assumiu o  
cargo de diretor, a respeito da existência de um cartel de empresas.  
O senhor pode me esclarecer esse fato? Interrogado:-Posso. Quando 
eu assumi em 2004, maio de 2004, a área de abastecimento, que eu  
vou  colocar  aqui,  eu  já  coloquei  no  depoimento  anterior,  como o  
senhor mencionou, vamos repetir, a área de abastecimento não tinha  
nem projeto nem orçamento, então, vamos dizer, os anos 2004, 2005,  
2006, muito pouco foi feito na minha área porque, vamos dizer, os  
projetos e orçamentos eram, eram alocados principalmente à área de  
exploração e produção. Então se nós pegarmos hoje um histórico dos  
últimos 10 anos, 12 anos dentro da Petrobras vai se verificar que o  
maior orçamento, e tá correto isso, o maior orçamento da Petrobras  
é  alocado  para  áreas  de  exploração  e  produção.  Que  é  área  de  
exploração,  perfuração  de  poços,  colocação  de  plataformas  e  
produção.  A minha  área  tava  bastante  restrita,  nesse  sentido,  em  
termos  de  projetos  de  grande  porte.  Vamos  dizer,  os  primeiros  
projetos se iniciaram, final de 2006 início de 2007, que eram projetos  
visando a melhoria da qualidade dos derivados, a redução do teor de  
enxofre  da  gasolina  e  do  diesel  pra  atender  determinações  da  
Agência  Nacional  de  Petróleo.  E  as  refinarias  novas  também  
começaram  nessa  época,  que  eram  a  Refinaria  do  Nordeste  e  o  
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro. Então, os anos iniciais da  
minha gestão, nós praticamente não tivemos obras de grande porte,  
então pouca interação eu tive com essas empresas e com respeito ao  
cartel.  Era,  isso  era  muito  alocado  na  área  de  exploração  e  
produção. A partir desses eventos né, final de 2006 início de 2007, é  
que  teve,  eu  tive  mais  aproximação  e  mais  contato  com  essas  
empresas  e  fiquei  conhecendo  com  mais  detalhes  esse  processo  
todo,  que  eu  não  tinha  esse  conhecimento  no  início  da  minha  
gestão por não ter obra e não ter, vamos dizer, a devida importância  
dentro do processo.  A partir  então da entrada de mais  obras,  de  
mais empreendimentos, essas empresas começaram a me procurar e  
eu  fiquei  então  tomando,  vamos  dizer,  tomei  conhecimento  com  
mais detalhe dessa sistemática do cartel dentro da Petrobras. 

Juiz  Federal:-  E  do  que  o  senhor  tomou  conhecimento? 
Interrogado:-Bom,  as  empresas  me  procuraram  mostrando  
interesse de fazer essas obras, como eu falei anteriormente, eu não  
tinha  obra  dentro  da  minha  área,  então  não  tinha  nenhuma  
procura  das  empresas,  a  partir  de,  do  início  dessas  obras,  elas  
mostraram  interesse  em  participar,  vamos  dizer,  as  grandes  
empresas  que estavam no cartel,  participarem com exclusividade  
desse  processo.  Então  praticamente  foi  isso,  exclusividade  de  
participação das grandes empresas do cartel  dentro dessas obras  
que começaram a acontecer dentro da diretoria de abastecimento a  
partir aí de final de 2006, início de 2007. 

Juiz  Federal:-  Que  empresas  que  procuraram  o  senhor  
especificamente?  Interrogado:-Eu tive  mais  contato  com a  UTC e  
com a ODEBRECHT. 

Juiz Federal:- Mas foram representantes dessas empresas conversar  
com  o  senhor?  Interrogado:-Sim,  foram  representantes  dessas  
empresas conversar comigo. Perfeitamente. (…) 

Juiz Federal:- Nesse processo, nós temos aqui 5 ações penais com  
algumas  dessas  empresas,  a  Engevix  Participava?  Interrogado:-
Participava.  Engevix,  OAS...(…)  Juiz  Federal:-  Mas  esses  
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representantes que foram conversar com o senhor, eles falavam em  
nome dos outros também ou eles...? Interrogado:-Falavam em nome  
de todos. 

Juiz  Federal:-  Mas  eles  apresentaram  nessa  ocasião  alguma  
proposição ao senhor? Por que eles revelaram ao senhor a existência  
desse  cartel?  Interrogado:-O  objetivo  seria,  como  mencionei  
anteriormente, com a locação de obras dentro da minha área, que  
essas obras já tinham na área de exploração e produção, então esse  
processo já era um processo em andamento, né, na minha área tava  
começando ali por parte de projetos novos e orçamentos alocados  
pra esse processo. Então qual era o objetivo? Que não houvessem  
empresas  convidadas  que  não  fossem  daquele  grupo.  Então  o  
objetivo grande é que eu os ajudasse pra que as empresas que fossem  
convidadas fossem empresas daquele grupo. (…) 

Juiz  Federal:-  Mas  essa  reunião  que  o senhor  teve  com esses  02  
representantes  das  empreiteiras,  por  quê  que  eles  revelaram  pro  
senhor  a  existência  desse  cartel,  eles  fizeram  essa  solicitação?  
Interrogado:- Para eu poder ajudá-los quando fosse feito o convite  
pela área de serviço, pra eu poder ajudá-los que aquele convite não  
fosse mexido, que não fosse incrementado com novas empresas que,  
vamos  dizer,  não houvesse  nenhum óbice  da  participação daquele  
grupo no processo. 

Juiz  Federal:-  E o  senhor aceitou essa  proposição? Interrogado:-
Sim. 

Juiz  Federal:-  O  senhor  aceitou  por  qual  motivo?  Interrogado:-  
Porque  eu  tinha,  vamos  dizer,  dentro  da  minha  indicação  para  
assumir a diretoria de abastecimento, eu tinha esse compromisso  
com a entidade política, por isso que eu aceitei. 

Juiz  Federal:-  Compromisso  com  a  entidade  política  em  que  
sentido? Interrogado:- Desse de ter um, de ter um percentual para,  
do contrato, pra passar para a entidade política. 

(trechos do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a  
termo no evento 725) – grifos nossos.

PAULO ROBERTO chegava a receber, das cartelizadas, listas com 

as empresas que deveriam ser convidadas para certames específicos da petrolífera, 

com o que se garantia que elas teriam o controle daquele mercado específico. Tal fato 

não só foi referido expressamente pelo próprio PAULO ROBERTO, como aduzido de 

maneira clara também pelo corréu YOUSSEF:

“(...) Juiz Federal:- O senhor mencionou desses combinados entre as  
empresas. O senhor ficava sabendo do resultado dessas combinações  
entre as empreiteiras? Interrogado:- Ficava sabendo pelo empreiteiro  
que ia fazer aquela obra, então ele dizia “Olha, tal obra quem vai  
fazer sou eu, então...”... 

Juiz Federal:- Mas o senhor ficava sabendo disso antes do resultado  
da licitação? Interrogado:- Algumas vezes sim. 
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Juiz Federal:-  E o senhor recebia alguma lista  de empresas que  
deveriam  ser  chamadas  pra  essas  licitações  ou  não  recebia?  
Interrogado:- Cheguei a receber de uma das empresas, que foi da  
Queiroz, entreguei ao Paulo Roberto Costa 

Juiz Federal:- Em uma única oportunidade? Interrogado:- Que eu me 
lembre  sim,  mas  teve  pedidos  de  inclusão,  teve  pedidos  de  
intervenção, então no dia a dia sempre tinha esse tipo de conversa. 

Juiz Federal:- O senhor Paulo Roberto Costa tinha conhecimento que  
existiam  essas  combinações  entre  as  empresas  empreiteiras?  
Interrogado:- Tinha sim, senhor. 

Juiz Federal:-  E ele contribuía de alguma forma, vamos dizer, pra  
que  esses  ajustes  dessem  certo,  o  senhor  tem  conhecimento?  
Interrogado:-  Contribuía  de  manter  a  lista.  Algumas  vezes  ele  
colocou uma ou outra empresa, mas a maioria das licitações feitas  
sempre era mantida a lista. (...)” 

(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo  
no evento 653)

Veja-se que, no momento em que passaram a integrar o cartel, as 7 

novas  empresas  mencionadas,  por  intermédio  de  seus  representantes,  incluindo  a 

ENGEVIX, por meio de GERSON ALMADA, estavam plenamente cientes de que as 

reuniões  se  davam para  frustrar  o  caráter  competitivo  das  licitações  da  Petrobras 

incluindo  o  pagamento  de  vantagens  indevidas  para  os  respectivos  diretores, 

consoante  deixou  bem  claro  a  testemunha  AUGUSTO  RIBEIRO  MENDONÇA 

NETO, corroborando o que já  havia dito  em declarações  prestadas em regime de 

colaboração premiada56:

“Ministério Público Federal: A ENGEVIX, ela participava desse clube?
Testemunha: Sim. Participava.
Ministério Público Federal: E quem representava a empresa?
Testemunha: Era o Gerson Almada.
(...)
Ministério Público Federal: Tá. Além do senhor Gerson  Almada, o senhor  
Carlos  Eduardo  Strauch  Albero  e  Newton  Prado  Junior  e  Luiz  Roberto  
Pereira, participaram dessas reuniões?
Testemunha:  Olha,  eu  tenho  que  recorrer  ao  meu  termo  de  colaboração.  
Como essas reuniões aconteceram num período de tempo bastante extenso,  
principalmente quando elas foram efetivas e principalmente quando o volume  
de  contratos  da  Petrobrás  passou  a  ser  muito  maior,  essas  reuniões  
aconteciam  com  uma  freqüência  quase  quemensal.  Eu,  pessoalmente,  
participei  de  poucas  reuniões,  principalmente  no  começo.  E  quem  me  
representava era o nosso diretor comercial, Marcos Berti. De modo que no  
meu  termo  de  colaboração,  eu  fiz  consultando  pessoas  e  consultando  

56 O termo de depoimento nº 01, da colaboração premiada firmada com AUGUSTO está juntado ao 
evento 1, DEPOIM_TESTENHA38, dos autos, destacando-se, o seu conteúdo que converge com os 
fatos ora narrados.
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anotações, uma lista bastante criteriosa de quem participou em que época.  
Não saberia dizer, no caso da ENGEVIX, sobre o nome dessas pessoas.
Juiz Federal: Só um esclarecimento aqui. No seu termo de colaboração, o  
senhor falou somente do Gerson Almada. Então seria isso
mesmo? Somente ele?
Testemunha: Isso, então é isso mesmo. Esta talvez seja a  razão da minha 
dúvida.
Ministério  Público  Federal:  Porquê  que  o  senhor  Gerson  Almada  era  o  
representante da ENGEVIX, sabe me dizer?
Testemunha: Como?
Ministério Público Federal: Por que ele era representante da ENGEVIX?
Testemunha: Porquê que ele era? Cada empresa enviava um representante.  
Aliás,  esse era um outro tema discutido dentro do contexto do clube das  
empresas. Porque os representantes das companhias teriam que ter poder  
de  decisão,  pra  que  as  reuniões  fossem  efetivas  e  finais.  O  que  fosse  
combinado na  reunião  fosse  efetivamente  comprido  por  todos.  Então  o  
nível  de  representatividade  das  reuniões  no  início  ele  foi  bastante  
importante.
Apareciam ou os presidentes, ou os diretores gerais da divisão de óleo e  
gás,  ou  acionistas,  para  que  estas  reuniões,  primeiro,  pudessem  ser  
sigilosas,  seguras  e,  segundo,  que  tudo  que  fosse  combinado,  fosse  
cumprido  pela  empresa. De  modo  que  várias  empresas  mandavam  seus  
principais executivos mandaram seus principais executivos no início. E ao  
longo do tempo isso foi passando pro segundo escalão. A ENGEVIX entrou  
numa fase subseqüente, a partir de 2006, talvez. E veio representada pelo  
Gerson, que foi quem participou das reuniões.”

(trechos do depoimento testemunhal de AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA 
NETO, cuja transcrição se encontra no evento 259) – grifos nossos.

Além  disso,  a  partir  das  declarações  prestadas  pelo  acusado 

GERSON  ALMADA,  é  possível  vislumbrar  como  ocorria  a  escolha  da  empresa 

vencedora para um determinado certame:

“(...)Juiz Federal: -  Então, nessa Ação Penal 5083351, retomando o depoimento  
do Senhor Gerson de Mello Almada. Senhor Gerson, essas reuniões com essas em-
presas que o senhor mencionou que era para facilitar o direcionamento dos inte-
resses, é isso?
Interrogado:- Para facilitar aonde cada empresa tinha maior interesse em partici-
par.
Juiz Federal: -  Quantas reuniões dessa natureza o senhor participou?
Interrogado:- Não mais que seis.
Juiz Federal: -  E em que período foi aproximadamente isso?
Interrogado:- Basicamente nos anos 2009 até 2011, 2012.
Juiz  Federal:  -  Quais  empresas  participavam  fora  a  Engevix?  Não  precisa  ser  
exaustivo.
Interrogado:- Camargo Correa, UTC, ODEBRECHT, Queiroz Galvão, Andrade Gu-
tierrez, promon e várias outras.
Juiz Federal: -  E como é que era essa reunião? O quê que se fazia exatamente en-
tão?
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Interrogado:- "Teremos um quadro de obras a serem realizados. Quem tem interes-
se na obra tal?" Eu tenho interesse,  eu tenho interesse,  eu tenho interesse.  Tá  
bom, então todas são obra tal”. Logicamente, nas obras maiores e melhores todo  
mundo queria ir Então muito difícil, foram ter realmente concorrências que funcio-
naram 100% bem. 100%, de todo o jeito, preço a gente não controlava. Esse grupo  
não tem controle sobre o preço, porque o preço é uma metodologia interna da Pe-
trobras, então não tem. E você não poderia controlar exaustivamente a lista de par-
ticipantes, porque sempre tinha alguma empresa vindo que não estava nesse grupo,  
que  poderiam ser  convidados.  Então,  em muitas  dessas obras você  demonstrava  
onde teria menos competidores e onde você poderia ser mais eficiente.
Juiz Federal: -  E quando tinha mais de um competidor para a mesma obra, o que é  
que se fazia?
Interrogado:- Formavam-se subgrupos para conversar sobre aquilo ou, se não desse  
uma preferência para alguém, iria para a disputa normal como toda obra.
Juiz Federal: -  Quando se formava esses subgrupos então conversam entre eles sob-
re as preferências dessa licitação?
Interrogado:- Sobre as preferências.(...)” 

(trechos do interrogatório de GERSON DE MELLO ALMADA, cuja transcrição se  
encontra no evento 473) – grifos nossos

Como dito,  de  forma  a  comprovar  a  existência  e  funcionamento 

interno do referido cartel, o colaborador AUGUSTO apresentou diversos documentos, 

que foram juntados ao evento 1, ANEXO10,  COMP12, COMP13 e COMP14, dos 

autos e plenamente confirmados e elucidados pelo depoente em juízo. 

Dentre tais documentos, vale destacar as anotações manuscritas da 

reunião ocorrida no dia 29/08/2008 e planilhas referentes à divisão de obras entre as 

empresas  cartelizadas,   com  expressa  referência  à  ENGEVIX,  bem  como  o 

documento  intitulado  “Campeonato  Esportivo”,  no  qual  se  estabeleceu,  de  forma 

dissimulada, as regras de funcionamento do cartel.

Ao ser questionado em juízo sobre como atuavam as empresas no 

esquema e como eram ditadas as definições no âmbito do Clube, AUGUSTO deixou 

bastante claro que, nas reuniões, as empresas cartelizadas, além de definir qual(is) 

delas  seria(m)  a(s)  vencedora(s)  de  determinado  certame,  acordavam  quais  delas 

ofereceriam propostas “cobertura”:

“Juiz  Federal:  Outros  têm  perguntas?  Outros  defensores  têm  preguntas?  
Então, esclarecimentos do Juízo aqui, muito rapidamente. Senhor Augusto, o  
senhor mencionou da existência desse Clube das Empreiteiras. Pelo que eu  
entendi então nesse clube havia nessas reuniões a definição de que ia ganhar  
qual contrato da Petrobrás?
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Testemunha: Sim.
Juiz  Federal: O  senhor  mencionou  que  as  outras  empresas  dariam  
cobertura não concorrendo?
Testemunha:  Não. Dariam cobertura, algumas não concorrendo, algumas  
concorrendo, apresentando preços superiores ao que a indicada a vencer  
informasse.
Juiz Federal: A definição feita no Clube das Empreiteiras era repassada para  
os diretores da Petrobrás?
Testemunha:  A  definição  de  quem  ganharia,  acredito  que  não,  mas  a 
definição das empresas que deveriam participar de determinado certame,  
sim.
Juiz Federal: Eram passadas para quais diretores?
Testemunha: Para o Paulo Roberto e para o Renato Duque. Já que os dois  
tinham poder de definir a lista final de convidados.
Juiz Federal: Efetivamente nas licitações da Petrobrás,  eram convidadas  
essas empresas previamente definidas?
Testemunha: Na grande maioria das vezes, sim.

Juiz  Federal:  A  ENGEVIX  participava  desse  Clube  das  Empreiteiras?  O  
senhor  mencionou a partir  de determinado momento apenas,  o  senhor se  
lembra mais ou menos a partir de qual época?
Testemunha:  Acredito  que  2006,  a  ENGEVIX  participou.  Iniciou  sua  
participação.
Juiz Federal: Consta aqui nos autos uma referência a contratos da ENGEVIX  
na REPAR. O Consórcio SCANCA ENGEVIX pra obras relativas à REPAR. O  
senhor  mencionou  também que  a  SETAL ganhou  obras  nessa  REPAR.  O  
senhor  tem conhecimento se  essa definição foi  na mesma época? Se  esse  
consórcio também foi definido como vencedor pelo clube nessa mesma época  
que a SETAL?
Testemunha: É provável.
Juiz Federal: É provável, mas provável por quê?
Testemunha: É provável, porque as discussões aconteciam em pacotes. Essas  
licitações aconteceram mais ou menos na mesma época. Então, eu não sei  
precisar, exatamente, em que reuniões foram discutidas e quem ficou com o  
quê. Até porque, como eu disse, a grande preocupação que cada um teria  
dentro dessa reunião é saber que obra deveria trabalhar por si e que tipo de  
compromisso  havia  assumido  pra  apresentar  uma  proposta  de  valores  
superior. Mas, pela proximidade das contratações, eu posso dizer que é muito  
provável.”

(trecho do  depoimento  testemunhal  de  AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA  
NETO, reduzido a termo no evento 259). destaques nossos.

O CADE realizou análise minuciosa dos documentos apresentados 

pelos colaboradores relacionados ao grupo SETAL, evidenciando o histórico por eles 

narrado e a divisão de mercado realizada pelas cartelizadas, conforme se observa no 

Histórico  de Conduta  juntado ao  Evento  644,  mídia  depositada em juízo,  arquivo 

intitulado “Histórico da Conduta - Relatório CADE.pdf”. Vale aqui transcrever trecho 

em que se demonstra a atuação do cartel, com a escolha da empresa vencedora e a 

realização de acordos para o oferecimento de propostas cobertura de forma a permitir 
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fixação de preço no patamar pretendido pela selecionada e evitar o cancelamento do 

procedimento licitatório:

“143.  Os  Signatários  esclareceram  que  havia  uma  hierarquia  (não  
oficializada, mas de facto) entre as empresas do "Clube das 9": as mais fortes  
eram Odebrecht, Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, Techint, UTC, Mendes  
Júnior, e, depois, as empresas de menor importância seriam Promon, Setal e  
MPE.

144. Segundo as regras da época, em princípio teria que haver, no mínimo,  
três  propostas,  para  evitar  o  risco  de  cancelamento  da  licitação  da  
Petrobras, sendo que nas reuniões em que se escolhiam as prioridades e  
quem  venceria  determinado  certame,  eram  definidas  também  quais  
empresas  apresentariam  propostas  de  cobertura.  Assim,  dependendo  do  
tamanho  do  projeto,  formavam-se  consórcios  para  fazer  cobertura  à  
proposta  sabidamente  vencedora,  e/ou  isto  era  feito  por  empresas  
individuais.

145.  Conforme ajustado entre as empresas concorrentes, perguntava-se às  
empresas (ou aos consórcios) quem se oferecia para fazer a cobertura, e isto  
era uma troca de favores entre os membros do cartel. Ou seja, em outra  
licitação a empresa que "foi  coberta" apoiava na cobertura da outra, não  
existindo grande dificuldade de acertos  neste aspecto.  Segundo informado  
pelos Signatários, não existia um padrão fixo de porcentagem e a empresa  
selecionada  para  vencer  o  certame  negociava  com  as  demais  que  
apresentariam proposta de cobertura a ordem de colocação e os valores a  
serem apresentados.

146. Uma vez definida a empresa vencedora, ela se encarregava de informar  
às demais que se comprometeram em dar suporte para que apresentassem  
propostas com valores superiores, porém razoáveis - para não se levantar  
suspeita. Nesse contexto,  a empresa previamente definida como vencedora  
fazia  diversas  perguntas  para  obter  esclarecimentos  junto  à  Petrobras  e  
enviava às empresas que lhe dariam a cobertura os preços que elas deveriam  
praticar,  sendo  que  estas  podiam questionar  os  valores  sugeridos  quando  
julgavam que os mesmos eram altos, podendo, inclusive, sugerir limites ou  
desistir da cobertura, pois isso poderia resultar no cancelamento da licitação,  
o que não era interesse de nenhuma das empresas do "Clube das 9".

(…)

197.  A partir daí, eram iniciadas negociações internas no "Clube das 16",  
para  ver  quem  ficaria  com  qual  pacote  de  obras.  Ou  seja,  uma  vez  
determinado que a empresa "A" (ou o consórcio formado pelas empresas  
"A" "B" e "C") venceria com o certame X, ela se encarregava de discutir  
com as demais empresas do "Clube das 16" quem faria as propostas de  
cobertura. Em  princípio,  as  empresas  que  tinham  a  menor  carteira  na  
Petrobras  fariam  a  proposta  de  cobertura,  mas  às  vezes  isso  também  se  
definia por afinidade (conforme mencionado acima,  uma empresa que deu  
cobertura  em  uma  licitação  esperava  que  a  outra  empresa  vencedora  
apresentasse, futuramente, em uma licitação atribuída a ela como vencedora,  
proposta de cobertura).

198.  Assim, a partir dessas decisões tomadas nas reuniões do "Clube das  
16", era elaborada uma lista das empresas que deveriam ser convidadas em  
cada  certame. Essa  lista,  segundo  A.  R.  M.  N.  era  manuscrita  pelo  
coordenador do "CLUBE", Ricardo Ribeiro Pessoa (Acionista da UTC),  e  
provavelmente -  de acordo com a impressão do Signatário - entregues em  
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mãos  aos  Diretores  da  Petrobras,  uma vez  que  as  duas diretorias  tinham  
interferência na lista das empresas a serem convidadas.

(trechos do histórico de conduta elaborado pelo CADE e juntado ao evento  
644) sem destaques no original.

Na  análise  dos  documentos  apresentados,  o  CADE  demonstra 

diversos  casos  específicos  de acordos firmados com eleição de  empresa/consórcio 

vencedor e definição das cartelizadas que apresentariam propostas “cobertura”. Vale 

destacar  que  o  acordo  para  oferecimento  de  propostas  cobertura  era  tão 

institucionalizado dentro do funcionamento do cartel, que foi inclusive regulamentado 

no já mencionado documento intitulado “Campeonato Esportivo”, como elucidou o 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica em análise de uma das cláusulas do 

documento57:

“As  equipes  (empresas)  participantes  de  uma  determinada  rodada  
(=negociações do "Clube das 16") deveriam honrar as\regras do certame,  
mesmo  que  não  seja  a  vencedora  (-não  deveriam  apresentar  propostas  
competitivas, mas sim propostas de cobertura, de modo a deixar com que a  
empresa definida internamente no "Clube das 16" vencesse de fato a licitação  
da Petrobras");”

(trecho do histórico de conduta elaborado pelo CADE e juntado ao evento  
644) sem destaques no original.

Todavia, a prova documental da existência do grupo não se limita 

aos dados obtidos com AUGUSTO e o grupo SETAL. A distribuição das obras da 

Petrobras  entre  as  empresas  cartelizadas  é  corroborada  também  por  documentos 

apreendidos  na  sede  da  própria  ENGEVIX  e  juntados  ao  evento  1  como 

MANDBUSCAAPRENC11. 

Nesses documentos, que abrangem os anos de 2007, 2008 e 2009 

são registradas, por vezes de forma simulada, as preferências de cada empresa em 

relação a determinada obra. Vale destacar alguns  documentos:

– “avaliação da lista de compromissos”, de 28/09/2007. Nessa 

planilha,  constam  os  empreendimentos  em  que  as  empresas  participantes  do 

cartel estavam participando. A Engevix, figurando com a sigla VX, estava em 
57 Juntado ao evento 1, ANEXO10.
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negociação (conforme quadro de legendas da tabela) para a realização de obras 

offsite Diesel, na RLAM, juntamente com a Queiroz Galvão (GQ), sendo que, tal 

qual  descrito  na  exordial,  celebraram,  em  consórcio,  contrato  para  o 

fornecimento de materiais e serviços para interligações DOOF-SITE da carteira 

de diesel da Refinaria. (pág.17)

– “lista  de  novos  negócios”,  de  28/09/2017,  14/03/2008, 

29/04/2008,  16/05/2008  e  11/06/2008,  em que a  ENGEVIX (VX),  elegeu  como 

prioridade obra REVAMP, Reforma URC, da Refinaria Presidente Bernardes – 

RPBC,  sendo que conforme descrito na denúncia, celebrou em consórcio com a 

NIPLAN Engenharia  e  a  NM Engenharia,  contrato  para a  modernização  da 

Unidade de Reforna Catalítica. (pág.21)

 

Dentre os documentos apreendidos na ENGEVIX há ainda alguns 

que, à semelhança daqueles entregues por AUGUSTO e pelo grupo SETAL, elencam 

as empresas relacionadas a determinado certame em ordem, evidenciando não apenas 

a escolha da empresa vencedora do procedimento, como também a definição daquelas 

que ofereceriam as respectivas propostas “cobertura”.  Nesse sentido,  vale  especial 

destaque  para  os  documentos  contantes  a  fls.  03  e  13  do  evento  1, 

MANDBUSCAAPRENC11.

Relevante  destacar,  neste  ponto,  o  interrogatório  de  GERSON 

ALMADA, que ao ser questionado sobre esses documentos, confirmou que refletiam 

a  escolha  de  uma  empresa  que  teria  prioridade  na  obra,  bem  como  definiam  o 

oferecimento de propostas “cobertura” pelas demais empresas cartelizadas:

“(...) Juiz Federal: - Mas porque faziam essa escala então? Essas propostas  
de fechamento aqui? Não significava que as outras iriam dar preferência a  
essas apontadas aqui como ganhadoras? Não era isso?
Interrogado:- Sim, sim.
Juiz Federal: - Era isso?
Interrogado:- Era isso, preferência, sim, confirmo.
Juiz  Federal:  -  Mas  dariam  preferência  como?  Não  participariam  da  
licitação ou participariam oferecendo propostas maiores?
Interrogado:- Segunda alternativa.
(…)
Ministério Público Federal: - Só para que fique claro: então, as empresas  
nessas reuniões, elas estabeleciam prioridades e se houvesse o ajuste ali na  
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própria reunião, elas se comprometiam em não concorrer entre si? Seria isso  
a questão? Interrogado:- Sim.(...)” 
(trechos do interrogatório de GERSON DE MELLO ALMADA, reduzido a  
termo no evento 473)

A atuação  conjunta  das  empresas  cartelizadas  nesse  sentido  fica 

bastante nítida quando se observa certames da Petrobras em que ocorrido mais de um 

procedimento licitatório ou “Bid”, verificando-se que, nos diferentes procedimentos, a 

ordem das propostas entre as “concorrentes”, do menor ao maior preço, em regra se 

mantém, variando eles de forma uniforme sem alterar o resultado final (ou seja, a 

empresa vencedora, previamente definida).

Tal constatação foi realizada pela comissão interna da Petrobras que 

analisou  os  procedimentos  para  as  contratações  de  obras  da  RNEST,  consoante 

conclusão apresentada no item 6.6.  do respectivo relatório58.  Vale destacar que no 

mencionado  relatório  a  variação  uniforme  de  preço  entre  as  “concorrentes”  é 

demonstrada  de  maneira  clara,  representada  inclusive  por  gráficos,  nos  dois 

procedimentos  licitatórios  mencionados  para  a  refinaria  pernambucana  (UDA e 

UHDT/UCH).

A tão só existência de acordo entre as maiores empreiteiras do país, 

entre  si  e  com  diretores  da  Petrobras,  a  fim  de  eliminar  a  concorrência  em 

procedimentos licitatórios públicos, controlando a rede de contratadas pelos setores de 

Abastecimento e Engenharia da estatal, é suficiente para caracterizar o crime de cartel 

na forma tipificada no artigo 4º, I e II,  c da Lei 8.137/9059, bem como o crime de 

fraude às licitações na forma do artigo 90 da Lei 8.666/9360. Nesse ponto vale agregar 

58 ANEXO8 do evento 1.
59 Art. 4º. Constitui crime contra a ordem econômica:

I – abusar do poder econômico, dominando o mercado ou eliminando, total  ou parcialmente,  a 
concorrência, mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas.
II - formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando:
(...) 
c) ao controle, em detrimento da concorrência, de rede de distribuição ou de fornecedores. 
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa. 

60 Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter 
competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem 
decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
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que o histórico da conduta elaborado pelo CADE teve o cuidado de identificar, em seu 

item IV.1, 14 empresas concorrentes prejudicadas pela atuação do cartel61.

Todavia, além dos ajustes tendentes à eliminação da concorrência, 

como  dito,  as  empresas  cartelizadas,  após  definir  quem  seria  a  vencedora  de 

determinado certame, combinavam o fornecimento de propostas “cobertura”. Ou seja, 

definida  previamente  a  vencedora,  ela  disponibilizava  sua  proposta  às  demais 

“concorrentes”, que realizavam propostas em valores superiores. Isso permitia uma 

fixação  artificial  de  preços,  de  forma  a  configurar  o  crime  de  cartel  também na 

modalidade tipificada no artigo 4º, II, a da lei 8.137/9062.

Basicamente,  as  propostas  eram  acordadas  entre  as  empresas 

cartelizadas  de  forma  a,  em  regra,  situarem-se  próximo  ao  limite  máximo  de 

contratação admitido pela estatal,  qual seja, 20% acima do valor de estimativa da 

obra.  Como  já  se  referiu  na  exordial  (à  qual  ora  se  remete  por  economia),  tal 

constatação  foi  realizada  tanto  pelo  Tribunal  de  Contas  da  União  quanto  pelas 

Comissões internas de Apuração da Petrobras que analisaram os procedimentos de 

contratação na RNEST e COMPERJ. 

Essa situação é bastante evidente em relação ao contrato celebrado 

pelo  Consórcio  SPE,  do  qual  fazia  parte  a  ENGEVIX,  em  obras  relativas  ao 

COMPERJ,  com valor  muito  próximo  ao  limite  de  contratação  estabelecido  pela 

PETROBRAS (+20%): 

61 A saber: Niplan Construções e Engenharia Ltda., Egesa Engenharia S/A, Sinopec, Usimec, Tenace, 
Potencial Engenharia e Construções Ltda., Enesa Engenharia Ltda., Confab Industrial S/A, Encalso 
Construções  Ltda.,  Technip  Brasil  Engenharia  Instalações  e  Apoio  Marítimo  Ltda.,  MCE 
Engenharia  Ltda.,  TKK  Engenharia  Ltda.,  Serveng  –  Civilsan  S/A Empresas  Associadas  de 
Engenharia e Toyo Engenering Co.

62 Art. 4º. Constitui crime contra a ordem econômica:
II - formar acordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando:
a) à fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas;  
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos e multa. 
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Neste  ponto  é  necessário  esclarecer  que  a  existência  do  conluio 

entre as empresas não implica que os preços propostos por elas serão necessariamente 

superiores  ao  valor  estimado calculado pela  PETROBRAS,  como se  pôde ver  na 

tabela acima. Os processos de elaboração de propostas por parte das empreiteiras e de 

cálculo do valor estimado por parte da PETROBRAS são inteiramente independentes 

e, especialmente se não pautados por um projeto básico detalhado63, são sujeitos a 

inúmeras variáveis, muitas delas de natureza subjetiva, sendo perfeitamente possível 

que  a  própria  PETROBRAS  chegue  a  um  valor-estimativa  superior  à  proposta 

artificialmente elevada apresentada por determinada empreiteira cartelizada64.

Como  já  se  referiu,  além  da  atuação  interna,  configurada  pelos 

ajustes realizados pelos respectivos integrantes, a consecução dos objetivos do cartel 

era  assegurada  por  atuação  externa  mediante  a  corrupção  de  funcionários  da 

Petrobras, consoante se demonstrará com mais vagar no tópico referente ao crime de 

corrupção.  Conforme referiu o denunciado PAULO ROBERTO, o valor da propina 

era  contabilizado  no  próprio  custo  do  contrato  celebrado  com  a  Petrobras, 

constituindo também esse aspecto evidente sobrepreço65.

63 Os problemas causados pela ausência de um projeto básico detalhado foram abordados no 
depoimento testemunhal da funcionária da PETROBRAS, Venina Velosa da Fonseca (evento 259) e 
nos relatórios de auditoria juntados no evento 1, ANEXOS 8 e 9.

64 A imprecisão de algumas estimativas da PETROBRAS pode ser constatada nas fls 23/25 do 
relatório de auditoria DIP DABAST 70/2014 em que são retratados certames em que a 
PETROBRAS necessitou realizar diversas mudanças de estimativa para se adequar aos valores 
propostos pelos licitantes. 

65 Evento 725.
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Contrato Estimativa Proposta
COMPERJ R$ 1.084.112.419,65 R$ 1.279.995.000,00 (+18,1%)

RPBC R$ 423.390.802,08 R$ 493.508.317,61 (+16,6%)
RLAM R$ 859.167.871,05 R$ 945.372.246,38 (+10,0%)

REPLAN R$ 1.161.600,00 R$ 1.218.000,00 (+4,9%)
RNEST R$ 614.007.362,58 R$ 591.324.228,09 (-3,7%)
REPAR R$ 174.935.070,11 R$ 166.305.057,00 (-4,9%)
REGAP R$ 20.587.541,46 R$ 17.911.328,41 (-13,0%)
REPAR R$ 267.293.832,17 R$ 224.989.477,13 (-15,8%)

Total R$ 3.444.656.499,10 R$ 3.720.623.654,62 (+8,0%)



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA

Os  valores  assim  auferidos  diretamente  mediante  a  prática  dos 

crimes de cartel,  fraude às licitações e corrupção, eram então disponibilizados aos 

funcionários  públicos  corrompidos  e  seus  intermediários  por  meio  de  diversas 

operações de lavagem de dinheiro, consoante se demonstrará a seguir.

3. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA:

3.1.  Considerações prévias e aspectos pertinentes de análise do 

tipo de organização criminosa

Narra a denúncia que, no período compreendido entre 2006 e 14 de 

novembro de 2014, os denunciados GERSON ALMADA, CARLOS EDUARDO e 

NEWTON  e,  no  período  entre  2006  até  2012,  o  denunciado  LUIZ  ROBERTO 

PEREIRA66, na condição de gestores e agentes de empresas integrantes do Grupo 

Engevix, bem como de consórcios de que a empresa participou, associaram-se entre si 

e com terceiros em organização criminosa que praticava delitos no seio e em desfavor 

da  PETROBRAS,  notadamente  os  crimes  de  cartel,  fraude  à  licitação,  corrupção, 

lavagem de capitais, crimes contra a ordem tributária e o sistema financeiro nacional.

A  participação  de  LUIZ  ROBERTO  na  organização  criminosa 

circunscreveu-se ao período em que ele  ocupou um cargo diretivo na ENGEVIX, 

entre  abril  de  2006  e  julho de  2012;  assim,  muito  embora  sua  participação  na 

organização criminosa seja descrita neste capítulo para fins de caracterização do seu 

domínio sobre os  fatos  narrados, não deve  a  ele  ser  imputada a  prática  do delito 

previsto na lei 12.850/13, já que se trata de lei posterior a sua saída da organização, 

mas sim, na forma do art. 383 do CPP, do delito previsto no art. 288 do Código Penal;

Destaque-se  que  o  delito  de  organização  criminosa  foi  atribuído 

(imputado) a título de crime autônomo, assim como delitos de corrupção e lavagem de 

dinheiro praticados pela organização em vista de contratos celebrados com a Diretoria 

66 Luiz Roberto deixou seu cargo na Engevix Engenharia S/A em julho 2012.
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de Abastecimento da Petrobras.  Já os delitos  de cartel,  fraude a licitações,  crimes 

contra a ordem tributária e o sistema financeiro nacional não foram imputados nesta 

acusação (eles são objeto de processos ou investigações próprias), mas considerados 

como evidência a inferir a origem ilícita dos valores movimentados pela organização 

(crimes antecedentes do crime de lavagem).

A partir disso, já cabe deixar clara a seguinte distinção: o crime de 

organização criminosa, valendo-se aqui das palavras de Renato Brasileiro de Lima67, 

configura crime organizado por natureza (imputação, per si, do crime de organização 

criminosa, ou seja, do tipo previsto no 2º, Lei 12.850/2013), enquanto os delitos de 

corrupção  e  lavagem  de  ativos  consistem  em  crimes  organizados  por  extensão 

(infração penal praticada pela organização criminosa). Daí que os agentes devem ser 

denunciados  –  e  condenados,  presentes  os  elementos  para  isso  –  pelo  crime  de 

organização criminosa (crime organizado por natureza) em concurso material com os 

delitos de corrupção e lavagem (crimes organizados por extensão).

Ademais, o crime de organização criminosa é de perigo abstrato, 

punindo-se o simples fato de figurar como integrante do grupo. “Sua consumação 

independe, portanto, da prática de qualquer ilícito pelos agentes reunidos na societas 

delinquentium”68. Assim, mesmo os crimes antecedentes não imputados constituíam 

instrumentos para a consecução dos fins da organização.

Daí  que não procede eventual  alegação de  defesas  de  que  a  Lei 

12.850/2013 não incidiria no caso dos autos, pois as operações financeiras descritas 

na denúncia seriam todas anteriores à entrada em vigor da novel legislação. 

As  operações  financeiras  constantes  da  denúncia  são  fatos  que 

dizem  respeito  à  imputação  dos  crimes  de  corrupção  e  lavagem  praticados  pela 

organização, e não à atribuição do crime de organização criminosa em si. Daí que não 

há necessária coincidência quanto a aspectos temporais dessas situações, de forma que 

pode subsistir o delito de organização criminosa ainda que o termo final dos crimes de 

67 Legislação criminal especial comentada, Editora Juspodivm, 2ª ed., 2014, p. 481/482.
68 Ibid., p. 484.
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corrupção e lavagem de dinheiro por ela praticados seja anterior à entrada em vigor da 

nova lei (a lei entrou em vigor em 19/9/2013). 

Imagine-se a situação em que a organização prosseguisse existindo 

até hoje, mas não praticando crimes desde a data do oferecimento da denúncia nesta 

ação  penal,  efetivamente.  Prejuízo  algum  haveria  que  fosse  imputado,  em  nova 

denúncia, o crime da Lei 12.850/2013 a seus integrantes tendo como termo final o dia 

de hoje, embora não se pudessem imputar a seus membros os crimes objetivados pela 

organização, por não terem sido executados ou descobertos no período. 

É que no delito de organização criminosa é dispensável a prática de 

atos executórios em relação ao crime para os quais os agentes se organizaram. Assim 

também é que o aspecto temporal dos delitos praticados pela organização criminosa 

pode ser usado para delimitar o período temporal mínimo do delito de organização 

criminosa  em si  (pode-se  dizer  que,  se  a  organização praticou tais  delitos  em tal 

período,  houve  o  delito  de  organização  por  pelo  menos  esse  período).  Mas  essa 

relação, como ressaltado, não é de necessária coincidência.

Ainda, por tal razão, nada impede que esses fatos (o de organização 

criminosa e o dos crimes por ela praticados) possuam, além de amplitudes temporais, 

amplitudes fáticas distintas. Foi o que ocorreu na situação dos autos, em que o delito 

de organização criminosa foi  imputado a título mais  amplo do que o dos atos de 

corrupção e lavagem denunciados. 

A  imputação  de  organização  criminosa  abrange  a  atuação  dos 

denunciados  tanto  perante  a  diretoria  de  Abastecimento  quanto  a  diretoria  de 

Engenharia da PETROBRAS. Já a imputação dos crimes de corrupção e lavagem de 

ativos  ateve-se  a  fatos  ocorridos  em  obras  comandadas  pela  diretoria  de 

Abastecimento da estatal. 

Consoante se demonstrará no capítulo seguinte, há provas de que os 

contatos  entre  os  agentes  do  grupo  ENGEVIX  e  o  operador  do  mercado  negro 

134 de 275



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA

YOUSSEF para a realização de atividades ilícitas perduraram para além dos atos de 

corrupção e lavagem denunciados nos autos, estendendo-se até momentos antes da 

prisão  do  intermediário.  Nesse  sentido,  de  especial  relevo  existência  de  contrato 

ideologicamente falso firmando entre a ENGEVIX ENGENHARIA S/A com a GFD 

Investimentos, no primeiro trimestre do ano de 201469, que será mais profundamente 

abordado a seguir.

Não  bastasse  isso,  há  suficiente  demonstração  também  que  os 

pagamentos  realizados por outras empresas  cartelizadas,  que integravam o mesmo 

núcleo  criminoso  dos  agentes  da  ENGEVIX,  ao  denunciado  PAULO  ROBERTO 

ultrapassaram o período em que ele ocupou a diretoria de Abastecimento da estatal, 

estendendo-se até o final do ano de 2013, consoante reconheceu o próprio acusado em 

seu interrogatório, reduzido a termo no evento 725.

No mais, “de todo modo, como se trata de crime permanente, cuja  

consumação  se  prolonga  no tempo,  detendo  o  agente  o  poder  de  fazer  cessar  a  

prática delituosa a qualquer momento, na hipótese de tal crime ter início antes do dia  

19  de  setembro  de  2013,  mas  se  prolongar  na  vigência  da  Lei  nº  12.850/13,  é  

perfeitamente possível a responsabilização criminal pelo novo tipo penal, nos termos  

da súmula nº 711 do STF”70.

Ainda a respeito da análise do tipo penal, há que se afastar eventual 

arguição de defesas de ausência de tipicidade do delito de organização criminosa por 

ausência de demonstração de vínculo associativo entre os membros da organização, 

por  supostamente um acusado não conhecer  os  demais.  Esse elemento  é  estranho 

(desnecessário) ao tipo penal. Veja-se o que anota Renato Brasileiro a respeito disso:

“Logo, estamos diante de delito plurissubjetivo, plurilateral ou de concurso  
necessário, figurando como espécie de crime de conduta paralela, já que os  
diversos agentes (pelo menos quatro) auxiliam-se mutuamente com o objetivo  
de produzir um mesmo resultado, a saber, a união estável e permanente para  
a  prática  de  infrações  penais  cujas  penas  máximas  sejam superiores  a  4  
(quatro)  anos,  ou  de  caráter  transnacional.  Pouco  importa  que  os  
componentes da organização criminosa não se conheçam reciprocamente,  

69 Contrato juntado no evento 1, CONTR58.
70 Ibid., p. 481.
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que haja um chefe ou líder, que todos participem de cada ação delituosa ou  
que cada um desempenhe uma tarefa específica. Na verdade, basta que o  
fim almejado pelo grupo seja o cometimento de infrações penais com pena  
máxima superior a 4 (quatro) anos, ou de caráter transnacional”71. - sem 
destaque no original

Prosseguindo  o  mesmo  autor,  “evidenciada  a  presença  de  pelo  

menos 4 (quatro) pessoas, é de todo irrelevante (…) que nem todos os integrantes  

tenham sido identificados, ou mesmo que algum deles não seja punível em razão de  

alguma causa pessoal  de  isenção  de  pena”72.  Assim é  que,  no  caso,  o  delito  de 

organização foi imputado a uma parcela dos agentes do grupo, aqueles identificados e 

para os quais havia indícios, à época da denúncia, no sentido da participação no crime 

em mesa,  sem prejuízo  da  observação  de  que  a  organização  contava  com outros 

atores, ainda a serem identificados em apurações próprias.

3.2. Provas de materialidade e autoria.

Narra a denúncia que, no período compreendido entre 2006 e 14 de 

novembro de 2014, os denunciados GERSON ALMADA, CARLOS EDUARDO e 

NEWTON  e,  no  período  entre  2006  até  2012,  o  denunciado  LUIZ  ROBERTO 

PEREIRA73, na condição de gestores e agentes de empresas integrantes do Grupo 

Engevix, bem como de consórcios de que a empresa participou, associaram-se entre si 

e com terceiros em organização criminosa que praticava delitos no seio e em desfavor 

da  PETROBRAS,  notadamente  os  crimes  de  cartel,  fraude  à  licitação,  corrupção, 

lavagem de capitais, crimes contra a ordem tributária e o sistema financeiro nacional.

Ainda consoante a  inicial  acusatória,  a organização era composta 

por três núcleos fundamentais:

O primeiro núcleo era formado pelos denunciados antes referidos e 

pelos administradores das empreiteiras ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, 

TECHINT,  ANDRADE  GUTIERREZ,  MENDES  JÚNIOR,  PROMON,  MPE, 
71 Ibid., p. 484.
72 Idid., 484. 
73 Luiz Roberto deixou seu cargo na Engevix Engenharia S/A em 2012.
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SKANSKA,  QUEIROZ  GALVÃO,  IESA,  OAS,  SETAL,  GDK  e  GALVÃO 

ENGENHARIA,  voltando-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 desses crimes.

A prova suficiente da existência desse primeiro núcleo, reunido em 

cartel,  bem  como  dos  crimes  licitatórios  por  ele  objetivados  (e  efetivamente 

executados) foi referida no capítulo 2.2 do mérito (parte B desta peça).

O  segundo núcleo,  integrado por  PAULO ROBERTO, 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.

A demonstração da corrupção deste segundo núcleo da organização 

criminosa  por  iniciativa  do  primeiro  núcleo  foi  brevemente  referida  no  mesmo 

capítulo 2.2 do mérito (parte B desta peça) e será tratada de forma mais específica 

para  os  contratos  envolvendo  a  ENGEVIX  e  a  diretoria  de  Abastecimento  da 

Petrobras, comandada por PAULO ROBERTO, no capítulo 4, à frente.

O  terceiro  núcleo era  integrado  por  operadores  financeiros  que 

atuavam para operacionalizar o pagamento das vantagens indevidas aos integrantes do 

segundo núcleo e a agentes e partidos políticos, assim como para a lavagem dos ativos 

decorrentes dos crimes perpetrados por toda a organização criminosa.

No caso dos presentes autos, a atuação desse núcleo, composto por 

YOUSSEF, WALDOMIRO e outros, em relação aos contratos firmados entre o grupo 

ENGEVIX  e  à  diretoria  de  Abastecimento  da  Petrobras  é  demonstrada  tanto  no 

capítulo  4  quanto  no  5,  no  que  se  refere  respectivamente  a  atos  de  corrupção  e 

lavagem de ativos.
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Assim,  sempre  lembrando  que  a  prova  do  crime  de  organização 

criminosa é independente da prova de crimes por ela efetivamente praticados, tem-se 

por bem demonstrado o objetivo do grupo de obter, direta ou indiretamente, vantagens 

de diversas naturezas (econômicas e de mercado, sobretudo), mediante a prática de 

infrações cujas penas máximas são superiores a 4 anos.

Não bastasse isso, vale ressaltar que, consoante destacou a exordial, 

o grupo se voltava também à prática de delitos de caráter transnacional, eis que parte 

dos  valores  recebidos  das  empreiteiras  foram remetidos  ao  exterior  por  meio  de 

ilegais  operações  de  evasão  de  divisas  promovidas  pelo  núcleo  capitaneado  por 

YOUSSEF, já imputadas, perante esse juízo, nos autos 5025699-17.2014.404.7000.

Demonstrado assim o móvel que unia os denunciados, insta destacar 

a forma como ordenados estruturalmente, com a divisão de tarefas que cabia a cada 

um dos integrantes.

Nesse sentido, vale rememorar que, tal qual referido na denúncia, 

analisa-se  aqui  tão  somente  a  atuação  dos  agentes  e  administradores  do  grupo 

ENGEVIX, já que o envolvimento dos agentes ligados às demais empreiteiras e aos 

outros núcleos da organização, em parte, está sendo processado em feitos conexos 

perante essa vara74 e, em parte, está sob investigação.

Fica  claro  assim  que  a  organização  era  bastante  estruturada  e 

contava com diversos integrantes, superando em muito os 4 exigidos pelo artigo 2º da 

Lei  12.850/13.  Todavia,  ainda  que  se  considerem  somente  os  denunciados 

expressamente referidos nos presentes autos, é clara a associação de mais de 4 pessoas 

74 Nesse  sentido,  a  atuação  do  segundo núcleo,  especificamente  no  que  se  refere  às  condutas  de 
PAULO ROBERTO COSTA foi  processada nos autos 5026212-82.2014.404.7000, já tendo sido 
proferida  sentença  condenatória  de  1ª  instância,  também  desfavorável,  pelo  mesmo  delito,  a 
WALDOMIRO,  integrante  do  3º  núcleo.  Diversos  integrantes  do  terceiro  núcleo,  incluindo 
YOUSSEF,  estão  sendo  processados  nos  autos  5025699-17.2014.404.7000.  Por  fim,  diversos 
representantes  de  outras  construtoras  cartelizadas  são  presentemente  processados  em  feitos 
conexos, notadamente nos autos 5083258-29.2014.404.7000 (CAMARGO CORREA), 5083376-
05.2014.4.04.7000 (OAS),  5083360-51.2014.4.04.7000 (GALVÃO ENGENHARIA) e 5083401-
18.2014.4.04.7000 (MENDES JÚNIOR).
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estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas para a prática dos 

crimes antes referidos.

Nesse sentido, a pertinência de PAULO ROBERTO à organização 

criminosa,  atuando  funcionalmente,  mediante  propina,  no  interesse  das  empresas 

cartelizadas  em  procedimentos  de  contratação  no  âmbito  da  Petrobras  já  foi 

reconhecida por este juízo em decisão final nos autos 5026212-82.2014.404.7000. Tal 

conclusão  é  reforçada,  em  relação  aos  componentes  do  grupo  ENGEVIX,  pela 

demonstração dos  atos  de corrupção comprovados nos autos,  consoante exposição 

constante do capítulo 4 e do envolvimento do diretor na lavagem dos ativos de que se 

faz descrição no capítulo 5.

A mesma sentença já reconheceu a atuação de WALDOMIRO no 

núcleo  comandado  por  YOUSSEF,  condenando-o  pelo  crime  em comento  com a 

observação de que:

“405.  No  subgrupo dedicado  à  lavagem de  dinheiro,  Alberto  Youssef  era  
responsável  pela estruturação das operações contando com os serviços de  
auxílio de Márcio Bonilho, Waldomiro de Oliveira, Leonardo Meirelles, Esdra  
de  Arantes  Ferreira,  Leandro  Meirelles,  e  Pedro  Argese  Júnior.  Leonardo  
Meirelles tinha ascendência na estrutura do subgrupo por ele formado com  
Esdra  de  Arantes  Ferreira,  Leandro  Meirelles,  e  Pedro  Argese  Júnior.  Já  
Paulo  Roberto  Costa  era  o  agente  público  na  Petrobras  necessário  para  
viabilizar a obtenção dos recursos junto às empreiteiras contratantes.”

Não bastasse isso, a atuação de WALDOMIRO especificamente nos 

contratos,  notas  fiscais  e  recepção  de  dinheiro  ilícito  oriundo  da  ENGEVIX será 

demonstrada de forma cristalina no capítulo 5, ao qual, por brevidade, se remete.

Tanto PAULO ROBERTO quanto YOUSSEF reconhecem os papéis 

que desempenhavam no seio da organização, ficando claro que o segundo exercia o 

controle sobre o esquema de operacionalização do recebimento dos valores indevidos, 

atuando  como  elo  de  conexão  entre  corruptores  e  corrompidos  e  promovendo  a 

lavagem dos ativos assim obtidos.  Nesse sentido, o réu afirma que fazia o “meio de 

campo”  entre  as  empreiteiras  e  os  funcionários  da  Petrobras  e  partidos/agentes 

políticos destinatários das vantagens indevidas, estruturando ainda a forma de repasse 
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dos valores mediante operações de lavagem de dinheiro. Vale citar o seguinte trecho 

do interrogatório de YOUSSEF:

“Juiz Federal:- Como foi que começou a sua participação nesses eventos?  
Quando  e  como  foi  esse...  O  senhor  tinha  um relacionamento  com o  ex-
deputado José Janene?

Interrogado:-  Na  verdade,  a  minha  participação  nisso  começou  com  o  
deputado José Janene, final de 2005, começo de 2006, e eu passei a receber  
as  propinas  que  eram  pagas  ao  deputado  e  eu  passei  a  receber  das  
empreiteiras, e fazer o repasse a ele e ao Partido Progressista.

Juiz  Federal:-  Mas  como  é  que  foi  isso,  o  senhor  teve  alguma  reunião,  
alguma conversa, ele lhe descreveu como isso funcionava? O senhor pode ser  
um pouco mais específico?

Interrogado:- Sim. Na verdade, eu tinha um relacionamento inclusive muito  
forte com o deputado José Janene, eu sou compadre dele, e ele me convidou,  
na época, anteriormente, eu já financiava o deputado pra que ele pudesse  
financiar  as campanhas do partido,  e  ele  me convidou pra que eu fizesse  
parte e eu aceitei.

Juiz Federal:- E o que ele descreveu para o senhor ou o que era esse... O  
senhor pode descrever sinteticamente o que era esse esquema então, como é  
que ele funcionava?

Interrogado:- Na verdade esse esquema funcionava da seguinte maneira: na  
época,  o  deputado José  Janene já  há algum tempo,  anterior,  conseguiu  a  
cadeira da diretoria de abastecimento, indicou o doutor Paulo Roberto pra  
ser diretor e, a partir daí, o Paulo Roberto mais o seu José Janene passou a  
captar as empresas pra que elas pudessem pagar propina, pra que pudesse  
ser  financiado o partido,  para que pudessem ter  o poder,  e  foi  assim que  
começou.

(…) 

Juiz Federal:- O senhor era o responsável pela entrega do dinheiro?

Interrogado:- Para o Partido Progressista sim.

Juiz Federal:- Como é que o senhor fazia pra proceder a essa entrega de  
dinheiro, quais eram os instrumentos?

Interrogado:- Bom, a partir de ganho a licitação, sentava-se com a empresa,  
ajustava-se o comissionamento, e aí muitas delas precisavam de nota fiscal  
pra poder pagar propina. Eu arrumava a empresa pra que fosse emitida  
essa  nota  fiscal,  dali  eu  sacava ou  eu  trocava esses  reais  via  TED com  
alguns operadores de mercado, recebia os reais vivos e entregava a parte de  
cada  um  dos  envolvidos,  no  caso  o  Paulo  Roberto  Costa  e  o  Partido  
Progressista.” 

(trechos  do  interrogatório  de  ALBERTO  YOUSSEF,  reduzido  a  termo  no  
evento 653) – grifos nossos.

No caso dos autos, tal prática em relação à ENGEVIX, incluindo 

tanto a atuação nos atos de corrupção quanto a lavagem dos valores indevidos, foi 

demonstrada de maneira clara pela instrução processual, consoante se fará referência 
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nos capítulos  4 e 5  abaixo.  Todavia,  a  participação de YOUSSEF na organização 

criminosa  está  sendo  processada  em  autos  diversos  (autos  5025699-

17.2014.404.7000).

- GERSON ALMADA

O envolvimento  da  ENGEVIX nas  atividades  ilícitas  perpetradas 

pela  organização criminosa delineada era comandado,  notadamente,  por  GERSON 

ALMADA, o qual,  em diferentes momentos,  atou em todas  as etapas das práticas 

delitivas.

De acordo com o Histórico de Conduta elaborado pelo CADE75, 

GERSON DE MELLO ALMADA, se apresentava como sócio da empresa Engevix 

Engenharia, tendo participado das reuniões do “Clube das 16”, para discussão e na 

tomada de decisões relativas ao cartel.

A participação dele como representante da ENGEVIX nas reuniões 

do cartel de empreiteiras para divisão de contratos da Petrobras foi expressamente 

referida por AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA: 

“(...)
Ministério Público Federal: No acordo de colaboração que o senhor firmou 
o senhor falou a respeito de um clube. Poderia explorar isso por gentileza.  
Testemunha: Sim. Isso se refere a reuniões entre empresas que trabalhavam  
com a Petrobrás, cujo objetivo eram as empresas escolherem as obras que  
gostariam de participar. E as demais dariam apoio, não concorrendo com a  
empresa escolhida. Ministério Público Federal: Pode continuar.
Testemunha: Sim. Isso foi uma iniciativa que começou talvezno final dos  
anos  noventa.  Sem  muita  efetividade,  por  conta  de  que  eram  poucas  
empresas. Na época eram nove empresas, pra um mercado mais abrangente  
de modo que essas empresas não tinham, elas só tinham um sistema de  
proteção entre elas e isso passou a ter mais efetividade a partir do ano,  
talvez,  final  de  2003,  2004.  Quando  estas  questões  passaram  a  ser  
combinadas  com  os  diretores  da  Petrobrás.  De  modo  que  as  empresas  
convidadas fossem aquelas que, vamos dizer, estavam participando dessas  
ações aí, ou desse clube. Bom, a partir daí a ação passou a ser mais efetiva.  
Começaram  a  dar  certo  ás  contratações.  E  houve,  por  imposição  do  
mercado, ou até pela própria Petrobrás,  a partir de um certo momento,  
talvez em 2006, no final de 2006, a inclusão de outras empresas.

75 Evento  644,  mídia  depositada  em  juízo,  arquivo  intitulado  “Histórico  da  Conduta  -  Relatório 
CADE.pdf”.
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Inicialmente  eram  nove,  entraram  mais  sete  e  viraram  dezesseis.  E  
continuaram operando da mesma forma. Isto funcionou até o final do ano  
de 2011, aproximadamente, começo de 2012.
Ministério Público Federal: A ENGEVIX, ela participava desse clube?
Testemunha: Sim. Participava.
Ministério Público: E quem representava a empresa?
Testemunha: Era o Gerson Almada.
(...)
Ministério Público Federal: Por que ele era representante da ENGEVIX?
Testemunha: Porquê que ele era? Cada empresa enviava um representante.  
Aliás, esse era um outro tema discutido dentro do contexto do clube das  
empresas. Porque os representantes das companhias teriam que ter poder  
de  decisão,  pra  que  as  reuniões  fossem  efetivas  e  finais.  O  que  fosse  
combinado na reunião fosse efetivamente comprido por todos. Então o nível  
de representatividade das reuniões  no início ele  foi  bastante importante.  
Apareciam ou os presidentes, ou os diretores gerais da divisão de óleo e  
gás,  ou  acionistas,  para  que  estas  reuniões,  primeiro,  pudessem  ser  
sigilosas,  seguras  e,  segundo,  que  tudo  que  fosse  combinado,  fosse  
cumprido  pela  empresa.  De  modo  que  várias  empresas  mandavam seus  
principais executivos mandaram seus principais executivos no início. E ao  
longo do tempo isso foi passando pro segundo escalão. A ENGEVIX entrou  
numa fase subseqüente, a partir de 2006, talvez. E veio representada pelo  
Gerson, que foi quem participou das reuniões.”

(trecho do depoimento de AUGUSTO, reduzido a termo no evento 259).

Assim,  como é  possível  notar,  GERSON ALMADA possuía  um 

papel fundamental na inserção e manutenção da ENGEVIX no cartel de empresas, 

possuindo total domínio sobre os fatos, o que é reconhecido de maneira clara pelos 

demais interlocutores envolvidos nas operações do Cartel, de forma que, consoante 

bem  apontou  o  CADE  no  histórico  de  conduta  antes  mencionado,  “orientava  e 

participava da tomada de decisões relativa ao cartel”. 

Também PAULO ROBERTO, que afirma que mantinha contato tão 

somente  com presidentes  e  diretores  das  empreiteiras,  reconhece  GERSON como 

contato na ENGEVIX. 

Destaque-se,  neste  ponto,  a  planilha  apreendida  na  residência  de 

PAULO ROBERTO COSTA76,  apontando contratos  assinados  e  “em andamento” 

com a COSTA GLOBAL. Neste documento, há menção a contratos celebrados entre 

as empresas cartelizadas, inclusive a ENGEVIX, e a empresa de consultoria do ex-

diretor de Abastecimento, sendo informado, ainda, o valor dos pagamentos.
76 Evento 1, AUTO 24, dos presentes autos, bem como autos de ação penal 5026212-

82.2014.404.7000, evento 1000, anexos 7 a 10.
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Estes pagamentos foram efetivamente realizados, consoante tabela 

acostada na denúncia, sendo que a ENGEVIX efetuou de julho de 2013 a  dezembro 

de 2013, pagamentos no montante de R$295.627,50 à Costa Global77. 

Sobre  esse  contrato,  PAULO  ROBERTO  COSTA  declarou  ter 

negociado diretamente com GERSON ALMADA, deixando clara a relação existente 

entre eles para a prática delituosa:

“(...)
Juiz  Federal:Consta  na  ação  penal  uma  referência  a  um  contrato  de  
consultoria da Costa Global com a Engevix de julho de 2013 a 12/2013,  
segundo aqui a ação penal, um pagamento de cerca de 295.000,00 reais. O  
senhor  sabe  me  dizer  se  esse  contrato  era  também  fictício  ou  era  um  
contrato real?
Interrogado:Não,  era  um  contrato  fictício  para  também  acertar  
pendências do passado.
Juiz Federal:O senhor negociou isso diretamente ou foi o senhor Alberto  
Youssef?
Interrogado:O  primeiro  contato  foi  o  Alberto  e  depois  eu  conversei  
diretamente com o Gerson Almada.
Juiz Federal:E  mesmo o senhor estando fora da Petrobras, mesmo assim  
houve concordância na realização desse pagamento? Dessa pendência?
Interrogado:Correto.  A Engevix  não chegou  a  executar  todo  o  contrato  
porque  também  ocorreu  o  evento  lá  de  março,  então  não  houve  o  
pagamento de todo o contrato, mas pagou uma parte.
(...)”

(trechos do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no  
evento 725) – grifos nossos.

Além disso, como elemento de reforço, vale observar ainda que na 

sala  do  acusado GERSON ALMADA, na  sede  da  ENGEVIX,  foram apreendidos 

diversos  documentos  que  demonstram  a  forma  de  funcionamento  do  cartel,  com 

tabelas indicando quais empresas teriam interesse em participar de determinadas obras 

na PETROBRAS. Referido esquema foi devidamente explicitado por GERSON em 

seu  interrogatório  judicial,  fato  este  que  demonstra  pleno  domínio  dos  fatos 

relacionados à ENGEVIX.78

77 Evento 1, INF33.
78 Evento1,   MANDBUSCAAPRENC11  e  interrogatório  constante  no  evento  473,  ambos  dos 

presentes autos.
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“(...)
Juiz  Federal:  -  Tem um  documento  que  consta  no  processo,  teria  sido  
apreendido no processo. Evento 38, Apreensão 9,  do inquérito 5053845.  
Uns documentos que teriam sidos apreendidos na Engevix. Eu vou mostra  
aqui  para  o  senhor  que  é  um  documento,  uma  tabela  que  eu  estou  
mostrando aqui: proposta de fechamento do Bingo Fluminense. 
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal: -  O senhor pode me esclarecer essa documentação? O que é  
que seria isso?
Interrogado:- Isso daqui se referem as obras da COMPERJ, acho que por  
isso, esse nome Fluminense. Não foi gerado por mim, não foi gerado pela  
Engevix e que a Skanska estava demonstrando a preferência dela por essa  
obra. Então nessa obra era uma preferência da Skanska. Como a Skanska é  
uma empresa que normalmente a gente faz consórcio, ela não entra sozinha  
por determinação da matriz.  Então ela sempre precisa ter uma empresa  
junto e nós já tínhamos feito as duas obras lá atrás que o senhor mencionou  
da Unidade de Propeno e a Unidade de Uri de Enxofre. Então ele me levou  
nessa obra para a parte e engenharia.
Juiz Federal: -  Esse Consórcio Skanska, promon e Engevix, é isso?
Interrogado:- Exato.
Juiz Federal: -  Na UDA, UDV é isso?
Interrogado:- Unidade de Destilação Atmosférica e Unidade de Destilação  
a Vácuo.
Juiz Federal: -  E esse documento foi distribuído numa dessas reuniões?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal: -  Consta aqui a data 25/06/2009. Provavelmente é isso?
Interrogado:- Provavelmente.
Juiz Federal: -  E eram... aqui consta bingo. Era alguma coisa de bingo  
assim?  Porque  essa  nomenclatura  jogador  “A”,  jogador”  B”,  jogador  
“C”, jogador “D”? O senhor...
Interrogado:- Como tinham várias  empresas  participantes,  alguma delas  
organizou dessa forma internamente que eu não posso dizer quem é.
Juiz  Federal:  -  E  isso  aqui  era  uma  proposta  que  foi  definida  ou  é  o  
resultado dessas discussões?
Interrogado:- Não, é uma "intenção de". Nesse caso deu certo.
Juiz Federal: -  Tem aqui umas siglas SK, PROMON, VX, é ENGEVIX?
Interrogado:- É Engevix. Só batizaram como VX  a Engevix.
Juiz Federal: -  A Unidade U2100 da UDA UDV que está apontado aqui,  
deu certo nesse caso?
Interrogado:- Nesse caso deu certo.
Juiz Federal: -  O consórcio ganhou a licitação?
Interrogado:- O consórcio ganhou a licitação.
Juiz  Federal:  -  E  as  outras  empresas?  Participaram  ou  não?  As  que  
estavam nessa reunião?
Interrogado:- Eu não liderava esse consórcio,  eu não saberia dizer,  mas  
teve umas quatro ou cinco propostas, eu acho.
Juiz Federal: -  A melhor proposta foi do consórcio?
Interrogado:- É. A melhor proposta foi do consórcio.
Juiz Federal: -  E isso não foi definido nessa reunião?
Interrogado:- Não, porque nós não tínhamos o poder de definir preço para  
a concorrência.  Então,  você apresentava a concorrência e  você tinha a  
melhor opção de ir  em frente.  Então isso é  o que existia  dentro dessas  
tentativas. É uma tentativa muito válida do ponto de vista jogar aonde você  
tem mais probabilidade.
Juiz Federal: -  Mas porque faziam essa escala então? Essas propostas de  
fechamento aqui? Não significava que as outras iriam dar preferência a  
essas apontadas aqui como ganhadoras? Não era isso?
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Interrogado:-  Sim, sim.
Juiz Federal: -  Era isso?
Interrogado:- Era isso, preferência, sim, confirmo.
Juiz  Federal:  -  Mas  dariam  preferência  como?  Não  participariam  da  
licitação ou participariam oferecendo propostas maiores?
Interrogado:- Segunda alternativa.
Juiz Federal: -  Participaria oferecendo propostas maiores?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal: -  Pois consta aqui que em seguida COC mais ARM COC.  
Daí jogadores TC e AG, também nessa mesma tabela que eu mostrei para o  
senhor. TC e AG o senhor se recorda que são?
Interrogado:- Techinit e Andrade.
Juiz Federal: -  Isso deu certo também? O senhor tem conhecimento?
Interrogado:- Sim, deu certo.
Juiz Federal: -  Outras siglas aqui, QG, IE e GAL. QG é...
Interrogado:- Deve Ser Queiroz Galvão.
Juiz Federal: -  IE?
Interrogado:- Iesa.
Juiz Federal: -  E GAL?
Interrogado:- Galvão.
Juiz Federal: -  Galvão outra vez? UT o senhor sabe o que é que é?
Interrogado:- UTC.
Juiz Federal: -  CN?
Interrogado:- ODEBRECHT.
Juiz Federal: -  MJ?
Interrogado:- Mendes Junior.
Juiz Federal: -  DECAL, o senhor sabe?
Interrogado:- Deve ser a GDK.
Juiz Federal: -  CAR?
Interrogado:- Não sei.
Juiz Federal: -  ME?
Interrogado:- MPE talvez.
Juiz Federal: -  SCH?
Interrogado:- Não tenho em mente.
Juiz Federal: -  Schain talvez, não? Não?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal: -  Depois tem um outro aqui embaixo: Aromáticos,  Prêmio  
Aromático, outubro de 2009, Unidade U340. Aí tem outro aqui, SK, Promon  
e VX.
Interrogado:- Essa concorrência nem chegou a ser realizada.
Juiz  Federal:  -  Não  chegou  a  ser  realizada?  Mas  também  era  uma  
preferência definida dentro do grupo?
Interrogado:- Era uma preferência.
Juiz Federal: -  Na folha seguinte, um documento de 14/08/2009, reunião  
do grupo do bingo, participantes COMPERJ.
Interrogado:- Essas nossas empresas que tinham interesse nessas unidades.
Juiz Federal: -  Depois, em uma outra folha, tem aqui uma outra tabela  
escrita lista de compromissos 28/09/2007.
Interrogado:- Talvez  seja  uma  outra  forma  de  reordenar  aquelas  
preferências anteriores. A mais, isso mostra claramente também: a prática  
é  que  sempre  as  grandes  empresas  procuravam  ter  a  fatia  maior  do  
mercado.
Juiz  Federal:  -  Quais  seriam  essas  grandes  empresas  que  teriam  esse  
controle maior? Interrogado:- ODEBRECHT, Camargo, Queiroz, Andrade,  
UTC e OAS.
Juiz  Federal:  - E  elas  participavam  dessas  reuniões?  Desses  grupos?  
Dessas reuniões? Desculpe.
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Interrogado:- Sim. Muitos eram na casa da UTC.
Juiz  Federal:  -  E como é que elas  conseguiam eventualmente impor as  
preferências delas em relação as outras empresas?
Interrogado:- Pergunta  difícil.  Pergunta  realmente  difícil.  Mas,  uma das  
formas que eu analisava (isso de uma forma é uma análise própria) é que  
ela já  se vinham consorciadas para os  grandes pacotes.  Então,  ao elas  
virem consorciadas para os grandes pacotes, ninguém tentaria ir sozinho  
ou ir com outro consórcio em paralelo fazendo essa disputa.
(...)”

Veja-se a facilidade com que GERSON demonstra o esquema de 

“distribuição” e preferência no pacotes de obras, restando claro e cristalino o domínio 

dos fatos que possuía dentro da organização criminosa. 

O  papel  relevante  desempenhado  por  GERSON  ALMADA nas 

práticas  delituosas  concernentes  à  ENGEVIX  resta  corroborado,  ainda,  pelas 

declarações  de  ALBERTO  YOUSSEF  no  sentido  de  que  era  o  responsável  por 

negociar,   no  interesse  próprio  e  da  empreiteira,  o  pagamento  das  vantagens 

indevidas:
“ (...)
Juiz Federal:- Seguindo aqui,  então, pra mais um outro processo,  o processo da  
Engevix 5083351. A Engevix fazia parte daquele grupo de empresas?
Interrogado:- Fazia.
Juiz Federal:- Com quem o senhor tratava na Engevix?
Interrogado:- Diretamente com o senhor Gerson Almada, Gerson Almada.
Juiz Federal:- O senhor se recorda especificamente em que obras que houve...
Interrogado:- Especificamente, as obras da Rnest e as obras de Cubatão.
Juiz Federal:- O senhor Gerson Almada dava a última palavra ou ele falava que  
tinha que se reportar a outras pessoas dentro da empresa, o senhor se recorda disso?
Interrogado:- Não me recordo. Não me recordo no sentido que eu só tratava com o  
doutor Gerson, e a mim ele nunca disse que tinha que tratar com outra pessoa pra  
poder resolver o problema, não.
(...)”
(trechos  do  interrogatório  de  ALBERTO  YOUSSEF,  reduzido  a  termo  no  
evento 653) – grifos nossos.

Relevante  destacar  que  a  presente  organização  criminosa  está 

estruturalmente  caracterizada  pela  divisão  funcional  das  atividades  entre  seus 

componentes,  fato  que  se  destaca,  mormente,  através  dos  dirigentes  da  empresa 

ENGEVIX.
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Assim,  ainda  que  GERSON  assuma  um  poder  de  liderança  nas 

negociações com ALBERTO YOUSSEF, não menos efetivo é o papel dos dirigentes 

da empresa CARLOS ALBERO e LUIZ ROBERTO PEREIRA e, posteriormente, de 

NEWTON PRADO JUNIOR, que assumiam cada um a sua função no interior da 

diretoria em que atuavam. 

- CARLOS ALBERO

No caso, enquanto GERSON, na condição de principal contato de 

ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, assumiu a função de deliberar 

com o doleiro o acerto das propinas devidas, CARLOS ALBERO, na época diretor 

da área industrial da Engevix, tratava diretamente com YOUSSEF sobre como seriam 

elaborados  os  contratos  fictícios  de  prestação  de  serviços  com  as  empresas  de 

fachada.

Ao ser interrogado, ALBERTO YOUSSEF afirmou ter, por vezes, 

tratado com CARLOS ALBERO a respeito dos contratos simulando a prestação de 

serviços:
“(...) 
Juiz  Federal:- Consta  ainda  nesse  processo,  entre  os  acusados,  Carlos  
Eduardo Strauch Albero. O senhor chegou a conversar com essa pessoa?  
Seria diretor técnico da Engevix.
Interrogado:- Eu  cheguei  a  cobrar  ele  algumas  vezes  a  respeito  dos  
contratos. Na verdade, o doutor Gerson me pediu que procurasse ele pra  
que pudesse fazer o contrato.
Juiz Federal:- E o senhor tratou diretamente com ele, pessoalmente?
Interrogado:- Estive pessoalmente com ele uma ou duas vezes.
Juiz  Federal:- E  ele  tinha  conhecimento  de  que  os  valores  eram  pra  
repasse, pra propina?
Interrogado:- Sim.
(...)”

(trechos  do  interrogatório  de  ALBERTO  YOUSSEF,  reduzido  a  termo  no  
evento 653) – grifos nossos.

Confirmando  a  estreita  relação  entre  CARLOS  ALBERO  e 

ALBERTO YOUSSEF, destaca-se trecho do depoimento prestado por WALDOMIRO 

DE OLIVEIRA:
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“(...)
Juiz Federal:- Esse contrato do Consórcio Integrador URC, consta como  
assinante,  pela  integradora,  Carlos  Eduardo  Strauch  Albero.  O  senhor  
chegou a conhecê-lo?
Interrogado:-Eu conheci.
Juiz Federal:- Oi?
Interrogado:-Conheci. Conheci sim, porque eu entregava o... ou entregava  
nota ou o contrato para ele.
Juiz Federal:- Esse contrato em particular o senhor entregou pra ele ou o  
senhor recebeu dele?
Interrogado:-Não, não. Primeiro ele fez contrato, eu assinei, depois devolvi  
pra ele.
Juiz Federal:- Foi feito, o senhor pode me descrever como isso aconteceu?  
O senhor foi até lá e...
Interrogado:- Fui até lá.
Juiz Federal:- O contrato tava pronto ou foi feito na hora?
Interrogado:-Não, não, tava pronto.
Juiz Federal:- Ele pediu para o senhor assinar?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- Era essa pessoa mesmo, o Carlos Albero?
Interrogado:-É.
Juiz Federal:- E ele explicou alguma coisa para o senhor desse contrato  
ou não?
Interrogado:-Não, não, não. Era de relacionamento com Alberto Youssef,  
que eram coisas que eu não tinha como, é...
Juiz Federal:- Mas ele disse isso ou o senhor que está afirmando?
Interrogado:- Não, não. Era tudo com o Alberto Youssef e ele falou isso.
Juiz Federal:- Quem falou isso, o Alberto Youssef ou o Albero?
Interrogado:-O Albero.
(...)”

(trechos do interrogatório de WALDOMIRO DE OLIVERA, reduzido a termo  
no evento 725) – grifos nossos.

Ocupando cargo de diretor da área industrial da ENGEVIX, que é 

uma  diretoria  técnica,  CARLOS  STRAUCH  ALBERO  tinha  como  uma  de  suas 

funções a supervisão de várias obras, inclusive, do contrato URC Engevix e Niplan, 

em Cubatão, tendo subscrito o contrato celebrado entre o Consórcio Integrador URC e 

a  empreiteira  RIGIDEZ para  prestação  de  serviços  de  coordenação  na  análise  de 

documentação.

No  entanto,  em  contradição  às  declarações  de  YOUSSEF  e 

WALDOMIRO DE OLIVEIRA, acima transcritas, em seu interrogatório, CARLOS 

ALBERO  nega  qualquer  tipo  de  relação  com  ALBERTO  YOUSSEF,  afirmando 

apenas ter ocasionalmente o encontrado em duas oportunidades:

“(...)
148 de 275



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA

Juiz Federal:- A acusação aqui menciona alguns contratos que o senhor  
teria supostamente assinado. Primeiro vem um contrato aqui: consórcio  
integradora URC Engevix e Niplan, em Cubatão. Essa obra o senhor foi  
coordenador de contratos?
Interrogado:- Eu  poderia  ver  o  contrato  só  pra  precisar  exatamente?  
Porque houve… Sim, senhor. Eu fui o coordenador desta obra, ou seja, eu  
fui  designado pelo vice-presidente,  pelo diretor,  para ser o responsável  
pela  execução  da  obra.  Por  isso,  inclusive,  eu  posso  fazer  uma  
complementação?
Juiz Federal:- Claro, o senhor está aqui pra.... é o direito de audiência; só  
o senhor fale no microfone.
Interrogado:- Tem um campo aí no contrato que está aí o nome Carlos  
Eduardo Strauch Albero. Essa obra deve ter... uma obra de 3 anos, eu vou  
estimar em 300 a 400 contratos de pessoa jurídica, que a gente chama PJ,  
para  prestação de  serviços  e  deve  ter  mais  de  2.000 mil  contratos  de  
suprimentos,  de  materiais,  equipamentos.  Em  todos  eles  meu  nome  
aparece como coordenador. Porque? Porque quando se abre aquele centro  
de custo o meu nome na minha caixinha... tudo que aconteceu naquela  
obra vai para o meu nome. Então, não necessariamente, o fato de ter meu  
nome significa que eu assinei ou não um contrato. Especificamente esse  
contrato tem a minha assinatura, eu já havia reconhecido isso, sim.
Juiz Federal:- Certo. Esse contrato que eu lhe mostrei é um padrão, é um  
sistema padrão da Engevix?
Interrogado:- Esse  contrato  é  um  contrato  padrão  da  Engevix  que  foi  
reproduzido ao consórcio Engevix, NM e Niplan. E passou a vigorar como  
padrão do consórcio. É um contrato simples, é um contrato de ... estou  
dizendo  especificamente  a  forma  do  contrato  que  se  utiliza  pra  ser  
expedita  a  contratação.  Esse  contrato,  inclusive,  tem um detalhe  sobre  
esse contrato, se o senhor me permitir... não sei se é o momento de falar  
agora…

(...)
Juiz Federal:- Qual é a assinatura que é do senhor aqui?
Interrogado:- A minha assinatura é uma rubrica aqui nesse ponto aqui de  
R  Engevix,  significa  responsável  Engevix  e  aqui  em  cima  da  palavra  
contratante.
Juiz Federal:- Esse contrato... consta aqui Engevix, daí Comitê Engevix,  
Comitê Niplan, passava por  comitês também esses contratos?
Interrogado:- Tudo  acima  de  $500.000,00  reais  o  comitê  tinha  que  
aprovar. Então esse contrato provavelmente foi substituído. Eu só vim ter  
conhecimento  disso  agora  quando examinei  a  documentação com mais  
detalhes,  por um contrato que, inclusive,  eu não participei,  que eu não  
assinei, desconhecia…
Juiz Federal:- Mas o senhor pode me esclarecer então as circunstâncias  
desse contrato? Por que o senhor assinou isso aqui?
Interrogado:- Sim, senhor. Porque me foi solicitado pelo vice-presidente  
da  empresa  pra  assinar  esse  contrato  de  uma  prestação  de  serviços  
estratégica  para  ele,  que  seria  gerida  por  ele,  negociada  por  ele,  
contratada por ele e acompanhada por ele. Pediu que eu assinasse esse  
contrato  e  desse  o  andamento  burocrático  que  é  a  obrigação  do  
coordenador dar em todos aqueles 1.000 contratos que eu falei para o  
senhor.
Juiz Federal:- E tinha passado de fato pelos comitês aqui de aprovação:  
comitê Engevix, comitê Niplan?
Interrogado:- Não, senhor. Como o senhor vê, está faltando a assinatura  
de comitês. Porque eu não tenho atribuição de assinar, então eu acho que  
o que foi constatado em algum momento, e eu digo acho porque não fui eu  
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que constatei, é que esse contrato não valia e ele foi substituído. E o outro  
é que foi pago integralmente. Então essa é a cronologia dos eventos desse  
contrato.
Juiz  Federal:- E  essa  empreiteira  Rigidez  prestou  algum serviço  lá  no  
consórcio?
Interrogado:- Esse contrato foi gerado pelo doutor Gerson Mello Almada  
e ele era o responsável por controlar essa prestação de serviço ou não.
Juiz Federal:- Mas o senhor era o executor desse contrato?
Interrogado:- Sim, senhor.

(…)
Juiz Federal:- O senhor chegou a conhecer o senhor Alberto Youssef?
Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- O senhor pode explicar as circunstâncias?
Interrogado:- Eu  tive  um encontro  com  o  senhor  Alberto  Youssef  no  
final  de  2013. Enquanto  senhor  Alberto,  seu  Primo,  se  apresentou  na  
Engevix procurando pelo senhor Gerson Mello Almada. Ele queria tratar  
um assunto com o Gerson, ficou esperando e a informação depois que me  
veio  da  secretária  é  que  ele  queria  falar  com outra  pessoa,  porque  o  
Gerson não estava lá.  Então eu, como diretor presente em 2013, eu o  
atendi e era um assunto relativo a um contrato que eu não poderia. Ele 
falava “Eu quero tratar de contrato com o Gerson”. Eu falei “Ah, não  
posso tratar disso com você porque eu não sei do que se trata, tem que  
falar com o doutor Gerson”, foi só isso. Houve uma outra oportunidade,  
isso  inclusive  foi  mencionado,  em  que  eu  estive,  a  pedido  do  doutor  
Gerson Almada, entregando um envelope num escritório em mãos do  
doutor Alberto num final de tare,  início de noite,  a  pedido do doutor  
Gerson, no Itaim, no bairro do Itaim. Acredito que seja na Renato Paes  
de Barros, que era na travessa da São Gabriel.
Juiz Federal:- E por que o senhor fez isso?
Interrogado:- A pedido  do  doutor  Gerson,  que  final  de  tarde  ele  falou  
“Preciso entregar um documento neste local, para esta pessoa, por favor,  
faça essa entrega”. Era um caminho que era fácil pra mim, eu estava de  
carro.  Fui  lá,  não tinha mais  boy na empresa,  não tinha mais  serviço  
de courier, eu fui entregar o envelope.
Juiz Federal:- O que tinha nesse envelope?
Interrogado:- Não sei,  o  envelope  estava  fechado.  Era  um envelope  de  
pequenas dimensões, papel-ofício. E esse envelope estava fechado.
(...)”

(trechos  do interrogatório de  CARLOS EDUARDO STRAUCH, reduzido a  
termo no evento 661) – destaques nossos.

Porém,  ao  contrário  da  versão  apresentada  pelo  réu,  as 

circunstâncias  objetivas  evidenciam  que  CARLOS  ALBERO  tinha  pleno 

conhecimento  e  se  associou  às  práticas  delitivas  no  âmbito  da  ENGEVIX 

ENGENHARIA,  fato  que  se  corrobora  para  além  da  prova  material,  com  a 

circunstância de o réu ter tratado da confecção de contratos fictícios com ALBERTO 

YOUSSEF.  A  propósito,  WALDOMIRO  confirmou  expressamente  que  o  réu 

mantinha tratativas com ALBERTO YOUSSEF.
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Ademais,  não é crível  a  tese defensiva de que o réu,  engenheiro 

experiente, nada sabia sobre as ilicitudes de contratos para “análise de documentação” 

firmados com a  EMPREITEIRA RIGIDEZ e que não tinha conhecimento do que 

assinava,  ao argumento que o fez a pedido de GERSON ALMADA. Também por 

estar em confronto às provas coligidas aos autos,  não se sustenta a tese defensiva 

ancorada nas declarações de GERSON ALMADA que, em política de contenção de 

danos e com discurso que não resiste a mínima analise crítica, tentou livrar os demais 

réus da ENGEVIX das imputações desta ação penal.

A propósito, há contradição no argumento defensivo, ao afirmar que 

o  réu  se  recordava  que  assinou  um  contrato  específico  a  pedido  de  GERSON 

ALMADA, porém que subscrevia centenas de contratos representando a ENGEVIX e 

assim não poderia saber especificamente sobre 2 ou 3 instrumentos contratuais. Ou 

seja,  ao  mesmo  tempo  que  alega  assinar  um contrato  específico  sob  justificativa 

apresentada  por  GERSON  ALMADA,  diz  que  não  sabia  e  não  tinha  como  ter 

conhecimento de tudo que assinava pela empresa. Ora, se o réu lembra que assinou 

um contrato específico a pedido de GERSON ALMADA, ele bem sabe o que era, 

notadamente pelo fato de a todas as luzes a empresa de “análise de documentação” 

contratada ser claramente desconhecida do mundo negocial e de os serviços não terem 

sido  realmente  prestados.  Ademais,  os  réus  não  trouxeram  aos  autos  nenhuma 

evidência  crível  para  justificar  suas  teses,  notadamente  a  existência  de  outros 

contratos  alocados  às  suas  respectivas  áreas  que  foram  subscritos  a  pedido  da 

presidência,  sem  qualquer  discussão  acerca  do  teor,  valor,  forma,  necessidade  e 

viabilidade da contratação.

Além disso, também não se sustenta a argumentação relativa ao fato 

de  serem  contratos  alocados  nos  centros  de  custos  das  respectivas  pastas,  sendo 

relevante para a demonstração da falsidade da versão o fato de não haver estudo de 

viabilidade  ou  qualquer  informação  relacionada  à  contração  dos  servidos  da 

EMPREITEIRA RIGIDEZ, que era absolutamente desconhecida e cujos serviços não 

eram necessários e, ao final, não foram prestados.
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Assim,  a  realização  de  pagamentos  milionários  à  empresa  de 

fachadas,  sem  qualquer  estudo  de  necessidade  e  viabilidade,  e  por  serviços 

evidentemente desnecessários e não realizados, não poderia ter passado desapercebida 

pelo réu.

- LUIZ ROBERTO

Por sua vez, LUIZ ROBERTO, ocupando cargo de diretor técnico, 

agia  diretamente  nos  contratos  referentes  às  obras  da  PETROBRAS  e  também 

mantinha contatos com YOUSSEF e WALDOMIRO para tratar sobre a celebração 

dos contratos fictícios de prestação de serviços, bem como a emissão de notas fiscais 

para efetivar o pagamento de propinas. 

ALBERTO  YOUSSEF  relatou  ter  tratado  com  o  réu  LUIZ 

ROBERTO PEREIRA sobre contratos da MO e RIGIDEZ:

“(...)
Juiz Federal:- E Luiz Roberto Pereira?
Interrogado:- Luiz Roberto Pereira, eu estive uma vez com o Luiz Roberto  
Pereira e o Waldomiro pra tratar dos contratos da MO e Rigidez.
Juiz Federal:- A pedido do senhor Gerson também?
Interrogado:- A pedido do senhor Gerson.
Juiz Federal:- O senhor tratou pessoalmente com ele?
Interrogado:- Estive uma vez.
Juiz Federal:- E ele tinha conhecimento que esses contratos eram falsos,  
que era pra repasse de propina?
Interrogado:- Aí é opinião minha. Não tenho conhecimento, acredito que  

sim.

(...)”

(trechos  do  interrogatório  de  ALBERTO  YOUSSEF,  reduzido  a  termo  no  
evento 653) .

Tal  fato  corrobora  sua  atuação  na  organização  criminosa, 

operacionalizando o pagamento das propinas, na medida em que tratava da celebração 

dos contratos simulados e da emissão de notas fiscais, dentro da diretoria de óleo e 

gás da ENGEVIX.
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Destaca-se, aqui, o e-mail juntado nos autos de Inquérito Policial nº 

5049557-14.2013.404.7000  (evento  488,  AP-INQPOL13,  p.27)  em  que  LUIZ 

ROBERTO PEREIRA solicita a WALDOMIRO DE OLIVEIRA a emissão de nota 

fiscal referente ao contrato do Consórcio RNEST O.C. Edficações.

Ainda,  a  relação  existente  entre  LUIZ  ROBERTO  e  ALBERTO 

YOUSSEF restou demonstrada através do depoimento prestado por WALDOMIRO 

DE OLIVEIRA:

“(...)
Juiz Federal:- Dessa outra empresa aqui, a Engevix, o senhor chegou a  
conhecer Luiz Alberto Pereira?
Interrogado:-Conheci.
Juiz Federal:- O senhor pode me descrever as circunstâncias?
Interrogado:- Simplesmente sempre a mesma coisa. Fui  lá  simplesmente  
para alguma coisa que a Engevix devia e quem tava tratando disso era o  
Pereira. Então era para mim pegar contrato, pegar o que que precisava  
para  pode  fazer  emissão  de  nota,  para  poder  fazer  pagamento  para  o  
Alberto.
Juiz Federal:- O senhor levou contrato lá ou o senhor foi retirar contrato  
lá?
Interrogado:- Não, não, eu fui retirar. Eu não emitia contrato nenhum, eu  
nunca emiti contrato nenhum.
Juiz Federal:- E o senhor chegou a conversar com o senhor Luiz Alberto?
Interrogado:-Simplesmente de pegar o documento e levar assinado, trazer  
de volta.
Juiz Federal:- Chegaram a falar do conteúdo do contrato?
Interrogado:-Não, não. Nunca. Isso em nenhum momento eu li nada a esse  
respeito, simplesmente assinava.
Juiz  Federal:- Mas  do  senhor,  ele  sabia  que  o  contrato  era  do  
relacionamento com o senhor Alberto Youssef?
Interrogado:-O senhor Pereira Leite?
Juiz Federal:- É.
Interrogado:-Sabia.
Juiz Federal:- Luiz Roberto Pereira?
Interrogado:-Claro que sabia. Era através dele que ele falava comigo, é  
"...  fala  com  Alberto  que  assim..",  não  sei  bem  as  coisas  que  eles  
combinavam,  "...tá  aqui  o  contrato,  agora  é  pra  aguardar  o  
pagamento..."..
(...)”

(trechos do interrogatório de WALDOMIRO DE OLIVERA, reduzido a termo 
no evento 725) – grifos nossos.

Neste contexto,  as circunstâncias  objetivas  evidenciam que LUIZ 

ROBERTO PEREIRA tinha pleno conhecimento e se associou às práticas delitivas no 

âmbito  da ENGEVIX ENGENHARIA, fato que se corrobora  para  além da prova 
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material, com a circunstância de o réu ter contato com YOUSSEF e WALDOMIRO e 

utilizar  este  como emissário de recados ao doleiro.  Ficou claro,  inclusive,  que os 

contratos fictícios eram confeccionados na própria ENGEVIX, e que o réu mantinha 

contatos com WALDOMIRO para entrega de instrumentos fictícios e confecção de 

notas fiscais frias, o que se corrobora pelo e-mail enviado pelo réu79.

Ademais, não é crível a tese defensiva de que o réu nada sabia sobre 

os  fatos,  ancorada  nas  declarações  de  GERSON  ALMADA que,  em  política  de 

contenção de danos e  com discurso que não resiste a mínima analise crítica, tentou 

livrar os demais réus da ENGEVIX das imputações desta ação penal.

Da  mesma  forma  como  descrito  acima  em  relação  a  CARLOS 

ALBERO,  era  impossível  que  o  réu  LUIZ  ROBERTO  PEREIRA  adotasse  as 

tratativas necessárias para a formalização de contrato, inclusive mantendo contatos 

pessoais com YOUSSEF e WALDOMIRO, sem saber que se tratava de atos ilícitos.

- NEWTON PRADO JÚNIOR

Por  fim,  tem-se  NEWTON  PRADO  JUNIOR,  que  substituiu  o 

acusado LUIZ ROBERTO PEREIRA, assumindo o cargo de diretor técnico em 15 de 

maio de 201280. 

Foi  responsável  por,  sob  a  orientação  de  GERSON  ALMADA, 

subscrever documento ideologicamente falso, como representante da ENGEVIX no 

contrato de prestação serviços celebrado com a empresa GFD, em 07 de janeiro de 

2014, atuando, portanto, na lavagem dos ativos  (evento 1, CONTR58).

Da mesma forma do que o ocorrido com  réu CARLOS ALBERO, 

não é crível a tese defensiva de que o réu NEWTON PRADO JÚNIOR, engenheiro 

experiente, nada sabia sobre as ilicitudes de contratos de consultoria firmados com 

79  Evento 488, AP-INQPOL13, p.27
80 Informação  extraída  do  interrogatório  prestado  pelo  acusado  (termo  de  transcrição  juntado  no 

evento 661).
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empresa desconhecida e que não tinha conhecimento do que assinava, ao argumento 

que o fez a pedido de GERSON ALMADA. 

Também, por estar em confronto às provas coligidas aos autos, não 

se sustenta a tese defensiva ancorada nas declarações de GERSON ALMADA que, 

em política de contenção de danos e  com discurso que não resiste a mínima análise 

crítica, tentou livrar os demais réus da ENGEVIX das imputações desta ação penal.

Com efeito, há contradição com o argumento defensivo de o réu se 

recordar  que  assinou  um  contrato  específico  a  pedido  de  GERSON  ALMADA 

somado à versão que subscrevia centenas de contratos representando a ENGEVIX e 

assim não poderia saber especificamente sobre 2 ou 3 instrumentos contratuais. Ou 

seja,  ao  mesmo  tempo  que  alega  assinar  um contrato  específico  sob  justificativa 

apresentada  por  GERSON  ALMADA,  diz  que  não  sabia  e  não  tinha  como  ter 

conhecimento de tudo que assinava pela empresa. Ora, se o réu lembra que assinou 

um contrato específico a pedido de GERSON ALMADA, ele bem sabe o que era, 

notadamente pelo fato de à todas as luzes a empresa de consultoria contratada ser 

claramente  desconhecida.  Ademais,  os  réus  não  trouxeram  aos  autos  nenhuma 

evidência  crível  para  justificar  suas  teses,  notadamente  a  existência  de  outros 

contratos de consultoria alocados às suas respectivas áreas que foram subscritos a 

pedido  da  presidência,  sem  qualquer  discussão  acerca  do  teor,  valor,  forma, 

necessidade e viabilidade da contratação.

Além disso, também não se sustenta a argumentação relativa ao fato 

de  serem  contratos  alocados  nos  centros  de  custos  das  respectivas  pastas,  sendo 

relevante para a demonstração da falsidade da versão o fato de não haver estudo de 

viabilidade ou qualquer informação relacionada à contração da consultoria, que era 

absolutamente desconhecida e cujos serviços não eram necessários e, ao final, não 

foram prestados.

Assim,  a  realização  de  pagamentos  milionários  à  empresa  de 

fachada,  sem  qualquer  estudo  de  necessidade  e  viabilidade,  e  por  serviços 
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evidentemente desnecessários e não realizados, não poderia ter passado desapercebida 

pelo réu.

Diante do exposto, resta demonstrado para além de qualquer dúvida 

razoável que, efetivamente,  no período compreendido entre 2006 e 14 de novembro 

de 2014, os denunciados GERSON ALMADA, CARLOS EDUARDO e NEWTON e, 

no período entre  2006 até  2012, o denunciado LUIZ ROBERTO PEREIRA81, na 

condição  de  gestores  e  agentes  de  empresas  integrantes  do  Grupo  Engevix, 

juntamente com representantes de outras empreiteiras cartelizadas,  funcionários da 

Petrobras e operadores do mercado negro, integraram organização criminosa.

Narra  a  denúncia  que,  os  administradores  da  ENGEVIX, 

diretamente ou por meio de consórcios de que a empresa participou, associaram-se 

entre si e com terceiros em organização criminosa que praticava delitos no seio e em 

desfavor  da  PETROBRAS,  notadamente  os  crimes  de  cartel,  fraude  à  licitação, 

corrupção,  lavagem  de  capitais,  crimes  contra  a  ordem  tributária  e  o  sistema 

financeiro nacional.

Evidentemente demonstrada também a causa especial de aumento 

de pena do § 4º, II, do artigo 2º da lei 12.850/13 tendo em vista que a condição dos 

funcionários públicos corrompidos (PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE 

e outros empregados do alto escalão da PETROBRAS) que constituíam o 2º núcleo da 

organização era crucial para a prática dos delitos objetivados pela organização.

Além disso, essa organização criminosa se relacionava com outras 

organizações que podem ser consideradas independentes, conforme o enfoque que se 

dê. De fato, havia vários outros núcleos criminosos, formados por outras empresas, 

outros operadores financeiros e outros funcionários públicos. Como numa rede, em 

que nós se relacionam com diversos outros nós, a rede pode ser vista como uma única 

peça, ou como o relacionamento entre diferentes partes que estão mais estreitamente 

unidas.  Nesse  sentido,  não  há  dúvidas  da  existência  de  outras  organizações  que, 

81 Luiz Roberto deixou seu cargo na Engevix Engenharia S/A em 2012.
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quando observadas em conjunto, poderiam ser vistas como um todo. Aliás, sempre 

que  há  um  relacionamento,  essa  análise  global  é  possível.  Se  o  simples 

relacionamento  entre  os  diferentes  nós  impedisse  a  causa  de  aumento  de  pena, 

perderia sentido a própria previsão do inciso IV.

Demonstrado  que  GERSON  ALMADA  exercia  o  comando  da 

organização criminosa no que se refere ao núcleo da ENGEVIX, a ele deve-se aplicar 

ainda a majorante do § 3º do artigo 2º da Lei 12.850/13.

4. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA:

4.1. Pressupostos Teóricos:

4.1.1. Distinção entre as condutas de corrupção e o 

delito de concussão

De  conhecimento  público  que  as  defesas  dos  empresários 

denunciados pretendem descaracterizar os crimes de corrupção ativa a eles imputados 

sob o argumento de que, tendo adjudicado licitamente os contratos com a Petrobras, 

eram coagidos  a  realizar  os  pagamentos  pelos  funcionários  da  estatal,  que  teriam 

então praticado o delito de concussão.

Cabe então, fazer breve escorço teórico sobre as três figuras típicas 

envolvidas: corrupção ativa,  corrupção passiva e concussão, traçando as principais 

diferenças entre elas.

O caput do art. 333 do Código Penal prevê como condutas típicas do 

crime  de  corrupção  ativa  oferecer ou  prometer vantagem  indevida  a  funcionário 

público. Trata-se, portanto, de conduta ativa, de iniciativa do particular com o objetivo 

de obter vantagem por meio de ação ou omissão que se insira na esfera de poder do 

funcionário público. 
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O  caput do art. 317 do Código Penal, por sua vez, estabelece três 

núcleos  do crime de  corrupção passiva:  solicitar ou  receber vantagem indevida  e 

aceitar promessa de tal vantagem. Os núcleos  receber  e  aceitar promessa exigem a 

anteriormente referida conduta ativa por parte do particular corruptor. Por sua vez, o 

núcleo solicitar pressupõe atitude inicial do funcionário público.

É nessa última modalidade de corrupção passiva, por iniciativa do 

funcionário público, que se deve tomar cautela para distinguir a ação do crime de 

concussão,  tipificado no  caput  do artigo  316 do Código Penal.  Sobre  esta  última 

figura típica, lecionam Rui Stoco e Tatiana de O. Stoco:

“A ação incriminada prevista no caput consiste em exigir vantagem  
indevida, direta ou indiretamente, em razão da função pública.

Exigir é impor, reclamar, intimidar, ou ordenar como obrigação. A  
ação deve obrigatoriamente relacionar-se com o exercício da função pública  
que o agente desempenha ou que virá a desempenhar (na hipótese de não a  
ter ainda assumido),  pois  na base da incriminação está o metus publicae  
potestatis, ou seja, o temor de represália por parte da autoridade.

A lei  só considera caracterizado o crime de concussão quando a  
exigência  do  agente  assuma  a  forma  de  forte  choque  o  abalo  sobre  o  
administrado, incutindo-lhe temor e preocupação.

Como  ensinou  Nelson  Hungria,  “cumpre  que  o  agente  proceda,  
franca ou tacitamente, em função de autoridade, invocando ou insinuando a  
sua qualidade (Comentários ao Código Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense,  
1958,  v.  9,  p.  359).  O  pedir,  solicitar  ou  apenas  insinuar  uma  pretensão  
indevida não caracteriza o crime em estudo, mas outro também previsto no  
Código Penal (art. 317).”82

Assim, podem-se extrair as seguintes premissas quanto ao delito de 

concussão:

1. Trata-se de crime de iniciativa do funcionário público.

2. É necessário, para sua caracterização, que o funcionário público 

realize exigência de vantagem indevida em razão de sua autoridade sobre o sujeito 

passivo, decorrente do exercício de função pública.

82 SILVA FRANCO, Alberto e STOCO, Rui (coordenadores). Código Penal e sua interpretação. 8ª 
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1459/1460.

158 de 275



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA

3.  É preciso que tal  exigência cause temor  na  vítima,  que se vê 

submetida a coação moral de difícil resistência.

Quanto ao terceiro requisito, a coação moral deve ser significativa, a 

ponto  de  quase  se  equiparar  à  coação  moral  irresistível  que  afastaria  a  própria 

existência  do  crime,  na  esfera  da  culpabilidade  (dentro,  mais  especificamente,  da 

categoria  'inexigibilidade  de  conduta  diversa').  Tanto  é  que  a  concussão  reduz  o 

particular à condição de vítima do crime, e não de coautor ou partícipe. Essa condição 

de vítima, em que há absoluta ausência de responsabilização criminal, só é compatível 

com uma situação que coloque o particular em uma posição de extrema dificuldade de 

agir de modo diverso, em razão do temor – ainda que subjetivo, mas amparado pelas 

circunstâncias  objetivas  –  de  um mal  injusto  e  grave.  Não  há  que  se  cogitar  de 

concussão quando o particular tinha alternativas lícitas, ainda que menos vantajosas, 

ou não existia sinalização de mal injusto e grave.

Trata-se de situação muito diversa daquela em que há um acordo de 

vontades  entre  o  funcionário  público  e  o  particular,  que  realiza  o  pagamento  das 

vantagens  indevidas  visando  a  obtenção  de  benefícios  próprios  advindos  de  atos 

funcionais  do  servidor,  caracterizando os  crimes  de  corrupção ativa  e  passiva  em 

bilateralidade. 

Nesse sentido, por exemplo, é a posição do e.  TRF da 4ª Região, 

que distinguiu concussão e corrupção com base,  exatamente,  no  possível grau de 

resistência da vítima, pois na concussão existe um risco de mal sério e grave caso 

não atendida a exigência, o qual constrange o livre arbítrio e retira a capacidade de 

resistência do particular:

PENAL.  PROCESSUAL  PENAL.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  
DESCLASSIFICAÇÃO  PARA  O  DELITO  DE  CORRUPÇÃO  PASSIVA.  
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. 1. A diferença fundamental  
entre  a  exigência  da  concussão  e  a  solicitação  da  corrupção,  é  o  grau  
possível  de  resistência da vítima.  2.  Na exigência  do corruptor  tem-se a  
coação, a ordem, a imposição sob pena de mal sério e grave (ainda que não  
especificado),  daí  a  dificuldade  ou  impossibilidade  de  resistência  do  
particular,  que  por  isso  não  será  processado  por  corrupção  ativa.  Na  
solicitação do corrupto, tem-se uma troca, um acordo entre iguais, donde a  
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possibilidade plena do particular não aceitar a entrega da vantagem e sua  
responsabilização pelo crime de corrupção ativa. 3. O pedido de dinheiro  
pelos policiais em troca de propaganda do guincho deve ser encarado como  
solicitação e tipificada a conduta como corrupção passiva, do art. 317 CP.  
Dando  mero  enquadramento  jurídico  dos  fatos  já  contidos  na  inicial  
acusatória, dá-se a emendatio libelli, que prescinde de novo contraditório -  
aliás, dá-se desclassificação inclusive a pedido da própria defesa. 4. Em face  
da  classificação  típica  como  corrupção  passiva,  incide  a  necessidade  de  
exame da suspensão condicional do processo, pois a pena mínima vigente na  
data dos fatos era de um ano, daí incidindo o art. 89 da Lei nº 9.099/95. 5.  
Remessa  dos  autos  ao  primeiro  grau  para  apreciação  do  cabimento  da  
suspensão  condicional  do  processo.  (TRF  4ª  Região  –  Sétima  Turma  –  
Unânime  –  relator:  Des.  Tadaaqui  Hirose  –  Apelação  Criminal  –  Autos  
200071110004946 – Decisão: 28/03/06 – DJ: 17/05/06).

Como ficará claro  na análise  dos  atos  de  ofício  negociados pelo 

denunciado  PAULO  ROBERTO  com  os  representantes  da  empreiteira,  esta  é  a 

situação dos autos: um acordo de vontades mutuamente benéfico pela negociação de 

atos funcionais de interesse das empresas cartelizadas. Nesse sentido, as palavras do 

próprio ex-diretor denunciado:

Juiz Federal:- Alguma delas, alguma vez ameaçou procurar por  
justiça,  Ministério  Público,  polícia,  relativamente  a  esses  
pagamentos?  Interrogado:-Não,  pelo  seguinte:  as  empresas 
tinham interesses  em atender  os políticos,  não é  só em 
relação  a  Petrobras,  elas  tinham  interesse  em  outros 
projetos, como eu falei,  de outras áreas. Então não havia 
interesse  por  parte  das  empresas  de  criar  confusão  né,  com 
esses grupos políticos porque elas tinham interesses em áreas  
não-Petrobras. Uma coisa também que saiu pela imprensa, que  
eu  acho  que  vale  a  pena  esclarecer  ao  senhor  agora  nesse  
momento  e  ao  Ministério  Público,  que  nós  diretores  éramos  
achacadores  das  empresas.  Isso  nunca aconteceu,  isso  nunca  
aconteceu,  quem  tá  falando  isso  não  tá  falando  a  verdade,  
porque se fosse achacadores, as empresas teriam recorrido 
à  justiça,  à  polícia,  quem  quer  que  seja.  Então  elas 
também  tinham  interesse  em  atender  esses  pleitos 
políticos,  porque  esse  interesse  não  se  restringia  à  
Petrobras. Vamos  dizer,  o  PP  e  PMDB  tinham  vários  outros  
Ministérios, não é, tinham o Ministério das Cidades, tinham às  
vezes,  o  Ministério  dos  Transportes,  tinham outros  Ministérios  
que as empresas tinham interesse em outras obras a não ser a  
Petrobras.  Então  esse  negócio  de  dizer  que  eram 
pressionadas e que perderam dinheiro com isso, isso não é  
correto, principalmente porque ela colocavam o percentual 
acima do valor que elas tinham previsto.  Então se elas  
tinham previsto que naquela obram iam ganhar 10%, se 
elas  colocavam  13% não  tinham prejuízo  nunca.  Então 
isso é uma falácia, dizer que isso acontecia.(...)” 

(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO, reduzido a termo  
no evento 725).
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Portanto,  a  maior  prova  de  que  os  denunciados  atuavam  em 

conjunto em esquema de corrupção bilateral,  e não em situação de concussão por 

funcionário público, é o fato de que as vantagens indevidas se destinavam a garantir a 

prática  de  atos  funcionais  de  interesse  da  empresa  cartelizada,  conforme  se 

demonstrará com mais vagar no item 4.2.1.

A alegação  das  empresas  poderia  ser  traduzida,  de  modo  mais 

acurado,  no  fato  de  que  as  empresas,  supostamente,  eram achacadas  para  ganhar 

centenas  de  milhões  de  reais  em sobrepreço.  Ora,  isso  não  faz  qualquer  sentido. 

Ninguém é  “obrigado” a  se  cartelizar,  e  ninguém é  “obrigado”  a  ganhar  bilhões. 

Nenhuma empresa alegou, até o momento, ter devolvido o seu lucro ilícito bilionário, 

que  foi  “obrigada”  a  desviar  da  Petrobras,  aos  cofres  públicos,  ou  tê-lo  doado  a 

instituições  de  caridade.  A situação  era  de  todo  conveniente,  e  de  forma  alguma 

constrangedora, para as empresas. 

Recorde-se que não estamos tratando aqui, de pequenas empresas 

diante  de  um  poderoso  Estado,  mas  sim  das  mais  poderosas  empresas  do  país, 

alavancadoras das eleições  das principais  posições  políticas do Estado,  com plena 

capacidade  para  reclamar,  fazer-se  ouvir  e  mudar  processos.  Estamos  tratando  de 

empresas  que,  segundo algumas  teorias,  capturam o próprio Estado e,  caso assim 

pretendessem, poderiam exigir um processo de contratação correto. 

Um  contra-argumento  poderia  ser  o  de  que  a  empresa  que 

denunciasse  o  esquema  seria  prejudicada.  Não  precisamos  sequer  enfrentar  tal 

argumento,  contudo,  neste  caso,  porque as  empresas  estavam organizadas  em um 

poderoso cartel e, assim, impor um procedimento correto. De modo contrário, o cartel 

se  organizou  para  elevar  preços  e  ganhar  benefícios,  exatamente,  por  meio  do 

pagamento da propina. 

Os próprios envolvidos, não raras vezes, referem que o pagamento 

da propina era a “regra do jogo”, com o que em verdade referem que tinham plena 
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consciência  de  que  o  pagamento  se  dava  em benefício  próprio,  como modelo  de 

negócio.

A corrupção assim engendrada funcionou como verdadeiro modelo 

de  negócio  para  as  empresas  cartelizadas  pois  assegurava  não só  as  contratações 

pretendidas como também que as margens de preços atendessem sempre, e em maior 

medida,  aos seus interesses,  situando-se via  de regra nas proximidades do teto de 

contratação admitido pela estatal, como já demonstrado.

Nessa linha, sendo o pagamento das vantagens para a prática de atos 

funcionais  plenamente  acordados  entre  as  partes,  eventuais  cobranças  de  valores 

atrasados e devidos se referem à execução do acordado, e não à sua formulação.

 

Ora,  se  as  empresas  e  os  funcionários  acordam o  pagamento  de 

propina  para  a  facilitação  da  aprovação  de  aditivo,  por  exemplo,  e,  ante  o  não 

pagamento, o valor previamente acordado é cobrado de modo mais incisivo, isso não 

pode ser considerado um ato de concussão, e sim a execução do acordo de vontades já 

previamente estabelecido entre os agentes criminosos da corrupção bilateral. Embora 

não haja evidências de que a cobrança dos valores fosse algo imposto, mas sim algo 

cobrado incisivamente, o que não caracteriza concussão, deve-se distinguir o acordo 

de vontades e a cobrança do pagamento do que foi previamente acordado.

De fato, uma coisa é o acordo, outra é a cobrança em relação àquilo 

que  foi  acordado  voluntariamente  num  momento  anterior.  A título  ilustrativo,  a 

execução judicial e compulsória de um contrato não retira a voluntariedade com que 

foi  feito em momento anterior  à execução. Veja-se,  a propósito,  o depoimento do 

próprio PAULO ROBERTO, que bem distinguiu os dois momentos:

“(...)  Ministério  Público  Federal:- O  senhor  mencionou  também 
que,  em determinada reunião,  o  senhor  José Janene fez  uma  
ameaça em relação  a  atrasados.  Essa ameaça foi  uma coisa  
pontual dessa reunião ou era uma coisa que acontecia sempre?  
Interrogado:- Que  eu  presenciei,  acho  que  foi  pontual,  que  eu  
presenciei,  mas eu sabia que ocorreram várias outras reuniões  
que  eu  não  participava  que  ele  tinha  também  participação  e  
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algumas vezes  me  colocaram que as  participações  dele  foram 
muito fortes. 

Ministério Público Federal:- E essas participações fortes eram no  
tocante à cobrança de atrasados ou era pra que as empresas  
entrassem  no  esquema?  Interrogado:-Eu  acho,  pelo  que  me  
falavam na época, que era cobrança de atrasados. 

Ministério Público Federal:- Ou seja, já tava acertado o esquema,  
as empresas não pagavam e ele cobrava de modo mais incisivo,  
era isso? Interrogado:-Isto. Correto. (...)” 

(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a  
termo no evento 725).

Tanto  o  pagamento  era  voluntário  que,  conforme referiu  em seu 

interrogatório (evento 725), mesmo após ter deixado a diretoria da estatal e, portanto, 

ter perdido a “caneta” (para utilizar uma expressão do próprio réu), e bem depois da 

morte  de  José  Janene,  PAULO ROBERTO recebeu  de  diversas  empresas  valores 

anteriormente acordados.

Agregue-se a  isso a  observação de que os acordos e pagamentos 

ocorriam  em  clima  de  cumplicidade  absolutamente  incompatível  com  a  tese  da 

concussão,  consoante  demonstra  a  intensa  e  próxima  comunicação realizada  entre 

ambos os lados e relatada na inicial. 

Ainda  nessa  linha,  como  dito,  é  absolutamente  implausível 

pretender fazer crer que as maiores empreiteiras do país, que, não bastasse dotadas de 

enorme  poder  econômico  e  influência  política,  agiam  em  conjunto,  tenham  se 

submetido  durante  tantos  anos  a  exigências  de  propina  sem  levar  tal  fato  ao 

conhecimento das autoridades.

Boa  parte  dos  elementos  aqui  destacados  que  demonstram  a 

inexistência  de  concussão  foram  bem  resumidos  em  resposta  de  YOUSSEF  a 

questionamento do juízo, valendo a transcrição:

“Juiz  Federal:- E  como  se  desenvolviam  essas  reuniões, 
havia ali um clima de extorsão, de hostilidade, ou isso era  
algo acertado lá entre os participantes? Interrogado:- Não, 
eu acho que isso era uma coisa sistemática, era algo já  
acertado entre os participantes e não tinha nenhum tipo  
de extorsão.  É lógico  que quem deixasse  de pagar  não teria 
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aquela ajuda durante o contrato, relativo a aditivos e... Não na  
questão de superfaturar esses aditivos, mas sim na questão de  
diminuir o tempo de recebimento desses aditivos, né? Porque, na  
verdade, a Petrobras tem um sistema bastante complexo quando  
se refere a aditivos, passa por vários processos, e se não tivesse  
ajuda e aquela cobrança pra que esse processo pudesse andar e  
chegar  à  diretoria  executiva  pra  aprovação,  isso  dificultava a  
vida dos contratados. (…) 

Juiz Federal:- Nessas reuniões que o senhor participou com as  
empreiteiras,  teve  alguma  delas  em  que  a  empreiteira  ou  
dirigentes delas, os representantes, recusaram em absoluto fazer  
qualquer pagamento? Interrogado:- Que eu me lembre não. 

Juiz Federal:- Alguma delas ameaçou procurar a polícia, o  
ministério  público,  a  justiça,  denunciar  o  esquema 
criminoso? Interrogado:- Que eu saiba, não. 
Juiz Federal:- O senhor, o senhor Janene, o senhor Paulo  
Costa, chegaram a fazer alguma ameaça física contra os  
dirigentes  das  empreiteiras?  Interrogado:- Olha,  ameaça 
física não. O senhor José Janene era um pouco truculento nas  
cobranças né, era uma pessoa de difícil trato, mas não que ele  
tenha ameaçado fisicamente nenhum dos empreiteiros. 

Juiz  Federal:- Cobrança,  em  que  sentido  que  ele  era 
truculento, cobrança de propina a ser acertada ou propina 
atrasada? Interrogado:- Cobranças que eram acertadas e 
que eram atrasadas. 
Juiz Federal:- Mas e no acertamento próprio das propinas havia  
essa truculência também dele? Interrogado:- Que eu presenciei,  
não. (...)” 

(trecho do interrogatório de YOUSSEF, reduzido a termo no evento  
623).

Destaque-se que, como dito acima, a truculência na cobrança, assim 

como a execução judicial compulsória de um contrato, não retira a voluntariedade da 

celebração  do  contrato  em  momento  anterior.  Contudo,  diz-se  isso  apenas  para 

argumentar, porque não há evidências de que a truculência na cobrança chegasse à 

categoria de imposição, ou que houvesse ameaça de mal injusto e grave, no momento 

da cobrança. E frise-se, ainda, que os pagamentos continuaram a ser feitos muito após 

o falecimento de José Janene, único personagem a fazer cobranças incisivas, o que 

mostra que esse fator era absolutamente irrelevante no contexto dos crimes.

A tese  da concussão,  portanto,  não encontra  qualquer  amparo na 

realidade,  conforme  demonstram  amplamente  as  provas  dos  autos.  Embora 
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objetivamente injustificada, não se descarta que a tese tenha desempenhado algum 

papel psicológico

Em suma, o que pretendem os executivos envolvidos é se socorrer 

da  chamada  “moral  de  fronteira”,  utilizando  recurso  bastante  comum em defesas 

contra crimes econômicos, como anotado no julgamento da AP 470 pelo Supremo 

Tribunal Federal:

“2.3.1. O delito econômico se apresenta com a aparência de uma operação  
financeira ou mercantil, uma prática ou procedimento como outros muitos no  
complexo  mundo  dos  negócios,  de  modo  que  a  ilicitude  não  se  constata  
diretamente,  sendo  necessário,  não  raras  vezes,  lançar  mão  de  perícias  
complexas  e  interpretar  normas  de  compreensão  extremamente  difícil;  as 
manobras  criminosas  são  realizadas  utilizando  complexas  estruturas  
societárias, que tornam muito difícil a individualização correta dos diversos  
autores e partícipes, sendo comum o apelo à chamada “moral de fronteira”,  
apresentando o  fato  criminal  como uma prática  inevitável,  generalizada,  
conhecida e tacitamente tolerada por todos,  de modo que o castigo seria  
injusto,  passando-se o autor do fato por vítima do sistema ou de ocultas  
manobras  políticas  de  seus  adversários (MOLINAS,  Fernando  Horacio.  
Delitos de “cuello blanco” em Argentina. Buenos Aires: Depalma, 1989. p.  
22-23 e 27). (Trecho da ementa do acórdão da AP 470/MG)

Aqui, como lá, a tese não pode prosperar.

O recurso à moral de fronteira é, na criminologia, uma das técnicas 

de neutralização, e, na psicologia, uma técnica de racionalização. Essas técnicas são 

mecanismos  usados  pelo  autor  do  crime  para  se  justificar  moralmente  perante  o 

tribunal de sua própria consciência, e viver bem consigo mesmo. Assim, por exemplo, 

o sonegador alegará que não faz sentido pagar impostos quando governantes desviam 

tanto dinheiro público. O motivo nominal, utilizado pelo sonegador como tática de 

auto-engano,  substitui  o  motivo  real,  que  é  o mesmo no presente  caso:  aumentar 

margens de lucro às custas do erário e da sociedade.

4.1.2. Pressupostos teóricos fixados pelo STF quanto 

aos crimes de corrupção – questão dos atos de ofício
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No julgamento  da  Ação  Penal  470  (Caso  Mensalão),  a  Suprema 

Corte  Brasileira  travou  amplo  debate  sobre  as  premissas  teóricas  dos  crimes  de 

corrupção ativa e passiva, fixando entendimento que serve de parâmetro para casos 

futuros. As conclusões da corte máxima brasileira foram assim ementadas:

“2. Premissas teóricas aplicáveis às figuras penais encartadas na denúncia:

(...)
2.7.  Corrupção:  ativa  e  passiva.  Ao  tipificar  a  corrupção,  em  suas  
modalidades  passiva  (art.  317,  CP)  e  ativa  (art.  333,  CP),  a  legislação  
infraconstitucional visa a combater condutas de inegável ultraje à moralidade  
e à probidade administrativas, valores encartados na Lei Magna como pedras  
de toque do regime republicano brasileiro (art. 37, caput e § 4º, CRFB), sendo  
a  censura  criminal  da  corrupção  manifestação  eloquente  da  intolerância  
nutrida pelo ordenamento pátrio para com comportamentos subversivos da  
res publica nacional.
2.7.1. O crime da corrupção, seja ela passiva ou ativa, independe da efetiva  
prática de  ato de  ofício,  já  que a lei  penal  brasileira não exige  referido  
elemento para fins  de caracterização da corrupção,  consistindo a efetiva  
prática de ato de ofício em mera circunstância acidental na materialização  
do   referido ilícito, o móvel daquele que oferece    a peita, a finalidade que o   
anima, podendo até mesmo contribuir para sua apuração, mas irrelevante  
para sua configuração.
2.7.2.  O  comportamento  reprimido  pela  norma  penal  é  a  pretensão  de  
influência  indevida  no  exercício  das  funções  públicas,  traduzida  no  
direcionamento  do  seu  desempenho,  comprometendo  a  isenção  e  
imparcialidade que devem presidir  o  regime republicano,  não sendo, por  
isso, necessário que o ato de ofício pretendido seja, desde logo, certo, preciso  
e determinado.
2.7.3. O ato de ofício, cuja omissão ou retardamento configura majorante  
prevista no art. 317, § 2º, do Código Penal, é mero exaurimento do crime de  
corrupção passiva, sendo que a materialização deste delito ocorre com a  
simples solicitação ou o mero recebimento de vantagem indevida (ou de sua  
promessa),  por agente público,  em razão das suas funções,  ou seja,  pela  
simples possibilidade de que o recebimento da propina venha a influir na  
prática de ato de ofício.” - sem grifos no original

Como se observa, boa parte da discussão se travou em relação ao 

“ato de ofício” a que alude o artigo 333 do Código Penal. Em que pese o artigo 317 

não faça referência a esta elementar típica, a discussão a ele se estendeu em virtude do 

fato de se tratar de crimes bilaterais83.
83 Nesse sentido, observou Gustavo de Oliveira Quandt: “Como já observado,86 a lei brasileira divide  

a corrupção em ativa e passiva, ainda que cominando as ambas a mesma pena.87 Em todo o resto,  
porém, o STF parece tratar as duas figuras delituosas como verso e reverso da mesma moeda; em  
especial, transporta para o crime de corrupção passiva, que não a prevê, a exigência legal contida  
no  art.  333  do  CP de  que  a  vantagem indevida  guarde  relação com algum ato  de  ofício  do  
funcionário público corrompido.88 Tal orientação, que aproxima os arts. 317 e 333 do CP ao exigir  
para os dois - e não apenas para o segundo, tal  como sugere o texto legal -  que a vantagem  
indevida prometida, solicitada etc. se relacione a algum ato de ofício do funcionário público, foi  
firmada no julgamento da APn 307/DF (caso Collor),89 reiteradamente mencionado no acórdão da  
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Apesar  de a  ementa  acima transcrita  bem sintetizar  as  premissas 

fixadas, vale transcrever, por sua clareza e completude, trecho do voto proferido pelo 

eminente Ministro Luiz Fux, que as elucida:

“CORRUPÇÃO PASSIVA, ATO DE OFÍCIO E “CAIXA DOIS”
Ao tipificar a corrupção, em suas modalidades passiva (art. 317, CP)  

e  ativa  (art.  333,  CP),  a  legislação  infraconstitucional  visa  a  combater  
condutas  de  inegável  ultraje  à  moralidade e  à  probidade administrativas,  
valores  encartados  na  Lei  Magna  como  pedras  de  toque  do  regime  
republicano brasileiro (art. 37, caput e § 4º, CRFB). A censura criminal da  
corrupção  é  manifestação  eloquente  da  intolerância  nutrida  pelo  
ordenamento  pátrio  para  com comportamentos  subversivos  da  res  publica  
nacional.  Tal  repúdio  é  tamanho  que  justifica  a  mobilização  do  arsenal  
sancionatório  do  direito  penal,  reconhecidamente  encarado  como  ultima  
ratio, para a repressão dos ilícitos praticados contra a Administração Pública  
e os interesses gerais que ela representa.

Consoante  a  legislação  criminal  brasileira  (CP,  art.  317),  
configuram corrupção passiva as condutas de “solicitar ou receber, para si  
ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de 
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal  
vantagem”. Por seu turno, tem-se corrupção ativa no ato de “oferecer ou  
prometer  vantagem  indevida  a  funcionário  público,  para  determiná-lo  a  
praticar, omitir ou retardar ato de ofício” (CP, art. 333). Destaque-se o teor  
dos dispositivos:
Corrupção passiva
Art.  317  -  Solicitar  ou  receber,  para  si  ou  para  outrem,  direta  ou  
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão  
dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
§1º - A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou  
promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício  
ou o pratica infringindo dever funcional.
§2º - Se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício, com  
infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
Corrupção ativa
Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público,  
para determiná-lo a praticar, omitir
ou retardar ato de ofício:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
Parágrafo  único  -  A  pena  é  aumentada  de  um  terço,  se,  em  razão  da  
vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite ato de ofício, ou o  
pratica infringindo dever funcional.

Sobressai das citadas normas incriminadoras o nítido propósito de  
o legislador punir o tráfico da função pública, desestimulando o exercício  
abusivo dos poderes e prerrogativas estatais. Como evidente, o escopo das  
normas é  penalizar  tanto o corrupto  (agente  público),  como o corruptor  

APn  470/MG,  e  constitui  um  dos  pontos  mais  obscuros  este  último.”  QUANDT,  Gustavo  de 
Oliveira. Algumas considerações sobre os crimes de corrupção ativa e passiva. A propósito do 
julgamento do “Mensalão” (APN 470/MG do STF). Revista Brasileira de Ciências Criminais. 
Vol. 106/2014. p. 181/214. Jan – Mar/2014.
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(terceiro).  Daí  falar-se  em  crime  de  corrupção  passiva  para  a  primeira  
hipótese, e crime de corrupção ativa para a segunda.

Ainda  que  muitas  vezes  caminhem  lado  a  lado,  como  aspectos  
simétricos  de  um mesmo  fenômeno,  os  tipos  penais  de  corrupção  ativa  e  
passiva  são  intrinsecamente  distintos  e  estruturalmente  independentes,  de  
sorte que a presença de um não implica,  desde logo,  a caracterização de  
outro. Isso fica evidente pelos próprios verbos que integram o núcleo de cada  
uma das condutas típicas. De um lado, a corrupção passiva pode configurar-
se  por  qualquer  das  três  ações  do  agente  público:  (i)  a  solicitação  de  
vantagem  indevida  (“solicitar”),  (ii)  o  efetivo  recebimento  de  vantagem  
indevida (“receber”) ou (iii) a aceitação de promessa de vantagem indevida  
(“aceitar  promessa”).  De  outro  lado,  a  corrupção  ativa  decorre  de  uma  
dentre as seguintes condutas descritas no tipo de injusto: (i) o oferecimento de  
vantagem indevida a funcionário público (“oferecer”) ou (ii) a promessa de  
vantagem indevida a funcionário público (“prometer”).

Assim é  que,  se o agente público  solicita  vantagem indevida em  
razão da função que exerce, já se configura crime de corrupção passiva, a  
despeito  da  eventual  resposta  que  vier  a  ser  dada  pelo  destinatário  da  
solicitação. Pode haver ou não anuência do terceiro. Qualquer que seja o  
desfecho,  o  ilícito  de  corrupção  passiva  já  se  consumou  com  a  mera  
solicitação de vantagem. De igual modo, se o agente público recebe oferta  
de  vantagem  indevida  vinculada  aos  seus  misteres  funcionais,  tem-se  
caracterizado de imediato o crime de corrupção ativa por parte do ofertante.  
O  agente  público  não  precisa  aceitar  a  proposta  para  que  o  crime  se  
concretize. Trata-se, portanto, de ilícitos penais independentes e autônomos.

Essa constatação implica, ainda, outra.
Note-se que em ambos os casos mencionados não existe, para além  

da solicitação  ou  oferta  de  vantagem indevida,  nenhum ato  específico  e  
ulterior por qualquer dos sujeitos envolvidos.  A ordem jurídica considera  
bastantes em si, para fins de censura criminal, tanto a simples solicitação de  
vantagem indevida quanto o seu mero oferecimento a agente público. É que  
tais comportamentos já revelam, per se, o nítido propósito de traficar a coisa  
pública,  cujo  desvalor  é  intrínseco,  justificando  o  apenamento  do  seu  
responsável.

Um exemplo prosaico auxilia a compreensão do tema. Um policial  
que, para deixar de multar um motorista infrator da legislação de trânsito,  
solicita-lhe dinheiro,  incorre,  de plano, no crime de corrupção passiva.  O  
agente público sequer necessita deixar de aplicar  a sanção administrativa  
para que o crime de corrupção se consume. Basta que solicite vantagem em  
razão da função que exerce. De igual sorte, se o motorista infrator é quem  
toma  a  iniciativa  e  oferece  dinheiro  ao  policial,  aquele  comete  crime  de  
corrupção ativa. O agente público não precisa aceitar a vantagem e deixar de  
aplicar a multa para, só após, o crime de corrupção ativa se configurar. Ele  
se materializa desde o momento em que houve a oferta de vantagem indevida  
para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Isso serve para demonstrar que o crime de corrupção (passiva ou  
ativa) independe da efetiva prática de ato de ofício. A lei penal brasileira, tal  
como  literalmente  articulada,  não  exige  tal  elemento  para  fins  de  
caracterização da corrupção. Em verdade, a efetiva prática de ato de ofício  
configura  circunstância  acidental  na  materialização  do  referido  ilícito,  
podendo até mesmo contribuir para sua apuração, mas irrelevante para sua  
configuração.

Um exame cuidadoso da legislação criminal brasileira revela que o  
ato  de  ofício  representa,  no  tipo  penal  da  corrupção,  apenas  o  móvel  
daquele que oferece a peita, a finalidade que o anima. Em outros termos, é  
a prática possível e eventual de ato de ofício que explica a solicitação de  
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vantagem indevida (por parte do agente estatal) ou o seu oferecimento (por  
parte de terceiro).

E mais: não é necessário que o ato de ofício pretendido seja, desde  
logo, certo, preciso e determinado. O comportamento reprimido pela norma  
penal  é  a  pretensão  de  influência  indevida  no  exercício  das  funções  
públicas, traduzida no direcionamento do seu desempenho, comprometendo  
a isenção e imparcialidade que devem presidir o regime republicano.

Não por outro motivo a legislação, ao construir linguisticamente os  
aludidos tipos de injusto, valeu-se da expressão “em razão dela”, no art. 317  
do Código Penal,  e  da  preposição  “para” no art.  330  do  Código  Penal.  
Trata-se de construções linguísticas com campo semântico bem delimitado,  
ligado às noções de explicação, causa ou finalidade, de modo a revelar que  
o  ato  de  ofício,  enquanto  manifestação  de  potestade  estatal,  existe  na  
corrupção em estado potencial, i.e., como razão bastante para justificar a  
vantagem indevida, mas sendo dispensável para a consumação do crime.

Voltando  ao  exemplo  já  mencionado,  pode-se  dizer  que  é  a  
titularidade de função pública pelo policial que explica a solicitação abusiva  
por ele  realizada ao motorista infrator.  Não fosse  o seu poder de  aplicar  
multa (ato de ofício), dificilmente sua solicitação seria recebida com alguma  
seriedade pelo destinatário. Da mesma forma, é a simples possibilidade de  
deixar  de  sofrer  a  multa  (ato  de  ofício)  que  explica  por  que  o  motorista  
infrator se dirigiu ao policial e não a qualquer outro sujeito. Em ambos os  
casos,  o  ato de ofício funciona como elemento atrativo ou justificador da  
vantagem indevida, mas jamais pressuposto para a configuração da conduta  
típica de corrupção.

Não se pode perder de mira que a corrupção passiva é modalidade  
de  crime  formal,  assim  compreendidos  aqueles  delitos  que  prescindem de  
resultado  naturalístico  para  sua  consumação,  ainda  que  possam, 
eventualmente,  provocar  modificação  no  mundo  exterior,  como  mero  
exaurimento da conduta criminosa. O ato de ofício, no crime de corrupção  
passiva, é mero exaurimento do ilícito, cuja materialização exsurge perfeita e  
acaba com a simples conduta descrita no tipo de injusto.

Em  síntese:  o  crime  de  corrupção  passiva  configura-se  com  a  
simples solicitação ou o mero recebimento de vantagem indevida (ou de sua  
promessa),  por agente público, em razão das suas funções,  ou seja,  pela  
simples possibilidade de que o recebimento da propina venha a influir na  
prática de ato de ofício. Já o crime de corrupção ativa caracteriza-se com o  
simples oferecimento de vantagem indevida (ou de sua promessa) a agente  
público com o intuito de que este pratique, omita ou retarde ato de ofício  
que  deva  realizar.  Em  nenhum  caso  a  materialização  do  ato  de  ofício  
integra a estrutura do tipo de injusto.

Antes  que  se  passe  à  análise  das  particularidades  do  caso  sub  
examine, mister enfrentar uma construção muitas vezes brandida da tribuna  
que,  não  fosse  analisada  com  cautela,  poderia  confundir  o  cidadão  e  
embaraçar a correta compreensão do ordenamento jurídico brasileiro. Trata-
se do argumento – improcedente, já adianto – de que, fosse o ato de ofício  
dispensável no crime de corrupção passiva, os Ministros do Supremo Tribunal  
Federal seriam todos criminosos por receberem com alguma frequência livros  
e  periódicos  de  editoras  e  autores  do  meio  jurídico.  Noutras  palavras,  a  
configuração do crime de corrupção passiva, tal como articulado por alguns  
advogados,  dependeria  da  demonstração  da  ocorrência  de  um  certo  e  
determinado ato de ofício pelo titular do munus público.

A  estrutura  do  raciocínio  é  típica  dos  argumentos  ad  absurdum,  
amplamente  conhecidos  e  estudados  pela  lógica  formal.  Assume-se  como  
verdadeira determinada premissa e dela se extraem consequências absurdas  
ou ridículas, o que sugere que a premissa inicial deva estar equivocada.
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Ocorre que,  in casu, a  reductio ad absurdum  não tem o condão de  
infirmar a conclusão quanto à desnecessidade de efetiva prática de ato de  
ofício para configuração do crime de corrupção passiva.

Com  efeito,  a  dispensa  da  efetiva  prática  de  ato  de  ofício  não  
significa que este seja irrelevante para a configuração do crime de corrupção  
passiva. Consoante consignado linhas atrás, o ato de ofício representa, no  
tipo penal da corrupção, o móvel do criminoso, a finalidade que o anima. Daí 
que,  em verdade, o ato de ofício não precisa se concretizar na realidade  
sensorial para que o crime de corrupção ocorra. É necessário, porém, que  
exista em potência, como futuro resultado prático pretendido, em comum,  
pelos  sujeitos  envolvidos  (corruptor  e  corrupto). O  corruptor  deseja  
influenciar,  em seu  próprio  favor  ou  em benefício  de  outrem.  O  corrupto  
“vende” o ato em resposta à vantagem indevidamente recebida. Se o ato de  
ofício  “vendido”  foi  praticado  pouco  importa.  O  crime  de  corrupção  
consuma-se  com  o  mero  tráfico  da  coisa  pública. (…)”  (trecho  do  voto  
proferido pelo Ministro Luiz Fux no Acórdão da Ap. 470/MG do Supremo  
Tribunal Federal – páginas 1518/1524 de 8.405) – destaques nossos.

Prossegue o ilustrado ministro mais à frente:

(…) Nesse cenário, quando a motivação da vantagem indevida é a  
potencialidade  de  influir  no  exercício  da  função  pública,  tem-se  o  
preenchimento  dos  pressupostos  necessários  à  configuração  do  crime  de  
corrupção  passiva.  Como  já  exaustivamente  demonstrado,  a  prática  de  
algum ato de ofício em razão da vantagem recebida não é necessária para a  
caracterização do delito. Basta que a causa da vantagem seja a titularidade  
de função pública. Essa circunstância, per se, é capaz de vulnerar os mais  
básicos  pilares  do  regime  republicano,  solidamente  assentado  sobre  a  
moralidade, a probidade e a impessoalidade administrativa.

De qualquer sorte, ainda que despiciendo seja o ato de ofício, as  
regras da experiência comum, que integram o iter do raciocínio jurídico  
discursivo,  indicam  que  o  “favor”  será  cobrado  adiante,  em  forma  de  
sujeição aos interesses políticos dos que o concederam. Por isso, é mesmo  
dispensável  a  indicação  de  um  ato  de  ofício  concreto  praticado  em  
contrapartida  ao  benefício  auferido,  bastando  a  potencialidade  de  
interferência no exercício da função pública. A comprovação da prática,  
omissão ou retardamento do ato de ofício é apenas uma majorante, prevista  
no § 2º do art. 317 do Código Penal.

Não  obsta  essa  conclusão  o  fato  de  o  agente  público  destinar  
vantagem ilícita recebida a gastos de titularidade do partido político. Com  
efeito, o animus rem sibi habendi se configura com o recebimento “para si ou  
para outrem”, nos termos do caput do art. 317 do CP. (...)” (trecho do voto  
proferido pelo Ministro Luiz Fux no Acórdão da Ap. 470/MG do Supremo  
Tribunal Federal – páginas 1529/1530 de 8.405) – destaques nossos.

Dessa forma, podem-se agrupar as premissas teóricas fixadas pela 

Suprema Corte nos seguintes tópicos, com os comentários pertinentes:

1) a consumação dos crimes de corrupção ativa e passiva prescinde 

da efetiva prática ou omissão de ato de ofício pelo funcionário público corrompido. O 

que  se  exige  é  um  vínculo  entre  a  oferta/promessa  e  aceitação/recebimento  da 
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vantagem indevida e a possível atuação funcional, comissiva ou omissiva, do agente. 

Portanto, o “ato de ofício”, entendido como ato funcional, caracteriza-se como móvel 

que anima as condutas no delito de corrupção.

2)  Sob  esse  prisma,  não  é  necessário  que  essa  motivação  da 

corrupção se refira  a  um ato de ofício  certo,  preciso e  determinado.  Basta  que  o 

corruptor  pretenda  influenciar  indevidamente  o  exercício  das  funções  públicas  do 

corrupto. O cerne da corrupção é, nesse sentido, o “tráfico da função pública”.

Nesse  sentido,  em  seu  voto,  o  eminente  Ministro  Dias  Toffoli 

destacou que o entendimento da corte acolhe posição doutrinária de alguns dos mais 

renomados juristas do país, valendo a citação:

“Note-se que a conduta descrita, na interpretação agora dominante  
perante o Supremo Tribunal Federal (a orientar o comportamento de todos  
os agentes públicos e políticos indistintamente), se adéqua ao tipo imputado  
aos parlamentares, na medida em que a solicitação da vantagem, na espécie,  
estaria motivada pela função pública por eles  exercida,  o  que  basta  para  
configurar a relação de causalidade entre ela e o fato imputado.

Nessa  linha,  a  doutrina  de  Bitencourt,  esclarecendo  que  “a 
corrupção  passiva  consiste  em  solicitar,  receber,  ou  aceitar  promessa  de  
vantagem indevida,  para  si  ou  para  outrem,  em razão da  função  pública  
exercida  pelo  agente,  mesmo  fora  dela,  ou  antes  de  assumi-la,  mas,  de  
qualquer, sorte, em razão da mesma. É necessário que qualquer das condutas,  
solicitar, receber ou aceitar, implícita ou explicita, seja motivada pela função  
pública que o agente exerce ou exercerá” (Código Penal Comentado. 6. ed.,  
São Paulo: Saraiva, 2010. p. 1182).

Dessa  óptica,  desnecessário  para  a  configuração  do  tipo  a  
vinculação entre a prática de um ato de ofício de competência dos réus e o  
recebimento  da  eventual  vantagem  indevida,  pois,  conforme  sustenta  
Guilherme de Souza Nucci, “a pessoa que fornece a vantagem indevida pode  
estar preparando o funcionário para que, um dia, dele necessitando, solicite,  
algo, mas nada pretenda no momento da entrega do mimo”. Entende, ainda,  
que essa circunstância configura  “corrupção passiva do mesmo modo, pois  
fere a moralidade administrativa (...)” (Código Penal comentado. 10. ed. São 
Paulo: RT, 2010. p. 1111).

No mesmo sentido, são os ensinamentos de Luiz Regis Prado:
“[O] ato de ofício objeto do delito de corrupção passiva não deve  

restar desde o início determinado, ou seja, não é necessário que no momento  
em que o funcionário solicita ou recebe a vantagem o ato próprio de suas  
funções esteja individualizada em todas as suas características. Basta apenas  
que se possa deduzir com clareza qual a classe de atos em troca dos quais se  
solicita ou se recebe a vantagem indevida, isto é, a natureza do ato objeto da  
corrupção” (Curso de Direito Penal Brasileiro. 6. ed. São Paulo: RT, 2010. v.  
3, p. 443).

Note-se  que  os  elementos  constantes  dos  autos  refletem  o  
entendimento doutrinário agora acolhido pela jurisprudência maior sobre a  
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questão, pois, embora não se possa provar a existência da prática de um ato  
de ofício específico de competência dos réus ou o recebimento da eventual  
vantagem indevida, é possível deduzir-se com clareza que a dádiva solicitada  
visava  ao  apoio  financeiro  ao  partido  ao  qual  os  citados  parlamentares  
estavam filiados, pois, conforme bem destacou o Ministro Relator em seu voto,  
“não  havia  qualquer  razão  para  este  auxilio  financeiro  do  Partido  dos  
Trabalhadores ao Partido Progressista senão o fato dos denunciados agora  
em julgamento exercerem mandato parlamentar”. (trecho do voto do Ministro  
Dias Toffoli no julgamento da AP. 470/MG – páginas 4229/4330 de 8405)84

Aqui cabe uma observação. Como bem aponta José Paulo Baltazar 

Junior, o objeto tutelado pela incriminação das práticas de corrupção é o regular e 

normal funcionamento da administração pública85, que, por prescrição constitucional é 

guiado  pelos  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e 

eficiência.

Assim,  a  interpretação  da  Suprema  Corte  é  absolutamente 

consentânea  com o  objetivo  da  norma incriminadora,  assegurando  que  se  evite  a 

mercância da função pública de qualquer espécie86. 

84 Também o Ministro Celso de Mello fez apanhado doutrinário sobre o tema, consoante se observa 
nas páginas 4475/4480 de 8.405 do referido acórdão.

85 BALTAZAR JUNIOR, José Paulo. Crimes Federais. 5ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2010. p. 118 e 168.

86 Nesse sentido, a observação de BECHARA, destacada por ALAMIRO, em relação ao julgamento 
da Suprema Corte: 
“Bechara, assumindo esta posição como correta, faz, com menções ao direito penal espanhol, o 
seguinte comentário a respeito do delito de corrupção e a interpretação que lhe foi conferida pelo 
STF na APn 470/MG: “A expressão ‘em razão da função’ contida na norma penal deve interpretar-
se no sentido de que a razão ou o motivo da vantagem indevida seja a condição de funcionário 
público da pessoa corrompida, isto é,  que em razão da especial  condição e poder que o cargo  
público desempenhado lhe outorga tenha sido oferecida ao funcionário a vantagem objeto do delito, 
de tal forma que, se de algum modo tal função não fosse ou viesse a ser desempenhada pelo sujeito, 
o particular não lhe entregaria ou prometeria tal vantagem. A interpretação dada pelo STF ao crime  
de corrupção passiva não só soa correta sob o ponto de vista da legalidade como acompanha a 
tendência  internacional  atual  em matéria  de  corrupção.  Assim,  a  título  ilustrativo,  em 2010  o 
Supremo Tribunal espanhol adotou igual entendimento no caso Camps, vinculado ao emblemático 
caso  Gürtel.  A decisão  espanhola  revela  um referencial  metodológico  distinto,  que  facilitou  a 
compreensão dos julgadores:  o Código Penal  espanhol estabelece uma gradação da punição da 
corrupção passiva, dividida em própria (que exige nexo causal entre a vantagem indevida recebida e 
o ato de ofício praticado pelo funcionário) e imprópria (que implica punições menos severas quando 
houver a prática de ato de ofício sem infringência de dever funcional ou, ainda, quando ocorrer a 
solicitação  ou  recebimento  da  vantagem  indevida  em  razão  da  função,  independentemente  da 
prática de ato concreto)”. BECHARA, Ana Elisa Liberatore Silva. O ato de ofício como elemento 
para caracterizar o crime de corrupção.  Valor Econômico. São Paulo, 30.04.2013, p. A7.”  apud,  
SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo.  Reflexões pontuais sobre a interpretação do crime de 
corrupção no Brasil  à luz da APN 470/MG.  Revista  dos Tribunais:  Vol.  933/2013. p.  47/59. 
jul/2013.
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Caso se entendesse que para a configuração do delito de corrupção é 

exigível  que  a  vantagem  indevida  vise  um  ato  funcional  específico,  estar-se-ia 

conferido ampla permissão para que os servidores públicos negociassem suas funções 

“para o que der e vier” em favor dos interesses do corruptor, comprometendo sua 

imparcialidade e probidade administrativas, como ocorreu no caso. Isso equivaleria a 

conferir ao funcionário público uma carta branca para receber vantagens indevidas em 

razão do cargo, desde que elas não fossem vinculadas a um ato determinado.

Nesse sentido,  ecoando os parâmetros interpretativos fixados pela 

Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça recentemente destacou que a pretensão 

de exigência de vinculação do crime a um ato específico contraria a própria essência 

da mercancia da função pública que se pretende combater:

RECURSO  EM  HABEAS  CORPUS.  CORRUPÇÃO  ATIVA  E  PASSIVA.  
NULIDADE.  MAGISTRADO  SUBSTITUTO.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO  
RELATOR ORIGINÁRIO. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.  
INOCORRÊNCIA. EXAURIMENTO DA COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE  
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  CONTRADIÇÃO.  EFEITOS  INFRINGENTES.  
TRANCAMENTO  DA  AÇÃO  PENAL.  AUSÊNCIA  DE  JUSTA  CAUSA.  
ATIPICIDADE  DA  CONDUTA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  EXTINÇÃO  DA 
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
(...)
7.  O crime de corrupção passiva é formal e prescinde da efetiva prática do  
ato de ofício, sendo incabível a alegação de que o ato funcional deveria ser  
individualizado e indubitavelmente ligado à vantagem recebida,  uma vez  
que a mercancia da função pública se dá de modo difuso, através de uma  
pluralidade de atos de difícil individualização.
(…)
(STJ – Quinta Turma – Unânime – relator: Min. Gurgel de Faria – RHC  
48400 – Julgamento: 17/03/15 – DJE: 30/03/15, grifos nossos).

Portanto,  no  caso  em  análise,  de  acordo  com  o  esquema  de 

corrupção denunciado, basta comprovar que os gestores e agentes das empreiteiras 

(no caso, a ENGEVIX) ofereciam e prometiam vantagens indevidas com a finalidade 

de influenciar, em seu favor, a atuação funcional de PAULO ROBERTO COSTA, que, 

por  sua  vez,  aceitava  tais  promessas  em  troca  do  desempenho  de  suas  funções 

públicas.

3)  Como  decorrência  disso,  basta  que  a  promessa/oferta  e 

aceitação/recebimento de vantagem indevida se dê na perspectiva de um eventual e 
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futuro ato (que pode até não ocorrer concretamente), comissivo ou omissivo, que se 

insira no rol dos poderes de fato do funcionário.

Nesse sentido, o então relator, eminente Ministro Joaquim Barbosa, 

bem pontuou o significado da expressão “ato de ofício” na fórmula legal:

“Assim, como elemento normativo do tipo, o “ato de ofício” deve ser  
representado no sentido  comum, como o representam os leigos,  e  não em  
sentido técnico-jurídico.

No caso, é evidente que a prática de ato de ofício por parlamentares  
envolvia todas as suas atribuições na Câmara dos Deputados, no exercício da  
função parlamentar, em especial o voto e a orientação de voto  em prol do 
interesse dos acusados de corrupção ativa.

Nesse  sentido,  o  eminente  Ministro  Ilmar  Galvão,  no  histórico  
leading case dessa Corte, produzido na Ação Penal 307, já havia fixado que  
basta, para os fins dos tipos penais dos artigos 317 e 333 do Código Penal  
que o  “ato subornado caiba no âmbito dos poderes  de fato inerentes ao  
exercício do cargo do agente” (RTJ 162, n. 1, p. 46/47).” (trecho do voto do  
Min. Relator Joaquim Barbosa na AP 470/MG – página 3680 de 8405)

Na mesma linha, o já citado Gustavo de Oliveira Quandt sinaliza a 

necessidade de que a expressão “ato de ofício” abranja todos os atos materiais que 

estejam ao alcance do servidor  corrompido,  integrem eles ou não suas atribuições 

funcionais regulamentares:

“(...) A maior parte das definições propostas associa o ato de ofício à esfera  
de atribuições do funcionário: assim, para o Min. Celso de Mello, o ato de  
ofício  "deve  obrigatoriamente  incluir-se  no  complexo  de  suas  [do  
funcionário]  atribuições  funcionais"113 ou estar  "inscrito  em sua esfera de  
atribuições funcionais".114-115

Essas definições têm o duplo defeito de supor esperadamente que, para cada  
cargo, emprego ou função pública, o feixe de atos a eles inerentes seja bem  
delimitado,  e  de  deixar  impunes  as  aceitações  e  promessas  de  vantagens  
voltadas  à  prática  de  atos  materiais  ao  alcance  do  sujeito,  mas  que  não  
compõem exatamente suas atribuições.  Pense-se no serventuário da justiça  
lotado  no  cartório  da  vara  que  aceita  propina  para  alterar  a  ordem  de  
armazenamento dos autos dos processos conclusos para sentença no gabinete  
do juiz, sabendo que essa ordem corresponde à ordem em que os processos  
serão  julgados.116 Uma  vez  que  essa  ordenação  não  é  atribuição  do  
funcionário corrupto, esse fato haveria de permanecer impune.”87

Interessante e pertinente, nesse sentido, a sugestão do professor da 

USP, Alamiro Velludo Salvador Netto, de que, quanto maior a margem de atuação e 

discricionariedade  do  funcionário  corrompido,  menor  a  necessidade  de  se 
87 QUANDT, ibidem.
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individualizar o ato negociado entre os agentes, dada a ampla gama de poderes de fato 

que funcionários de alto escalão dispõem:

“Sobre  este  ponto,  talvez  uma  ideia  possa  ser  lançada.  A dependência  
existente entre o delito de corrupção e a prática de ato de ofício correlata é  
diretamente proporcional ao grau de discricionariedade que detém o cargo  
ocupado pelo servidor público. Isto é, nos casos de funcionários com estreitas  
margens  de  atuação,  como,  por  exemplo,  a  prática  de  restritos  atos  
administrativos vinculados, parece ser mais crucial a preocupação, até em  
nome da segurança jurídica,  com a relação (o sinalagma) entre vantagem  
indevida e ato de ofício praticado. Já em cargos nitidamente políticos aflora  
com  maior  clareza  esta  ilícita  mercancia  com  a  função,  em  si  mesma  
considerada, esvaindo-se a dependência pontual entre a benesse e o exercício  
de algum ato.”88

Exemplificativamente,  se a oferta  de vantagem indevida é feita a 

agente  público  em  situação  de  emissão  de  multa  em  decorrência  de  tráfego  em 

excesso de velocidade,  a necessidade de indicar o ato de ofício almejado é maior 

tendo em vista os limites restritos de atuação do servidor no caso. Já na hipótese dos 

autos,  em  que  se  prometiam/ofereciam  vantagens  indevidas  a  um  dos  principais 

diretores da Petrobras,  servidor dotado de ampla gama de poderes e influência na 

Companhia,  para  que  praticasse  todo  ato  eventualmente  interessante  ao  cartel  de 

empresas, tal exigência é amainada, eis que muito diversos os atos funcionais que daí 

poderiam ocorrer ou efetivamente ocorreram.

4)  Considerando  que,  para  a  caracterização  do  crime,  basta  a 

mercancia de atos que se insiram no rol de poderes de fato do funcionário,  não há 

necessidade de que o ato ou omissão pretendido seja ilícito, conforme bem explanou o 

então ministro Cesar Peluso no julgamento do analisado precedente judicial (páginas 

2166/2168 de 8.405).

O já  citado professor  Alamiro  bem pontua  que  a  licitude  do  ato 

negociado  em  nada  influi  para  a  caracterização  do  crime  de  corrupção  em  sua 

modalidade “básica”, destacando, contudo, que na hipótese de o funcionário praticar 

ato ilícito em virtude da vantagem indevida que lhe foi prometida/oferecida, incidem 

88 SALVADOR NETTO, Alamiro Velludo.  Reflexões pontuais sobre a interpretação do crime de 
corrupção no Brasil  à luz da APN 470/MG.  Revista  dos Tribunais:  Vol.  933/2013. p.  47/59. 
jul/2013. - grifos nossos.
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as causas especiais de aumento de pena do art. 317, § 1.º e art. 333, parágrafo único, 

do Código Penal89: 

“Mais  ainda,  pode-se  pensar  a  corrupção  que  envolva  decisões  
administrativas cuja discricionariedade conferida ao funcionário permite que  
qualquer decisão tomada, com consequências nitidamente diversas,  não se  
encaixe nesse rótulo da ilicitude. Mencionando-se a APn 470/MG, originária  
do  STF,  a  denominada  compra  de  votos  de  parlamentares  é  situação  
demonstrativa da prática de corrupção na qual inexiste uma ilicitude no ato,  
em si, praticado. É evidente que um congressista pode votar livremente contra  
ou a favor de um projeto de lei. Ambas as opções são lícitas e, até, louváveis  
por razões ideológicas ou político-partidárias.  A corrupção aqui, portanto,  
não recai na ilicitude do ato praticada, mas a peita contamina o processo de  
tomada de decisão, na qual a convicção do homem público em favor do  
interesse público é substituída pela decisão oportunista do homem público  
em favor de seu interesse particular.
A doutrina brasileira costuma destacar essa indiferença, para a ocorrência  
do delito de corrupção, do caráter lícito ou ilícito do ato praticado. Prado,  
após diferenciar a corrupção própria e a imprópria, já que na primeira o ato  
é lícito e, na segunda, ilícito, atesta que “(…) tal distinção não é relevante,  
contudo,  para  a  configuração  delitiva,  já  que  em ambas  as  hipóteses  o  
agente  enodoa  a  Administração,  desprestigiando-a  com  o  tráfico  da  
função”.”90

5)  Na  mesma  linha,  o  ato  funcional  negociado  pelos  agentes 

criminosos pode ser tanto comissivo quanto omissivo.

Isso decorre expressamente tanto do caput do artigo 333 quanto do § 

1º do artigo 317, que se referem respectivamente a “omitir ato de ofício” e “deixar de 

praticar  ato  de  ofício”.  Trata-se  de  aspecto  absolutamente  pacífico  na  doutrina  e 

jurisprudência cuja importância foi muito bem destacada pelo então ministro Ayres 

Brito no paradigmático precedente aqui analisado:

“(…) O ato de ofício é o ato do ofício, da função. E esse ato pode ocorrer  
também, na perspectiva da infração, por omissão. Ou seja, pratica-se o delito  
tanto por ação quanto por omissão. E a doutrina é unânime nesse sentido,  
aqui no Supremo Tribunal Federal, embora não fazendo esse aclaramento de  
que  ato  de  ofício  é  ato  do  próprio  ofício”.  (Trecho  da  manifestação  do  
Ministro  Ayres  Brito  a  pg.  2913  de  8405  do  Acórdão  proferido  na  AP.  
470/MG).

“II – nos crimes de corrupção, o ato de ofício não pode deixar de fazer parte  
da respectiva cadeia causal ou vínculo funcional. Mas à expressão legal “ato  

89 Consoante destacaremos mais à frente, a ilicitude do ato interessa tão somente à causa de aumento  
de pena relacionada à prática de atos comissivos pelo funcionário.

90 SALVADOR NETTO, ibidem.
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de ofício” deve corresponder o sentido coloquial de “ato do ofício” a cargo  
do agente público corrompido. E ato de ofício, parlamentarmente falando, é  
ato  de  legislar,  fiscalizar,  julgar  (nos  caos  excepcionais  de  que  trata  a  
Constituição Federal).  O que se dá por opiniões,  palavras e  votos.  Como  
ainda se  dá  por  uma  radical  ou  sistemática  atitude  de  não legislar,  não  
fiscalizar e não julgar contra os interesses do corruptor. Lógico! No caso, o  
relator  do  processo  bem  correlacionou  a  proximidade  das  datas  do  
recebimento de algumas propinas com as datas de votação de importantes  
matérias de interesse do Poder Executivo Federal,  como,  por exemplo, os  
projetos de lei de falência, de reforma tributária e de reforma da previdência  
social pública. Sem a menor necessidade de indicar, atomizadamente, cada  
ato de omissão funcional, pois o citado conjunto da obra já evidenciara esse  
radical compromisso absenteísta; (trecho do voto do Ministro Ayres Brito –  
página 4.505 de 8.405).

6) Por fim, conforme já se assinalou anteriormente, tanto a efetiva 

prática ou omissão de atos de ofício não é necessária à configuração dos crimes de 

corrupção ativa e passiva, que, acaso verificada, constitui qualificadora do crime do 

artigo  317,  na  forma  de  seu  § 1º91,  com  bem  anotou  o  voto  condutor do 

multimencionado julgamento:

“A indicação do ato de ofício não integra o tipo legal da corrupção passiva.  
Basta que o agente público que recebe a vantagem indevida tenha o poder de  
praticar atos de ofício para que se possa consumar o crime do artigo 317 do  
Código  Penal.  Se  provada  a  prática  do  ato,  tipifica-se  a  hipótese  de  
incidência do § 2º do artigo 317, aumentando-se a pena.” (Inteiro Teor do  
Acórdão da AP 470/MG – página 1099 de 8.405)

Da  mesma  forma,  se  em  razão  da  vantagem  ou  promessa  o 

funcionário  efetivamente  omite  o  ato  de  ofício,  ou  o  pratica  infringindo  dever 

funcional, caracterizada a causa especial de aumento de pena do parágrafo único do 

artigo 333 do Código Penal.

De  todo  o  exposto,  conclui-se,  por  evidente,  que  para  a 

caracterização dos  crimes  de  corrupção  ativa  e  passiva  não  há  necessidade  de  se 

provar os atos de ofício eventualmente praticados ou omitidos em virtude de cada 

uma das vantagens indevidas negociadas, bastando que se demonstre, além de dúvida 

razoável,  que  as  respectivas  promessas/ofertas  e  aceitações/recebimentos  foram 

motivadas pela possibilidade de o agente público praticar atos funcionais, lícitos ou 

ilícitos, comissivos ou omissivos, de interesse dos agentes.
91 Vale ressaltar que, consoante expressa disposição legal, a omissão ou retardamento do ato, lícito ou 

ilícito,  caracteriza  a  causa  de  aumento  de  pena,  enquanto  no  que  se  refere  à  prática  de  atos  
funcionais comissivos, tão somente a prática de atos ilícitos se amolda à hipótese legal de aumento 
de pena.
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4.2. Corrupção ativa e passiva no caso concreto: provas de 

materialidade e autoria

Fixadas as premissas teóricas, passa-se à analise da comprovação 

dos delitos de corrupção denunciados.

Por questão metodológica, optou-se por abordar o tema em 

dois  pontos.  Inicialmente  far-se-á  explanação  quanto  à  comprovação  dos  atos 

funcionais  que  serviam  de  móvel  à  oferta/promessa  e  aceitação/recebimento  das 

vantagens  indevidas,  para  a  seguir  demonstrar  a  efetiva  prática  das  condutas 

criminosas pelos denunciados.

4.2.1. Dos atos funcionais que motivaram os crimes

Quanto  à  questão  dos  atos  funcionais  que  motivaram  a 

oferta/promessa e aceitação/recebimento das vantagens indevidas, já se demonstrou 

no item 4.1.2. que guiados pelos seguintes parâmetros:

1)  A corrupção  ativa  e  passiva  prescinde  da  efetiva  prática  ou 

omissão de ato de ofício. O que se exige é que a possível atuação do 

funcionário  sirva  como  móvel  da  promessa/oferta  e 

aceitação/recebimento da vantagem indevida.

2)  Esse  móvel  não  precisa  visar  um ato  de  ofício  determinado, 

configurando-se  com  a  pretensão  de  influência  indevida  no 

exercício das funções públicas.

3) A pretendida influência sobre a atuação funcional pode se dar na 

perspectiva  de  um eventual  e  futuro  ato  que  se  insira  no  rol  de 

poderes de fato do funcionário.
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4)  O ato  pretendido/negociado  do  funcionário  pode  ser  lícito  ou 

ilícito.

5) O ato pretendido/negociado do funcionário pode ser comissivo ou 

omissivo.

6)  A efetiva ocorrência  do ato ou omissão pretendida  constitui  a 

qualificadora do § 1º do art. 317 do Código Penal. Da mesma forma, 

em relação ao artigo 333, a ocorrência da omissão, bem como da 

prática de ato com infração de dever funcional, implica aumento de 

pena na forma do parágrafo único.

No caso dos autos, o Ministério Público Federal indicou os atos de 

ofício que motivaram os delitos de corrupção denunciados da seguinte forma:

“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 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 
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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  as  
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.”

Disso extrai-se que os atos de corrupção tinham duas categorias de 

móveis: 1) em todos os casos, um ato de ofício omissivo específico, e 2) quaisquer 

outros atos comissivos e omissivos eventualmente necessários.

O  ato  omissivo  indicado  pelo  Ministério  Público  Federal  está 

sobejamente demonstrado nos autos: ou seja, os denunciados GERSON DE MELLO 

ALMADA,  CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO  e  LUIZ  ROBERTO 

PEREIRA prometiam e ofereciam vantagens indevidas que eram aceitas e recebidas 

por  PAULO  ROBERTO  COSTA,  diretamente  e  por  intermédio  de  ALBERTO 

YOUSSEF,  para  que  PAULO  ROBERTO,  na  condição  de  Diretor  da  Área  de 

Abastecimento  da  Petrobras,  omitisse  seu  dever de  ofício  de  informar e  tomar 

providências para obstar o funcionamento do cartel dentro da estatal.

Tal  dever  funcional  decorre  não  somente  dos  princípios  da 

moralidade, legalidade e impessoalidade a que PAULO ROBERTO se sujeitava como 

empregado  de  empresa  estatal  (nos  termos  do  artigo  37  da  Constituição  da 

República), mas também de disposições expressas do Código de Ética da Empresa92, 

dentre as quais se destacam as seguintes:

“3.  Nas  relações  com  o  Sistema  Petrobras,  os  seus  empregados  
comprometem-se a:
3.1.  cumprir  com o máximo empenho,  qualidade técnica  e  assiduidade as  
obrigações  de  seu  contrato  de  trabalho,  aproveitar  as  oportunidades  de  
capacitação permanente, avaliar-se sistematicamente e aprender com os erros  
seus ou de outrem;
(…)
3.4.  Não  se  envolver  em  qualquer  atividade  que  seja  conflitante  com  os  
interesses do Sistema Petrobras e comunicar aos superiores hierárquicos ou  
às Ouvidorias qualquer situação que configure aparente ou potencial conflito  
de interesses.”

92 Disponível em: http://www.petrobras.com.br/pt/quem-somos/perfil/transparencia-e-etica/
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O  fato  de  que  PAULO  ROBERTO  estava  ciente  da 

existência e atuação do cartel em todos os procedimentos licitatórios 

mencionados  na  denúncia,  em prejuízo  aos  interesses  da  empresa 

pública93, é inconteste, sendo por ele próprio assumido, conforme já se 

referiu no item 2.2., valendo ainda agregar:

“(...) Defesa Erton Medeiros Fonseca:- A denúncia também acusa o senhor de  
ter assumido o compromisso de ter se omitido no comprimento de deveres  
inerentes  ao  seu  cargo  e  de,  se  necessário,  praticar  atos  comissivos  no  
interesse das empresas do suposto cartel. Eu gostaria de sabe se o senhor  
assim agiu alguma vez no interesse da Galvão. Interrogado:-Não. Houve ação  
da  minha  parte  em  relação  a  empresas  todas  do  cartel,  que  eu  tinha 
conhecimento das empresas do cartel e fiquei calado. Consenti com o que  
estava  acontecendo,  isso  eu  errei,  houve  erro  da  minha  parte  de  ter  
consentido com uma coisa que não tava correta e a Galvão tava no meio  
desse bolo do cartel.” 

(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no  
evento 725)

Diante  de  quadro  de  cartel  e  fraude  às  licitações, 

PAULO ROBERTO não só tinha o dever funcional de comunicar o fato 

a seus superiores hierárquicos (a Diretoria Executiva e o Presidente da 

estatal),  como também o  de  tomar todas as providências  possíveis 

dentro de suas atribuições para garantir a lisura dos procedimentos 

licitatórios  e  os  interesses  da  estatal.  Dada  a  ampla  gama  de 

atribuições que o cargo de Diretor e o respectivo prestígio funcional 

lhe proporcionavam, diversas seriam as medidas que poderia e deveria 

tomar  nessa  linha.   As  empresas  cartelizadas,  cientes  disso, 

promoviam  a  oferta/promessa  das  propinas  a  fim  de  garantir  a 

omissão do funcionário.

Ainda  nesse  ponto,  pode-se  exemplificar  com  a 

observação de que PAULO ROBERTO tinha condições de estender o 

convite das licitações a outras empresas, além daquelas integrantes 

do cartel. 

93 Destacando-se, além dos interesses econômicos, o próprio interesse de manter a higidez de seus 
procedimentos licitatórios.
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Em que  pese  a  defesa  aparentemente  pretenda  fazer 

crer que a escolha das empresas concorrentes era uma providência 

objetiva, em decorrência de critérios internos de classificação, o fato é 

que o Diretor de Abastecimento tinha plena possibilidade de incluir ou 

excluir  empresas  para  além  disso.  Tal  situação  foi  expressamente 

assumida pelo próprio  PAULO ROBERTO quando afirmou inclusive 

que  em  determinada(s)  ocasião(ões)  chegou  a  incluir  empresas  de 

menor porte nos procedimentos licitatórios com o objetivo de “quebrar 

o cartel”:

“(...)  Juiz  Federal:- Constam  no  processo  também  algumas 
licitações  que  aparentemente  o  senhor  chegou  a  convidar  
empresas que eram fora do cartel. O senhor pode me esclarecer o  
que aconteceu? Interrogado:-Posso. Por volta de, acho que 2010,  
2011,  eu  já,  esse  processo  que  a  gente  entra  quando  eu  fui  
convidado  pra  assumir  essa  diretoria,  como  eu  já  lhe  falei  
anteriormente,  que  eu  me  arrependo  amargamente  de  ter  
participado disso por que o preço que eu tô pagando e minha 
família tá pagando, é muito alto, é como uma, um processo de  
areia movediça, você vai entrando e depois pra sair, é quase que  
impossível sair desse processo, mas por volta desse período aí,  
eu tive algumas reuniões, tanto com a UTC, que era a que eu  
tinha  mais  contato,  quanto  a  ODEBRECHT,  porque  os  preços  
estavam vindo excessivamente altos, os preços das licitações. Aí  
eu tive uma reunião com Ricardo Pessoa, com Márcio Faria e com 
Rogério Araújo, dizendo que tava impossível continuar daquele  
jeito,  e  que eu ia fazer uma quebra do cartel,  eu  tava já 
enojado com aquilo e não ia mais considerar aquele processo, e  
eles me falaram que eu ia quebrar a cara, porque eu ia contratar  
ou licitar e colocar empresas que não iam dar conta do contrato.  
E eu fiz isso, forcei a barra com a diretoria de serviço,  não foi 
fácil quebrar essa posição com a diretoria de serviço, mas 
em algumas licitações nós chamamos empresas que não 
eram  do  cartel.  Algumas  empresas  ganharam,  outras  não 
ganharam, algumas conseguiram fazer os contratos, outras não  
conseguiram, na metade do contrato declinaram do contrato, mas  
houve um chamamento de empresas que não eram do cartel por  
ação minha dentro da companhia. (...)” 

(trechos  do  interrogatório  de  Paulo  Roberto  Costa,  reduzido  a  
termo no evento 725).
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Todavia,  atendendo  ao  acordo  que  mantinha  com  as  empresas 

cartelizadas,  o  réu  não  tomou  essa  providência  nas  licitações  mencionadas  na 

denúncia. 

Portanto,  demonstrada,  para além de qualquer  dúvida razoável,  a 

omissão  de  atos  funcionais  por  PAULO  ROBERTO  em  virtude  das  vantagens 

indevidas negociadas com as empresas cartelizadas.

Com isso, passa-se à demonstração da segunda categoria de atos de 

ofício aludida na denúncia. Como referido, para além da omissão já demonstrada, as 

vantagens indevidas eram acordadas para que PAULO ROBERTO atuasse “para o que 

der e vier” em favor do interesse da empreiteira cartelizada, praticando todos os atos 

de  ofício  eventualmente  necessários,  regulares  e  irregulares,  no  interesse  da 

otimização do funcionamento do Cartel.

Nesse  ponto  interessa  novamente  destacar  que  desnecessária  a 

demonstração  da  prática  de  tais  atos  em  relação  a  cada  conduta  de  corrupção, 

bastando que se demonstre que serviram de móvel da conduta criminosa e estavam na 

esfera de poder do funcionário corrompido.

Diante  dessa  premissa,  observa-se  que  a  instrução  processual, 

corroborando  o  que  foi  apontado  nos  relatórios  finais  das  Comissões  Internas  de 

Apuração da Petrobras em relação aos procedimentos de contratação para a RNEST e 

COMPERJ94,  demonstrou enorme gama de atos de ofício de PAULO ROBERTO que 

eram de  interesse  das  empresas  cartelizadas  e  motivaram o acordo por  vantagens 

ilícitas.

A instrução deixou claro que os atos funcionais exemplificados na 

denúncia não só se encontravam dentro da esfera de poder de PAULO ROBERTO 

como  Diretor  de  Abastecimento  como,  em  alguns  casos,  foram  efetivamente 

94 Juntados respectivamente como ANEXO8 e ANEXO9 ao evento 1 dos autos.
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praticados  em  benefício  das  empresas  cartelizadas,  em  específico  a  ENGEVIX. 

Dentre tais atos, destacam-se, exemplificativamente, os seguintes:

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:

A aceleração  dos  procedimentos  licitatórios  da  RNEST,  com  grave 

prejuízo  à  petrolífera  conforme  já  apontado  no  relatório  da  comissão  interna  da 

Petrobras,  foi  expressamente  referido  pelas  testemunhas  VENINA  VELOSA  e 

FERNANDO DE CASTRO SÁ, valendo destacar, como síntese, o seguinte trecho do 

depoimento do último:

“(...)
Ministério Público Federal: O senhor poderia falar um pouco do... sobre o  
plano de antecipação das refinarias e se ele estava consumado a aceitação  
do modelo de EPC?
Testemunha: Na realidade houve uma demanda do diretor Paulo Roberto  
para que fosse feito um projeto de antecipação da refinaria, chamado de  
PAR. A área  corporativa fez  um estudo antes  de encaminhar o assunto,  
sobre o que seria necessário para fazer esse aceleramento. Foi contratado  
uma  consultoria  que  realizou  a  análise.  Foram  analisadas  obras  do  
Abastecimento e da Engenharia e muitas vezes se verificava que o prazos  
não eram cumpridos e nem o valor.  Isso mostrava um ineficiência.  Essa  
consultoria indicou que havia dois pontos graves. 1° eram os equipamentos  
críticos e 2° era o modelo de contrato EPC. Como não se utilizava o modelo  
internacional isso gerava algum problema.  Diante disso eu trabalhei na  
montagem de apresentação desse assunto para a Diretoria Executiva, esta  
ratificou e levou ao seu conselho de administração. Isso deve ter sido em  
fevereiro de 2007, e aí o conselho pediu que fosse enviado em 45 dias o  
projeto final de como seria feito isso.  Uma nova apresentação foi feita e em  
maio a diretoria aprovou, a apresentação também foi feita ao conselho que  
determinou  que  seria  feita  a  aceleração,  mas  que  se  atenderia  aqueles  
aspectos  que  ali  foram  apresentados.  O  modelo  de  aquisição  de  
equipamentos críticos que foram feitos lá pela área de materiais. O modelo  
que estava sendo apresentado de uma visão de um EPC internacional.  Na  
hora  em que o setor de abastecimento levou esse modelo para ser aprovado  
e discutido com a engenharia, que fazia a contratação, esta não aceitou, e aí  
começou  uma  discussão  com  a  área  de  abastecimento  e  a  área  de  
engenharia  e  isso  foi  subindo  de  nível  ate  que  chegou  na  gerência  
executiva,  que  na  época  era  o  Barusco  e  a  Venina,  então  houve  uma  
convocação,  em  que  os  convocados  foram  eu,  Venina,  Barusco,  Paulo  
Roberto e mais alguém que não me recordo. Nessa reunião o diretor Paulo  
Roberto não compareceu e o diretor Duque disse abertamente que o modelo  
internacional  não  dava  para  seguir,  porque  as  empreiteiras  brasileiras,  
tinham o modelo delas, e que ele estava determinando que a engenharia  
fizesse do jeito que ela sempre fez.
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Ministério Público Federal- Tinha alguma logica técnica para fazer o plano  
de antecipação de refinaria ou isso foi uma ideia “meio maluca”?
Testemunha: O que me foi colocado pelo diretor Paulo na época, é que havia  
um acréscimo de venda de diesel, essa é uma refinaria muito voltada para a  
produção  desse  produto,  e  que  isso  estava  de  acordo  com a  previsão  de  
mercado que  existia,  além do  que,  esse  era  um projeto  que  estava  sendo  
incluído no PAC.
Ministério Público Federal - O plano de antecipação de refinarias e a não  
observância  de  EPC  internacional,  gerou  algum  tipo  de  custo  para  a  
Petrobras?
Testemunha: A gente veio a repetir o que já acontecia. Nós acabamos não  
cumprindo  com os  prazos  e  pagando  muito  mais  caro.  Esse  trabalho  da  
consultoria inclusive foi apresentado, eu entreguei ao Ministério Público, ali  
tem uma tabela que mostra um histórico e a realidade que a gente vê hoje que  
se repetiu aquele histórico do passado. 
Ministério Público Federal - Era interesse das empresas cartelizadas a não  
observância do EPC internacional?
Testemunha: o EPC internacional importa em mais obrigações, mais desafios,  
por isso existia um interesse na não observância do EPC.
Ministério Público Federal: Essa posição de Paulo Roberto e Renato Duque  
em não observar o EPC internacional foi levado ao conselho?
Testemunha:  Essa  decisão  que  foi  tomada  pelo  diretor  DUQUE,  foi  
comunicada ao Diretor Paulo, mas não sei se o diretor Paulo tinha já falado  
com o Diretor Duque pelo correio, parece que não. Agora, não sei se isso foi  
levado ao conselho posteriormente. O diretor Duque disse que isso seria ad  
referendum da diretoria.
Ministério  Público  Federal  -  Então  seria  um  desrespeito  a  decisão  do  
Conselho Administração.
Testemunha: É, seria uma desconformidade que poderia ser ratificada pelo  
Conselho, mas eu não sei se foi.
 (...)”

Tanto  VENINA quanto  FERNANDO  DE  CASTRO  SÁ  afirmaram 

expressamente  que  o  referido  PAR  decorreu  de  solicitação  expressa  de  PAULO 

ROBERTO, confirmando judicialmente o que já constava do referido relatório interno 

da Petrobras (item 5.4.1):

“(...)
Ministério Público Federal: - A senhora sabe me dizer alguma coisa sobre o  
Projeto RNEST e COMPERJ?
Testemunha: -  Sei.
Ministério  Público  Federal: -  Poderia,  por  favor,  antecipar  suas  
considerações ?
Testemunha: -  Eu  trabalhei  no  Abastecimento  como,  primeiro  como  
Assistente, por alguns meses, depois como Gerente Geral de Planejamento  
Corporativo, e em seguida como Gerente Executiva. Como Gerente Executiva  
do  Abastecimento  Corporativo,  a  responsabilidade  nossa  é  o  controle  
orçamentário  e  avaliação  econômica  dos  projetos,  que  estão  sob  a  
responsabilidade  do  Abastecimento.  Esse  projeto,  ele  foi  concebido  num  
acordo onde tinham catorze memorandos de entendimento com a PDVSA, ele  
foi  um dos projetos.  Existia  uma contrapartida que interessava muito pra  
empresa, que seria a produção de petróleo venezuelano, fazer...ter uma parte  
dessa produção. Desses catorze projetos, o único que foi realmente adiante  
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foi  o  projeto  da  Refinaria  do  Nordeste.  Ele  teve  a  identificação  de  
oportunidade,  em  2005,  o  que  a  gente  chama  de  “fase  um”,  depois  
aprovação dele pra “fase dois”, que foi acho que em 2006. Naquele momento  
o projeto ficou em torno de quatro bilhões de dólares, com o VPL - Valor  
Presente Líquido positivo. A partir daí a gente entrou em março de 2007 – eu  
posso de repente me equivocar com essas datas, porque já faz algum tempo  
eu  estou  afastada  dessa  área. Aí  teve...foi  aprovado,  foi  solicitado,  foi  
determinado  a  elaboração  do  Plano  de  Antecipação  da  refinaria,  pelo  
diretor Paulo Roberto. Essa determinação foi feita com a justificativa de  
que os equipamentos críticos, com prazo maior, a indústria teria dificuldade  
de fornecer, porque existia aí uma premissa de conteúdo nacional que foi  
colocada pro projeto. Então, esses equipamentos, na sua grande maioria,  
seriam produzidos aqui, e a indústria não estava preparada pra atender os  
prazos.  Então, a grande justificativa que foi dada para que fosse submetida  
a ele. Na verdade, não foi um plano, foi uma proposta, foi uma proposta de  
plano, porque ali não estava definido exatamente tudo o que ia ser feito. Essa  
questão dos equipamentos, a responsabilidade pelos prazos, o contato com os  
fornecedores,  enfim,  todo  o  contexto  que  envolve  essa  aquisição,  é  da  
responsabilidade  da  área  de  serviços.  A  Diretoria  de  Serviços  tem  uma  
Gerência Executiva de Materiais, e esses prazos, todas essas variáveis foram  
colocadas  no  documento  que  foi  encaminhado  ao  então  Diretor  Paulo  
Roberto Costa (...)
(trecho  do  depoimento  da  testemunha  Venina  Velosa,  transcrito  no  evento  
259).

(...)”

ii) a inclusão ou exclusão de empresas cartelizadas dos certames, 

direcionando-os  em  favor  da(s)  empreiteira(s)  ou  consórcio  de  empreiteiras 

selecionado pelo “CLUBE”:

Conforme admitiu o próprio PAULO ROBERTO em seu interrogatório, 

ainda que houvesse um sistema de seleção de empresas participantes dos certames 

licitatórios  por  critério  objetivo  de  pontuação,  o  fato  é  que  não  existia  a 

obrigatoriedade de estender o convite a todas elas. Assim, o então diretor da Petrobras 

atuava  no  sentido  de  garantir  que  todas  as  empresas  escolhidas  pelo  cartel  para 

participar de determinado certame fossem convidadas, para o que chegou a receber 

listas do próprio cartel:

“(...) Juiz Federal:- E como é que o senhor poderia ajudar esse  
cartel?  Interrogado:-Trabalhando  junto  com  a  área  de  
engenharia,  área  de  serviço,  que  era  quem  executava  as  
licitações. As licitações na Petrobras, de refinarias, de unidades  
de refino, de plataformas, etc, eram todas conduzidas pela área  
de serviços, obviamente que eu era, vamos dizer assim, a área  
de serviço era uma prestadora dessa atividade pra minha área  
de abastecimento,  como era também pra extração e produção,  
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gás e energia e etc, mas como diretor se tinha também um peso,  
junto  ao  diretor  da área  de  serviço,  em relação  à  relação  de  
empresa  participar  e  etc,  embora  não  fosse  conduzida  pela  
minha área, obviamente que se tinha um peso nesse processo. 

Juiz  Federal:-  Certo,  mas  a  questão,  por  exemplo,  dos  
convites da licitação,  o senhor de alguma forma, então,  
vamos  dizer,  ajudava  esse  cartel?  Pra  que  fossem 
convidadas  somente  empresas  do  grupo?  Interrogado:-
Indiretamente, sim. Conversando com o diretor da área de 
serviços, quando adentrasse uma conversa preliminar com 
ele, sim. (…)  

Juiz Federal:- O senhor recebia alguma espécie de relação  
das  empresas  que  deveriam  ser  convidadas  pra  cada 
certame?  Interrogado:  -  Sim. Que  basicamente  eram 
empresas  do  grupo  A  do  cadastro  da  Petrobras  pra 
grandes obras que eram todas do cartel, sim. 
Juiz  Federal:  -  Mas  a  cada  licitação  o  senhor  recebia  essas  
listas? Interrogado:-Não,  não a cada licitação,  mas  cheguei a 
receber lista de empresas, cheguei, cheguei a receber. 

Juiz  Federal:-  E  quem providenciou  essa entrega  pro  senhor?  
Interrogado:  -  Ou  ODEBRECHT  ou  UTC.  Geralmente  as  duas  
empresas que tinham mais contato, que falavam mais sobre esse  
tema. As outras empresas eu não tinha assim contato pra falar  
sobre esse tema com eles. (…) 

Defesa Erton Medeiros Fonseca:- E qual seria a sua ajuda? 
Interrogado:  -  A  minha ajuda  seria  que  essas  empresas 
participassem  do  processo,  da  licitação.  Que  essas 
empresas...  que  não  houvesse  outras  empresas  para 
participar,  que  ficasse  restrita  ao  cartel,  que  quando 
tivesse  que  ter  algum aditivo  que  eu também não fosse  
empecilho, embora não fosse aditivo parte da minha área,  
como eu já expliquei detalhadamente de manhã, mas que  
não houvesse nenhum empecilho que isso acontecesse. 
Defesa  Erton  Medeiros  Fonseca:-  Mas  o  senhor  também 
disse  que  todas  as  empresas  que  eram chamadas  para 
essas licitações eram desse cadastro A ou B? Então como é  
que o senhor poderia incluir ou o senhor poderia excluir?  
Porque  se  todas  tinham  nota,  não  precisavam  da  sua 
ajuda para serem chamadas, elas já seriam chamadas. O 
senhor  excluiu  alguma?  Interrogado:-Esse  chamamento 
das empresas, a Petrobras define um número. Você pode 
ter  lá no cadastro,  às vezes 30 empresas.  Você não vai  
chamar as 30, vai chamar 15. Então o poder disso não era 
diretamente  comigo,  mas  eu  tinha  também  como  atuar  
nesse seguimento. O poder era direto com a comissão de  
licitação,  mas  tanto  um  diretor  de  serviços  como  eu,  
poderia ter influência na indicação da empresa. 
Defesa  Erton  Medeiros  Fonseca:-  Especificamente  o  senhor 
atuou?  Especificamente  em  relação  a  Galvão  pra  que  ela  
participasse de alguma licitação? Interrogado:-Acredito que... não  
tenho recordação aqui, mas acredito que sim. 
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Defesa  Erton  Medeiros  Fonseca:-  Em  qual?  Interrogado:-Ah!  
Impossível lembrar em tantos processos, qual foi o processo. Mas  
eu tenho certeza, eu posso... não acredito, não; eu tenho certeza  
que eu chamei a Galvão pra alguma licitação. Eu tenho certeza!  
Não foi na "achologia",  não.  Eu tenho certeza absoluta que eu 
chamei a Galvão para alguma licitação. Confirmo isso. 

Defesa  Erton  Medeiros  Fonseca:-  Mas  ela  não  deveria  ser  
chamada? Interrogado:-Possivelmente  ela não seria....  não que 
ela não deveria. A palavra que a senhora usou não é a correta;  
não que não deveria, mas talvez não seria chamada. 

Defesa  Erton  Medeiros  Fonseca:-  Porque  não  seria?  
Interrogado:-Porque  a  Petrobras,  como  eu  já  expliquei 
novamente,  tem  lá  várias  empresas.  Nem  sempre  ela 
chama  todas  as  empresas  do  cadastro  pra  aquela 
licitação.  Ela  pode  ter  variação  no  chamamento  das 
empresas. 
Defesa Erton Medeiros Fonseca:- Existe um mínimo de empresas  
que a Petrobras costuma chamar? Interrogado:-Existe, existe, 

Defesa  Erton  Medeiros  Fonseca:-  Qual  é  esse  mínimo?  
Interrogado:-Não sei hoje qual é esse número, se mudou ou não  
mudou. 

Defesa Erton Medeiros Fonseca:- Na sua época?  Interrogado:-
Não sei se eram 10 empresas ou menos de 10. E se você  
tinha no cadastro lá 15, você chamava, por exemplo, 10; 5  
ficavam de fora. Não seriam chamadas. (...)” 
(Trechos  do  interrogatório  de  Paulo  Roberto  Costa,  conforme  
transcrição juntada ao evento 725) – grifos nossos”

Não bastasse a assunção pelo próprio ex-diretor denunciado, a entrega 

de listas das empresas que deveriam ser convidadas para determinado certame pelo 

cartel  é  afirmada  por  AUGUSTO  MENDONÇA (evento  259)  e  corroborada  por 

YOUSSEF,  que  afirma  ter  entregue pessoalmente  a  PAULO ROBERTO uma das 

famigeradas  listas,  fazendo  ainda  expressa  referência  aos  pedidos  de  inclusão  e 

exclusão que o então diretor recebia das cartelizadas:

“(…)  Juiz  Federal:-  E  o  senhor  recebia  alguma  lista  de 
empresas que deveriam ser chamadas pra essas licitações  
ou não recebia? Interrogado:-  Cheguei a receber de uma 
das  empresas,  que  foi  da  Queiroz,  entreguei  ao  Paulo  
Roberto Costa.
Juiz Federal:- Em uma única oportunidade? Interrogado:- Que eu  
me lembre sim, mas teve pedidos de inclusão, teve pedidos de  
intervenção,  então  no  dia  a  dia  sempre  tinha  esse  tipo  de  
conversa. 
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Juiz Federal:- O senhor Paulo Roberto Costa tinha conhecimento  
que existiam essas combinações entre as empresas empreiteiras?  
Interrogado:- Tinha sim, senhor. 

Juiz Federal:- E ele contribuía de alguma forma, vamos dizer, pra  
que  esses  ajustes  dessem certo,  o  senhor  tem conhecimento?  
Interrogado:-  Contribuía de  manter  a  lista.  Algumas  vezes  ele  
colocou  uma ou  outra  empresa,  mas  a  maioria  das  licitações  
feitas sempre era mantida a lista. (...)” 

(trecho  do  interrogatório  de  ALBERTO  YOUSSEF,  reduzido  a  
termo no evento 653).

Nesse ponto, observa-se que PAULO ROBERTO tinha poder suficiente 

para  promover  a  inclusão  e  exclusão  de  empresas  nos  certames  licitatórios 

independentemente de sua seleção pelo sistema de pontuação da Petrobras.

No  caso  da  RNEST,  os  documentos  internos  da  Petrobras  que 

acompanharam o relatório interno em relação às obras da RNEST95 demonstram que 

na proposição que encaminhou à Diretoria Executiva juntamente com a Diretoria de 

Engenharia comandada por RENATO DUQUE, a Diretoria de Abastecimento, guiada 

por PAULO ROBERTO, estendeu convite às cartelizadas PROMON e GDK para os 

procedimentos  licitatórios  referentes  às  UHDT e  UDA,  em que  pese  elas  não  se 

enquadrassem nos critérios técnicos exigidos (itens 6.5.2 e  6.1.2).

Igualmente, consoante referido na denúncia, nos contratos celebrados 

pela  ENGEVIX  com  a  Petrobras  que  ora  são  analisados,  verificou-se  um  claro 

direcionamento dos certames às empresas do cartel. A título de exemplo, na licitação 

para as obras da REPAR, foram convidadas 17 empreiteiras, 14 delas cartelizadas e 1 

membro  esporádico,  enquanto  que  para  a  licitação  das  obras  da  RLAM  foram 

convidadas 21 empresas, 15 delas cartelizadas e 1 membro esporádico.

iii) a  facilitação da aprovação de aditivos em favor das empresas, 

muitas vezes desnecessariamente ou mediante preços excessivos.

No caso dos autos, o muitas vezes citado relatório da Comissão Interna 

da Petrobras em relação à RNEST e ao COMPERJ refere que foram os problemas 

95 Trata-se aqui do documento “DIP ENGENHARIA 536/2008, constante na mídia que foi entregue 
ao Juízo, em 04 de novembro de 2014 (evento 21).
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decorrentes do Programa de Aceleração da Refinaria (PAR), proposto por PAULO 

ROBERTO como já referido, que ocasionaram a necessidade da grande quantidade de 

aditivos contratuais verificada96.

A mesma comissão apontou que:

“A  Comissão  não  evidenciou  justificativa  adequada  para  a  
elaboração do PAR, uma vez que a contratação e/ou elaboração  
dos projetos básicos das unidades, condições necessárias para a  
definição  constante  do  cronograma  de  antecipação,  somente  
foram iniciadas a partir de março/2007, quando da aprovação  
do PAR (ATA de 4.632, ITEM 29, PAUTA 255, DE 08/03/07 –  
Anexo 4)”

“Como exposto, muitos contratos foram celebrados restando um elevado grau  
de  incerteza,  em  consequência  de  projetos  básicos  e  FEEDs  ainda  não  
concluídos. 
Em relação a esse ponto, comentou o Sr. Paulo Roberto Costa em seu depoi-
mento ao Exmo. Sr. Juiz Sérgio Moro, em 08/10/2014, que: “Normalmente a  
Petrobras entrega o projeto básico, a empresa detalha. Então, você não tem,  
às vezes, exatidão do projeto completo quando você faz a licitação. Se você  
prevê, naquele contrato, por exemplo, gastar 10 mil metros cúbicos de concre-
to, e se gastou 15 mil, vai ter que ter um aditivo de cinco mil metros cúbicos  
de concreto a mais, medido e a ser pago, e isso tudo, então, o valor do contra-
to sobe”. 

Ou  seja,  o  injustificado  Programa  de  Antecipação  de  Refinaria 

impulsionado  por  PAULO  ROBERTO  foi  causa  direta  da  grande  quantidade  de 

aditivos contratuais que beneficiaram as empresas contratadas.

Ademais,  em  que  pese  a  discussão  dos  aditivos  contratuais 

perpassasse por uma série de anteriores análises técnicas e mesmo decisão da diretoria 

executiva  (integrada  por  PAULO ROBERTO),  as  provas  produzidas  judicialmente 

demonstraram o  imenso  poder  decisivo  que  PAULO  ROBERTO  detinha  sobre  a 

questão, tanto na Refinaria Abreu e Lima quanto no COMPERJ.

Nesse  sentido,  um  primeiro  ponto  a  destacar  é  que,  consoante 

deixou claro em seu interrogatório judicial, como controlador do orçamento da obra, 

PAULO ROBERTO teria poder para obstar aditivos que considerasse excessivos sob 

96 Item 5.3. do relatório.
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esse prisma, sendo que o recebimento das vantagens indevidas acordadas garantia sua 

omissão (evento 725).

Todavia,  o  poder  do  diretor  não  se  limitava  a  vetar  eventuais 

aditivos excedentes, abarcando também a tomada de atitudes positivas a fim de dar 

andamento à aprovação dos aditivos  objetivados pelas cartelizadas.  Nesse sentido, 

YOUSSEF deixou bem claro o fato de que dirigentes de empreiteiras solicitavam a 

agilização de aditivos a ele e ao então diretor PAULO ROBERTO:

“Ministério  Público  Federal:-  Em  relação  à  contratação  de  
aditivos, o senhor disse que o Erton Fonseca lhe pediu ajuda pra  
agilizar  pagamentos  em  relação  à  liberação  de  aditivos  pra  
Galvão Engenharia, é isso? Interrogado:- Sim, senhor. Não só a  
mim,  pediu  ao  Paulo  Roberto  Costa  também,  em reunião  com 
Paulo Roberto Costa e João Genu, participamos juntos. 

Ministério  Público  Federal:-  Então  o  senhor  chegou  a  falar  
diretamente  com o  Paulo  Roberto  Costa  sobre  isso  ou  foi  na  
mesma reunião? Interrogado:- Sim, senhor, na mesa de reunião. 

Ministério  Público  Federal:-  E  isso  foi  agilizado?  Interrogado:-  
Sim, senhor. (...)” 

(trecho do interrogatório de YOUSSEF reduzido a termo no evento  
653).

Aqui,  há  duas  observações  a  se  fazer.  Primeiramente,  quanto  à 

aprovação da diretoria  executiva,  deve-se reiterar  que PAULO ROBERTO não só 

integrava tal colegiado como, na condição de diretor de Abastecimento, certamente 

tinha grande influência sobre as decisões a serem tomadas nos projetos afeitos à sua 

área. Não bastasse isso, conforme demonstram as atas juntadas na mídia mencionada 

no evento 21 , PAULO ROBERTO presidia o conselho de administração da RNEST, 

com o que, em verdade, tinha a palavra final sobre o assunto.

Assim  demonstra-se  que,  atuando  em  favor  das  empresas 

cartelizadas, PAULO ROBERTO não só avocou para si o poder decisório referente 

aos aditivos como chegou a atuar de forma a possibilitar a aprovação de aditivos que 

já haviam sido negados em análise prévia pelo órgão interno então competente.
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iv)  inobservância  de  normas  internas  da  Petrobras:  falta  de 

inclusão  de  novas  empresas  em  “rebids”  ou  procedimentos  licitatórios 

decorrentes  do  insucesso  de  uma  primeira  tentativa,  em  flagrante 

descumprimento do Decreto 2.745/1998

Preliminarmente, em que pese tal item pudesse ser inserido no tópico 

“iii” acima, optou-se por abordagem à parte, dada sua relevância.

O relatório da comissão interna da Petrobras para a RNEST destaca 

que, nos procedimentos para a contratação da UDA e UHDT/UGH a que se refere a 

denúncia:

“(...) após o cancelamento do 1º processo licitatório e homologação  
para um novo, não foi identificada a inclusão de novas empresas  
para participar do certame, contrariando o disposto no item 5.6.2  
do Decreto 2.745/1998, a saber: “a cada novo convite, realizado  
para  objeto  idêntico  ou  assemelhado,  a  convocação  será 
estendida a, pelo menos, mais uma firma, dentre as cadastradas  
e classificadas no ramo pertinente.” 
 

Ou  seja,  frustrada  uma  primeira  licitação,  foi  realizado  novo 

procedimento para o qual foram convidadas as mesmas empresas, ao contrário do que 

expressamente determina o Decreto que regulamenta as contratações da Petrobras. O 

próprio PAULO ROBERTO, em seu interrogatório, demonstrou ter plena consciência 

da necessidade regulamentar de inclusão de novas concorrentes em Rebid's. 

Em que pese, como dito, para a caracterização do delito de corrupção 

não importe a licitude ou ilicitude do ato de ofício negociado, vale aqui destacar a 

preocupação que os diretores corrompidos tinham em dar ares de legalidade a suas 

determinações em favor do cartel. 

Conclui-se, portanto, que há prova além de qualquer dúvida razoável 

de que as vantagens indevidas negociadas entre os denunciados tinham como objetivo 

a prática/omissão de diversos atos funcionais pelo então diretor de Abastecimento da 

Petrobras, PAULO ROBERTO COSTA, sendo que em todos os casos a omissão de 
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dever de ofício se consumou e em muitos deles outros atos funcionais efetivamente 

foram praticados em benefício da empresa cartelizada.

4.2.2. Prova do esquema geral de corrupção

Consoante narrado na denúncia, o esquema de corrupção bilateral 

acordado  e  realizado  pelos  denunciados  pode  ser  dividido  em  3  fases,  assim 

sintetizadas:

Fase  1: Os  administradores  de  todas  as  empresas  cartelizadas 

mantinham com PAULO ROBERTO COSTA e outros funcionários da Petrobras, bem 

como com os respectivos operadores, um compromisso previamente estabelecido 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.

Em  contrapartida,  os  funcionários  da  estatal  assumiam  os 

compromissos de:  1) manterem-se inertes  e anuírem quanto à existência e efetivo 

funcionamento do cartel no seio e em desfavor da Petrobras, omitindo-se nos deveres 

que decorriam dos seus ofícios, e 2) praticarem todos os atos de ofício que fossem 

eventualmente  úteis  ou necessários  para a  otimização do funcionamento  do cartel 

perante a Petrobras.

A demonstração dessa  fase,  com participação direta  e  ciência  do 

denunciado GERSON ALMADA, foi em grande parte realizada no capítulo 3.2., com 

base inclusive em farta prova documental.  Não obstante isso, vale aqui destacar a 

descrição realizada pela testemunha AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA quanto à 

existência  do  acordo  prévio  no  qual  fixado  valor  de  referência  para  vantagens 

indevidas que seriam pagas a PAULO ROBERTO por sua atuação funcional em favor 

do cartel:

“(...)
Ministério Público Federal: Nessas reuniões, além da questão da divisão  
de obras, da cartelização, se discutia sobre o pagamento de vantagens  
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indevidas a diretores da Petrobrás? Se era conveniente para manter ou  
não essa promessa de pagamento para a atuação do cartel?
Testemunha: Bom, basicamente se discutia a divisão de obras e a questão  
de pagamento de comissões aos diretores da Petrobrás, talvez, não fosse  
alguma  coisa  que  precisasse  ser  discutida,  porque  todos  tinham  
consciência de que isso seria quase que uma obrigatoriedade.
Ministério Público Federal: Isso seria interessante para o funcionamento  
do cartel?
Testemunha: Sim. Com certeza.
Ministério Público Federal: Por quê?
Testemunha: De modo que a lista das empresas convidadas fossem as que  
participavam do clube.
Ministério  Público  Federal: Então  você  me  falou  que  as  empresas  
mandavam as empresas que seriam convidadas em cada licitação para a  
Petrobrás? Para quem era dirigida essa lista de convidados?
Testemunha: Para o diretor Duque e para o diretor Paulo Roberto, que,  
no fundo, é quem tinham o poder pra fazer uma aprovação final das  
empresas a serem convidadas pra cada certame.
Ministério Público Federal: E com a promessa das empresas de realmente  
pagar  as  vantagens  indevidas,  essa  lista  eram  respeitadas  pelos  
diretores? 
Testemunha: Sim. Durante um bom período, sim. Durante a efetividade do  
clube, sim.
Ministério Público Federal: E esse pagamento de propina, como que era  
feito? Era especificamente pra Paulo Roberto Costa?
Testemunha: Acredito que cada empresa tinha sua, o seu modo de fazer.  
No nosso caso, especificamente, pra diretoria do Paulo Roberto Costa.  
Nós discutimos a época com o José Janene, valores que deveriam ser  
pagos  nos  contratos  que  nós  ganhamos.  Na  realidade  foram  dois  
contratos. Um contrato de interligações da REPAR e duas plantas de  
gasolina  da  REPLAN.  Acertamos  um  determinado  valor  e  isto  se  
operacionalizou através de pagamentos a duas empresas sob o controle  
deles. Foram empresas indicadas por eles, que forneciam notas ficais e  
nós pagávamos pelas notas fiscais.
Ministério  Público  Federal: E  esses  pagamentos  giravam em torno  de  
qual porcentagem do valor da obra? Tinha alguma referência ao valor da  
obra?
Testemunha: É, se discutia na faixa de um por cento. Mas isso acabava  
virando um valor. E depois se discutia em cima do valor. Mas a referência  
era essa.
Ministério Público Federal: Isso também era, o valor era discutido com  
quem?
Testemunha: No caso da diretoria do Paulo Roberto, no nosso caso, foi  
discutido com o Janene. Foi acertado com ele.
Ministério Público Federal: E com o Alberto Youssef em algum momento?
Testemunha: É. O Alberto participou, se não de todas, várias reuniões que  
eu tive com o Janene nessa época.
Ministério Público Federal: E você sabe dizer se era operacionalizada  
por ele esse pagamento de vantagem indevida?
Testemunha: Desculpe?
Ministério  Público  Federal: O  pagamento  da  vantagem  indevida  era  
operacionalizado por Alberto Youssef?  
Testemunha: Sim, sim. A partir de acertado o valor, datas pra pagar, era  
ele quem operacionalizava e eventualmente entrava em campo se tivesse  
algum problema de atraso ou coisa desse tipo.
Ministério Público Federal: Ok. Como é que você pode me afirmar que  
ele recebia em nome de Paulo Roberto Costa.
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Testemunha: O Janene?
Ministério Público Federal: O Janene ou o Youssef.
Testemunha: Bem, o Janene falava isso abertamente. Acredito que os dois  
davam demonstrações importantes de poder. O poder era muito mais no  
de atrapalhar, do que de ajudar. A questão do respeito à lista, as empresas  
a serem convidadas pra determinado certame era sem dúvida nenhuma,  
vamos  dizer,  uma  demonstração  de  que  havia  participação  do  Paulo  
Roberto.  E  depois  de uma certa época,  quando o Janene,  a  partir  da  
morte do Janene, ou do agravamento da doença dele, o Alberto Youssef  
assumiu ai um pouco o papel de fazer essa ligação das empresas com o  
Paulo  Roberto.  Eu,  particularmente,  participei  talvez  duas  ou  três  
reuniões aonde ele chamava, ou Paulo chamava o Alberto, ou o Alberto  
chamava o Paulo, pra encontrar empresas. E fizemos ai talvez duas ou  
três  reuniões  pra  tratar  de  determinados  assuntos  em  hotéis  em  São  
Paulo.
Ministério  Público  Federal: E  esses  assuntos  eram  relacionados  a  
promessas de vantagens indevidas?
Testemunha: Esses assuntos,  eu, particularmente,  nunca discuti  sobre  
valores,  nunca  falei  sobre  valores  com  o  Paulo  Roberto,  mas  essas  
reuniões eram pra tratar de pendências que existiam nos contratos.
Ministério Público Federal: Os contratos com a Petrobrás, ou...
Testemunha: Isso,  os  contratos  com a  Petrobrás.  No nosso  caso  eram  
algumas pendências que existiam nos nossos contratos com a Petrobrás e,  
por essa razão, a gente ia discutir com o Paulo pra pedir determinado  
apoio. Fosse pra acelerar discussão de pleitos que estavam sendo feitos,  
fossem pra acelerar providências que deveriam ter sido tomadas pela  
Petrobrás e estavam sendo morosas. Enfim, vamos dizer, determinadas  
ações que fossem por parte da diretoria dele. Para o contrato.
Ministério  Público  Federal: E  o  pagamento  da  vantagem  indevida,  
tornavam  conveniente,  então,  facilitava  essas  reuniões  com  o  Paulo  
Roberto?
Testemunha: Sim, sem dúvida, de que essa era uma questão obrigatória.  
O poder de prejudicar e de atrapalhar que um diretor da Petrobrás tem é  
muito grande. Talvez ajudar não seja tão grande quanto o de atrapalhar.
(...)”

(trechos  do  depoimento  da  testemunha  AUGUSTO  RIBEIRO  
MENDONÇA, reduzido a termo no evento 259).

Tal acordo prévio é, com pequenas variações, ponto pacífico, sendo 

confirmado tanto por YOUSSEF quanto por PAULO ROBERTO, que corroboram 

que o  acertado era  vigente  para  todos  os  contratos  que  as  empresas  cartelizadas 

obtinham perante a Diretoria de Abastecimento da Petrobras:

PAULO  ROBERTO  COSTA:“(...)  Juiz  Federal:-  O  senhor  já 
tinha  conhecimento  antes,  então,  dessa  reunião  com os 
empreiteiros,  vamos  dizer,  desse  compromisso  de 
pagamentos? Interrogado:-Sim. Nessa época,  final  de  2006 
início de 2007, quando a gente começou a ter empreendimento na  
área de abastecimento, obviamente que eu mantinha contato com 
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o Zé Janene, com o Pedro Correa e outros do Partido Progressista,  
e isso me foi dito por eles, sim. 

Juiz Federal:- Quem disse pro senhor que existia esse percentual,  
que as empreiteiras iriam efetuar esses pagamentos destinados  
a agentes políticos? Interrogado:-Deputado Zé Janene, deputado  
Pedro Correa. 

Juiz Federal:- Isso foi antes ou depois que o senhor assumiu o  
cargo de diretor de abastecimento? Interrogado:-Depois. Eu não  
tinha esse percentual antes, eu não sabia disso. 

Juiz Federal:- Quando o senhor foi indicado pelo partido, já não  
havia  um  condicionamento  nesse  sentido,  que  o  senhor  
deveria...? Interrogado:- O que eles me colocaram, inicialmente, é  
que eu deveria ajudar  o partido.  Isso foi colocado na primeira  
reunião, “ó, vamos indicá-lo, mas, obviamente que o senhor vai  
ter que ajudar o partido em algumas coisas”. Eu falei “tá bom”,  
mas eu não tinha esse percentual, não tinha noção detalhada do  
que seria essa ajuda, mas me foi dito na primeira reunião que eu  
teria que ajudá-los. 

Juiz  Federal:-  Ajudar  financeiramente?  Interrogado:-Ajudar  
financeiramente.

Juiz Federal:- Mas não foi feito um detalhamento, uma explicação  
do que ia ser isso? Interrogado:-Não, não, num primeiro momento  
não. Não foi. Esse percentual me foi dito bem depois. 

Juiz  Federal:-  O  senhor  mencionou  então,  1  %  dos  
contratos  ia  pra  área  de  abastecimento.  É  isso?  
Interrogado:-Dos contratos da área de abastecimento. 
Juiz Federal:- Da área de abastecimento. Interrogado:-Que 
a  Petrobras  tinha  contratos  na  área  de  exploração  e  
produção,  na  área  de  gás  e  energia,  em  várias  outras 
áreas.  Dos  contratos  da  área  de  abastecimento,  das 
empresas do cartel, porque, vamos dizer, dentro da área 
de abastecimento nós tínhamos centenas de contratos, e  
esses  contratos,  outras  centenas,  outros,  vamos  dizer,  
centenas  de  contratos  que  não  tinham  percentual,  não 
tinham nenhuma ajuda política nesses contratos. Eu estou 
me referindo apenas às empresas do cartel. 
Juiz Federal:- Certo. Todos os contratos das empresas do cartel  
tinham esse  percentual?  Interrogado:-Esse  valor  era  um valor  
médio, às vezes era um pouco menor, dificilmente era maior, mas  
tivemos algumas licitações que os valores foram um pouco menor,  
nem todos foram 1%. 

Juiz Federal:- Em todos eles se aplicava algum percentual ou era  
não todos, uma maioria, uma minoria? Interrogado:-Eu diria que,  
das empresas do cartel, uma maioria, das empresas do cartel.  
(…) 

Juiz  Federal:-  Mas  desses  aditivos,  por  que  as  empreiteiras  
pagavam a propina em cima deles também? Interrogado:- Porque  
eram, vamos dizer, o contrato chegou lá, 10%, 3 %, 3% de valores  
alocados, 10% do valor da empresa, pra fazer o aditivo também  
tinha que passar por todo esse processo. O gerente do contrato  
tinha  que  avaliar  e  dar  o  parecer  favorável,  tinha  que  ir  pro  
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diretor  de  serviço  aprovar,  tinha  que  ir  pra  diretoria  aprovar,  
então  tinha  todo  esse  trâmite  e  nesse  trâmite  as  empresas  
também alocavam o valor pro aditivo. 

Juiz  Federal:-  E  o  percentual  era  o  mesmo  nos  aditivos?  
Interrogado:-  Normalmente.  Não  é  regra,  podiam  ter  valores  
diferentes, mas normalmente eram. Só não posso dizer, afirmar  
com exatidão que era regra geral. 

Juiz  Federal:-  E  tinham  novas  negociações  a  partir  de  cada  
aditivo,  para  esse  comissionamento?  Interrogado:-Sim,  tinha,  
tinha negociações com a comissão da Petrobras, com relação a  
licitação... 

Juiz Federal:- Não, negociação da propina. Interrogado:-Eu não  
tenho condições de lhe afirmar isso, porque eu não participava 
desse processo, não tenho condições de lhe afirmar, mas acredito  
que sim. Era bem provável que tivesse. 

Juiz  Federal:-  Mas  o  senhor  tem  conhecimento  que  foi  pago  
também propina, percentual, em cima dos aditivos? Interrogado:-
Perfeitamente, tenho.” 

(trechos do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, consoante  
reduzido a termo no evento 725) – sem grifos no original.

ALBERTO  YOUSSEF:  “(...)  Juiz  Federal:-  Eram  contratos  
específicos  da  Petrobras  ou  havia  alguma  forma  de  seleção  
desses contratos? Interrogado:- Olha, na verdade existia um 
combinado  entre  as  empresas  que  cada  pacote  lançado 
teria um consórcio de empresas que seria vencedor e que 
esse  consórcio  pagaria  a  propina  de  1%,  tanto  para  o  
Partido Progressista quanto para o Partido dos Trabalhadores. 

Juiz  Federal:-  Qual  era  o  percentual  do  Partido  Progressista?  
Interrogado:- 1%. 

Juiz  Federal:-  E  também  o  Partido  dos  Trabalhadores?  
Interrogado:- Também o Partido dos Trabalhadores. 

Juiz Federal:- Qual era o percentual? Interrogado:- 1%. 

Juiz Federal:- Isso dos contratos da diretoria de abastecimento?  
Interrogado:- Dos contratos da diretoria de abastecimento. (…) 

Juiz Federal:- Como era essa divisão do 1%? Interrogado:- Essa 
divisão do 1% era 60% do partido, 30% do Paulo Roberto Costa,  
5% era pra mim e 5% era para o assessor, na época, do José  
Janene, que era o João Cláudio Genu. (...)” 

(trechos  do  interrogatório  de  ALBERTO  YOUSSEF, 
reduzido a termo no evento 653) – destaques nossos97

97 Aqui cabe uma pequena explicação: o 1% operado por ALBERTO YOUSSEF em favor de PAULO 
ROBERTO  COSTA se  refere  à  porcentagem  que  ele  identifica  como  destinada  ao  Partido 
Progressista.  O próprio PAULO ROBERTO é  claro  ao  afirmar  que  o  1% acordados  por  ele  e 
YOUSSEF  com  os  empreiteiros  era  em  parte  destinado  ao  Partido  Progressista,  que  o  havia 
“apadrinhado”  para  assumir  a  diretoria  de  abastecimento.  Os  demais  percentuais,  destinados  a 
outros  partidos  e  operacionalizados  por  outras  diretorias  (notadamente  a  de  serviços),  não 
constituem objeto da presente demanda em relação aos atos de corrupção.
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Como referido por  AUGUSTO, esse percentual  parametrizado de 

valor da propina era majorado em relação aos aditivos, sendo que, conforme deixou 

claro YOUSSEF, podia atingir 5 % do valor do aditivo:

“(...)  Juiz  Federal:-  Tinha  percentual  também  em  cima  dos  
aditivos? Interrogado:- Sim. Juiz Federal:-  E o percentual era o  
mesmo? Interrogado:- Normalmente era 2 a 5%. Juiz Federal:- 2 a  
5%? Interrogado:- Sim. (...)” 

(trecho  do  interrogatório  de  ALBERTO  YOUSSEF,  reduzido  a  
termo no evento 653).

Assim,  comprovado,  além  de  qualquer  dúvida  razoável,  que, 

mediante prévio acordo, em todos os contratos e aditivos celebrados pelas empresas 

cartelizadas com a diretoria de Abastecimento da Petrobras, seria paga propina tendo 

como base de referência os percentuais entre 1% a 5%, com o que o então diretor 

PAULO  ROBERTO  se  comprometia  a  tomar  todas  as  medidas  pertinentes  ao 

atendimento dos interesses das cartelizadas.

Fase 2: Em um segundo momento, imediatamente antes e durante o 

início  dos  procedimentos  licitatórios  da  estatal,  o  compromisso  anteriormente 

assumido era confirmado entre os agentes envolvidos.

Os representantes das empresas cartelizadas definiam qual(is) delas 

seria(m) a(s) vencedora(s) de determinado certame e contatavam os funcionários da 

Petrobras corrompidos, diretamente ou por intermédio de operadores, para informar a 

decisão tomada pelo cartel  e concretizar as promessas de vantagens indevidas que 

seriam  repassadas  aos  referidos  funcionários  caso  tal(is)  empresa(s)  elegida(s) 

efetivamente  se  sagrasse(m)  vencedora(s).  Tais  promessas  eram  concretizadas 

mediante  negociações  em  que  se  definiam  os  valores  a  serem  efetivamente 

ofertados/prometidos para cada contratação.

Os funcionários da Petrobras corrompidos, ajustados entre si e com 

o cartel, aceitavam então as vantagens indevidas oferecidas e passavam a tomar as 

correspondentes  atitudes  funcionais  cabíveis  no  interesse  do  cartel,  omitindo-se 
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quando  à  existência  do  “Clube”  de  empreiteiras  e  determinando  as  providências 

eventualmente necessárias ao seu melhor funcionamento para o caso específico.

A  existência  de  tais  negociações  é  referida  não  apenas  por 

YOUSSEF  e  PAULO  ROBERTO,  mas  também  pela  testemunha  Julio  Gerin  de 

Almeida Camargo, com referência expressa à participação direta do então diretor da 

Petrobras:

“(...)
Ministério Público Federal:- Você tem ciência de pagamento e vantagens  
devidas no âmbito da Petrobras para os diretores?
Depoente:- Sim tenho, tenho ciência na área de engenharia e na área de  
abastecimento.
Ministério Público Federal:- Pode esclarecer, por favor?
Depoente:- Havia uma regra do jogo é onde é,  havia a cada contrato  
discutido  e  negociado  é  uma  participação  da  engenharia  valores  
aproximados de um por cento e na área de abastecimento em valores  
aproximados de um por cento. É essa, esses valores eram flexíveis não  
eram  exatamente  esses  valores  e  muitas  vezes  eram  negociadas  por  
valores abaixo desse. Eu pessoalmente nunca me comprometi com valores  
superiores a esse um por cento.
Ministério  Público  Federal:-  E  com  quem  é  que  se  tratava  isso  na  
Petrobras?
Depoente:- Na área de engenharia com doutor Renato Duque, doutor  
Pedro  Barusco.  Na  área  de  abastecimento  o  doutor  Paulo  Roberto  
Costa. Essa era as três pessoas.
Ministério  Público  Federal:-  É  com Paulo  Roberto  Costa  como que  
eram feitos esses pagamentos?
Depoente:- É operacionalizado através do senhor Alberto Youssef é que  
vinha é, que trabalhava com o senhor Janene é, e fazia toda a operação  
é de pagamento. E depois com o falecimento do deputado Janene é o  
doutor Paulo indicava o Youssef para, para que contactasse com a gente  
e nós fazíamos junto com ele a operacionalização do pagamento.
Ministério Público Federal:- E de concreto como que era feito?
Depoente:- De  concreto  tinha-se  um valor  a  ser  pago  eram dadas  às  
vezes contas. É no caso doutor Paulo Roberto sempre contas no exterior.  
É  essas  contas  é  a  titularidade  salvo  equívoco  eram  do  seu  Alberto  
Youssef aonde eram depositadas e é ato seguinte eu não sei como, como  
era feito o procedimento desse, dessa operacionalização.
(...)”
(Trecho  do  depoimento  testemunhal  de  JULIO,  reduzido  a  
termo no evento 259) – grifos nossos.

No caso  dos  contratos  atrelados  à  diretoria  de  abastecimento,  as 

discussões  dessa  fase  eram feitas  entre  os  empreiteiros,  por  um lado,  e  PAULO 

ROBERTO e YOUSSEF por outro, como deixou claro o operador financeiro:
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“(...)  Juiz  Federal:-  O  senhor  participou  de  alguma  reunião?  
Interrogado:-  Eu cheguei a participar de várias reuniões com o  
seu José, com algumas empresas, e também com o doutor Paulo  
Roberto junto. 

Juiz Federal:- Mas e esse combinado foi relatado, vamos dizer,  
esse combinado entre as empresas foi relatado nessa reunião?  
Interrogado:- Sempre era relatado. 

Juiz  Federal:-  Quantas  reuniões  dessas  o  senhor  teria  
participado  com  o  José  Janene  e  com  o  Paulo  Costa,  
aproximadamente?  Interrogado:-  Olha,  a  partir  de...  Final  de  
2005, 2006, eu devo ter  participado de praticamente todas as  
reuniões que tiveram entre as empresas, o deputado e o doutor  
Paulo Roberto. 

Juiz Federal:- E essas todas reuniões é o que? Uma dezena, mais  
de uma dezena? Interrogado:- Mais de uma dezena. 

Juiz Federal:- E essas reuniões participavam várias empreiteiras  
juntas em cada reunião ou era normalmente uma reunião com 
cada empreiteira?  Interrogado:-  Normalmente  era uma reunião  
com cada empreiteira. 

Juiz Federal:- Essa questão desse percentual era um percentual  
fixo  em cima  do  contrato?  Interrogado:-  Não  necessariamente,  
porque muitas empresas diziam que tinham ganho essa licitação  
num certo preço e que não teriam condições de pagar na verdade  
1%,  então  não  era,  assim,  de  regra  o  1%;  normalmente  se  
combinava. 

Juiz  Federal:-  E  toda  reunião  havia  essa  negociação, 
vamos dizer, da propina ser paga, em toda essa reunião,  
ou tinha mais ou menos já geral, estabelecida, que sempre  
ia  ter  que  pagar  propina,  como é  que  isso  funcionava? 
Interrogado:- Na verdade isso era uma coisa sistêmica; a 
partir do momento que a empresa ganhava o pacote pra 
fazer  a  obra  ela  já  sabia  que  teria  que  participar  da  
propina. Logo em seguida, de ganho a licitação às vezes  
ela  era  procurada pelo  deputado ou  pelo  próprio  Paulo  
Roberto pra que pudesse sentar e negociar. (…) 

Juiz  Federal:-  Depois  que  o  senhor  Janene  ficou  adoecido  ou  
incapacitado,  essas  reuniões  prosseguiram  mesmo  assim?  
Interrogado:-  Essas  reuniões  continuaram,  prosseguiram,  e  eu 
passei  a  marcar  as  reuniões  com  os  empreiteiros  e  o  Paulo  
Roberto Costa sempre participou. 

Juiz  Federal:-  Nessas  reuniões  era  o  senhor,  o  senhor  Paulo  
Roberto Costa e os empreiteiros? Interrogado:- E o Genu também 
participava. 

Juiz  Federal:-  Até  quando  foram  essas  reuniões  
aproximadamente?  Interrogado:-  Até  quando  ele  saiu  da 
companhia.(...) 

(trechos  do  interrogatório  de  ALBERTO  YOUSSEF,  reduzido  a  
termo no evento 653) – grifos nossos.”
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O próprio ex-diretor, apesar de num primeiro momento afirmar que 

não participava das reuniões para discussões de percentuais de propina, acabou por 

assumir, ao final, que tomou assento em reuniões com essa finalidade:

“Juiz  Federal:-  Certo,  mas  daí  havia  uma  rodada  de  negociação  desse  
comissionamento em cada contrato? Interrogado:-Se houvesse uma redução,  
como lhe falei aí, a empresa deu 10%, fechou em 10%, não tinha negociação,  
já era 1%. Se a empresa fechou em 9%, aí podia ter uma redução sim. (…) 

Juiz Federal:- E isso então em cada contrato havia uma, vamos dizer, sentava  
na  mesa  novamente  ou  eventualmente  não,  porque  ficava  no  percentual?  
Interrogado:-Perfeitamente. Dependendo do percentual fechado no contrato.  
(…) 

Juiz  Federal:-  Essas,  só  pra  deixar  claro,  o  senhor  já  mencionou,  mas  o  
senhor chegou a participar, por exemplo, de reunião posterior a esse encontro  
que o senhor mencionou, qual foi discutido especificamente percentuais dessa  
comissão, dessa propina? Interrogado:-Com as empresas? 

Juiz  Federal:-  Isso.  Interrogado:-Sim.  Participei  de  algumas  reuniões  que  
eram capitaneadas pelos Zé Janene em São Paulo, ele chamava as empresas  
lá, às vezes pra falar perspectivas futuras e às vezes pra cobrar junto comigo,  
mas cobrar algumas pendências de pagamento. 

Juiz  Federal:-  E quantas  reuniões,  aproximadamente,  o  senhor participou,  
aproximadamente? Interrogado:-Talvez umas 15, 10, 15 reuniões. (…) 

Ministério Público Federal:- O senhor mencionou reuniões com o senhor José  
Janene em que estavam presentes pessoas das diversas empresas. Correto?  
Interrogado:-Correto. 

Ministério  Público  Federal:-  O  senhor  mencionou  que  foram mais  de  10  
reuniões,  qual que era o objeto dessas reuniões? Em quantas delas ou em  
alguma delas houve menção expressa a pagamentos ilícitos? O senhor chegou  
a mencionar que em algumas houve cobranças.  Eu gostaria que o senhor  
detalhasse um pouco melhor essas reuniões.  Interrogado:- Na realidade, o  
que eu me lembro, que algumas reuniões dessas forem há 7 anos atrás, 8 anos  
atrás,  eu  não  vou  me  lembrar  de  detalhamento  aqui,  que  é  impossível  
conseguir me lembrar de tanta coisa, mas o que eu me lembro é que o foco  
grande  dessas  reuniões  ou  eram  pra  novos  projetos,  previsão  de  novos  
projetos, então novas entradas que poderiam ocorrer, e principalmente, que  
eu me lembro,  principalmente era cobranças de atrasados, onde o Janene  
tinha  essa  atuação  muito  forte.  Então  era  mais  cobranças  de  atrasados,  
possivelmente  em  algumas  dessas  reuniões  ocorriam  discussões  sobre  
percentuais né, mas agora precisar se foram 10, 15, eu não tenho condição  
aqui de exatidão em relação a isso,  mas os principais pontos: atrasados,  
percentuais algumas vezes,  poucas, mas houve algumas vezes que eu me  
lembro, e previsão de futuro. 

Ministério Público Federal:- Ou seja, na maior parte dessas reuniões foi  
explícita  a questão das propinas,  ainda que seja através  da cobrança de  
atrasados? Interrogado:-Sim, sim, correto. (...)” 

(trechos do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no  
evento 725).
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Tais reuniões para discussão e fixação de percentual definitivo de 

propina ocorriam não apenas em relação aos contratos originais, mas também para 

cada  um dos  aditivos,  como já  mencionado.  Nesse  sentido,  elucidativo  trecho  do 

interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, no qual menciona reunião específica para 

discutir  percentuais  de  propina  em  relação  a  aditivo  celebrado  pela  cartelizada 

Mendes Júnior:

“(...) Juiz Federal:- Depois aqui consta o contrato Mendes Junior Trading,  
realização de obras do terminal aquaviário de Barro do Riacho, em Aracruz,  
Espírito  Santo,  isso  em 2007.  O  senhor  se  recorda  se  nesse  caso  houve?  
Interrogado:- Me recordo,  inclusive teve aditivos nessa obra e eu marquei  
reunião com o Paulo Roberto Costa pra que pudesse ajudar...  Se não me  
engano quem participou foi o engenheiro Rogério, se eu não me engano, da  
Mendes, e depois uma outra reunião teve também com o Sergio Mendes e o  
Paulo Roberto Costa. 

Juiz  Federal:-  E  nessas  reuniões  era  pra  discutir  também  propina?  
Interrogado:- Sim. (...)” 

(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento  
653).

Tratando-se  de  contratos  de  elevados  valores  celebrados  com 

consórcios,  é  evidente  que  todas  as  empresas  que  o  integram  participam  das 

respectivas  negociações  na  medida  de  sua  cota  de  participação.  Absolutamente 

falacioso pretender fazer crer que discussões de tal relevo se dessem somente com a 

empresa  líder,  ainda  mais  quando  todas  compunham  o  cartel  e  sabiam  do 

funcionamento sistemático da corrupção para acobertamento do cartel.

Evidentemente,  essa  participação  das  consorciadas  na  medida  de 

suas  cotas  se  dava  também  nas  atividades  ilícitas  vinculadas  aos  respectivos 

consórcios, consoante deixou bem claro o réu ALBERTO YOUSSEF98 ao afirmar 

que  as  negociações  referentes  às  vantagens  indevidas  em  virtude  dos  contratos 

assinados pela CONEST na RNEST foram negociadas tanto com representante da 

empresa ODEBRECHT e da empresa OAS.

Fase  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 
98 Termo de transcrição do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF no evento  653.
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escolhida,  mediante  o  efetivo  início  das  obras  e  começo  dos 

pagamentos pela PETROBRAS.

Nesse momento,  iniciava-se  o  trâmite  dos operadores 

para que fosse realizado o pagamento das vantagens indevidas.  Na 

Diretoria  de  Abastecimento,  era  YOUSSEF  o  operador  responsável 

pelo  pagamento  de  propinas  a  PAULO  ROBERTO,  sendo  os 

pagamentos efetuados de diversos modos, incluindo recebimento em 

espécie, remessas ao exterior e operações de lavagem de dinheiro, cuja 

comprovação  é  referida  em  capítulo  a  parte.  Tal  fato  não  só  foi 

expressamente  reconhecido  por  PAULO  ROBERTO  (evento  725)  e 

YOUSSEF (evento 653), como também referido pela testemunha Julio 

Gerin de Almeida Camargo:

“(...)
Ministério  Público  Federal:-  É  com  Paulo  Roberto  Costa  como que  
eram feitos esses pagamentos?
Depoente:- É operacionalizado através do senhor Alberto Youssef é que  
vinha é, que trabalhava com o senhor Janene é, e fazia toda a operação  
é de pagamento. E depois com o falecimento do deputado Janene é o  
doutor Paulo indicava o Youssef para, para que contactasse com a gente  
e nós fazíamos junto com ele a operacionalização do pagamento.
Ministério Público Federal:- E de concreto como que era feito?
Depoente:- De concreto tinha-se  um valor  a ser  pago eram dadas às  
vezes contas. É no caso doutor Paulo Roberto sempre contas no exterior.  
É  essas  contas  é  a  titularidade  salvo  equívoco  eram  do  seu  Alberto  
Youssef aonde eram depositadas e é ato seguinte eu não sei como, como  
era feito o procedimento desse, dessa operacionalização.
Ministério  Público  Federal:-  Você  já  operacionalizou  por  mesmas  
empresas GFD, MO consultoria, Empreiteira Rigidez?
Depoente:- Sim operacionalizei através da empresa GFD, uma operação  
descrita no meu depoimento numa operação que comtemplou as Sondas e  
Perfuração e é onde foi, onde eu utilizei a empresa GFD é para, para que  
fosse feito os pagamentos. As outras empresas não utilizei. 
Ministério Público Federal:- É, os valores que da vantagem devida você  
acertava com Paulo Roberto Costa ou com Alberto Youssef?
Depoente:- Com Alberto Youssef. O Paulo indicava é, havia uma tratativa  
com, com o Paulo sobre os valores que deveriam ser pagos e ato seguinte,  
eu conversava com, com Alberto sobre como operacionalizaríamos esse  
pagamento.(...)”
(trechos  do  depoimento  testemunhal  de  JULIO  GERIN  DE  ALMEIDA  
CAMARGO, reduzido a termo no evento 259).

Sem  prejuízo  de  tais  recebimentos  por  meio  de 

operações  de  lavagem de  ativos  configurarem delitos  autônomos,  é 
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fato que constituem prova irrefutável do pagamento dos crimes das 

vantagens indevidas denunciadas e, consequentemente, demonstram 

de  maneira  documental  os  crimes  de  corrupção  perpetrados. As 

operações  de  transferências  bancárias,  com  suporte  em  contratos 

falsos, serão demonstradas a seguir.

Nesse  sentido,  tanto  PAULO  ROBERTO  quanto  YOUSSEF 

afirmam de forma categórica que, recebidos os valores, parte deles era destinado ao 

Partido Progressista e parte aos próprios denunciados, com o que demonstrado que 

negociavam e recebiam a vantagem tanto “para si” quanto para “outrem”.

Demonstrado  assim  o  esquema  geral  de  corrupção  denunciado, 

passa-se à comprovação de seu funcionamento nos casos específicos denunciados nos 

autos.

4.2.3. Dos atos de corrupção denunciados nos 
autos – materialidade e autoria

No  caso  específico  dos  autos,  seguindo  o  esquema  geral  de 

corrupção antes demonstrado, definido pelo cartel que a ENGEVIX seria a vencedora 

de uma determinada licitação,  os respectivos representantes,  GERSON ALMADA, 

CARLOS  ALBERO  e  LUIZ  ROBERTO, negociavam  com  PAULO  ROBERTO, 

diretamente ou por intermédio do operador YOUSSEF, não só o efetivo percentual da 

propina no caso concreto (dentro dos valores de referência previamente acordados), 

mas  também  as  condições  e  formas  de  pagamento.  O  mesmo  procedimento  era 

adotado também nas fases referentes à aprovação de cada aditivo contratual.

Nessa linha,  a inicial  referiu o acerto de propina em 8 contratos 

celebrados entre as empresas do grupo ENGEVIX e a Diretoria de Abastecimento da 

Petrobras, a saber: os contratos nº 0800.0034522.07.2, 0800.0030725.07.2 referentes à 

refinaria  REPAR,  em  Araucária/PR;  os  contratos  nº  8500.0000037.09.299 e 
99 A existência  de  numeração  diversa  para  uma  mesmo  contrato  deve-se,  segundo  informações 

prestadas pela PETROBRAS, à “migração dos contratos que eram da RNEST (originalmente) e que 
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0800.0049742.09.2, referentes à refinaria RNEST; o contrato nº 0800.0044602.08.2 

referente à Refinaria Landulpho Alves – RLAM; o contrato nº 0800.0051044.09.2 

referente à Refinaria Presidente Bernardes; o contrato nº 0800.0051917.09.2 referente 

à  Refinaria  de  Paulínea;  o  contrato  nº  0800.0056801.10.2,  referente  a  obras  no 

COMPERJ e o contrato nº 0800.0063220.10.2 referente à Refinaria Gabriel Passos.

  

Não bastassem as planilhas com dados das negociações fornecidas 

diretamente  pela  Petrobras100,constam também todos  os  instrumentos  contratuais  e 

aditivos101,  corroborando  datas,  valores  e  objetos  e,  consequentemente,  o  valor 

mínimo das propinas acordadas, considerada a margem referencial de 1%.

Absolutamente  demonstrada,  assim,  a  existência  dos  8  contratos, 

bem como de 21 aditivos referidos na inicial, excetuando-se o aditivo de 15/03/2012 

dos contratos 8500.0000037.09.2 e 0800.0049742.09.2 e o aditivo de 04/11/2010 dos 

contratos 0800.0056801.10.2 e 6810.0000074.10.2, que embora constem na denúncia, 

não devem ser considerados para fins de imputação criminal, conforme será melhor 

explicitado no momento da individualização das condutas. 

Deve-se observar que todos os contratos e aditivos referidos foram 

firmados  no  período  em  que  PAULO  ROBERTO  ocupava  a  diretoria  de 

Abastecimento  da  Petrobras.  É  certo  que  em  todos  eles  houve  acordo  para 

recebimento de propina na porcentagem mínima de 1%, conforme corroborado de 

forma categórica por PAULO ROBERTO:

“(...)  Juiz  Federal:- Consta  na  ação  penal  também,  dentro  dos  fatos  
objeto da acusação uma referência aqui à obra na REPAR, do Consórcio  
Skanka, Engevix e URE, não, Consórcio Skanka e Engevix, para obras da  
REPAR.  O  senhor  se  recorda  se  houve  pagamento  de  propina  nesse  
contrato?Interrogado:- Como  era  empresa  do  cartel,  sim. Agora  eu  não 
tenho,  Excelência,  detalhamento  de,  vamos  dizer,  porque  esse  
acompanhamento eu não fazia, mas como era empresa do cartel eu imagino  
que sim.
Juiz Federal:- A Skanka também participava do cartel?
Interrogado:- Participava.

passaram para a ENG-AB (Engenharia de Abastecimento)”.
100Evento 1, TAB7, INF34 e CONTR37.
101Evento 282. Petição PETROBRAS informando o depósito em Secretaria de duas mídias, contendo 

todos os contratos e aditivos celebrados com a ENGEVIX ENGENHARIA S/A.
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Juiz Federal:- Nessas obras da REPAR o senhor tem conhecimento que teve  
pagamento de vantagem indevida, de propina?
Interrogado:- Como era empresa do cartel tudo leva a crer que sim. Eu não,  
esse controle eu nunca tive, eu não tinha esse controle.
Juiz Federal:- Quem tinha esse controle?
Interrogado:- Alberto Youssef.
Juiz Federal:- Tanto que quando eu saí da companhia, como eu já mencionei  
para o senhor aí, o fechamento de contas foi feito, foi feito junto com ele  
porque eu não tinha esses valores.
Juiz Federal:- Depois  consta aqui a  referência do Consórcio RNEST para  
edificações  na refinaria  Abreu  Lima,  esse  Consórcio  aí  também composto  
pela,  integrado  pela  Engevix.  O  senhor  tem  conhecimento  se  nesse,  em  
particular, houve pagamento de propina? Edificações.
Interrogado:- Resposta,  resposta igual  a  anterior.  Creio que sim,  mas não  
tenho confirmação porque quem tinha esse controle era o Alberto.
Juiz Federal:- Na refinaria Landulpho Alves, RLAM, consta aqui também...
Interrogado:- Provavelmente.
Juiz Federal:- Há referência nesse processo, a Engevix formou o Consórcio  
Integração em conjunto com a Queiroz Galvão.
Interrogado:- Queiroz Galvão era uma participante efetiva do cartel então  
deve ter ocorrido.
Juiz Federal:- Pois também contrato integradora URC, Engevix, Niplan, NM,  
refinaria Presidente Bernardes. O senhor sabe me dizer se nesse caso houve  
pagamento?
Interrogado:- Provavelmente sim, mas o Alberto pode confirmar.
Juiz Federal:- Depois refinaria de Paulina também na REPLAN, contrato  
da  Engevix.  Tem  algum  desses  contratos  das  empresas  do  cartel  que  o  
senhor se recorda que não houve pagamento de propina?
Interrogado:- Não me recordo que não houvesse pagamento das empresas  
do cartel.
Juiz  Federal:- Depois  aqui  também  REGAP,  refinaria  Gabriel  Passos,  da  
Engevix.  Construção  do  Off-site  Diesel  da  refinaria  Gabriel  Passos,  em  
Minas Gerais, da diretoria de abastecimento.
Interrogado:- Provavelmente sim.
Juiz Federal:- Isso era generalizado, em todos os contratos mesmo?
Interrogado:- Das empresas do cartel sim.
(...)”

(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO, reduzido a termo 
no evento 725).

YOUSSEF  detalha  o  acordo  e  recebimento  de  propina  no 

contrato referente à RNEST e RPBC:

“(...)
Juiz Federal:- Da Rnest, edificações pra obras na refinaria Abreu e Lima,  
da Engevix?
Interrogado:- Sim, tem contratos com a MO e com a Rigidez,  se não me  
engano.
Juiz Federal:- Esse teve propina? Acho que o senhor já adiantou.
Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- Foi de 1%?
Interrogado:- Foi de 1%.
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Juiz Federal:- O senhor participou da negociação?
Interrogado:- Participei.
(…)
Juiz Federal:- Depois tem “consórcio integradora” URC, Engevix, Niplan,  
NM, pra refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão.
Interrogado:- Essa sim, essa sim.
Juiz Federal:- Aqui era um consórcio. O senhor tratou só com a Engevix?
Interrogado:- Tratei diretamente com a Engevix, com o doutor Gerson.
Juiz Federal:- Com as outras empresas não?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:- Foi 1% aqui?
Interrogado:- Foi 1%.
(...)”
(trecho  do  interrogatório  de  ALBERTO  YOUSSEF,  reduzido  a  
termo no evento  653).

Ainda, a título exemplificativo, vale destacar trecho do depoimento 

de ALBERTO YOUSSEF, em que ele explica como se deu a negociação de propina 

no contrato da RNEST em consórcio integrado pela empresa OAS, denunciada em 

autos conexos:

“(...)  Juiz Federal:- Depois consta aqui contrato na Rnest,  
Refinaria  Abreu  e  Lima,  Rnest,  Conest,  integrado  pela 
empreiteira OAS. Interrogado:- Este contrato sim, eu tratei. 
Juiz Federal:- Com quem o senhor negociou esse contrato? 
Interrogado:- Márcio Faria da Odebrecht e  Agenor Ribeiro 
da OAS. 
Juiz  Federal:- O  senhor  participou  de  reuniões  que  eles 
estavam juntos? Interrogado:- Os dois juntos. 
Juiz  Federal:- E  quanto  que  foi  o  combinado  nesse 
contrato?  Interrogado:- Na  verdade  esse  contrato,  se  eu 
não me engano, é contrato dos pacotes da Rnest que era  
1%, mas que parte disso foi destinado à campanha do Eduardo  
Campos,  ao  governo do Estado,  isso dito  pelo  Márcio  Faria,  e  
para  o  Paulo  Roberto  Costa;  e  eu  até  menciono  no  meu  
depoimento  essa  discussão  que  teve  na  casa  do  doutor  José  
Janene  a  respeito  dos  valores.  E  o  restante  dos  valores  foi  
tratado com o Agenor e com Márcio Faria, e o recebimento, parte  
foi feito pela Odebrecht o pagamento, em contas lá fora e dinheiro 
aqui  no  Brasil,  entregues  no  meu  escritório,  e  parte  foi  feito  
diretamente com emissões de notas das empresas do Waldomiro  
diretamente ao consórcio Conest. 

Juiz  Federal:- A  Odebrecht  pagou  lá  fora  e  o  consórcio  pagou  
aqui, a OAS também pagou... Interrogado:- A OAS pagou através 
do consórcio. 

Juiz Federal:- Do consórcio? Interrogado:- Foi emissão de notas. A 
Odebrecht pagou lá fora e pagou aqui em dinheiro efetivo. 
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Juiz  Federal:- Aqui  na  verdade  são  dois  contratos  do...  
Interrogado:- Somando  os  dois  contratos  seria  40  e  poucos  
milhões e acabou virando, se eu não me engano, 20 milhões ou  
25 milhões, alguma coisa nesse sentido. 

Juiz  Federal:- Contrato  para  implantação  da  UHDT,  UGH  e 
depois um outro contrato da UDA. Interrogado:- É que somando 
os dois contratos dá 4 bi e pouco. (...)”

(trecho  do  interrogatório  de  ALBERTO  YOUSSEF,  reduzido  a  
termo no evento  622).

De forma convergente, vale mencionar as declarações de GERSON 

ALMADA:

“(...) Juiz Federal: - Nesse caso por exemplo da URC, consórcio aqui Enge-
vix Niplan, é isso?
Interrogado:-NM.
Juiz  Federal: -  NM.  Como funcionava esse  pagamento  desse  percentual,  
cada uma pagava uma parte?
Interrogado:-Nesse caso o consórcio pagava.
Juiz Federal: - O consórcio pagava?
Interrogado:-O consórcio pagava, sempre que possível, o pagamento era fei-
to pelo consórcio. Quer dizer, nós sempre, dentro da empresa não procura-
mos ter nem caixa dois, nem pagamentos fora, porque é uma característica,  
então por isso que sempre é feito dentro da unidade que tem o centro de cus-
to.(...)”
(trecho do interrogatório de GERSON ALMADA, reduzido a termo no evento  
473).

Dos  trechos  extraídos  conclui-se  com  clareza  que  não  somente 

houve  o  acordo  e  pagamento  de  propina  em  relação  a  este  contrato  acima 

mencionado, como também que os valores ilícitos foram rateados entre as empresas 

consorciadas, nos termos afirmados pela exordial.

Como refere YOUSSEF, as tratativas para a definição da propina 

foram realizadas sobretudo com  GERSON, demonstrando, de maneira inequívoca, a 

autoria deste denunciado. 

- GERSON ALMADA
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Lembre-se, ademais, como já referido no capítulo 3.2, que sobejam 

provas da participação direta de GERSON no cartel  das empresas  de engenharia, 

sendo que a  corrupção dos agentes públicos foi decorrência natural dessa atuação 

cartelizada.

Como  já  referido,  GERSON  atuava  de  forma  proativa  nas 

negociações com ALBERTO YOUSSEF, não deixando de deliberar, no entanto, sobre 

o acerto das propinas com os  dirigentes da empresa CARLOS ALBERO e LUIZ 

ROBERTO PEREIRA, sendo que todos eles tinham pleno domínio sobre os fatos. 

Nesse sentido, tanto GERSON quanto CARLOS ALBERO e LUIZ 

ROBERTO  PEREIRA tinham  plena  consciência  e  domínio  sobre  as  ofertas  de 

vantagens indevidas ao ex-diretor da petrolífera, consoante se demonstrou acima ao 

tratar da organização criminosa.

A prática dos atos de ofertada de vantagem ilícita com relação  a 

GERSON ALMADA se mostra clarividente a partir das provas angariadas aos autos. 

Consoante  exposto  no  tópico  da  organização  criminosa,  GERSON  tinha  um 

relacionamento muito próximo a YOUSSEF102, tendo, ainda, por vezes, tratado com 

PAULO ROBERTO COSTA103 sobre o acerto da vantagem indevida.

Além disso, em seu interrogatório, GERSON ALMADA corrobora 

a relação de proximidade existente entre ele e YOUSSEF e confirma o pagamento de 

valor indevidos a PAULO ROBERTO COSTA (termo de transcrição 473):

“(...)
Juiz Federal: -  Mas senhor Gerson, voltando ali  ao Paulo Costa,  pra nós  
tentarmos  ser  aqui  bastante  diretos.  O  Ministério  Público  afirma  que  a  
Engevix,  dirigida  pelo  senhor,  pagou valores  indevidos  ao  Paulo  Roberto  
Costa. O senhor pode me explicar se isso aconteceu mesmo e se aconteceu,  
como foi?
Interrogado:-Sim. Nós  pagamos  no  ano  de  2014  valores  ao  engenheiro  
Paulo  Roberto  Costa.  Isso  daí  veio  por  um  pedido  do  senhor  Alberto  
Youssef, que ele trabalhava pra nós como broker, como lobista, nas, todas as  
contratações da área que envolvia a diretoria do Engenheiro Paulo Roberto  

102Conforme interrogatório judicial acostado no evento 653.
103Conforme interrogatório judicial acostado no evento 725.
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Costa, e nessa fase ele falou: “o engenheiro Paulo Roberto saiu, e a gente  
tem um valor devido ainda, gostaria que você fizesse o pagamento pra ele”,  
e foi feito.
Juiz Federal: - Pra ficar um pouco mais claro quando, o senhor mencionou o  
senhor Alberto Youssef, quando começou o seu relacionamento ou da Engevix  
com o senhor Alberto Youssef?
Interrogado:-Começou por  volta  do  ano de  2007,  2008.  Eu o conheci  no  
escritório  do  deputado  Janene.  Naquela  época  o  deputado  Janene  me  
convidou pra um café da manhã, no qual estava ele, estava o Genu, que e um  
outro assistente dele.
Juiz Federal: - João Cláudio Genu?
Interrogado:-Cláudio Genu, João Cláudio Genu, que era um outro assistente  
dele. Os dois estavam presentes, e a primeira ideia dele naquele momento,  
seria vender pra Engevix uma qualificação, um cadastro pra nós entrarmos  
dentro  do  cadastro  da  Petrobras.  Eu  agradeci,  falei:  “olha  deputado  a  
Engevix já está no cadastro, quer dizer, esse trabalho que o senhor gostaria  
de  fazer,  todo  o  programa  que  vem  pela  frente  nós  já  estamos  aptos  a  
participar”.  “Então  tá  bom,  quando  vocês  ganharem  alguma  coisa,  eu  
gostaria de voltar a conversar com você.” “Estou totalmente às ordens”. Foi  
nessa época que eu conheci o Alberto Youssef, apesar que presença pequena.  
Era mais o deputado Janene que falava.
Juiz Federal: - Mas e, quando que ele começou ou quando que houve esse  
papel de broker, de lobista que o senhor mencionou a pouco. O senhor pode  
me explicar como foi o desenvolvimento desse relacionamento?
Interrogado:-Exatamente.  Que depois o Alberto Youssef,  em dois contratos  
ele atuou bastante forte comigo, que foi o caso da URC e da RNEST. Após  
ganho vieram..., vieram fazer essa oferta de mesmo trabalho que eu tinha na  
Diretoria de Serviços com a Diretoria de Abastecimento.
Juiz Federal: - Só esses dois contratos que o senhor Alberto Youssef atuou?
Interrogado:-Sim, pra mim sim.
Juiz Federal: -  E, o quê que foi  combinado com o senhor Alberto Youssef  
nesses dois contratos?
Interrogado:-Também comissões referentes ao contrato de, em torno a um por  
cento.
Juiz Federal: - E esse dinheiro ficava com quem?
Interrogado:-Esse dinheiro, hoje a gente sabe pra onde vai.
Juiz Federal: - Tá, mas naquela época o que o senhor Alberto Youssef disse?
Interrogado:-Era  pra  ele  trabalhar  em  função  do  partido.  Sempre  ele  
colocava a função partidária muito forte.
Juiz Federal: - Qual partido?
Interrogado:-Partido Popular, PP, basicamente.
(…)”.

-CARLOS ALBERO

Como já se disse também no capítulo 3.2., há provas suficientes de 

que  CARLOS ALBERO, na  condição de  diretor  da  área  industrial  da  ENGEVIX 

também praticou os crimes de corrupção narrados na denúncia.
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Isto  porque,  coordenando áreas  específicas  dentro  da ENGEVIX, 

CARLOS ALBERO acertava a melhor forma de efetivar o pagamento da propina, 

celebrando  contratos  de  prestação  de  serviços  com  as  empresas  de  fachada  de 

YOUSSEF, fato que confirma, portanto, sua participação direta nos atos criminosos. 

Reforçam  tal  fato,  consoante  exposto  acima,  os  depoimentos 

prestados por ALBERTO YOUSSEF (653) e WALDOMIRO DE OLIVEIRA (725), 

tendo  o  último  esclarecido  que  CARLOS  ALBERO negociava  com  ALBERTO 

YOUSSEF os termos dos contratos fictícios:

-Alberto Youssef
“(...) 
Juiz  Federal:- Consta  ainda  nesse  processo,  entre  os  acusados,  Carlos  
Eduardo Strauch Albero. O senhor chegou a conversar com essa pessoa?  
Seria diretor técnico da Engevix.
Interrogado:- Eu  cheguei  a  cobrar  ele  algumas  vezes  a  respeito  dos  
contratos. Na verdade, o doutor Gerson me pediu que procurasse ele pra  
que pudesse fazer o contrato.
Juiz Federal:- E o senhor tratou diretamente com ele, pessoalmente?
Interrogado:- Estive pessoalmente com ele uma ou duas vezes.
Juiz  Federal:- E  ele  tinha  conhecimento  de  que  os  valores  eram  pra  
repasse, pra propina?
Interrogado:- Sim.
(...)”

(trechos  do  interrogatório  de  ALBERTO  YOUSSEF,  reduzido  a  termo  no  
evento 653) – grifos nossos.

-Waldomiro de Oliveira
“(...) 
Juiz Federal:- Esse contrato do Consórcio Integrador URC, consta como  
assinante,  pela  integradora,  Carlos  Eduardo  Strauch  Albero.  O  senhor  
chegou a conhecê-lo?
Interrogado:-Eu conheci.
Juiz Federal:- Oi?
Interrogado:-Conheci. Conheci sim, porque eu entregava o... ou entregava  
nota ou o contrato para ele.
Juiz Federal:- Esse contrato em particular o senhor entregou pra ele ou o  
senhor recebeu dele?
Interrogado:-Não, não. Primeiro ele fez contrato, eu assinei, depois devolvi  
pra ele.
Juiz Federal:- Foi feito, o senhor pode me descrever como isso aconteceu?  
O senhor foi até lá e...
Interrogado:- Fui até lá.
Juiz Federal:- O contrato tava pronto ou foi feito na hora?
Interrogado:-Não, não, tava pronto.
Juiz Federal:- Ele pediu para o senhor assinar?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- Era essa pessoa mesmo, o Carlos Albero?
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Interrogado:-É.
Juiz Federal:- E ele explicou alguma coisa para o senhor desse contrato  
ou não?
Interrogado:-Não, não, não. Era de relacionamento com Alberto Youssef,  
que eram coisas que eu não tinha como, é...
Juiz Federal:- Mas ele disse isso ou o senhor que está afirmando?
Interrogado:- Não, não. Era tudo com o Alberto Youssef e ele falou isso.
Juiz Federal:- Quem falou isso, o Alberto Youssef ou o Albero?
Interrogado:-O Albero.
(...)”

(trechos do interrogatório de WALDOMIRO DE OLIVERA, reduzido a termo  
no evento 725) – grifos nossos.

Ademais,  não  socorre  a  defesa  a  argumentação  de  que 

eventualmente  2  contratos  subscritos  por  CARLOS  ALBERO  com  empresas 

indicadas por YOUSSEF não tenham sido operacionalizados.

Na  verdade,  o  envolvimento  do  réu  CARLOS  ALBERO  na 

assinaturas  destes  instrumentos  contratuais  reforça  a  demonstração  do  seu 

conhecimento e vontade no oferecimento e cumprimento das promessas de propina 

para agentes públicos.

Inclusive,  como  relatado  por  YOUSSEF,  GERSON  ALMADA 

determinou que fosse procurado o réu  CARLOS ALBERO para acerto e definição 

dos modos como seriam repassadas as propinas.

Ademais, como já dito, não é crível a tese defensiva de que o réu, 

engenheiro  experiente,  nada  sabia  sobre  as  ilicitudes  de  contratos  firmados  com 

empresa de fachada e que não tinha conhecimento do que assinava, ao argumento que 

o fez a pedido de GERSON ALMADA. Também, por estar em confronto às provas 

coligidas  aos  autos,  não se sustenta  a  tese defensiva  ancorada  nas  declarações  de 

GERSON ALMADA que, em política de contenção de danos e com discurso que não 

resiste  a  mínima  analise  crítica,  tentou  livrar  os  demais  réus  da  ENGEVIX  das 

imputações desta ação penal, conforme exposto no item 3.2.
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A propósito, há contradição com o argumento defensivo de o réu se 

recordar que assinou contratos específicos com empresas de YOUSSEF a pedido de 

GERSON  ALMADA  somado  à  versão  que  subscrevia  centenas  de  contratos 

representando a ENGEVIX e assim não poderia saber especificamente sobre 2 ou 3 

instrumentos  contratuais.  Ou  seja,  ao  mesmo  tempo  que  alega  assinar  contratos 

específicos com empresas de YOUSSEF sob justificativa apresentada por GERSON 

ALMADA,  diz  que  não  sabia  e  não  tinha  como  ter  conhecimento  de  tudo  que 

assinava pela empresa. Ora, se o réu lembra que assinou contrato específico a pedido 

de GERSON ALMADA, ele bem sabe o que era, notadamente pelo fato de à todas as 

luzes  a  empresa  contratada  ser  claramente  desconhecida  do  mundo negocial,  sem 

qualquer certificação, e portanto, incapaz de prestar serviços milionários. Ademais, os 

réus  não trouxeram aos  autos  nenhuma evidência crível  para  justificar  suas  teses, 

notadamente  a  existência  de  outros  contratos  de  consultoria  alocados  às  suas 

respectivas  áreas  que  foram  subscritos  a  pedido  da  presidência,  sem  qualquer 

discussão acerca do teor, valor, forma, necessidade e viabilidade da contratação.

Além disso, também não se sustenta a argumentação relativa ao fato 

de  serem  contratos  alocados  nos  centros  de  custos  das  respectivas  pastas,  sendo 

relevante para a demonstração da falsidade da versão o fato de não haver estudo de 

viabilidade  ou  qualquer  informação  relacionada  à  contração  dos  servidos  da 

EMPREITEIRA RIGIDEZ, que era absolutamente desconhecida e cujos serviços não 

eram necessários e, ao final, não foram prestados..

Assim,  a  realização  de  pagamentos  milionários  à  empresa  de 

fachadas,  sem  qualquer  estudo  de  necessidade  e  viabilidade,  e  por  serviços 

evidentemente desnecessários e não realizados, não poderia ter passado desapercebida 

pelo réu.

-LUIZ ROBERTO
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Como já se disse também no capítulo 3.2., há provas suficientes de 

que  LUIZ ROBERTO, diretor técnico da ENGEVIX, também praticou os crimes de 

corrupção narrados na denúncia.

Isto  porque,  coordenando áreas  específicas  dentro  da ENGEVIX, 

também  acertava  a  melhor  forma  de  efetivar  o  pagamento  da  propina,  fato  que 

confirma, portanto, sua participação direta nos atos criminosos. 

Reforçam  tal  fato  os  depoimentos  prestados  por  ALBERTO 

YOUSSEF (653)  e  WALDOMIRO DE OLIVEIRA (725),  os  quais  evidenciam a 

vinculação próxima do réu LUIZ ROBERTO na negociação de contratos  fictícios 

oriundos da corrupção:

- Alberto Youssef
“(...)
Juiz Federal:- E Luiz Roberto Pereira?
Interrogado:- Luiz Roberto Pereira, eu estive uma vez com o Luiz Roberto  
Pereira e o Waldomiro pra tratar dos contratos da MO e Rigidez.
Juiz Federal:- A pedido do senhor Gerson também?
Interrogado:- A pedido do senhor Gerson.
Juiz Federal:- O senhor tratou pessoalmente com ele?
Interrogado:- Estive uma vez.
Juiz Federal:- E ele tinha conhecimento que esses contratos eram falsos,  
que era pra repasse de propina?
Interrogado:- Aí é opinião minha. Não tenho conhecimento, acredito que  

sim.

(...)”

(trechos  do  interrogatório  de  ALBERTO  YOUSSEF,  reduzido  a  termo  no  
evento 653) .

- Waldomiro Oliveira
“(...)
Juiz Federal:- Dessa outra empresa aqui, a Engevix, o senhor chegou a  
conhecer Luiz Alberto Pereira?
Interrogado:-Conheci.
Juiz Federal:- O senhor pode me descrever as circunstâncias?
Interrogado:- Simplesmente sempre a mesma coisa. Fui  lá  simplesmente  
para alguma coisa que a Engevix devia e quem tava tratando disso era o  
Pereira. Então era para mim pegar contrato, pegar o que que precisava  
para  pode  fazer  emissão  de  nota,  para  poder  fazer  pagamento  para  o  
Alberto.
Juiz Federal:- O senhor levou contrato lá ou o senhor foi retirar contrato  
lá?
Interrogado:- Não, não, eu fui retirar. Eu não emitia contrato nenhum, eu  
nunca emiti contrato nenhum.
Juiz Federal:- E o senhor chegou a conversar com o senhor Luiz Alberto?
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Interrogado:-Simplesmente de pegar o documento e levar assinado, trazer  
de volta.
Juiz Federal:- Chegaram a falar do conteúdo do contrato?
Interrogado:-Não, não. Nunca. Isso em nenhum momento eu li nada a esse  
respeito, simplesmente assinava.
Juiz  Federal:- Mas  do  senhor,  ele  sabia  que  o  contrato  era  do  
relacionamento com o senhor Alberto Youssef?
Interrogado:-O senhor Pereira Leite?
Juiz Federal:- É.
Interrogado:-Sabia.
Juiz Federal:- Luiz Roberto Pereira?
Interrogado:-Claro que sabia. Era através dele que ele falava comigo, é  
"...  fala  com  Alberto  que  assim..",  não  sei  bem  as  coisas  que  eles  
combinavam,  "...tá  aqui  o  contrato,  agora  é  pra  aguardar  o  
pagamento..."..
(...)”

(trechos do interrogatório de WALDOMIRO DE OLIVERA, reduzido a termo 
no evento 725) – grifos nossos.

Destaca-se, aqui, o e-mail juntado nos autos de Inquérito Policial nº 

5049557-14.2013.404.7000  (evento  488,  AP-INQPOL13,  p.27)  em  que  LUIZ 

ROBERTO PEREIRA solicita a WALDOMIRO DE OLIVEIRA a emissão de nota 

fiscal referente ao contrato do Consórcio RNEST O.C. Edficações.

Esse  conjunto  probatório  evidencia  que  LUIZ  ROBERTO 

PEREIRA  tinha  plena  ciência  e  coadunava  com  o  esquema  existente  entre  a 

ENGEVIX e  a  Diretoria  de  Abastecimento  da  Petrobras,  comandada por  PAULO 

ROBERTO  COSTA. Nestes  termos,  WALDOMIRO  deixa  claro  que  negociatas 

prévias  para  celebração de contratos  fictícios  também eram efetuadas  entre  LUIZ 

ROBERTO e YOUSSEF. Ademais, WALDOMIRO diz que era utilizado por LUIZ 

ROBERTO PEREIRA como emissário de recados ao doleiro.

Ficou  demonstrado,  inclusive,  que  os  contratos  fictícios  eram 

confeccionados  na  própria  ENGEVIX,  e  que  o  réu  mantinha  contatos  com 

WALDOMIRO para entrega de instrumentos fictícios e confecção de notas fiscais 

frias, o que se corrobora pelo e-mail enviado pelo réu104.

Neste contexto, não é crível a tese defensiva de que o réu nada sabia 

sobre os fatos, ancorada nas declarações de GERSON ALMADA que, em política de 
104 Evento 488, AP-INQPOL13, p.27
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contenção de danos e  com discurso que não resiste a mínima analise crítica, tentou 

livrar os demais réus da ENGEVIX das imputações desta ação penal.

Da  mesma  forma  como  descrito  acima  em  relação  a  CARLOS 

ALBERO,  era  impossível  que  o  réu  LUIZ  ROBERTO  PEREIRA  adotasse  as 

tratativas necessárias para a formalização de contrato, inclusive mantendo contatos 

pessoais com YOUSSEF e WALDOMIRO, sem saber que se tratava de atos ilícitos.

Relevante,  neste  ponto,  traçar  algumas  ressalvas  quantos  aos 

contratos e aditivos mencionados na denúncia. Após confrontar a tabela de aditivos 

fornecida  pela  PETROBRAS  (evento  1,  CONTR37)  com os  contratos  e  aditivos 

existentes nas mídias depositadas em Secretaria pela estatal (evento 282), constatou-

se alguns erros materiais, nos quais pugna-se pela retificação:

1) No item 3.2.1 da denúncia (evento1), que se refere ao contrato 

0800.0034522.07.2  celebrado  pelo  Consórcio  Skanska-Engevix  para  obras  na 

REPAR,  consta  um  aditivo  datado  de  28/08/2010  (Aditivo  9),  no  valor  de 

R$2.718.434,71. A data correta deste aditivo é 25/08/2010, mantendo-se o valor;

2) No  item  3.2.7  da  denúncia,  em  relação  aos  contratos 

0800.0056801.10.2 e 6810.0000074.10.2 celebrados pelo Consórcio SPE para obras 

no COMPERJ, constam dois valores contratuais para fins de imputação. O primeiro é 

de R$58.815.791,60 e o segundo de R$1.425.095.603,43.

Ocorre que, da analise dos contratos e aditivos apresentados 

pela  Petrobras  (evento  282),  constatou-se  que  o  valor  inicial  do  contrato  de 

R$1.115.000.000,00  se  manteve,  sem qualquer  majoração  de  aditivos,  por  toda  a 

gestão de PAULO ROBERTO COSTA.

O  que  de  fato  ocorreu,  é  que  o  contrato  iniciou-se  com o 

número  0800.0056801.10.2  e  através  do  aditivo  de  alterações  nº02,  datado  de 

08/03/2010, a PETROBRAS cedeu à UPB todos os direitos e obrigações do contrato 

do COMPERJ, passando ele a ter nova numeração ICJ nº 6810.0000074.10.2;
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3)  No  item  3.2.8  da  denúncia,  que  trata  do  contrato 

0800.0063220.10.2 celebrado pela Engevix Engenharia S/A para obras na Refinaria 

Gabriel Passos – REGAP, consta um aditivo datado de 15/07/2011 (Aditivo 2), no 

valor de R$ 1.441.969,06. A data correta deste aditivo é 25/07/2011, mantendo-se o 

valor.

Assim, comprovado que houve o acordo e pagamento de propina de 

ao  menos  1% em todos  os  contratos  e  aditivos  denunciados,  tem-se  que  os  réus 

GERSON DE MELLO ALMADA, CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO e 

LUIZ ROBERTO PEREIRA,  incidiram, por 31 vezes, no crime de corrupção ativa 

tipificado no artigo 333 do Código Penal, enquanto os acusados YOUSSEF e PAULO 

ROBERTO, em contrapartida, praticaram, também por 31 vezes, condutas tipificadas 

no artigo 317 do mesmo diploma. 

Quanto a NEWTON PRADO JUNIOR, a prova judicial indica que 

assumiu a diretoria técnica da ENGEVIX no dia 15/05/2012, posteriormente a data 

que PAULO ROBERTO COSTA deixou seu cargo na Diretoria de Abastecimento da 

Petrobras.

Além  disso,   NEWTON  atuou  na  celebração  de  documentos 

ideologicamente falsos (em 2013 e 2014) que propiciavam o recebimento dos valores 

indevidos. É preciso reconhecer, assim, que, em que pese haja demonstração de que 

praticou atos de lavagem dos ativos, não há suficientes elementos de prova de sua 

atuação na oferta e promessa dos valores indevidos, pelo que merece absolvição em 

relação ao crime de corrupção ativa na forma do artigo 386, VII do Código Penal.

No  capítulo  4.2.1  já  se  demonstrou  que,  em  virtude  do  acordo 

quanto à vantagem indevida,  PAULO ROBERTO não apenas omitiu ato de ofício 

(deixou de efetuar as comunicações e medidas necessárias quanto ao funcionamento 

do cartel), como, em alguns casos, em ambas as refinarias, praticou atos funcionais 

com  infração  de  deveres  funcionais  no  interesse  dos  corruptores.  Portanto,  os 

denunciados  GERSON  ALMADA,  CARLOS  ALBERO  e  LUIZ  ROBERTO 

PEREIRA devem ser condenados, por trinta e uma vezes em concurso material, pelo 
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crime de corrupção ativa na forma do artigo 333, parágrafo único do Código Penal, 

enquanto  os  acusados  YOUSSEF  e  PAULO  ROBERTO  devem  ser  condenados, 

também por trinta e uma vezes em concurso material, pelo crime de corrupção passiva 

na forma do § 1º do artigo 317 do mesmo diploma legal.

Em relação a PAULO ROBERTO, deve incidir ainda a 

causa de aumento de pena prevista no artigo 327, § 2º do Código 

Penal,  eis que praticou os ilícitos enquanto ocupante de função de 

direção de sociedade de economia mista.

5. LAVAGEM DE ATIVOS

5.1. Pressupostos teóricos

5.1.1.  Do  crime  de  lavagem  em  relação  ao  crime  de 

corrupção passiva

A defesa de WALDOMIRO sustenta que as condutas de lavagem 

denunciadas são atípicas, constituindo consumação do crime de corrupção passiva na 

modalidade “receber” ou mero exaurimento do delito de corrupção ativa, pois não 

possuem o condão de dar aparência de licitude aos valores envolvidos e se davam 

com a única finalidade de viabilizar o pagamento da propina.

Essa alegação já foi bem enfrentada por esse juízo na r. sentença 

proferida  nos  autos  conexos  5026212-82.2014.404.7000  (evento  1388),  conforme 

segue (grifos nossos):

312.  Poder-se-ia,  como  faz  a  Defesa  de  Waldomiro  de  Oliveira,  alegar  
confusão entre o crime de lavagem e o crime de corrupção, argumentando  
que  não  haveria  lavagem  antes  da  entrega  dos  valores  aos  destinatários  
finais.
313. Assim, os expedientes  fraudulentos ainda comporiam o tipo penal da  
corrupção, consistindo no repasse indireto dos valores.
314.  O  que  se  tem  presente,  porém,  no  presente  caso  é  que  a  propina  
destinada à corrupção dos agentes públicos e políticos foi paga com dinheiro  
sujo, procedente de outros crimes antecedentes, aqui identificados como crime  

218 de 275



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA

de peculato e o crime do art. 96 da Lei nº 8.666/1993, já que caracterizado o  
superfaturamento  e  sobrepreço  das  obras  contratadas  pela  Petrobras  ao  
Consórcio Nacional Camargo Correa no âmbito da RNEST.
315. Se a corrupção, no presente caso, não pode ser antecedente da lavagem,  
porque os valores foram entregues por meio das condutas de lavagem, não há  
nenhum óbice para que os outros dois crimes figurem como antecedentes.
316.  A mesma  questão  foi  debatida  à  exaustão  pelo  Supremo  Tribunal  
Federal  na  Ação  Penal  470.  Nela,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  por  
unanimidade,  condenou  Henrique  Pizzolato  por  crimes  de  peculato,  
corrupção e lavagem. Pelo que se depreende do julgado, a propina paga ao  
criminoso seria proveniente de crimes antecedentes de peculato viabilizando  
a condenação por lavagem. Portanto, condenado por corrupção, peculato e  
lavagem. O mesmo não ocorreu com João Paulo Cunha, condenado por  
corrupção, mas não por lavagem, já que não havia prova suficiente de que a  
propina  a  ele  paga  tinha  também  origem  em  crimes  antecedentes  de  
peculato, uma vez que o peculato a ele imputado ocorreu posteriormente à  
entrega da vantagem indevida.
317. Se propina é paga com dinheiro de origem e natureza criminosa, tem-se  
os  dois  delitos,  a  corrupção e  a  lavagem,  esta tendo por  antecedentes  os  
crimes que geraram o valor utilizado para pagamento da vantagem indevida.  
É o que ocorre no presente caso, com a ressalva que a corrupção é objeto de  
outras ações penais.

No presente caso, o entendimento do r. juízo e do c. STF se aplica 

com ainda mais  razão,  pois  há,  como crimes antecedentes,  os delitos  de fraude à 

licitação e cartel. 

Ainda que não fosse assim, isto é, ainda que não houvesse outros 

crimes antecedentes absolutamente independentes, os réus deveriam ser condenados 

por lavagem independentemente da corrupção. 

Um primeiro aspecto que salta aos olhos quanto ao argumento do 

réu é a evidente falácia da afirmação de que as condutas de lavagem denunciadas 

constituem  mera  forma  de  recebimento  da  propina,  sem  ter  o  objetivo  de  dar 

aparência de licitude aos respectivos valores.

Ora, é cediço e evidente que o recebimento de valores em contas de 

terceiros, notadamente titularizadas por empresas de fachada criadas especificamente 

para esta finalidade, tem o objetivo de dissimular a origem, disposição, movimentação 

e propriedade dos valores ilícitos,  caracterizando o crime de lavagem de dinheiro. 

Nesse sentido, cita-se:
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PENAL.  LAVAGEM  DE  DINHEIRO.  OCULTAÇÃO.  SIMULAÇÃO.  
DEPÓSITO  DOS  VALORES OBTIDOS ILICITAMENTE EM CONTAS DE  
TERCEIROS. QUADRILHA. INDÍCIOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 
Para fins didáticos, o crime de lavagem de dinheiro se dá em três fases, de  
acordo com o modelo do GAFI - Grupo de Ação Financeira sobre Lavagem  
de Dinheiro, a saber: colocação (separação física do dinheiro dos autores do  
crime; é antecedida pela captação e concentração do dinheiro), dissimulação  
(nessa  fase,  multiplicam-se  as  transações  anteriores,  através  de  muitas  
empresas e contas, de modo que se perca a trilha do dinheiro [paper trail],  
constituindo-se na lavagem propriamente dita, que tem por objetivo fazer com  
que não se possa identificar a origem dos valores ou bens) e integração (o  
dinheiro é empregado em negócios lícitos ou compra de bens, dificultando  
ainda mais a investigação,  já que o criminoso assume ares  de respeitável  
investidor, atuando conforme as regras do sistema). Todavia, o tipo penal do  
art.  1º  da  Lei  nº  9.613/98  não  requer  a  comprovação  de  que  os  valores  
retornem ao seu proprietário, ou seja, não exige a comprovação de todas as  
fases  (acumulação,  dissimulação  e  integração).  O depósito  em  contas  de  
terceiros,  "para  ocultar  dinheiro  proveniente  de  crime"  (TRF1,  AC  
20024100004376-3, Carlos Olavo,  4ª  T.,  u.,  4.8.04),  tem sido reconhecido  
como suficiente para caracterizar a lavagem. Não se exigem sofisticação ou  
rebuscamento na ocultação ou dissimulação. Como afirmado pelo STF, o tipo  
não  reclama  "o  vulto  e  a  complexidade  dos  exemplos  de  requintada  
'engenharia financeira'  transnacional,  com os quais se ocupa a literatura"  
(STF,  RHC 80.816,  Pertence,  1ª  T.,  u.,  18.6.01).  Portanto,  a utilização de  
interpostas  pessoas  ("laranjas")  poderá  constituir  ocultação  da  origem,  
movimentação,  disposição  e  propriedade,  conforme  o  caso  concreto.  A 
captação  de  dinheiro  mediante  fraude  em  contratos  de  financiamento  e  
empréstimos pessoais e posterior depósito em contas de interpostas pessoas,  
constituem indícios de que havia vínculo de cooperação entre os denunciados  
com a finalidade de cometer crimes, nos moldes do art. 288 do CP. 
(TRF 4ª Região – 7ª Turma – Unânime – relator: Des. José Paulo Baltazar  
Júnior  –  Recurso  Criminal  em  Sentido  Estrito  –  autos:  5008054-
29.2012.404.7200 – Decisão: 08/04/14 – DE: 09/04/14).

Nesse  ponto,  vale  destacar  que  o  crime  de  lavagem  é  delito 

autônomo em relação aos crimes antecedentes, conforme decorre do próprio artigo 2º, 

II da Lei 9.613/98. Tem tipificação e, principalmente, objetivo próprios, protegendo 

bens jurídicos autônomos, consoante decorre de trecho da ementa do julgamento da 

AP. 470 pelo STF:

“(...)  2.5.  Lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, ademais de ser o  
grande pulmão das mais variadas mazelas sociais, desde o tráfico de drogas,  
passando pelo terrorismo,  até a corrupção que desfalca o Erário e deixa  
órfãos um sem-número de cidadãos que necessitam dos serviços públicos,  é 
também um mal por si, pois o seu combate previne o envenenamento de  
todo  o  sistema  econômico-financeiro,  concluindo-se  que  a  repressão  à  
lavagem  de  dinheiro  visa  a  prevenir  a  contaminação  da  economia  por  
recursos ilícitos,  a  concorrência desleal,  o  zelo pela credibilidade e pela  
confiança nas instituições  (ASCENSÃO, J. Oliveira. Repressão da lavagem  
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do dinheiro em Portugal. In: Revista da EMERJ, v. 6, n. 22, 2003. p. 37).  
(trecho da ementa do acórdão da AP 470/MG).
2.5.1.  A  dissimulação  ou  ocultação  da  natureza,  origem,  localização,  
disposição, movimentação ou propriedade dos proveitos criminosos desafia  
censura  penal  autônoma,  para  além  daquela  incidente  sobre  o  delito  
antecedente, tal como ocorre, ad exemplum, com a ocultação do cadáver (art.  
211 do Código Penal) subsequente a um homicídio, situação em que não se  
opera a consunção de um crime pelo outro.” (grifos nossos)

No  mesmo  sentido,  a  própria  Corte  Suprema  já  havia  decidido 

quanto ao recebimento da denúncia na AP 470:

“(…)  CAPÍTULO  VI  DA  DENÚNCIA.  LAVAGEM  DE  DINHEIRO.  
OCULTAÇÃO  E  DISSIMULAÇÃO  DA  ORIGEM,  MOVIMENTAÇÃO,  
LOCALIZAÇÃO  E  PROPRIEDADE  DE  VALORES.  RECEBIMENTO  DE  
MILHARES  DE  REAIS  EM  ESPÉCIE.  UTILIZAÇÃO  DE  INTERPOSTA 
PESSOA. TIPICIDADE DA CONDUTA. MERO EXAURIMENTO DO CRIME  
ANTERIOR. IMPROCEDÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS. EXISTÊNCIA DE  
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. 1.  
São  improcedentes as  alegações  de  que  a  origem  e  a  destinação  dos  
montantes recebidos pelos acusados não foram dissimuladas e de que  tais  
recebimentos  configurariam  mero  exaurimento  do  crime  de  corrupção  
passiva.  Os acusados receberam elevadas quantias  em espécie,  em alguns  
casos milhões de reais,  sem qualquer registro formal em contabilidade ou  
transação  bancária.  Em  muitos  casos,  utilizaram-se  de  pessoas  não  
conhecidas do grande público e de empresas de propriedade de alguns dos  
denunciados, aparentemente voltadas para a prática do crime de lavagem de  
dinheiro,  as  quais  foram encarregadas  de receber  os  valores  destinados à  
compra  do  apoio  político.  Com  isto,  logrou-se  ocultar  a  movimentação,  
localização  e  propriedade  das  vultosas  quantias  em  espécie,  bem  como  
dissimular  a  origem  de  tais  recursos,  tendo  em  vista  os  diversos  
intermediários  que  se  colocavam  entre  os  supostos  corruptores  e  os  
destinatários  finais  dos  valores.  3.  A tipificação do  crime de  lavagem de  
dinheiro,  autônomo em relação  ao  crime  precedente,  é  incompatível,  no  
caso em análise, com o entendimento de que teria havido mero exaurimento  
do crime anterior, de corrupção passiva.  (...)” (STF – Pleno - relator: Min.  
Joaquim Barbosa - Inq 2245 – 28/08/07 – grifos nossos)

Não se desconhece  que após  exarar  o  acórdão acima  citado,  em 

julgamento de embargos infringentes, o Supremo Tribunal Federal absolveu um dos 

denunciados  pelo  crime  de  lavagem sob  o  argumento  de  que,  havendo  prova  do 

recebimento, ainda que clandestino, integra ele o delito de corrupção. 

Todavia, com o devido respeito à posição assumida pela maioria do 

colegiado naquele momento, o Ministério Público Federal entende que tecnicamente 

deve  prevalecer  o  entendimento  minoritário,  circundado  na  oportunidade  pelos 

ilustres ministros Luiz Fux, Carmém Lúcia, Gilmar Mendes e Celso de Mello:
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“Os ministros vencidos, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes e Celso de  
Mello,  que  rejeitavam  os  embargos,  aduziram  o  seguinte:
a)  a  utilização de  interposta  pessoa  para o  saque de  valores  em agência  
bancária configuraria o delito de lavagem de dinheiro, pois seria o meio pelo  
qual a identidade do verdadeiro destinatário desses bens ficaria em sigilo;
b) o tipo penal da lavagem de dinheiro não tutelaria apenas o bem jurídico  
atingido  pelo  crime  antecedente,  mas  também  a  higidez  do  sistema  
econômico-financeiro  e  a  credibilidade  das  instituições;
c)  a  conduta  caracterizada  pelo  recebimento  de  vantagem  de  forma  
dissimulada, máxime quando a prática ocorre por meio do sistema bancário,  
seria suscetível de censura penal autônoma. (AP 470, Plenário, Info 738)” 

O que se tem, em verdade, é a prática de condutas com desígnios 

evidentemente autônomos:  1) uma coisa é  o  funcionário público aceitar  e  receber 

vantagens indevidas em virtude de sua atividade funcional, e 2) outra é tomar atitudes 

para que o recebimento se dê de forma dissimulada. Para usar o exemplo mencionado 

pelo próprio STF, uma coisa é praticar homicídio, e outra é promover a ocultação do 

cadáver.

Caso o funcionário corrompido não tivesse o interesse de promover 

a  dissimulação  dos  valores,  nada  impediria  que  PAULO  ROBERTO  recebesse  a 

propina diretamente em sua conta,  por depósito dos próprios corruptores. Todavia, 

assim  não  agiu,  tendo  utilizado  os  serviços  de  conhecido  operador  do  mercado 

financeiro negro, YOUSSEF, justamente para promover o recebimento dos valores de 

forma dissimulada.

Não bastasse isso, há dois outros pontos que se devem destacar: 1) 

no momento das operações de lavagem, a corrupção passiva tal qual denunciada e 

demonstrada nos autos já estava devidamente consumada pela aceitação da vantagem 

ilícita; e 2) conforme já se explanou no item 2.2., a origem ilícita dos valores remonta 

aos crimes de cartel e fraude à licitação, que possibilitaram a inserção do montante 

indevido nas propostas contratadas pela estatal.

Portanto,  tem-se  que  a  corrupção passiva  e  lavagem de  dinheiro 

denunciadas  não  se  confundem,  merecendo  reprimendas  igualmente  distintas,  em 

concurso material.
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Coerente  com  este  entendimento  e  em  atenção  ao  princípio  da 

responsabilidade  penal  subjetiva,  ressalte-se  que,  especialmente  quanto  a 

WALDOMIRO,  o  Ministério  Público  Federal  deduziu  denúncia  pela  sua  atuação 

justamente  no  esquema de  lavagem de  dinheiro  operacionalizado  nos  autos.  Pelo 

princípio da eventualidade, caso se entenda, como pretende fazer crer o réu, que sua 

conduta  se  refere  à  consumação  do  crime  de  corrupção  passiva,  seria  necessário 

aplicar  o instituto da  emendatio libelli (artigo 384 do Código de Processo Penal), 

considerando que a conduta por ele praticada e descrita na inicial constituiu auxílio 

material para a prática do delito tipificado no artigo 333, parágrafo único, de pena 

mais elevada.

5.1.2 Do dolo no crime de lavagem de dinheiro – admissão 

do dolo eventual

É bastante  comum em crimes  praticados  no  seio  de  organização 

criminosa  estratificada,  como no caso  dos  autos,  que  a  atividade  de lavagem dos 

valores  ilícitos  seja  terceirizada,  de  forma  que  “contratantes”  do  mecanismo  de 

branqueamento afirmem que não tinham ciência da forma como recebido o dinheiro 

enquanto os “contratados” alegam desconhecer a origem ilícita dos valores.105

No caso dos autos, todos os autores tinham plena ciência da origem 

ilícita dos recursos, bem como do fato de que seu recebimento se dava por intermédio 

de  operações  que  visavam  dissimular  a  origem,  disposição,  movimentação  e 

propriedade dos valores, de forma que presente o dolo direito.

Todavia, ainda que assim não fosse, tratar-se-ia de situação na qual 

os agentes voluntariamente se recusam a saber a origem ou forma dos pagamentos, 

105A profissionalização da lavagem de ativos, ao lado da internacionalização e complexidade, são as 
três principais características da lavagem moderna (BLANCO CORDERO, Isidoro.  Criminalidad 
organizada y mercados ilegales, p. 222).  Segundo o GAFI,  “a especialização na lavagem de  
dinheiro emerge do fato de que as operações de lavagem podem ser algo técnicas e assim  
requerer conhecimento especializado ou perícia que podem não estar disponíveis nas fileiras  
de  uma  organização  criminosa  tradicional”  (FATF.  Report  on  money  laundering  typologies  
2001-2002 (FATF-XIII), p. 19.).
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deixando de realizar qualquer política do tipo KYC (know your customer) ou mesmo 

de  detectar  sinais  de  aparência  ilícita  dos  recursos.  Mais  ainda,  na  lavagem 

terceirizada, os operadores recusam informações quanto à procedência do numerário 

para evitar o risco de serem responsabilizados pelos delitos.

Nesse  aspecto,  ganham relevo  tanto  a  consideração  da  teoria  da 

cegueira  deliberada  quanto  do  dolo  eventual,  destacados  em outro  excerto  do  já 

referido voto da ministra Rosa Weber na AP 470:

“(...). Questão que se coloca é a da efetiva ciência dos beneficiários quanto à 
procedência  criminosa  dos  valores  recebidos  e  à  possibilidade  do  dolo  
eventual.
O dolo eventual na lavagem significa, apenas, que o agente da lavagem,  
embora sem a certeza da origem criminosa dos bens, valores ou direitos  
envolvidos quando pratica os atos de ocultação e dissimulação, tem ciência  
da elevada probabilidade dessa procedência criminosa.
Não  se  confundem  o  autor  do  crime  antecedente  e  o  autor  do  crime  de  
lavagem, especialmente nos casos de terceirização da lavagem.
O profissional da lavagem, contratado para realizá-la, pelo autor do crime 
antecedente, adota, em geral, uma postura indiferente quanto à procedência 
criminosa dos bens envolvidos e, não raramente, recusa-se a aprofundar o  
conhecimento a respeito. Doutro lado, o autor do crime antecedente quer  
apenas o serviço realizado e não tem motivos para revelar os seus segredos,  
inclusive a procedência criminosa específica dos bens envolvidos, ao lavador  
profissional.
A regra no mercado profissional da lavagem é o silêncio.
Assim, parece-me que não admitir a realização do crime de lavagem    com   
dolo eventual  significa na prática excluir  a  possibilidade de punição das  
formas mais graves de lavagem, em especial a terceirização profissional da  
lavagem.
(…).
A admissão do dolo eventual decorre da previsão genérica do art. 18,  I, do 
Código Penal, jamais tendo sido exigida previsão específica ao lado de cada  
tipo penal específico.
O  Direito  Comparado  favorece  o  reconhecimento  do  dolo  eventual,  
merecendo  ser  citada  a  doutrina  da  cegueira  deliberada construída  pelo  
Direito anglo-saxão (willful blindness doctrine).
Para configuração da cegueira deliberada em crimes de lavagem de dinheiro,  
as Cortes norte-americanas têm exigido, em regra, (i) a ciência do agente  
quanto à elevada probabilidade de que os bens, direitos ou valores envolvidos  
provenham  de  crime,  (ii)  o  atuar  de  forma  indiferente  do  agente  a  esse  
conhecimento,  e  (iii)  a  escolha  deliberada  do  agente  em  permanecer  
ignorante a respeito de todos os fatos, quando possível a alternativa.
Nesse sentido, há vários precedentes,  como US vs.  Campbell,  de 1992, da  
Corte de Apelação Federal do Quarto Circuito, US vs. Rivera Rodriguez, de  
2003, da Corte de Apelação Federal do Terceiro Circuito, US vs. Cunan, de  
1998, da Corte de Apelação Federal do Primeiro Circuito.
Embora  se  trate  de  construção  da  common  law,  o  Supremo  Tribunal  
Espanhol, corte da tradição da civil law, acolheu a doutrina em questão na  
Sentencia 22/2005, em caso de lavagem de dinheiro, equiparando a cegueira  
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deliberada ao dolo eventual, também presente no Direito brasileiro. (...)” -  
destaques nossos.

No  mesmo  sentido,  especificamente  em  relação  ao  crime  de 

lavagem  de  dinheiro,  o  magistrado  Sérgio  Fernando  Moro  já  demonstrou  a 

possibilidade de caracterização do delito por intermédio de dolo eventual:

“Tais construções em torno da cegueira deliberada assemelham-se, de certa  
forma,  ao  dolo  eventual  da  legislação  e  doutrina  brasileira.  Por  isso  e  
considerando a previsão genérica do art. 18, I, do CP, e a falta de disposição  
legal específica na lei de lavagem contra a admissão do dolo eventual, podem  
elas ser trazidas para a nossa prática jurídica”.106

No caso dos autos,  o conceito de dolo eventual ganha relevância 

quando  os  acusados  pretendem sustentar  que  assinaram documentos  notadamente 

falsos sem ter conhecimento de que se destinavam a promover o branqueamento de 

valores  ilícitos,  e  quando,  no  caso  específico  do  funcionário  público  denunciado, 

afirma  que  recebia  os  valores  de  operador  financeiro  do  mercado  negro  sem ter 

consciência da forma dissimulada como tal recebimento seria operacionalizado.

5.2. Da prova do esquema geral de lavagem denunciado

Como já se disse no capítulo 3.2, a prática de cartel  e fraude às 

licitações permitia às empresas de construção fixarem os preços das obras em valores 

sempre muito próximos ao limite de contratação da Petrobras, o que certamente não 

se verificaria num ambiente de efetiva concorrência. 

Dessa forma,  é  evidente que a  contratação com a prática de tais 

delitos gerava um valor excedente que era utilizado para o pagamento de propina 

mediante operações  de lavagem de dinheiro,  configurando de maneira  cristalina a 

origem espúria dos valores que eram objeto dos contratos e depósitos mencionados na 

denúncia.  Mais  especificamente,  conforme  já  se  referiu  de  acordo  com  os 

depoimentos  dos  próprios  envolvidos,  tais  práticas  de cartel  e  fraude às licitações 

possibilitavam que o valor destinado ao pagamento das propinas fosse inserido no 

106MORO, Sérgio Fernando. Crime de Lavagem de Dinheiro. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 69.
225 de 275



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA

custo do contrato e, posteriormente, repassado aos funcionários públicos corrompidos, 

diretamente ou por intermédio dos respectivos operadores.

Assim, demonstrado para além de qualquer dúvida razoável que os 

valores que são objeto das operações de lavagem denunciada são fruto das práticas de 

cartel  e  fraude  às  licitações,  destinando-se  à  repartição  dos  lucros  dos  crimes 

antecedentes  e  ao  pagamento  de  propina  ao  então  diretor  da  Petrobras  PAULO 

ROBERTO,   através  de  sua  empresa  de  consultoria  COSTA GLOBAL107 e  por 

intermédio do operador YOUSSEF.

Obtendo  sucesso  na  celebração  de  contratos  e  aditivos  com  a 

Petrobras  mediante  as  práticas  de  cartel,  fraude  às  licitações  e  corrupção,  a 

organização  criminosa  iniciava  os  trâmites  para  promover  o  branqueamento  de 

valores para entrega aos operadores e agentes públicos beneficiários, conforme refere 

YOUSSEF.

“Juiz  Federal:-  O  senhor  era  o  responsável  pela  entrega  do  dinheiro?  
Interrogado:- Para o Partido Progressista sim. 

Juiz Federal:- Como é que o senhor fazia pra proceder a essa entrega de  
dinheiro, quais eram os instrumentos? Interrogado:- Bom, a partir de ganho a  
licitação,  sentava-se  com a  empresa,  ajustava-se  o  comissionamento,  e  aí  
muitas  delas  precisavam  de  nota  fiscal  pra  poder  pagar  propina.  Eu  
arrumava a empresa pra que fosse emitida essa nota fiscal, dali eu sacava ou  
eu trocava esses reais via TED com alguns operadores de mercado, recebia os  
reais vivos e entregava a parte de cada um dos envolvidos, no caso o Paulo  
Roberto Costa e o Partido Progressista. 

Juiz Federal:- Como era essa divisão do 1%? Interrogado: - Essa divisão do  
1% era 60% do partido, 30% do Paulo Roberto Costa, 5% era pra mim e 5%  
era para o assessor, na época, do José Janene, que era o João Cláudio Genu.  
(…)”

(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento  
653).

107 Nesse sentido, a informacao de pesquisa e investigacao da Receita Federal do Brasil, informando 
que a COSTA GLOBAL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA. - ME pertence a PAULO RO-
BERTO COSTA, com 60% do capital social, e ARIANNA AZEVEDO COSTA BACHMANN, sua fi -
lha, com 40% do capital social (acao penal 5026212-82.2014.404.7000 1000 – ANEXO6, p. 5 – DOC 
15).
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Destaca-se que, no caso dos autos, foram imputadas as condutas  de 

lavagem  consistentes  na  realização  de  pagamentos  tendo  como  justificativa 

econômica negócios jurídicos e notas fiscais ideologicamente falsos.

Nessa  atividade,  fundamentais  os  serviços  prestados  pelo  núcleo 

criminoso comandado por YOUSSEF e PAULO ROBERTO COSTA, com atuação 

direta  e  imprescindível  de  WALDOMIRO  e  CARLOS  ALBERTO e  ENIVALDO 

QUADRADO. Para tal finalidade, eram utilizadas 5 empresas controladas por esse 

núcleo  criminoso:  MO  Consultoria,  Empreiteira  Rigidez,  a  RCI  Software,   GFD 

Investimentos e Costa Global Consultoria e Participações Ltda.

Tais  empresas  eram  utilizadas  para  a  celebração  de  contratos 

fraudulentos,  emissão  de notas  fiscais  falsas,  recebimento,  ocultação e  repasse  de 

dinheiro que era produto dos crimes antecedentes já narrados, sendo que a MO, a RCI 

e a RIGIDEZ sequer desempenhavam qualquer atividade empresarial lícita. 

Conforme  já  se  demonstrou  na  exordial  com  base  em  dados 

extraídos do sistema CNIS, tais empresas sequer tinham estrutura de pessoal para a 

prestação  dos  serviços  contratados,  contando  com nenhum (RCI  e  RIGIDEZ)  ou 

pouquíssimos (MO e GFD) funcionários registrados, os quais, quando existiam, não 

tinham qualificação profissional para desenvolver os serviços que eram objeto dos 

contratos108. 

Tais  fatos  foram  plenamente  confirmados  em  sede  judicial  não 

somente pelo denunciado YOUSSEF, mas também pelas testemunhas Meire Pozza, e 

Leonardo Meirelles, tendo todos destacado a fundamental participação do denunciado 

WALDOMIRO na celebração e fornecimento dos contratos e notas fiscais falseados:

MEIRE POZZA: “(...)
Ministério Público Federal: -Ok. Quando a senhora prestava serviços para a  
GFD, você percebeu alguma coisa anormal na entrada de dinheiro na pessoa  
jurídica?
Depoente:- Sim, no início, a primeira nota que foi emitida sim. Porque houve  
a emissão da nota e não havia prestação do serviço.

108Evento 1, OUT39. Remete-se, no ponto, por economia e clareza, à tabela juntada a fls. 85/86 da 
inicial.
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Ministério Público Federal: -E essa nota foi emitida para quem?
Depoente:- Para a Mendes Junior a primeira nota.
Ministério Público Federal: -E a senhora questionou isso ao senhor Alberto  
Youssef?
Depoente:- Não, não, nessa época eu não tinha contato com ele. Nessa época  
o meu contato, quem solicitou, quem fez essa solicitação foi o senhor João  
Procópio, então na ocasião eu perguntei para ele, me chamou a atenção o  
fato  de  ter  o  contrato  e  eu  perguntei  quem  faria,  como  seria  feita  essa  
prestação de serviços e daí ele falou: “-olha, não se preocupa, que eles vão  
mandar tudo certinho para a gente, já vão mandar tudo pronto”.
(...)
Depoente:- A GFD ela tinha um quadro  de  funcionários  e  colaboradores  
registrados  muito  pequenos.  Na  verdade  eram  registrados  na  GFD,  
devidamente registrados como funcionários o Carlos Alberto, duas copeiras  
e uma secretária, era só esse o quadro que a GFD tinha. Então, eu como  
prestadora de serviços na área de contabilidade, nunca tive conhecimento de  
que tenha tido alguma outra contratação, alguma terceirização de serviços,  
nada desse tipo. 
(...)
Ministério Público Federal: -A senhora já teve acesso a documentos da MO  
e da Empreiteira Rigidez? Ainda tem?
Depoente:- Sim, sim eu tive, ficaram no meu escritório.
Ministério Público Federal: -E essas empresas elas prestavam serviços para  
os quais elas eram contratadas? Emitiam notas fiscais?
Depoente:- Não,  elas  emitiam  as  notas,  mas  não  havia  a  prestação  de  
serviços.
Ministério Público Federal: -Porque a senhora pode dizer isso?
Depoente:- Porque  na  análise...  Primeiro  que  na  análise  que  eu  fiz  da  
documentação,  nenhuma  das  duas,  tanto  a  MO  quanto  a  Empreiteira  
Rigidez  nenhuma  delas  tinha  grupo  de  colaboradores,  não  tinha  
funcionários,  não  tinha  nenhum  tipo  de  despesa  que  envolvesse  
terceirização  de  serviços  e  depois  porque  o  seu  Waldomiro  chegou  a  
conversar comigo algumas vezes e dizer que ele só fazia mesmo a emissão  
de notas, cobrava para fazer a emissão de notas.
Ministério  Público  Federal:  -E  você  sabe  dizer  acerca  de  um  suposto  
relacionamento entre o senhor Waldomiro de Oliveira e o Alberto Youssef?
Depoente:- Sim, o seu Waldomiro fazia algumas emissões de notas para o  
Alberto, ele vendia essas notas, ele recebia por isso.
Ministério Público Federal: -E como é que você teve ciência disso?
Depoente:-Porque o seu Waldomiro mesmo me contou, ele esteve no meu  
escritório,  ele  havia  no  passado  tido  um  problema  e  nós  acabamos  
procurando um advogado, eu fui com ele no advogado e aí posteriormente  
ele mesmo me falou que ele trabalhava, fazia essa emissão de notas para o  
Alberto, vendia essas notas, ele cobrava um percentual.
Ministério Público Federal: -E você sabe dizer qual era o percentual que  
ele cobrava?
Depoente:- Ele me disse que era quatorze por cento.
Ministério Público Federal: -E além da MO, quais empresas o Waldomiro  
utilizava para emitir notas frias e celebrar contratos fraudulentos?
Depoente:- RCI software, Empreiteira Rigidez e MO.
(…)
Defesa  Waldomiro:  - A  senhora  apode  afirmar  que  o  senhor  Alberto  
Youssef utilizava as empresas MO, RCI e Rigidez, então?
Depoente:- Sim, posso.
Defesa Waldomiro: - Sobre a emissão de notas fiscais e a porcentagem que  
Waldomiro hipoteticamente recebia, a senhora se referiu que foi ele que te  
disse?
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Depoente:- Foi, foi ele quem me disse doutora.
Defesa Waldomiro: - Ele teria dito para a senhora?
Depoente:- Sim, porque ele veio me perguntar se eu teria conhecimento de  
alguém que precisasse de  nota,  e  daí  ele  me informou que ele  cobrava  
quatorze por cento para fazer venda de notas.(...)”

(trecho  do  depoimento  testemunhal  de  Meire  Pozza,  reduzido  a  termo  no  
evento 259)

LEONARDO MEIRELLES:  “(...)  Ministério  Público  Federal: -  Boa tarde 
Senhor Leonardo. O senhor conhece o senhor Valdomiro de Oliveira?
Testemunha: - Conheço. 
Ministério  Público  Federal: -  Em  que  circunstâncias  que  o  senhor  
conheceu?
Testemunha: -  Conheci  o  Valdomiro  em  2005  é,  prestando  serviços  
contábeis pra mim, na ocasião.
Ministério Público Federal: - E, ele tinha um relacionamento com o Alberto  
Youssef?
Testemunha: - É, eu fiquei um período sem ter contato, em meados de 2009,  
fiz o contato novamente com ele e aí foi quando que ele já estava já em  
contato com o senhor Alberto Youssef.
Ministério Público Federal: - Que tipo de contato, ou que tipo de relação os  
dois tinham?
Testemunha: - É, na ocasião, contato de prestação de serviços de emissão de  
notas fiscais.
Ministério  Público  Federal: -  E  essa  emissão  de  notas  fiscais  eram  de  
contratos fraudulentos, sabe dizer?
Testemunha: - É, a origem, não sei, não sei responder.
Ministério Público Federal: - E, o Valdomiro ele operacionalizava em vias  
de quantias para o exterior?
Testemunha: - O Valdomiro diretamente não, o Valdomiro é, fazia emissão  
através  de  empresas MO Consultoria,  Empreiteira  Rigidez  e,  se  não me  
engane, RCI Software é, e fazia emissão desses, é, de notas fiscais, onde do  
qual  esses  recursos advinham é,  de contratos  de prestação de serviços e  
esses recursos vieram até o meu conhecimento até a minha empresa a partir  
de 2009 aproximadamente.
(…)
Defesa de Valdomiro: - O senhor tem algum conhecimento se as empresas  
MO, RCI e  Rigidez, eram controladas por Alberto Youssef?
Testemunha: - Ah, é, é controladas os recursos, as empresas não. Bom, na  
verdade, as empresas, pelo que eu tenho conhecimento, eram do Valdomiro.
Defesa  de  Valdomiro:  -  Formalmente  do  Valdomiro,  mas  quem  
operacionalizava as movimentações financeiras seria o Alberto Youssef?
Testemunha: - Ah, a partir do momento em que entrava os recursos sim,  
tanto com ele como tanto comigo também.
Defesa de Valdomiro: - O senhor, é, na linha desse raciocínio, se referiu  
agora no seu depoimento que alguns recursos advinham do Valdomiro e o  
Valdomiro  lhe  pedia  para,  eventualmente,  fazer  algum  outro  tipo  de  
negociação com esse dinheiro. Então, este dinheiro era do Alberto Youssef,  
então? Ele fazia pedido, o senhor sabe?
Testemunha: - Ao primeiro momento acho que aos primeiros quinze meses,  
as ordens era, diretamente, com o Valdomiro ele só me falava os valores e,  
no segundo momento, aí o Alberto através do Valdomiro, olha, tá entrando  
recurso daqui há dois dias vai entrar X mil reais.(...)”
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(trecho do depoimento testemunhal de Leonardo Meirelles, reduzido a termo  
no evento 259).

Tais fatos, incluindo a participação fundamental de WALDOMIRO, 

foram corroborados de maneira harmônica pelo denunciado YOUSSEF:

“Juiz  Federal:-  Essas  empresas  que  o  senhor  utilizou,  MO  Consultoria,  
Empreiteira Rigidez, o senhor utilizou essas empresas? Interrogado:- Utilizei,  
mas em outros contratos, não no contrato da TUC. 

Juiz  Federal:-  Essas  empresas  tinham  alguns  serviços  reais,  elas  
funcionavam, existiam de fato? Interrogado:- Não. 

Juiz Federal:- Esses pagamentos feitos pelas empreiteiras pra essas empresas  
eram em decorrência somente desses trabalhos do senhor de intermediação,  
de entrega de dinheiro, ou tinha algum serviço real afinal que o senhor teria  
prestado? Interrogado:- Na verdade, o serviço prestado era a intermediação  
com a diretoria de abastecimento da Petrobras, esse era o serviço prestado.  
Na verdade o conteúdo do contrato não era prestado. 

Juiz Federal:- Alguns contratos falam lá em laudo, em análise contábil, em  
análise financeira, tudo isso era falso? Interrogado:- Não, isso não existiu,  
isso não existiu. 

Juiz Federal:- Quem redigia esses contratos? Interrogado:- Normalmente  
era a própria empresa. 

Juiz Federal:-  E o senhor utilizava o senhor Waldomiro Oliveira nesses...  
Interrogado:- Sim. 

Juiz Federal:- Era seu empregado? Interrogado:- Não, ele tinha as empresas  
dele e cobrava pelo serviço. (…) 

Defesa  Waldomiro  Oliveira:-  Quando os  contratos  estavam prontos,  quem  
mandava  Waldomiro  buscá-los?  Interrogado:-  Eu  informava  a  ele  que  os  
contratos estavam prontos, que ele podia ir buscar. 

Defesa Waldomiro Oliveira:- Ele esperava a ordem pra buscar os contratos  
ou ele ia de metido bater na porta da empresa? Interrogado:- Não, ele só iria  
se eu autorizasse que ele fosse. 

Defesa  Waldomiro  Oliveira:-  Ele  recebia  ordens  da  sua  pessoa  para  que  
fizesse essa atividade? Interrogado:- Quando os contratos estavam prontos,  
sim. 

Defesa Waldomiro Oliveira:-  As empreiteiras  não ligavam pra ele quando  
algum  contrato  estava  pronto  também?  Interrogado:-  Às  vezes  ligavam  
direto, quando ele tratava diretamente, sim. 

Defesa Waldomiro Oliveira:- Obrigado. Depois que Waldomiro buscava os  
contratos nas empreiteiras, o que ele fazia com esse contrato, ele levava pra  
onde? Interrogado:- Pra empresa dele. Pra mim eu nunca fiquei com nenhum  
desses contratos. 

Defesa Waldomiro Oliveira:- Era Waldomiro quem efetivamente elaborava e  
emitia  as  notas  fiscais  pelas  empresas MO,  RCI  e  Rigidez? Interrogado:-  
Olha, ele dirigia as empresas, se era ele que emitia as notas fiscais ou se era  
parte da contabilidade dele que emitia, só ele pode responder. (…) 
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Defesa Waldomiro Oliveira:- Qual era o lucro do Valdomiro? O senhor falou  
o seu lucro bruto...Interrogado:- Eu cobrava em torno de vinte por cento pra  
emitir  as  notas  e  o  Valdomiro  me cobrava em torno  de  quatorze  e  meio,  
quinze por cento. 

Defesa  Waldomiro  Oliveira:-  Ele  te  cobrou quatorze  e  meio  ou  o  senhor  
propôs e ofereceu a ele quatorze e  meio por cento? Interrogado:- Ele me  
cobrou. 

Defesa Waldomiro Oliveira:- Esse era o lucro líquido dele? Quatorze e meio  
por cento por contrato? Interrogado:- Não, porque tinha impostos e quando  
você faz uma emissão de nota, a empresa retém Pis, Cofins... 

Defesa  Waldomiro  Oliveira:-  Era o Waldomiro  que  recolhia os  impostos?  
Interrogado:- A parte de PIS e COFINS era a contratada que recolhia,  a  
parte de serviços era o Valdomiro que tinha que recolher. (…) 

Defesa  Waldomiro  Oliveira:-  Mesmo  não  mais  utilizando  as  empresas  do  
senhor Valdomiro, o senhor ainda encontrou ou manteve algum contato com o  
senhor Toninho? Interrogado:- Sempre mantive contato com o Waldomiro. 

Defesa Waldomiro Oliveira:- O Waldomiro é o intermediário entre o senhor e  
o Toninho sempre? Interrogado:- Sempre tive contato com o Waldomiro. 

Defesa  Waldomiro  Oliveira:-  Depois  que  o  senhor  parou  de  utilizar  as  
empresas  do  senhor  Valdomiro,  não  mais  teve  contato  com  o  Toninho?  
Interrogado:- Que eu me lembre não. (…) 

Defesa Waldomiro Oliveira:- Pra terminar, minha última pergunta, por que  
na sua delação, no seu acordo de delação premiada com o ministério público  
federal, o senhor não informou que o Toninho era o responsável pela emissão  
das notas fiscais? Interrogado:- Porque até então quem era o responsável  
pelas empresas e pelos contratos e quem me vendia as notas fiscais era o  
Waldomiro.” 

(trechos  do  interrogatório  de  ALBERTO YOUSSEF  reduzido  a  termo no  
evento 653).

Assim, a instrução probatória demonstrou, livre de qualquer dúvida 

razoável,  que  em  que  pese  YOUSSEF  tivesse  papel  preponderante  no  núcleo 

criminoso  que  organizava  o  branqueamento  dos  valores  ilícitos,  WALDOMIRO 

desempenhava papel fundamental a tais atividades.

A  nova  defesa  de  WALDOMIRO,  ao  pretender  negar  sua 

responsabilidade  penal  com  a  afirmação  de  que  a  emissão  das  notas  fiscais  e 

celebração de documentos falsos era realizada pelo contador Toninho evidentemente 

não resiste às provas do domínio do fato exercido pelo denunciado. 

Conforme  os  depoimentos  testemunhais  e  interrogatório  acima 

transcrito, WALDOMIRO era o representante das empresas de fachada e negociava 
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diretamente a “venda” de contratos e notas fiscais falsas. Nessa atividade, mantinha 

contato direto com os clientes e cobrava percentual para a emissão dos documentos. 

Assim, sua autoria pelo domínio do fato (seja pelo domínio da organização, seja pelo 

domínio funcional do fato) é clara e não é prejudicada por questionamentos acerca de 

quem, sob seu comando,  era  o responsável pela  elaboração ou emissão física dos 

documentos109.

Já no que respeita  à GFD, igualmente tem-se que comprovado o 

relevante  papel  desempenhado  por  CARLOS  ALBERTO  e  por  ENIVALDO 

QUADRADO no esquema criminoso delineado.

Na  condição  de  administrador  e  procurador  da  GFD,  CARLOS 

ALBERTO era responsável por representar a empresa nos contratos firmados com as 

empreiteiras, possibilitando, assim, o branqueamento dos valores a serem transferidos 

para PAULO ROBERTO e outros agentes estatais. 

Nessa  senda,  mais  do  que  evidente  que  CARLOS  ALBERTO, 

gerenciando suas atividades e firmando seus compromissos, possuía conhecimento de 

que os serviços contratados jamais foram prestados pela GFD, que, ressalte-se, não 

possuía  capacidade  para  tal.  Assim,  ainda  que  atuasse  sob  as  orientações  de 

YOUSSEF, tinha domínio do fato e desempenhou papel de relevo no esquema de 

lavagem de capitais. Veja-se, nesse sentido, o seu interrogatório:

“(...)
Juiz Federal:- O senhor integrava o quadro social da GFD?
Interrogado:- Não, eu era procurador da GFD. Eu era…
Juiz Federal:- Quem eram os sócios da GFD?
Interrogado:- Eram duas empresas. Na verdade era um fundo holandês, com  
custodiante  (ininteligível).  Era uma estrutura de  proteção onde tinha duas  
empresas em Delaware e uma em (ininteligível), ilhas virgens britânicas. E  
essa era a estrutura.Então não existia uma pessoa física.
Juiz  Federal:- Mas  o  controlador  dessa  empresa  era  o  senhor  Alberto  
Youssef?
Interrogado:- Ele era o controlador.
Juiz Federal:- Os recursos eram dele?
Interrogado:- Ele me disse que detinha recursos fora do país, que ele havia  
obtido através de uma delação, uma delação que ele havia feito. E que ele  
queria internalizar parte deste recurso no Brasil e que ele não poderia fazer  
em  nome dele  porque  ele  tinha  uma pendência  com  a  Receita  Federal.  

109Sem  prejuízo  da  possibilidade  de  futura  eventual  responsabilização  criminal  também  dessas 
pessoas.
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Então foi  feita  essa estrutura e,  através  dessa estrutura,  que ingressou 7  
milhões aproximadamente de reais através do Banco Central.
Juiz Federal:- Qual era a finalidade social da GFD?
Interrogado:- Era  uma  empresa  patrimonial:  comprar  ativos  imobiliários.  
Essa foi a proposta inicial: hotéis, apartamentos e tal. Era para trazer um  
recurso que ele tinha pra montar um patrimônio aqui no Brasil.
Juiz Federal:- Investimentos do senhor Alberto Youssef?
Interrogado:- Sim, investimentos dele, exclusivamente dele.
Juiz  Federal:- Essa  empresa  prestava  serviço  a  terceiros,  tinha  alguma  
referência?
Interrogado:- Inicialmente,  não.  Aí  houve  um  desvirtuamento  da  proposta  
inicial dessa empresa quando se iniciou a fazer investimentos em empresas,  
para se recuperar empresas e posteriormente vendê-las. No caso, a Marsans  
foi a primeira empresa que foi comprada. E daí, com a necessidade de caixa  
pra atender essas empresas, começou-se a fazer uma emissão de nota fiscal  
para algumas empresas para atender uma necessidade de caixa da GFD em  
seus investimentos.
Juiz Federal:- Há uma referência do Ministério Público de diversos depósitos  
de  empreiteiras  em  contas  da  GFD  Investimentos.  O  senhor  tem  
conhecimento?
Interrogado:- Na verdade foram feitos, acho que três ou quatro, através de  
contratos: Engevix, Mendes Junior, se eu não me engano, e tem talvez mais  
uma empresa que agora não me recordo.
Juiz  Federal:- Mas  a  causa  que  justificava  esses  depósitos  o  senhor  tem  
conhecimento?
Interrogado:- O Alberto havia dito  que eram recursos que ele tinha para  
receber dessas empresas, que eram comissão ou recursos que ele tinha pra  
receber dessas empresas.  Então por isso que esses  recursos entraram na  
GFD, por serem recursos do Alberto.
Juiz Federal:- Mas a GFD prestou algum serviço para essas empresas?
Interrogado:- Não, esses contratos não foram prestados serviços. Foram só  
feitos contratos pra justificar o ingresso de capital.
Juiz Federal:- Os contratos eram falsos,  então? É isso que o senhor está  
dizendo?
Interrogado:- Sim, senhor.(...)”

(trecho do interrogatório de CARLOS ALBERTO  reduzido a termo no evento  
661).

ENIVALDO QUADRADO, por sua vez,  dentre outras atividades, 

era o responsável pela parte financeira da GFD, exercendo funções nesse setor, desde 

o ano de 2010. Nesse contexto, cabia-lhe a tarefa de emitir as notas fiscais frias e 

realizar as respectivas cobranças, mesmo sabendo que os serviços não teriam sido 

prestados.

Corroborando  o  conhecimento  de  ENIVALDO  QUADRADO  a 

respeito das práticas delitivas atinentes à GFD e o seu envolvimento nela, tem-se os 

depoimentos da testemunha Meire Pozza e do denunciado CARLOS ALBERTO:
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MEIRE POZZA: “(...)  Ministério Público Federal: -Os senhores Nivaldo e  
Carlos Alberto, eles sabiam que a GFD não tinha condições de prestar o  
serviço que eram contratados das pessoas jurídicas?
Depoente:- Sabiam.
Ministério Público Federal: -Eles sabiam também que as notas fiscais eram  
frias?
Depoente:- Sabiam.
Ministério Público Federal: -Porque que a senhora pode me dizer isso?
Depoente:- Porque eles estavam lá, doutor, eles sabiam exatamente o que eu  
sei,  que  não  havia  o  serviço  prestado,  a  terceirização,  um  grupo  de  
colaboradores para prestar esses serviços. (...)”

(trecho  do  depoimento  testemunhal  de  Meire  Pozza,  reduzido  a  termo  no  
evento 259)

CARLOS ALBERTO: “(…) Juiz Federal:- E qual era a sua função específica  
dentro da GFD?
Interrogado:- Inicialmente, procurador. E também era responsável por buscar  
os investimentos imobiliários a serem feitos. Posteriormente, eu me afastei pra  
atuar nos investimentos; então fiquei aproximadamente três anos na Marsans  
como diretor jurídico.
Juiz Federal:- Mas o senhor também cuidava dessa parte de contratos,  de  
notas fiscais, ou não?
Interrogado:- Não.  Na verdade,  a  parte  financeira  era  gerida  inicialmente  
pelo senhor  João Procópio,  depois  pelo  Enivaldo.  Os  contratos  chegavam  
normalmente para eu assinar apenas.
(…)
Juiz Federal:- E o senhor normalmente, em vários deles, o senhor copia para  
o senhor Enivaldo Quadrado:enivaldo@gfdinvestimentos.
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- Esse e-mail era do Enivaldo Quadrado?
Interrogado:- Do Enivaldo Quadrado.
Juiz Federal:- Por que o senhor copiava pra ele?
Interrogado:- Na verdade,  ele  cuidava da parte financeira  da empresa,  da  
GFD.  Então tanto os  contratos  que  chegavam normalmente,  ele  quem me  
passava ou ele me passava um e-mail para pra que eu assinasse. E ele fazia o  
contato com as empresas normalmente também a pedido do Alberto. A minha  
função normalmente era burocrática, era fazer a assinatura do contrato.
Juiz Federal:- Quando que o senhor Enivaldo Quadrado começou a trabalhar  
com o senhor Alberto Youssef, aproximadamente?
Interrogado:- Em 2010, salvo engano.
Juiz Federal:- E ele era o responsável pelo financeiro?
Interrogado:- Inicialmente era o seu João Procópio.  O Enivaldo veio para  
operar a bolsa, com o saldo de caixa da GFD. O objetivo dele era que ele  
operasse  em bolsa  de  valores  e  para  ganhar,  enfim,  fazer  recursos,  obter  
ganhos na bolsa. Com os investimentos ocorrendo, não sobrava recursos pra  
fazer esse tipo de investimento. Então ele passou a gerir, acho que em 2011,  
salvo engano, o caixa da GFD. Antes dele quem cuidava do caixa era o seu  
João Procópio.
(…)
Juiz Federal:- Uma pergunta adicional: essas pessoas que trabalhavam com o  
senhor Alberto Youssef  na São Gabriel, na Renato Paes de Barros, tinham  
conhecimento da natureza das atividades do senhor Alberto Youssef? Esses  
recebimentos por empreiteiras, visitas de agentes políticos?
Interrogado:- Sim.
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Juiz  Federal:- O  senhor  Enivaldo  Quadrado,  por  exemplo,  ele  tinha  
conhecimento disso?
Interrogado:- Da mesma forma que eu, nós íamos fazer reuniões no escritório  
do Alberto e estavam lá essas pessoas e seu Rafael comentava. Enfim, havia  
um comentário ali entre as pessoas.(...)”

(trecho do interrogatório de CARLOS ALBERTO reduzido a termo no evento  
661).

De  todo  o  exposto,  conclui-se  que  WALDOMIRO,  CARLOS 

ALBERTO e ENIVALDO QUADRADO tiveram participação direta e imprescindível 

nos serviços prestados por YOUSSEF, imbuído do intento de branquear os valores 

repassados a título de vantagens indevidas.

5.3. Dos atos de lavagem denunciados e sua autoria

A denúncia  se  reportou  a  31  atos  de  lavagem  consistentes  em 

transferências  bancárias  decorrentes  de  contratos  celebrados  pelas  empresas 

RIGIDEZ,  MO,  GFD  e  COSTA  GLOBAL,  tanto  com  as  empresas  do  Grupo 

ENGEVIX, quanto com consórcios formados por ela.

Os  quatro  contratos  ideologicamente  falsos  celebrados  com as 

empresas ENGEVIX, bem como as respectivas notas fiscais, estão todos juntados aos 

autos110,  conforme  analiticamente  exposto  na  exordial,  à  qual,  por  economia,  se 

remete.

Os  31  pagamentos  decorrentes  de  cada  um  desses  documentos 

falsos  também  são  demonstrados  de  maneira  inequívoca  pela  quebra  de  sigilo 

bancário das empresas MO, GFD e RIGIDEZ, consoante extrato detalhado com dados 

obtidos via SIMBA no Caso 001-MPF-001035, em cumprimento da quebra de sigilo 

de dados bancários deferida nos autos 5027775-48.2013.404.7000, juntado ao evento 

1 como OUT59, bem como da empresa COSTA GLOBAL. Não bastasse isso, em que 

pese não tenha esclarecido no momento que os valores se referiam a pagamentos 

110Autos no 5031517-47.2014.404.7000 e 5027775-48.2014.404.7000; analisado na Informacao no 
98/2014, anexa (Doc 31, evento 1).
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lastreados em documentos falsos,  a própria ENGEVIX admitiu a realização de 10 

pagamentos111.

Assim, tanto pelo lastro documental ideologicamente falso quanto 

pela efetiva comprovação de depósitos em contas de empresas “laranjas”, cabalmente 

demonstrada a materialidade dessas 31 primeiras condutas de lavagem imputadas.

Vale novamente ressaltar  que o depósito  em conta de terceiros  é 

suficiente  para  caracterizar  o  crime  de  lavagem,  pelo  que  cada  depósito  assim 

realizado  configura  a  consumação  de  um  delito  autônomo.  Nesse  sentido  já  se 

destacou recente decisão do egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região (RESE 

5008054-29.2012.404.72000),  sendo  pertinente  ora  sublinhar  que  referida  decisão 

ecoa já antigo posicionamento do Supremo Tribunal Federal de relatoria do notável 

ex-ministro Sepúlveda Pertence:

EMENTA: Lavagem de dinheiro: L. 9.613/98: caracterização. O depósito de  
cheques de terceiro recebidos pelo agente, como produto de concussão, em  
contas-correntes de pessoas jurídicas, às quais contava ele ter acesso, basta a  
caracterizar a figura de "lavagem de capitais" mediante ocultação da origem,  
da localização e da propriedade dos valores respectivos (L. 9.613, art. 1º,  
caput):  o tipo não reclama nem êxito  definitivo da ocultação,  visado pelo  
agente,  nem  o  vulto  e  a  complexidade  dos  exemplos  de  requintada  
"engenharia financeira" transnacional, com os quais se ocupa a literatura.
(STF –  Primeira Turma -  Unânime –  relator:  Min.  Sepúlveda Pertence  –  
Recurso em Habeas Corpus – 80816 – julgamento: 18/06/01 – DJ: 18/06/01)

Não  bastasse  a  prova  documental,  o  denunciado  YOUSSEF  foi 

específico  ao  confirmar  que  todos  os  documentos  e  transferências  se  referem  à 

operacionalização  de  pagamento  de  vantagens  indevidas  a  PAULO  ROBERTO, 

mediante  a  utilização  de  empresas  de  fachada  com  imprescindível  atuação  de 

WALDOMIRO, nos moldes do esquema geral de lavagem antes referido:

“(...)
Juiz Federal:- Nessa denúncia, relativamente aos contratos da Engevix,  
tem  aqui  “contrato  de  prestação  de  serviço”,  em  2009,  “consórcio  
integradora URC, Engevix e Niplan”, no valor de R$4.810.500,00, com a  

111Autos no 5044866-20.2014.404.7000, evento 25, PET1 (Doc 37).
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empreiteira Rigidez. A empreiteira Rigidez era uma das empresas que o  
senhor utilizava?
Interrogado:- Sim, a empresa do seu Waldomiro.
Juiz  Federal:- E  esses  pagamentos  dizem  respeito  especificamente  os  
repasses desse consórcio mesmo?
Interrogado:- Exatamente.
Juiz Federal:- Depois, contratos de prestação de serviço, consórcio Rnest,  
da Engevix,  com a MO consultoria no valor de 5.790.000,00, também  
aqui repasse desse consórcio específico, da Rnest edificações?
Interrogado:- Sim.
Juiz  Federal:- Depois  tem  um  contrato  de  prestação  de  serviço  em  
07/01/2014 com a Engevix e a GFD Investimentos, 2.632.000. O senhor  
pode me explicar esse contrato de janeiro de 2014?
Interrogado:- Na  verdade  esse  contrato  foi  por  conta  de  resquício  de  
pagamentos que eu tinha feito e ele me reembolsou, e eu fiz o reembolso  
através do contrato da GFD.
Juiz Federal:- Pagamentos que o senhor tinha feito naquele esquema?
Interrogado:- Ao partido, ao Paulo Roberto Costa...
Juiz Federal:- Eles não se recusaram a fazer esse contrato com o senhor  
já em janeiro de 2014?
Interrogado:- Não.
Juiz  Federal:- O  senhor  chegou  a  conhecer  os  outros  acionistas  da  
Engevix?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:- Cristiano Kok?
Interrogado:- Não.

(…)

Ministério  Público  Federal:- Acho  que  está  esclarecido  até,  muito  
obrigado. Nesses contratos que eram feitos com as quatro empresas que a  
gente mencionou, GFD, MO, RCI e Rigidez, o senhor disse aqui mais  
cedo o nome de diversos empresários, diretores dessas empreiteiras com  
quem o senhor tratava, mas em relação à formulação dos contratos MO,  
RCI, Rigidez e GFD, o senhor poderia dizer quem em cada empresa era  
responsável por esses contratos? O senhor disse, inclusive, que eram as  
empreiteiras que faziam os contratos.
Interrogado:- Sim, o que eu posso dizer? Engevix...  Engevix o Gerson  
Almada passava para o Carlos Albero ou para o Luiz...  É Luiz? Luiz  
Roberto, é isso? Que eu me lembre é Luiz Roberto, eu acho que é Luiz  
Roberto.
Ministério Público Federal:- Tá, a gente vê aqui.
Ministério  Público  Federal:- Tá  ok.  O  senhor  saberia  mais  uma  vez  
nominar essas seis empresas que nós estamos tratando aqui, quem dessas  
empresas visitava o escritório do senhor, os escritórios do senhor?
Interrogado:- Sim,  senhor.  Engevix,  o  Gerson  Almada;  OAS,  Agenor 
Medeiros, José Ricardo e não me lembro se Mateus esteve uma ou duas  
vezes no meu escritório, mas não foi pra tratar de assuntos referentes a  
Petrobras; Mendes Junior, Rogério... e Sergio Mendes não me lembro de  
ter ido ao meu escritório, o Rogério eu me lembro que foi várias vezes;  
Galvão  Engenharia,  Erton;  UTC,  Ricardo  Pessoa;  Camargo  Correa,  
Eduardo Leite, Paulo Augusto e Dalton Avancini.

(trechos  do  interrogatório  de  ALBERTO  YOUSSEF,  reduzido  a  termo  no  
evento 653).
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Assim,  o  conjunto  dos  documentos  ideologicamente  falsos, 

celebrados com empresas comprovadamente de fachada, somado à demonstração do 

esquema  geral  de  lavagem  realizada  no  item anterior  e  à  expressa  confissão  do 

operador  do  esquema  de  lavagem,  comprovam,  para  além  de  qualquer  dúvida 

razoável, a materialidade dos 31 delitos de lavagem denunciados, bem como a autoria 

por parte de ALBERTO YOUSSEF, PAULO ROBERTO, WALDOMIRO, CARLOS 

COSTA e ENIVALDO QUADRADO.

Aqui, abre-se parênteses para a elucidação de ponto nodal de acordo 

com as premissas teóricas anteriormente fixadas: o dolo de PAULO ROBERTO.

No  presente  caso,  parte  dos  pagamentos  de  propina  a  PAULO 

ROBERTO COSTA foram realizados pela ENGEVIX, ora diretamente na conta de 

sua empresa COSTA GLOBAL, ora através das empresas controladas por ALBERTO 

YOUSSEF, o que comprova o dolo do acusado no crime de lavagem de ativos. 

Ainda que o ex-diretor da Petrobras afirme que se limitava a receber 

os  valores  de  YOUSSEF,  sem  ter  conhecimento  da  forma  como  se  davam  os 

pagamentos pelas empreiteiras, deve se observar que aqui se trata da situação referida 

no item 5.1.2,  em que o “contratante” do serviço de lavagem busca se isentar da 

sanção  penal  recusando  voluntariamente  conhecimento  da  forma  de  pagamento, 

devendo, no entanto, ser responsabilizado por dolo eventual, de acordo com a teoria 

da cegueira deliberada.

Como já se  disse,  não havia razão para que PAULO ROBERTO 

promovesse o recebimento dos valores ilícitos por intermédio de conhecido operador 

do  mercado  negro  se  não  tinha  a  intenção  de  dissimular  a  origem,  disposição, 

movimentação  e  propriedade  dos  valores  ilícitos.  Tanto  tinha  essa  intenção  que, 

conforme  já  exposto  a  este  juízo  nas  alegações  finais  dos  autos  5026212-

82.2014.404.7000,  PAULO  ROBERTO  contratou  o  mesmo  YOUSSEF  a  fim  de 

promover  a  gestão  de seu patrimônio  por  meio  de  empresas  offshore de  fachada, 

constituídas em nome de seus parentes.

238 de 275



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA

Pelo lado da ENGEVIX, novamente YOUSSEF destaca o papel de 

articulação e comando assumido por GERSON, que tratava com o operador financeiro 

não  somente  o  acerto  das  vantagens  indevidas,  mas  também a  forma  como seria 

operacionalizado  o  respectivo  pagamento  por  intermédio  das  operações  de 

branqueamento:

“(...)
Juiz Federal:- Com quem o senhor tratava na Engevix?
Interrogado:- Diretamente com o senhor Gerson Almada, Gerson Almada.
Juiz Federal:- O senhor se recorda especificamente em que obras que houve...
Interrogado:- Especificamente, as obras da Rnest e as obras de Cubatão.
Juiz Federal:- O senhor Gerson Almada dava a última palavra ou ele falava  
que tinha que se reportar a outras pessoas dentro da empresa, o senhor se  
recorda disso?
Interrogado:- Não me recordo. Não me recordo no sentido que eu só tratava  
com o doutor Gerson, e a mim ele nunca disse que tinha que tratar com outra  
pessoa pra poder resolver o problema, não.
Juiz Federal:- No começo, aqui, tem uma referência a contratos da Engevix  
com a Costa Global, pagamentos de cerca de 295 mil, isso em 2013; Costa  
Global, empresa de consultoria de senhor Paulo Roberto Costa. O senhor  
participou dessa negociação?
Interrogado:- Sim, participei.
Juiz Federal:- Isso era propina?
Interrogado:- Isso era propina e foi um pagamento que estava atrasado, e que  
acabou sendo feito diretamente à Costa Global.
Juiz  Federal:- Por  que  essas  empresas  pagaram  todas,  aqui?  Eu  tenho  
Camargo,  Engevix,  e  aí  outras  duas empresas  que não estão ainda...  não  
foram  acusadas  ainda  pelo  ministério  público,  mas  por  que  essa  
concordância delas em pagar essas propinas atrasadas para o senhor Paulo  
quando ele não era mais diretor?
Interrogado:- Porque na verdade as obras foram estendidas e elas ficaram  
sem  recurso  pra  poder  pagar,  e  aí  quando  elas  tiveram  recursos  elas  
pagaram, fizeram o reembolso.
Juiz Federal:- Mas o Paulo Roberto já não era mais diretor. Alguma delas  
nunca colocou assim: “Não vou pagar mais, porque ele não é mais diretor,  
então...”?
Interrogado:- Não,  doutor.  Compromisso,  excelência;  eles  honravam  o  
compromisso.
(...)”

(trecho  do  interrogatório  de  ALBERTO  YOUSSEF,  reduzido  a  termo  no  
evento 653).

Veja-se,  assim,  que consoante demonstrou a instrução processual, 

GERSON atuava em todas as etapas da atividade criminosa, desde as reuniões do 

cartel  até  as  negociações  efetivas  sobre  propina  e  respectivas  operações  de 

branqueamento para repasse.
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Como já  se  disse  no  capítulo  4,  em que pese  GERSON fosse  o 

“homem de  frente”,  é  inegável  que  CARLOS  ALBERO  e  LUIZ  ROBERTO,  na 

condição de dirigentes da ENGEVIX, mantinham pleno domínio sobre toda a cadeia 

delitiva, incluindo os atos de corrupção e branqueamento dos valores ilícitos, atuando 

como “homem de trás” mediante domínio da organização.

NEWTON, por sua vez, na condição de diretor técnico do grupo, 

coordenando  o  contrato  celebrado  para  obras  da  RNEST,  atuava  internamente  de 

forma  direta  na  prática  dos  atos  de  lavagem,  subscrevendo  documentos 

ideologicamente falsos.

 

Nesse  sentido,  vale  ressaltar,  mais  uma  vez,  que  CARLOS 

ALBERO e LUIZ ROBERTO PEREIRA, na qualidade de diretores técnicos tinham 

plena  ciência  de  que  os  contratos  firmados  pela  ENGEVIX  com  as  empresas 

controladas por ALBERTO YOUSSEF, não eram efetivamente prestados. Do mesmo 

modo, NEWTON, ao subscrever contratos falsos com a GFD e COSTA GLOBAL, 

tinha conhecimento da falsidade dos documentos, eis que desempenhava função de 

diretor técnico, possuía total capacidade de verificar a veracidade destes contratos.

Aqui,  destaca-se  novamente  os  depoimentos  prestados  por 

ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE OLIVEIRA:

ALBERTO YOUSSEF: Juiz Federal:- Consta ainda nesse processo, entre os  
acusados, Carlos Eduardo Strauch Albero. O senhor chegou a conversar com  
essa pessoa? Seria diretor técnico da Engevix.
Interrogado:- Eu cheguei a cobrar ele algumas vezes a respeito dos contra-
tos. Na verdade, o doutor Gerson me pediu que procurasse ele pra que pudes-
se fazer o contrato.
Juiz Federal:- E o senhor tratou diretamente com ele, pessoalmente?
Interrogado:- Estive pessoalmente com ele uma ou duas vezes.
Juiz Federal:- E ele tinha conhecimento de que os valores eram pra repasse,  
pra propina?
Interrogado:- Sim.
(...)
Interrogado:- Luiz Roberto Pereira, eu estive uma vez com o Luiz Roberto  
Pereira e o Waldomiro pra tratar dos contratos da MO e Rigidez.
Juiz Federal:- A pedido do senhor Gerson também?
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Interrogado:- A pedido do senhor Gerson.
Juiz Federal:- O senhor tratou pessoalmente com ele?
Interrogado:- Estive uma vez.
Juiz Federal:- E ele tinha conhecimento que esses contratos eram falsos, que  
era pra repasse de propina?
Interrogado:- Aí é opinião minha. Não tenho conhecimento, acredito que sim.
(...)
Ministério Público Federal:- Acho que está esclarecido até, muito obrigado.  
Nesses contratos que eram feitos com as quatro empresas que a gente mencio-
nou, GFD, MO, RCI e Rigidez, o senhor disse aqui mais cedo o nome de di-
versos empresários, diretores dessas empreiteiras com quem o senhor tratava,  
mas em relação à formulação dos contratos MO, RCI, Rigidez e GFD, o se-
nhor poderia dizer quem em cada empresa era responsável por esses contra-
tos? O senhor disse, inclusive, que eram as empreiteiras que faziam os con-
tratos.
Interrogado:- Sim, o que eu posso dizer? Engevix... Engevix o Gerson Alma-
da passava para o Carlos Albero ou para o Luiz... É Luiz? Luiz Roberto, é  
isso? Que eu me lembre é Luiz Roberto, eu acho que é Luiz Roberto.
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento  
653).

WALDOMIRO  DE  OLIVEIRA:  “(...)Juiz  Federal:- Esse  contrato  do  
Consórcio Integrador URC, consta como assinante, pela integradora, Carlos  
Eduardo Strauch Albero. O senhor chegou a conhecê-lo?

Interrogado:-Eu conheci.
Juiz Federal:- Oi?
Interrogado:-Conheci.  Conheci sim, porque eu entregava o...  ou entregava  
nota ou o contrato para ele.
Juiz Federal:- Esse contrato em particular o senhor entregou pra ele ou o se-
nhor recebeu dele?
Interrogado:-Não, não. Primeiro ele fez contrato, eu assinei, depois devolvi  
pra ele.
Juiz Federal:- Foi feito, o senhor pode me descrever como isso aconteceu? O 
senhor foi até lá e...
Interrogado:- Fui até lá.
Juiz Federal:- O contrato tava pronto ou foi feito na hora?
Interrogado:-Não, não, tava pronto.
Juiz Federal:- Ele pediu para o senhor assinar?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- Era essa pessoa mesmo, o Carlos Albero?
Interrogado:-É.
Juiz Federal:- E ele explicou alguma coisa para o senhor desse contrato ou  
não?
Interrogado:-Não, não, não. Era de relacionamento com Alberto Youssef, que  
eram coisas que eu não tinha como, é...
Juiz Federal:- Mas ele disse isso ou o senhor que está afirmando?
Interrogado:- Não, não. Era tudo com o Alberto Youssef e ele falou isso.
Juiz Federal:- Quem falou isso, o Alberto Youssef ou o Albero?
Interrogado:-O Albero.
(...)
Juiz Federal:- Dessa outra empresa aqui, a Engevix, o senhor chegou a co-
nhecer Luiz Alberto Pereira?
Interrogado:-Conheci.
Juiz Federal:- O senhor pode me descrever as circunstâncias?
Interrogado:- Simplesmente sempre a mesma coisa. Fui lá simplesmente para  
alguma coisa que a Engevix devia e quem tava tratando disso era o Pereira.  
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Então era para mim pegar contrato, pegar o que que precisava para pode fa-
zer emissão de nota, para poder fazer pagamento para o Alberto.
Juiz Federal:- O senhor levou contrato lá ou o senhor foi retirar contrato lá?
Interrogado:- Não, não, eu fui  retirar.  Eu não emitia contrato nenhum, eu  
nunca emiti contrato nenhum.
Juiz Federal:- E o senhor chegou a conversar com o senhor Luiz Alberto?
Interrogado:-Simplesmente de pegar o documento e levar assinado, trazer de  
volta.
Juiz Federal:- Chegaram a falar do conteúdo do contrato?
Interrogado:-Não, não. Nunca. Isso em nenhum momento eu li nada a esse  
respeito, simplesmente assinava.
Juiz Federal:- Mas do senhor, ele sabia que o contrato era do relacionamen-
to com o senhor Alberto Youssef?
Interrogado:-O senhor Pereira Leite?
Juiz Federal:- É.
Interrogado:-Sabia.
Juiz Federal:- Luiz Roberto Pereira?
Interrogado:-Claro que sabia. Era através dele que ele falava comigo, é "...  
fala com Alberto que assim..", não sei bem as coisas que eles combinavam,  
"...tá aqui o contrato, agora é pra aguardar o pagamento...".(...)”.

(trecho do interrogatório de WALDOMIRO DE OLIVEIRA, reduzido a termo  
no evento 725).

 

Neste  ponto,  importante  traçar  alguns  apontamentos  acerca  dos 

contratos específicos de lavagem, indicando fatos concretos quanto a autoria delitiva 

dos acusados CARLOS ALBERO, LUIZ ROBERTO e NEWTON PRADO.

Primeiramente,  tem-se  o  contrato  firmado  pelo  Consórcio 

Integradora  URC-ENGEVIX/NM/NIPLAN,  por  meio  de  CARLOS  EDUARDO 

STRAUCH  ALBERO,  com a  empreiteira  RIGIDEZ  em 01/02/2009,  no  valor  de 

R$4.810.500,00.  O  objeto  do  instrumento  contratual  é  “apoio  a  coordenação  na 

análise de documentos de proponentes no contrato EPC para a URC na Refinaria 

Presidente Bernardes – RPBC, em Cubatão/SP”.

CARLOS  ALBERO  ocupava  cargo  de  diretoria  técnica  na  área 

industrial da ENGEVIX, tendo assumido este cargo por volta de fevereiro de 2011. 

Segundo ele, a função consistia em supervisionar as equipes das várias obras, dentre 

elas estava a modernização da Unidade de Reforma Catalítica da Refinaria Presidente 

Bernardes – RPBC:

“(...)
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Juiz Federal:- O senhor chegou a assumir algum cargo de diretoria?
Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- Qual era o cargo?
Interrogado:- A partir de (posso não estar sendo muito preciso), por volta de  
fevereiro de 2011 eu assumi um cargo de diretoria na área industrial, no qual  
muda  basicamente  o  seguinte:  é  uma  diretoria  técnica.  O  que  muda  de  
coordenador pra diretor técnico? Muda que você tem as equipes das várias  
obras e você passa a supervisionar as equipes das várias obras.
Juiz Federal:- Então daí o senhor não fica mais responsável por uma obra  
apenas?
Interrogado:- Não,  não, a tendência é você… Na verdade,  nessas épocas  
que a gente está falando, tinham poucas obras dentro da casa, então sempre  
dava atenção mais a uma. Por exemplo, no caso do (ininteligível) foi uma  
obra que me deu muita atenção. Eu fiquei, cheguei a passar lá…
Juiz Federal:- Qual a obra?
Interrogado:- Estaleiro do Rio Grande, a obra que nós fizemos pra Ecovix. Eu  
cheguei a passar lá 20, 30 dias seguidos sem voltar pra casa, tocando obra  
com bota, capacete,  fazendo o trabalho de campo e ordenando a equipe de  
obra. No caso da URC eu cheguei a ficar também. Como eu moro perto do  
rodo-anel, eu saía. Praticamente passava de segunda a quinta dentro da obra  
e vinha pra casa nos finais  de semana.  Isso aconteceu  principalmente  no  
começo da obra quando eu era coordenador, porque demanda mais aquele  
momento da figura, vou ser aí pleonástico, do coordenador pra organizar a  
coisa.
Juiz Federal:- Quando o senhor era coordenador de projeto, o senhor estava  
subordinado a quem? A quem o senhor respondia diretamente?
Interrogado:- Diretamente ao diretor da área que é o José Carlos Mendes  
Lopes e depois, em segunda instância, ao doutor Gerson Melo Almada.
Juiz  Federal:- E  depois,  quando  o  senhor  era  diretor  técnico,  o  senhor  
assumiu a posição desse José Carlos, é isso?
Interrogado:- Exatamente,  doutor.  O  José  Carlos  Mendes  Lopes  deixou  a  
empresa...Não, não; vamos lá. Foram duas fases. Eu fui promovido a diretor  
técnico em fevereiro de 2011 e o doutor Lopes deixou a empresa em...  ele  
continuou porque o doutor Lopes foi  galgado, quando eu fui  promovido a  
diretor, a vice-presidente. E aí, em 2012, eu continuei como diretor e saiu o  
doutor  Lopes.  Só  isso que  aconteceu,  não houve  nenhuma mudança.  Aí  o  
doutor Gerson passou a ter uma linha direta comigo em 2012.
(…)
Juiz Federal:- A acusação aqui menciona alguns contratos que o senhor  
teria  supostamente  assinado.  Primeiro  vem  um contrato  aqui:  consórcio  
integradora URC Engevix e Niplan, em Cubatão. Essa obra o senhor foi  
coordenador de contratos?
Interrogado:- Eu poderia ver o contrato só pra precisar exatamente? Porque 
houve… Sim,  senhor.  Eu fui  o  coordenador  desta  obra,  ou  seja,  eu  fui  
designado  pelo  vice-presidente,  pelo  diretor,  para  ser  o  responsável  pela  
execução da obra. Por isso, inclusive, eu posso fazer uma complementação?
Juiz Federal:- Claro, o senhor está aqui pra.... é o direito de audiência; só o  
senhor fale no microfone.
Interrogado:- Tem  um  campo  aí  no  contrato  que  está  aí  o  nome  Carlos  
Eduardo Strauch Albero. Essa obra deve ter... uma obra de 3 anos, eu vou  
estimar em 300 a 400 contratos de pessoa jurídica, que a gente chama PJ,  
para  prestação  de  serviços  e  deve  ter  mais  de  2.000  mil  contratos  de  
suprimentos, de materiais, equipamentos. Em todos eles meu nome aparece  
como coordenador. Porque? Porque quando se abre aquele centro de custo o  
meu nome na minha caixinha... tudo que aconteceu naquela obra vai para o  
meu nome. Então, não necessariamente, o fato de ter meu nome significa  
que eu assinei  ou não um contrato.  Especificamente esse contrato tem a  
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minha assinatura, eu já havia reconhecido isso, sim.
Juiz Federal:- Certo. Esse contrato que eu lhe mostrei é um padrão, é um  
sistema padrão da Engevix?
Interrogado:- Esse  contrato  é  um  contrato  padrão  da  Engevix  que  foi  
reproduzido ao consórcio Engevix, NM e Niplan. E passou a vigorar como  
padrão  do  consórcio.  É  um  contrato  simples,  é  um  contrato  de  ...  estou  
dizendo especificamente a forma do contrato que se utiliza pra ser expedita a  
contratação. Esse contrato, inclusive, tem um detalhe sobre esse contrato, se  
o senhor me permitir... não sei se é o momento de falar agora…
Juiz Federal:- Pode falar.
Interrogado:- Esse  contrato,  na  verdade,  foi  substituído  integralmente;  ele  
não só foi substituído integralmente como esse contrato (lógico que a gente  
examina depois o que está acontecendo, acho que eu posso mencionar isso), e  
o fato é: esse contrato foi feito numa data errada. Isso é muito fácil constatar  
porque eu, examinando a documentação, esse contrato contém um CNPJ do  
consórcio logo no começo, e o CNPJ do consórcio só foi obtido em setembro  
de 2009. No CGC consta isso. Então, doutor, ele não poderia ser celebrado  
em primeiro de fevereiro de 2009, como consta no final. Então, com certeza,  
esse contrato que eu recebi do doutor Gerson, esse contrato foi transmitido a  
mim  pelo  doutor  Gerson  nesse  formato,  foi  feito  com  uma  data  errada.  
Segundo ponto, esse contrato, o acordo consorcial reza que deveria ter sido  
assinado  por  três  pessoas  do  comitê  pelo  valor:  tudo  que  é  acima  de  
$500.000,00 reais. O consórcio é gerido no campo, pra valores menores que  
$500.000,00  reais,  por  um  grupo  de  pessoas  que  são  denominados  
representantes do consórcio e acima de certo valor, até por atribuição e por  
importância, esse contrato teria que ser assinado pelo comitê, por todos do  
comitê. E não existem todas as assinaturas do comitê nesse contrato. Então,  
provavelmente, por isso esse contrato depois foi substituído.
Juiz Federal:- Qual é a assinatura que é do senhor aqui?
Interrogado:- A minha assinatura é uma rubrica aqui nesse ponto aqui de R  
Engevix,  significa  responsável  Engevix  e  aqui  em  cima  da  palavra  
contratante.
Juiz  Federal:- E  essa  empreiteira  Rigidez  prestou  algum  serviço  lá  no  
consórcio?
Interrogado:- Esse contrato foi gerado pelo doutor Gerson Mello Almada e  
ele era o responsável por controlar essa prestação de serviço ou não.
Juiz Federal:- Mas o senhor era o executor desse contrato?
Interrogado:- Sim, senhor.
(...)”
(trecho do interrogatório de CARLOS ALBERO, reduzido a termo no evento  
661).

O interrogado assume, especificadamente, ser o coordenador desta 

obra da RPBC em Cubatão/SP, tendo pleno domínio de todos os trâmites ocorridos 

durante a execução deste contrato. Porém, questionado se houve alguma prestação de 

serviços pela empreiteira RIGIDEZ, se esquiva, atribuindo toda responsabilidade a 

GERSON ALMADA:   

“(...) Juiz Federal:- Que obra que é essa aqui mesmo?

244 de 275



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA

Interrogado:- É  obra  da  reforma  da  unidade  catalítica;  unidade  de  
recuperação catalítica de Cubatão.
Juiz  Federal:- Consta  aqui  o  objeto  do  contrato:  serviço  de  apoio  à  
coordenação de análise de documentação de proponentes do contrato EPC  
para  URC.  Foi  prestado  algum  serviço  nesse  sentido  pela  empreiteira  
Rigidez?
Interrogado:- Doutor  Gerson  de  Mello  Almada  fez  a  contratação  desse  
contrato. O escopo desse contrato quem definiu, o valor quem definiu desse  
contrato, as condições, foi o doutor Gerson Mello Almada. Se esse serviço  
foi prestado, foi prestado para o doutor Gerson Melo Almada. E eu acredito,  
como ele foi cancelado, na verdade esse contrato deixa de ser o contrato,  
que tem o outro contrato.
Juiz Federal:- E o que diz o outro contrato?
Interrogado:- Eu precisaria ver, doutor. Eu não me lembro exatamente se é o  
mesmo.  Eu sei  que  ele  foi  integralmente  substituído,  pode ser  que  seja  o  
mesmo escopo.
Juiz  Federal:- E o que é  que o senhor Gerson explicou para o senhor?  
Assim,  porque  é  um valor  que  até  substancial:  4.810.000,  a  empreiteira  
Rigidez que presta serviço lá na obra. O senhor já tinha ouvido falar nessa  
empresa?
Interrogado:- Não, senhor.
Juiz Federal:- E sabia de alguma coisa em concreto dos serviços dela?
Interrogado:- A respeito do escopo que ela prestava?
Juiz Federal:- Isso.
Interrogado:- Ela prestava esse serviço para o doutor Gerson. Ele é quem  
controlava eventualmente isso.  Eu não posso dizer exatamente o que ela  
prestou desse serviço, seria leviano da minha parte.
Juiz Federal:- O senhor não estranhou nada disso, não?
Interrogado:- Olha, eu fui chamado pelo vice-presidente da empresa, de um  
empresa particular,  mas de grande porte,  na sala dele.  E ele me fez  um  
pedido  para  dar  andamento  nesse  contrato,  que  era  estratégico  para  
empresa e importante para empresa, que isso seria debitado no centro de  
custo do meu consórcio. Meu consórcio... quem dera eu tivesse consórcio;  
do consórcio  do qual  eu  era o  coordenador.  Então  tem aquela coisa:  o  
doutor Gerson já era o segundo nível, tinha um diretor acima de mim, eu já  
estava  falando  com  o  dono  da  empresa.  Então,  na  verdade,  eu  sequer  
questionei, nem teria condições de questionar. E se questionasse, ele não me  
responderia. (...)”
(trecho do interrogatório de CARLOS ALBERO, reduzido a termo no evento  
661).

Causa estranheza o fato de o acusado, na condição de diretor técnico 

da ENGEVIX, totalmente responsável por todo o desenvolvimento de uma obra tão 

vultuosa, simplesmente assinar um contrato no valor expressivo de R$ 4.810.500,00, 

com uma empresa que, segundo ele, seria desconhecida e, sequer questionar acerca da 

real prestação do serviço. 

Ademais, pelo fato de que, segundo o próprio CARLOS ALBERO, 

na época em que esse contrato foi firmado, havia poucas obras dentro da ENGEVIX, 
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ou seja, o faturamento da empresa possivelmente não estaria tão elevado a ponto de 

serem gastos mais de quatro milhões de reais em serviços de consultoria.

A versão apresentada pelo acusado não merece qualquer respaldo, 

seja porque inconcebível se admitir que na condição de diretor técnico, não tenha o 

poder de questionar contratos celebrados na obra que está coordenando, seja porque, 

ao contrário do que afirma, o acusado foi o responsável por elaborar o contrato de 

prestação de serviços com a empreiteira RIGIDEZ, realizando tratativas diretamente 

com ALBERTO YOUSSEF e WALDOMIRO DE OLIVEIRA:

“(...)Juiz Federal:- Consta ainda nesse processo, entre os acusados, Carlos  
Eduardo Strauch Albero. O senhor chegou a conversar com essa pessoa?  
Seria diretor técnico da Engevix.
Interrogado:- Eu  cheguei  a  cobrar  ele  algumas  vezes  a  respeito  dos  
contratos. Na verdade, o doutor Gerson me pediu que procurasse ele pra  
que pudesse fazer o contrato.
Juiz Federal:- E o senhor tratou diretamente com ele, pessoalmente?
Interrogado:- Estive pessoalmente com ele uma ou duas vezes.
Juiz Federal:- E ele tinha conhecimento de que os valores eram pra repasse,  
pra propina?
Interrogado:- Sim.
(...)”
(trecho do interrogatório de ALBERTO YOUSSEF, reduzido a termo no evento  
653).

“(...)
Juiz  Federal:- Esse  contrato  do  Consórcio  Integrador  URC,  consta  como  
assinante,  pela  integradora,  Carlos  Eduardo  Strauch  Albero.  O  senhor  
chegou a conhecê-lo?
Interrogado:-Eu conheci.
Juiz Federal:- Oi?
Interrogado:-Conheci.  Conheci  sim,  porque eu entregava o...  ou entregava  
nota ou o contrato para ele.
Juiz Federal:- Esse contrato em particular o senhor entregou pra ele ou o  
senhor recebeu dele?
Interrogado:-Não, não. Primeiro ele fez contrato, eu assinei, depois devolvi  
pra ele.
Juiz Federal:- Foi feito, o senhor pode me descrever como isso aconteceu? O  
senhor foi até lá e...
Interrogado:- Fui até lá.
Juiz Federal:- O contrato tava pronto ou foi feito na hora?
Interrogado:-Não, não, tava pronto.
Juiz Federal:- Ele pediu para o senhor assinar?
Interrogado:- Sim.
Juiz Federal:- Era essa pessoa mesmo, o Carlos Albero?
Interrogado:-É.
Juiz Federal:- E ele explicou alguma coisa para o senhor desse contrato ou  
não?
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Interrogado:-Não, não, não. Era de relacionamento com Alberto Youssef,  
que eram coisas que eu não tinha como, é...
Juiz Federal:- Mas ele disse isso ou o senhor que está afirmando?
Interrogado:- Não, não. Era tudo com o Alberto Youssef e ele falou isso.
Juiz Federal:- Quem falou isso, o Alberto Youssef ou o Albero?
Interrogado:-O Albero.
(...)”

(trecho do interrogatório de WALDOMIRO DE OLIVEIRA, reduzido a termo  
no evento 725).

A partir destas declarações, resta claro que, no mínimo, CARLOS 

ALBERO estava plenamente ciente de que o contrato celebrado com a Empreiteira 

RIGIDEZ era ideologicamente falso, não se referindo a qualquer tipo de prestação de 

serviço. 

Além  do  mais,  esse  contrato  foi  elaborado  pela  ENGEVIX, 

discutido previamente entre ALBERTO YOUSSEF e CARLOS ALBERO, ou seja, 

não há como se dizer que o acusado não teve envolvimento direto na prática de crime 

de lavagem de dinheiro.

Nesse sentido,  é  inconteste  que  CARLOS ALBERO  elaborou e 

assinou  o  contrato  falso  nº  P-1169.00.M0-PJ-0004/09  com  a  EMPREITEIRA 

RIGIDEZ  LTDA,  em  01/02/2009  com  prazo  até  30/04/2011,  no  valor  de 

R$4.810.500,00. Vale destacar que este contrato por integralmente substituído pelo de 

nº   P-1169/00-M0-PJ-0272/11,  datado  de  01/02/2010.  O  objeto  da  contratacao 

permaneceu inalterado, embora seu prazo de vigência tenha sido estendido para a data 

de 30/03/2012.

Consoante  exposto  na  inicial,  a quebra  de  sigilo  bancario  da 

Rigidez112 identificou o pagamento  de  dez  das  onze  parcelas  referidas  nas  notas 

fiscais,  mediante  transferencias  bancarias  da  conta  do  Consorcio  Integradora  no 

Banco Bradesco (agencia 3395, conta no 1777742) para a conta da Rigidez no Banco 

Itau S/A (agencia 5059, conta no 104508), no periodo entre 26/02/2010 e 26/01/2012. 

Do valor acordado como devido no ato de contratacao, qual seja, R$ 4.810.500,00, 
112 Autos no 5007992-36.2014.404.7000 e 5027775-48.2014.404.7000; analisado na Informação no
98/2014, anexa (Doc 31, evento 1).
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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  existencia  das  deducoes 

tributarias previas

Em  segundo  lugar,  tem-se  o  contrato  celebrado  pelo  Consórcio 

RNEST O.C Edificações,  por  meio  de  GERSON DE MELLO ALMADA, com a 

empresa M.O. consultoria em 01/10/2009, no valor de R$5.790.000,00. O objeto do 

instrumento contratual é “prestação de serviços de assessoria técnica, consultoria no 

desenvolvimento  de  negócios  e  suporte  em  processos  de  negociação  relativos  à 

implementação das edificações e urbanizações da RNEST”.

Segundo GERSON DE MELO ALMADA, o contrato de RNEST 

estava sob a diretoria de LUIZ ROBERTO PEREIRA:

“(...)
Ministério  Público  Federal:  -  Ah,  entendi.  Um  segundo  contrato  foi  
firmado em 2009 com a  consultoria  MO Consultoria  num valor  de  5.7  
milhões e faz referência a assessoria técnica no âmbito da RNEST. Esse  
objeto contratual ele não foi prestado, assessoria técnica. Era o ‘lobby’?
Interrogado:- Era o ‘lobby’.
Ministério Público Federal: -  Tá.
Interrogado:- Uma assessora técnica está dentro do ‘lobby’.
(...)
Ministério Público Federal:  -  E o Luiz  Roberto Pereira,  qual que era a  
participação dele na Engevix?
Interrogado:- Também era diretor de contrato que uma parte da RNEST  
estava sob a diretoria dele.
(...)”

(trecho do interrogatório de GERSON ALMADA, reduzido a termo no evento  
473).

A  atuação  de  LUIZ  ROBERTO  PEREIRA,  consoante  se 

demonstrou no evento 52, consistiu no envio de e-mail WALDOMIRO DE OLIVERA 

solicitando a emissão de nota fiscal referente ao contrato do Consórcio RNEST O.C. 

Edificações.
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Destaca-se que LUIZ ROBERTO ocupou cargo de diretor técnico da 

ENGEVIX  de  2008  a  julho  2012,  ficando  responsável,  segundo  ele,  pela  obra 

específica da RNEST, a partir de 2011:

“(...) Juiz Federal:- O senhor já assumiu o cargo de diretor na Engevix?
Interrogado:- O cargo de diretor eu acho que foi a partir do ano de 2008.
Juiz Federal:- 2008?
Interrogado:- Diretor técnico.
Juiz Federal:- E quais eram as suas atribuições como diretor técnico?
Interrogado:- Uma vez que um determinado contrato entrava para dentro da  
Engevix,  eu  era  responsável,  ou  dentro  de  algum  consórcio,  eu  era  o  
responsável basicamente por atender aquele escopo, prazo, custo que aquele  
contrato definia, com qualquer cliente.
(…)
Juiz Federal:- Na área de óleo e gás?
Interrogado:- Na Petrobras, no Rnest, no consórcio de integração na Relan.
Juiz Federal:- Consórcio Rnest o senhor era o diretor responsável?
Interrogado:- Diretor técnico a partir de um determinado momento.
Juiz Federal:- A partir de quando?
Interrogado:- Basicamente  2011,  porque  esse  consórcio  tinha  uma  
liderança  da  EIT  lá  no  início,  e  a  EIT  depois  entrou  em  recuperação  
judicial, se eu não me engano, acho que foi em 2011, e a partir daí, 2011, a  
Engevix teve que assumir esse contrato, do ponto de vista técnico perante o  
cliente, e nós ficamos acho que nesse consórcio, com 99% dele, e a partir  
desse  momento  eu  tive  que,  vamos  dizer  assim,  assumir  com  mais  
proximidade essa condução desse contrato.
(…)
Juiz Federal:- Um ponto que é indagado, que é colocado na acusação pelo  
Ministério Público, diz respeito a este e-mail aqui que eu vou lhe mostrar, um  
e-mail enviado pelo senhor para Waldomiro, MO Consultoria, evento 52 da  
denúncia, é isso? Eu peço para o senhor dar uma olhadinha nesse e-mail. O  
senhor pode me explicar as circunstâncias desse e-mail?
Interrogado:- Sim. A partir então que a EIT saiu desse consórcio, em 2011, se  
eu não me engano,  acho que provavelmente por volta de julho, agosto de  
2011, o consórcio estava inadimplente com vários e vários contratos, com os  
contratantes,  contratados, e um deles era esse contrato aí com a MO, e a  
partir  dessa  data,  vamos  dizer  assim,  eu  comecei  a  ser  procurado  por  
representantes dessa empresa, o senhor Alberto Youssef, senhor Waldomiro,  
que me cobravam muito o pagamento de parcelas que estavam em atraso, eu  
recebi na Engevix o senhor Alberto, recebi também o seu Waldomiro fazendo  
essas cobranças, e a única coisa que eu podia fazer era me consultar lá com o  
doutor  Gerson a  respeito  desse  contrato,  que  o  escopo desse  contrato  eu  
fiquei  sabendo a partir  de  2011 quando nós efetivamente  assumimos essa  
função dentro do consórcio, e a partir desse momento eu consultei o doutor  
Gerson para saber do que se tratava, ele me disse que isso aí era um contrato  
de assessoria direta a ele, que estava cuidando pessoalmente, perguntei para  
ele se deveria voltar a pagar aquilo que estava em atraso, ele me confirmou  
que sim, num determinado momento, acho que foi, não sei se o e-mail é de  
novembro, acho que foi nessa época, é novembro?
Juiz Federal:- Isso, novembro.
Interrogado:- Novembro. E me pediu para que eu enviasse esse e-mail para o  
senhor Waldomiro, que eu acho que era o representante da MO, solicitando  
ou autorizando ele a voltar a emitir a fatura, isso é o que foi feito.
(...)”
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(trecho do interrogatório de LUIZ ROBERTO, reduzido a termo no evento  
661).

O interrogado afirmou, especificadamente, ser o coordenador desta 

obra  da  RNEST,  tendo,  portanto,  pleno  domínio  de  todos  os  trâmites  ocorridos 

durante a execução deste contrato. Ao ser questionado se chegou a verificar se houve 

alguma prestação de serviços pela empresa MO Consultoria, se esquiva, atribuindo 

toda responsabilidade a GERSON ALMADA: 

“(...)
Juiz Federal:- O senhor chegou a verificar ou checar que tipo de serviço, ou  
se tinha sido prestado algum serviço pela MO Consultoria?
Interrogado:- Olha, eu já tinha visto que tinham sido pagas várias parcelas  
desse  contrato  e,  como  era  um  assunto  que  o  doutor  Gerson  estava  
conduzindo diretamente,  de  acordo com ele,  eu não fui  questionar,  nem  
precisaria questionar isso, eu tenho uma relação de confiança com o doutor  
Gerson…
Juiz Federal:- Mas provavelmente o senhor foi atrás também para saber se  
tinha algum serviço que tinha sido prestado ou não que justificava aqueles  
pagamentos?
Interrogado:- Não efetivamente. Nesse ponto aí não, não cheguei a ir.
Juiz Federal:- O senhor Gerson não lhe esclareceu qual era o propósito real  
desse contrato?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:- E o senhor não estranhou que pela MO Consultoria o senhor  
fosse procurado pelo senhor Alberto Youssef?
Interrogado:- Não.
Juiz Federal:- O senhor foi procurado mais de uma vez?
Interrogado:- Mais de uma vez.
Juiz Federal:- Por ele ou pelo seu Waldomiro?
Interrogado:- Pelos dois, por ambos.
(…)
Juiz Federal:- O senhor deixou a Engevix quando?
Interrogado:- Deixei em julho de 2012.
Juiz Federal:- Julho de 2012?
Interrogado:-  Sim.
(...)”.
(trecho do interrogatório de LUIZ ROBERTO, reduzido a termo no evento  
661).

 

Causa estranheza o fato de o acusado, na condição de diretor técnico 

da ENGEVIX, totalmente responsável por todo o desenvolvimento de uma obra tão 

vultuosa, simplesmente não averiguar a existência de serviço prestado, num contrato 

com valor tão expressivo de R$5.790.000,00.
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Tal afirmação se reforça pela declaração da testemunha Fuhad Ayub 

Issa, que informou que  LUIZ ROBERTO representava a ENGEVIX em projetos e, 

em obras na área de consultoria, tendo total expertise na análise de contratos como 

este firmado com a empresa de fachada de YOUSSEF:

“(...)
Ministério Público Federal: - E Luiz Roberto Pereira?
Depoente:-Luiz  Roberto  conheci  ele  em  algum  empreendimento  da...  
conjunto e Luiz Roberto representava a Engevix em projetos, em obras, em  
coisas menores, nada de significativo.
Ministério Público Federal: - Na área de construção?
Depoente:-Na área de consultoria.
Ministério Público Federal: - Consultoria. Perfeito, satisfeito, Excelência.
(...)”
(trecho do depoimento de FUHAD AYUB ISSA, reduzido a termo no evento  
473).

 

Além disso, inusitado se mostra o fato de ter sido solicitado serviços 

de consultoria de proporções tão notórias, no momento em que o contrato da obras da 

RNEST, estava em situação negativa e o fluxo de caixa já estava num prejuízo de 

R$100.000.000,00, consoante relatado pelo próprio acusado:

“(...)
Defesa:- Senhor Luiz, por que o senhor saiu da Engevix?
Interrogado:- Eu saí da Engevix porque a situação desse contrato em julho  
de  2012  estava  extremamente  negativa,  o  fluxo  de  caixa  dele  nós  já  
estávamos num prejuízo de mais de R$ 100.000.000,00 nesse contrato, eu  
me  julgava  totalmente  incompetente  para  reverter  o  resultado  desse  
contrato,  isso me causava,  eu que trabalhei  durante todo esse  tempo na  
empresa, me causava um desconforto enorme, eu resolvi sair para dar uma  
chance  para  alguém tentar  fazer  alguma coisa  melhor  do  que  eu  tinha  
conseguido até aquele momento, pedi demissão.
Defesa:- Quem era o seu chefe direto na Engevix?
Interrogado:- Meu chefe direto era o vice-presidente, na época que eu saí, que  
era o engenheiro Lopes.
Defesa:- Era a ele que você se reportava?
Interrogado:- Me reportava diretamente a ele.
(...)”
(trecho do interrogatório de LUIZ ROBERTO, reduzido a termo no evento  
661).

Ressalta-se  ainda,  que  em pese  o  acusado  não  tenha  assinado  o 

contrato celebrado com a M.O Consultoria,  foi o responsável por determinar a sua 

elaboração,  realizando  tratativas  diretamente  com  ALBERTO  YOUSSEF  e 
251 de 275



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA

WALDOMIRO DE OLIVEIRA:

“(...)
ALBERTO  YOUSSEF:Ministério  Público  Federal:- Acho  que  está  
esclarecido até, muito obrigado. Nesses contratos que eram feitos com as  
quatro  empresas  que  a  gente  mencionou,  GFD,  MO,  RCI  e  Rigidez,  o  
senhor  disse  aqui  mais  cedo  o  nome de  diversos  empresários,  diretores  
dessas  empreiteiras  com  quem  o  senhor  tratava,  mas  em  relação  à  
formulação dos contratos MO, RCI, Rigidez e GFD, o senhor poderia dizer  
quem em cada empresa era responsável por esses contratos? O senhor disse,  
inclusive, que eram as empreiteiras que faziam os contratos.
Interrogado:- Sim,  o  que  eu  posso  dizer?  Engevix...  Engevix  o  Gerson  
Almada  passava  para  o  Carlos  Albero  ou  para  o  Luiz...  É  Luiz?  Luiz  
Roberto,  é isso? Que eu me lembre é Luiz Roberto,  eu acho que é Luiz  
Roberto.
(...)
Juiz Federal:- E Luiz Roberto Pereira?
Interrogado:- Luiz Roberto Pereira, eu estive uma vez com o Luiz Roberto  
Pereira e o Waldomiro pra tratar dos contratos da MO e Rigidez.
Juiz Federal:- A pedido do senhor Gerson também?
Interrogado:- A pedido do senhor Gerson.
Juiz Federal:- O senhor tratou pessoalmente com ele?
Interrogado:- Estive uma vez.
Juiz Federal:- E ele tinha conhecimento que esses contratos eram falsos, que  
era pra repasse de propina?
Interrogado:- Aí é opinião minha. Não tenho conhecimento, acredito que sim.
(...)”
(trecho  do  interrogatório  de  ALBERTO  YOUSSEF,  reduzido  a  termo  no  
evento 653).

“(...)
WALDOMIRO DE OLIVEIRA:  Juiz Federal:- Dessa outra empresa aqui, a  
Engevix, o senhor chegou a conhecer Luiz Alberto Pereira?
Interrogado:-Conheci.
Juiz Federal:- O senhor pode me descrever as circunstâncias?
Interrogado:- Simplesmente  sempre  a  mesma coisa.  Fui  lá  simplesmente  
para alguma coisa que a Engevix devia e quem tava tratando disso era o  
Pereira.  Então era para mim pegar contrato,  pegar o que que precisava  
para  pode  fazer  emissão  de  nota,  para  poder  fazer  pagamento  para  o  
Alberto.
Juiz Federal:- O senhor levou contrato lá ou o senhor foi retirar contrato  
lá?
Interrogado:- Não, não, eu fui retirar. Eu não emitia contrato nenhum, eu  
nunca emiti contrato nenhum.
Juiz Federal:- E o senhor chegou a conversar com o senhor Luiz Alberto?
Interrogado:-Simplesmente de pegar o documento e levar assinado, trazer  
de volta.
Juiz Federal:- Chegaram a falar do conteúdo do contrato?
Interrogado:-Não, não. Nunca. Isso em nenhum momento eu li nada a esse  
respeito, simplesmente assinava.
Juiz  Federal:- Mas  do  senhor,  ele  sabia  que  o  contrato  era  do  
relacionamento com o senhor Alberto Youssef?
Interrogado:-O senhor Pereira Leite?
Juiz Federal:- É.
Interrogado:-Sabia.
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Juiz Federal:- Luiz Roberto Pereira?
Interrogado:-Claro que sabia. Era através dele que ele falava comigo, é "...  
fala com Alberto que assim..", não sei bem as coisas que eles combinavam,  
"...tá aqui o contrato, agora é pra aguardar o pagamento..."..
(...)”
(trecho do interrogatório de WALDOMIRO DE OLIVEIRA, reduzido a termo  
no evento 725).

Diante disso, denota-se que esse contrato de prestação de serviços 

foi elaborado pela ENGEVIX, discutido previamente entre ALBERTO YOUSSEF e 

LUIZ ROBERTO PEREIRA, ou seja, não há como se dizer que o acusado não teve 

envolvimento direto na prática de crime de lavagem de dinheiro.

Consoante  exposto  na  inicial,  a  quebra  de  sigilo  bancario  da 

M.O113 identificou  o  pagamento  de  dez  parcelas  referente  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 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.

No  que  respeita  especificamente  aos  contratos  firmados  entre  a 

ENGEVIX  ENGENHARIA  S/A  e  a  GFD  Investimentos;  e  a  ENGEVIX 

ENGENHARIA S/A e  a  COSTA GLOBAL,  verifica-se  a  atuação  de  NEWTON 

PRADO JUNIOR, na prática delituosa de lavagem de capitais.

O  primeiro  contrato  foi  celebrado  em  07/01/2014,  por  meio  de 

NEWTON  PRADO  JUNIOR,  sob  nº  001141/00-I0-PJ-0019-14  com  a  GFD 

Investimentos e tinha por objeto a prestação de serviços de apoio administrativo para 

o  desenvolvimento  de  atividades  no  Consórcio  RNEST  O.C.  Edificações  e 
113 Autos no 5007992-36.2014.404.7000 e 5027775-48.2014.404.7000; analisado na Informação no
98/2014, anexa (Doc 31, evento 1).
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administração de contrato. O valor do contrato era de R$2.132.000,00. 

Segundo ALBERTO YOUSSEF, esse contrato foi firmado para fins 

de adimplir as vantagens indevidas devidas pela ENGEVIX à PAULO ROBERTO 

COSTA:

“(...)  Juiz  Federal:- Depois  tem um contrato  de  prestação de  serviço  em  
07/01/2014 com a Engevix e a GFD Investimentos,  2.632.000.  O senhor  
pode me explicar esse contrato de janeiro de 2014?
Interrogado:- Na  verdade  esse  contrato  foi  por  conta  de  resquício  de  
pagamentos que eu tinha feito e ele me reembolsou, e eu fiz o reembolso  
através do contrato da GFD.
Juiz Federal:- Pagamentos que o senhor tinha feito naquele esquema?
Interrogado:- Ao partido, ao Paulo Roberto Costa...
Juiz Federal:- Eles não se recusaram a fazer esse contrato com o senhor já  
em janeiro de 2014?
Interrogado:- Não.(...)”
(trecho  do  interrogatório  de  ALBERTO  YOUSSEF,  reduzido  a  termo  no  
evento 653).

Além disso,  WALDOMIRO DE OLIVEIRA atesta a falsidade do 

contrato firmado entre a GFD e a ENGEVIX Engenharia S/A:

“(...)
Juiz Federal:- Consta aqui no processo, um contrato de primeiro de outubro  
de 2009, Consórcio RNEST, o qual seria integrado pela Engevix, com a MO  
Consultoria. Consta aqui assinado pela MO Consultoria, pelo senhor. Esse  
contrato o senhor se recorda se era falso ou verdadeiro?
Interrogado:-Para  mim,  do  jeito  que  estou  observando as  coisas.  é  tudo  
falso, porque para mim eu não olhava o que tava escrito, só assinava.
Juiz Federal:- Depois tem um contrato da Engevix com a MO Consultoria, a  
desculpe, GFD aqui...
Interrogado:- O procedimento é o mesmo.
(...)”
(trecho do interrogatório de WALDOMIRO DE OLIVEIRA, reduzido a termo  
no evento 725).

O segundo contrato foi firmando dia 27/03/2013, entre a ENGEVIX 

ENGENHARIA e a COSTA GLOBAL, tendo por objeto a prestação de serviços de 

consultoria em gestão empresarial  na área de Engenharia  Óleo e Gás.  O valor do 

contrato é de R$700.000,00.
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Sobre esse contrato,  PAULO ROBERTO COSTA afirmou que se 

referia  as  pendências  do  passado,  relativas  ao  pagamento  de  propina  e  que  teria, 

inclusive, tratado com GERSON ALMADA diretamente acerca deste pagamento:

“(...)
Juiz  Federal:- Consta  na  ação  penal  uma  referência  a  um  contrato  de  
consultoria da Costa Global com a Engevix de julho de 2013 a 12/2013,  
segundo aqui a ação penal, um pagamento de cerca de 295.000,00 reais. O  
senhor  sabe  me  dizer  se  esse  contrato  era  também  fictício  ou  era  um  
contrato real?
Interrogado:- Não, era um contrato fictício para também acertar pendências  
do passado.
Juiz Federal:- O senhor negociou isso diretamente ou foi o senhor Alberto  
Youssef?
Interrogado:- O  primeiro  contato  foi  o  Alberto  e  depois  eu  conversei  
diretamente com o Gerson Almada.
Juiz Federal:- E mesmo o senhor estando fora da Petrobras, mesmo assim  
houve concordância na realização desse pagamento? Dessa pendência?
Interrogado:- Correto.  A Engevix não chegou a executar todo o contrato  
porque também ocorreu o evento lá de março, então não houve o pagamento  
de todo o contrato, mas pagou uma parte.
(...)”
(trecho do interrogatório de PAULO ROBERTO COSTA, reduzido a termo no  
evento 725).

Corroborando essa informação, extrai-se trecho do depoimento de 

ALBERTO YOUSSEF:

“(...)
Juiz Federal:- No começo, aqui, tem uma referência a contratos da Engevix  
com a Costa Global, pagamentos de cerca de 295 mil, isso em 2013; Costa  
Global, empresa de consultoria de senhor Paulo Roberto Costa. O senhor  
participou dessa negociação?
Interrogado:- Sim, participei.
Juiz Federal:- Isso era propina?
Interrogado:- Isso era propina e foi um pagamento que estava atrasado, e  
que acabou sendo feito diretamente à Costa Global.
Juiz  Federal:- Por  que  essas  empresas  pagaram  todas,  aqui?  Eu  tenho  
Camargo, Engevix, e aí outras duas empresas que não estão ainda... não  
foram  acusadas  ainda  pelo  ministério  público,  mas  por  que  essa  
concordância delas em pagar essas propinas atrasadas para o senhor Paulo  
quando ele não era mais diretor?
Interrogado:- Porque na verdade as obras foram estendidas e elas ficaram  
sem  recurso  pra  poder  pagar,  e  aí  quando  elas  tiveram  recursos  elas  
pagaram, fizeram o reembolso.
Juiz Federal:- Mas o Paulo Roberto já não era mais diretor. Alguma delas  
nunca colocou assim: “Não vou pagar mais, porque ele não é mais diretor,  
então...”?
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Interrogado:- Não,  doutor.  Compromisso,  excelência;  eles  honravam  o  
compromisso.
(...)”
(trecho  do  interrogatório  de  ALBERTO  YOUSSEF,  reduzido  a  termo  no  
evento 653).

Ainda, GERSON ALMADA confirma que firmou este contrato a 

pedido de YOUSSEF para complementar pagamentos que ficaram pendentes dentro 

das obras da RNEST:

“(...)
Ministério Público Federal: -  Certo. E o último contrato, o senhor referiu  
que seria com a Costa Global (uma consultoria na área de óleo e gás) que  
foi firmado em março de 2013, no valor de 700 mil. Esse contrato seria para  
operacionalizar pagamentos de pendências? Como que foi esse contrato?
Interrogado:- Esse até que o objeto caberia, porque mais qualificado que o  
Diretor  Paulo  Roberto  Costa  pra  esse  serviço...  Mas  foi  pedido  para  o  
Youssef  para  que  eu  complementasse  os  pagamentos  que  ficaram  não  
concluídos dentro do contrato RNEST. Todos esses contratos...
(...)”
(trecho do interrogatório de GERSON ALMADA, reduzido a termo no evento  
473).

A ciência de NEWTON PRADO JUNIOR acerca da falsidade dos 

contratos celebrados, tanto com a GFD, quanto com a COSTA GLOBAL se mostra 

inconteste a partir de seu interrogatório judicial:

“(...)
Juiz Federal:- O senhor assumiu em algum momento a condição de diretor?
Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- Quando foi?
Interrogado:- 15 de maio de 2012.
Juiz Federal:- Diretor em alguma área específica?
Interrogado:- Diretor técnico.
Juiz Federal:- E o que significa isso?
Interrogado:- Então,  na  realidade  eu  poderia  assumir  uma  função  
corporativa, mas em função do resultado do contrato do Rnest eu acabei  
indo  diretamente  para  esse  contrato  em  junho  de  2012,  eu  acabei  não  
assumindo nenhuma função corporativa na empresa e sim uma função de  
gestão desse contrato específico do Rnest, execução operacional do contrato.
(…)
Juiz Federal:- O senhor substituiu o Luiz Roberto Pereira?
Interrogado:- Sim, senhor. Só que eu não substituí, vamos dizer, da função  
que ele tinha de diretor, eu substituí na gestão do contrato do Rnest, que eu  
fui direto para ser gerente do contrato do Rnest, apesar de ser diretor eu  
fiquei vinculado somente a um contrato.
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Juiz Federal:- Esse contrato do Rnest,  tem aqui no âmbito da acusação, o  
senhor deve ter visto, esse é um contrato do Rnest com a MO Consultoria, um  
contrato de outubro de 2009, o senhor teve contato com esse contrato?
Interrogado:- Não, senhor. Só depois, quando foi pedido para eu levantar a  
documentação relativa a isso, depois de tudo, da ocorrência do fato, eu fui  
procurar a documentação e tomei conhecimento do contrato, mas não tive  
conhecimento, à época nenhum.
Juiz Federal:- E quando o senhor foi levantar essa documentação?
Interrogado:- Foi pedido pelo doutor Gerson uma época que eu levantasse os  
contratos que tinham, foi quando foi pedido pelo ministério público, se não  
me engano, ou pela polícia federal, como eu era responsável pelo contrato eu  
assumi essas responsabilidades, foi pedido a mim que levantasse e quando eu  
fui ver tinha um contrato efetivamente com a MO de 2009, mas eu nunca tive  
nenhum contato com ele.
Juiz  Federal:- E  o  senhor  conseguiu  identificar  qual  foi  o  motivo  da  
contratação?
Interrogado:- Não, senhor.
Juiz  Federal:- Chegou  a  identificar  alguma comprovação  de  prestação  de  
serviços?
Interrogado:- Também não, senhor.
Juiz  Federal:- O senhor  explicou  isso  para  o  senhor  Gerson  ou  o  senhor  
repassou para alguém, outra pessoa?
Interrogado:- Não, passei diretamente para o Gerson. Nessa época que ele  
pediu eu passei diretamente a ele.
Juiz  Federal:- E  o  que  o  senhor  passou especificamente  para  ele,  qual  a  
informação que o senhor passou?
Interrogado:- Que existia um contrato, esse contrato tinha sido assinado em  
2009  e  a  relação  de  pagamentos  que  tinha  do  sistema  de  pagamento  de  
administração do contrato.
Juiz Federal:- O senhor chegou a proceder algum levantamento para ver se  
realmente o serviço teria sido prestado?
Interrogado:- Não, senhor.
Juiz Federal:- Não, por que, por algum motivo?
Interrogado:- Porque não foi me pedido isso.
Juiz Federal:- Não foi solicitado?
Interrogado:- Não foi solicitado.
Juiz Federal:- E houve alguma indagação do senhor Gerson a respeito de que  
serviços eram esses, o que tinha sido isso, os detalhes sobre o contrato?
Interrogado:- Não, senhor, ele só me pediu o levantamento das informações,  
eu  como  não  tinha  conhecimento  do  que  era  não  pude  prestar  mais  
informação, nem para ele,  e ele também não me deu nenhuma informação  
adicional.
Juiz  Federal:- Tem  um  contrato  aqui  também,  um  outro  contrato  no  
processo,  um  contrato  com  a  GFD  Investimentos,  no  montante  de  R$  
2.132.0000,00, Engevix com a GFD Investimentos, eu vou lhe mostrar aqui  
também, relativo ao consórcio Rnest. Nesse contrato consta o seu nome, foi  
o senhor que assinou?
Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- O senhor pode me esclarecer em que circunstâncias?
Interrogado:- Que eu assinei?
Juiz Federal:- É.
Interrogado:- Então,  eu  recebi  um  telefonema  do  doutor  Gerson  que  
solicitou que eu assinasse esse contrato, ele me disse que esse contrato ia ser  
um  contrato  que  ia  ser,  o  objeto  do  contrato  ia  ser  de  planejamento  
estratégico, gestão de contrato, e que eu deveria assinar, mas esse contrato  
seria prestado no próprio nível dele de vice-presidente, e que em função de  
eu estar, vamos dizer,  só voltado ao operacional do contrato eu não teria  
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nenhum envolvimento  com esse  contrato.  À  época  eu  achei  normal,  até  
porque  o  resultado  do  contrato  era  muito  ruim,  eu  imaginava  que  esse  
contrato  fosse  para  desenvolver  alternativas  para  reverter  a  situação  do  
contrato, nessa época o contrato tinha um prejuízo de mais ou menos uns  
R$ 370.000.000,00.
Juiz Federal:- Esse contrato passou por comitês internos de avaliação?
Interrogado:- Não sei dizer, ele veio para mim direto do doutor Gerson.
Juiz  Federal:- Ele  tinha  um  procedimento  dentro  da,  tinha  algum  
procedimento para assinatura desses contratos de valores mais expressivos  
dentro da Rnest?
Interrogado:- Esse  contrato,  se  o  senhor  perceber,  ele  não foi  feito  pelo  
consórcio, ele foi feito pela Engevix diretamente.
Juiz Federal:- É que tem uma referência aqui cliente consórcio Rnest.
Interrogado:- Não, não, a referência é porque ele foi alocado no centro de  
custos do Rnest, mas ele foi feito pela matriz, o senhor pode ver que o nome  
do, não aparece o nome do consórcio, aparece o nome da Engevix.
Juiz Federal:- Tinha um procedimento dentro da Engevix para aprovar esses  
contratos?
Interrogado:- Tinha, um diretor e um vice-presidente.
Juiz Federal:- Mas não passava por uma avaliação técnica de algum setor  
antes de ir para o diretor assinar?
Interrogado:- Quando era para prestação direta para o contrato passava pela  
minha  avaliação,  eu  negociava  os  contratos  com  os  fornecedores  e  tudo,  
quando vinha diretamente do, era um dos donos, do vice-presidente não, ele  
só orientou que era um contrato que seria prestado no nível dele, até pela  
característica do objeto que era estratégico, e eu não me envolvia com isso, aí  
eu volto a dizer, pela situação do contrato eu não achei nada estranho porque  
eu  imaginava  que  ele  seria  utilizado  para  desenvolver  alternativas  para  
mudar o rumo do contrato que era muito ruim.
Juiz  Federal:- Mas  o  senhor  não solicitou  nenhuma explicação do  senhor  
Gerson, não teve nem curiosidade em saber o que era isso, o senhor estava  
assinando um contrato de R$ 2.000.000,00, quem ia prestar essa consultoria,  
que tipo de consultoria era, que tipo de questão estratégica envolvida?
Interrogado:- Não, não senhor.
Juiz Federal:- O senhor era o responsável pelo Rnest?
Interrogado:- Sim, senhor. Gerente do contrato.
Juiz  Federal:- E  essa  assessoria  técnica  relativa  estratégica  ao  vice-
presidente não era de interesse do senhor?
Interrogado:- Eu  não  poderia,  vamos  dizer,  na  época  eu  não  contestei,  
vamos dizer,  eu não fiz nenhuma pergunta adicional ao dono porque eu  
achei que, como era um assunto que ele tinha falado que ia ser prestado  
diretamente a ele, não cabia a mim fazer qualquer tipo de contestação.
Juiz Federal:- Mas não uma contestação, nenhuma curiosidade em saber o  
que era ou se isso poderia afetar o seu trabalho lá no Rnest?
Interrogado:- Foi o que eu falei  para o senhor, eu interpretei  como uma  
assessoria, foi isso que ele falou, de nível estratégico por causa do resultado  
do contrato, eu interpretei que era para desenvolver alternativas no nível  
estratégico da empresa para que a gente pudesse reverter o resultado do  
contrato que era muito ruim.
Juiz Federal:- Mas o senhor sendo responsável  pelo consórcio Rnest  nessa  
ocasião e preocupado com esse resultado ruim, o senhor não se interessou em  
saber  do  que  se  tratava  essa  assessoria,  poderia  mudar  o  resultado  do  
consórcio?
Interrogado:- Sim, mas qualquer orientação viria através do dono, não para  
mim que atuava diretamente na execução do contrato.
Juiz Federal:- Esse contrato foi pago?
Interrogado:- Sim, senhor.
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Juiz Federal:- Integralmente?
Interrogado:- Não,  duas  prestações  só,  janeiro  e  fevereiro,  depois  foi  
suspenso.
Juiz Federal:- Por que foi interrompido?
Interrogado:- Na realidade,  por  orientação até  do  próprio  Gerson eu  não  
teria nem contato com o resultado do contrato e nem liberaria pagamento, ele  
falou que quando o pagamento fosse liberado ele simplesmente passaria para  
mim para poder alocar no centro de custo e jogar naquele contrato, eu não  
liberava pagamento, então porque não foi liberado depois disso também não  
sei.
Juiz  Federal:- Mas  foi  lhe  passada  a  determinação  para  não  fazer  mais  
pagamentos?
Interrogado:- Não, senhor.
Juiz Federal:- Não?
Interrogado:- Não, porque o pagamento era feito através da nota fiscal, não  
me passaram nenhuma nota fiscal depois de janeiro e fevereiro, isso sim.
Juiz Federal:- E o senhor não foi levantar o que estava acontecendo?
Interrogado:- Não,  senhor.  Depois  do  ocorrido,  da  mídia,  a  gente  acabou  
sabendo, mais tarde ficou sabendo que o contrato foi suspenso.
(…)
Juiz  Federal:- O  outro  contrato  aqui,  Costa  Global  Consultoria  Ltda,  
Engevix, contrato de 27 de março de 2013, vou lhe mostrar aqui. O senhor  
se recorda desse contrato?
Interrogado:- Depois que ele foi assinado, que esse contrato eu não assinei,  
eu fui comunicado depois da assinatura do contrato, que teria um contrato  
que também seria alocado no centro de custos do Rnest, mas eu não assinei  
esse contrato.
Juiz Federal:- O seu nome está ali, o senhor não assinou?
Interrogado:- Não, não assinei, é um procedimento da Engevix,  eu havia  
comentado com o senhor, é um procedimento da Engevix quando chega um  
contrato jogado no centro de custos o nome que aparece aqui, independente  
da assinatura, é do responsável pelo contrato, então meu nome está aqui  
porque eu sou responsável pelo gestão do contrato, eu era gerente, era não,  
nessa época era o gerente do contrato, nenhuma das assinaturas é minha.
Juiz Federal:- E foi prestado alguma consultoria pelo senhor Paulo Roberto  
Costa no consórcio Rnest?
Interrogado:- Para mim não, diretamente na execução do contrato não.
Juiz Federal:- O senhor conhecia o senhor Paulo Roberto Costa?
Interrogado:- Não, senhor.
Juiz Federal:- E o senhor teve contato com esse contrato quando? Da Engevix  
com a Costa Global?
Interrogado:- Acho que em agosto que me foi informado que tinha sido feito  
um contrato, até porque não assinei esse contrato na época.
Juiz Federal:- Mas em agosto do que, de 2013?
Interrogado:- Treze, treze.
Juiz  Federal:- E  isso  foi  passado para  o  senhor  alocar  como custo  então  
dentro do…
Interrogado:- Dentro do centro de custos do Rnest.
Juiz Federal:- E quem passou isso para o senhor?
Interrogado:- Era o diretor que estava na época, que é o que eu respondia,  
era Marco Fernandes, era o diretor.
Juiz Federal:- O senhor Gerson Almada chegou a falar para o senhor sobre  
esse contrato?
Interrogado:- Não, esse aí especificamente não, mas aí o que me foi falado é  
que seria também um contrato, o próprio objeto né, que é gestão estratégica,  
como eu tratava de assuntos operacionais esse contrato não, eu não seria  
envolvido nesse contrato, foi o que me foi falado.
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Juiz Federal:- O senhor viu algum documento, verificou algum documento  
apontando uma efetiva prestação de serviços para esse contrato?
Interrogado:- Não, senhor.
Juiz Federal:- Esse contrato foi pago?
Interrogado:- Foi pago não integralmente, se eu não engano foram 8 ou 9  
prestações que foram pagas, que também elas vinham para mim, era uma  
nota que vinha da matriz, a nota entrava pela matriz, vinha pelo e-mail e  
passava para mim, “Newton, por favor, dá o de acordo”, o de acordo meu  
era  só  pra  alocação  dentro  do  centro  de  custos  do  Rnest,  não  para  
aprovação do pagamento porque já vinha aprovado pela vice-presidência, eu  
dava o de acordo para alocação da verba dentro do centro de custos.
Juiz Federal:- E o senhor sendo responsável pelo consórcio a partir de maio  
de 2012, o senhor não tinha responsabilidade em fazer verificações, se esse  
serviço foi prestado ou não para fazer o pagamento?
Interrogado:- Eu  não  tinha  como  questionar  o  dono  da  empresa,  eu  era  
informado disso aí, eu via que tinha, até por causa do, o que eu falei para o  
senhor, o resultado do contrato era muito ruim, muito ruim mesmo, então era  
trezentos e pouco, então os esforços que a administração fazia com relação a  
desenvolver alternativas para melhorar o resultado, para mim esse era o viés  
desses contratos, ou seja, era o objetivo desses contratos, então eu não tinha  
porque, vamos dizer, que termo eu posso usar, suspeitar do dono da empresa  
com relação a isso, não tinha, não tinha.
Juiz Federal:- O senhor nunca foi informado que isso era propina?
Interrogado:- Não, senhor.
(...)”
(trecho do interrogatório de NEWTON PRADO, reduzido a termo no evento  
661)..

Causa estranheza o fato de o acusado, na condição de diretor técnico 

da ENGEVIX, totalmente responsável por todo o desenvolvimento de uma obra tão 

vultuosa, simplesmente não averiguar a existência de serviço prestado.

Além disso, inusitado se mostra o fato de ter sido solicitado serviços 

de consultoria de proporções tão notórias, no momento em que o contrato da obras da 

RNEST, estava em situação negativa e o fluxo de caixa já estava num prejuízo de 

R$100.000.000,00,  consoante  relatado  pelo  acusado  LUIZ  ROBERTO  PEREIRA, 

depoimento acima transcrito.

Diante disso, denota-se que o acusado NEWTON PRADO JUNIOR 

tinha total ciência da falsidade dos contratos por ele subscritos, motivo pelo qual resta 

demonstrado seu envolvimento direto na prática de crime de lavagem de dinheiro.

Por fim, tendo ciência da falsidade dos documentos que assinaram, 

os  denunciados  tinham  conhecimento  de  que  serviam  para  dissimular  transações 
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ilícitas, respondendo pelo crime de lavagem de ativos por dolo direto ou, ao menos, 

por dolo eventual em virtude de cegueira deliberada.

Diante  do  exposto,  comprovados  os  31  atos  de  lavagem 

denunciados,  sendo  que,  praticados  de  forma  reiterada  e  por  intermédio  de 

organização  criminosa,  como já  demonstrado  no capítulo  3.2.,  devem os  réus  ser 

condenados na forma do artigo 1º c/c art. 1º, § 2º, II da lei 9.613/98, com incidência 

da causa especial de aumento de pena do § 4º do mesmo artigo. 

Os  réus  PAULO  ROBERTO  e  GERSON  atuaram  em  todos  os 

crimes narrados, merecendo condenação por 31 condutas em concurso material.

O  acusado  ALBERTO YOUSSEF merece  ser  condenado  por  24 

condutas de lavagem, em concurso material. 

O acusado  WALDOMIRO DE OLIVEIRA, merece condenação por 

23 condutas de lavagem.

O acusado CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO merece ser 

condenado  por  13  condutas  de  lavagem.  O  acusado  LUIZ  ROBERTO PEREIRA 

merece condenação por 10 condutas de lavagem.

O acusado NEWTON PRADO JUNIOR merece condenação por 8 

condutas  de  lavagem.  Enquanto  que  os  acusados  ENIVALDO  QUADRADO  e 

CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA  merecem condenação,  cada um por 

uma conduta de lavagem.

6. USO DE DOCUMENTO FALSO

Por fim, quanto à materialidade dos crimes do artigo 304 do Código 

Penal, é demonstrada de maneira cabal pela apresentação dos documentos falsos por 
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duas vezes no dia 27/10/14 consoante documentos acostados ao evento 25 dos autos 

5044866-20.2014.404.7000 e ao evento 24,  dos autos 5053845-68.2014.404.7000.

Afirmam os réus que se trata de conduta atípica, tendo em vista que 

a apresentação se deu por determinação do magistrado em inquérito policial. Com a 

devida vênia, a tese não pode prosperar.

No  caso  de  apresentação  de  falsa  identidade  ante  solicitação  de 

agente  policial,  a  Sexta  Turma  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  pacificou  o 

entendimento  de  que  o  fato  de  o  documento  falso  ser  apresentado  a  pedido  de 

autoridade não elide o crime do artigo 304 do Código Penal e nem é abarcado pelo 

direito à autodefesa:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 304 DO  
CP.  USO  DE  DOCUMENTO  FALSO.  ENTREGA  REALIZADA  MEDIANTE  
SOLICITAÇÃO  DE  AGENTE  POLICIAL  OU  DE  FORMA ESPONTÂNEA.  NÃO 
AFASTAMENTO DA CONSUMAÇÃO DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO  
FALSO.  MEIO  DE  AUTODEFESA.  IMPOSSIBILIDADE.  TIPICIDADE  DA 
CONDUTA. ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA 
DESTE  TRIBUNAL.  SÚMULA  83/STJ.  CONFISSÃO  ESPONTÂNEA  NÃO  
EXISTENTE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Sexta Turma deste Superior Tribunal firmou o  
entendimento de que a atribuição de falsa identidade - por meio de apresentação de  
documento falso - não constitui mero exercício do direito de autodefesa, a tipificar,  
portanto, o delito descrito no art. 304 do Código Penal. 2. A circunstância de o  
documento falsificado ser solicitado pelas autoridades policiais não descaracteriza  
o  crime  do  art.  304  do  Código  Penal. 3.  A  confissão  na  qual  a  parte  nega  a  
utilização do documento falso não motiva a incidência da atenuante da confissão  
espontânea (art.  65,  III,  d,  do CP).  4.  Incidência das Súmulas 7 e  83/STJ. 5.  O  
agravo  regimental  não  merece  prosperar,  porquanto  as  razões  reunidas  na  
insurgência  são  incapazes  de  infirmar  o  entendimento  assentado  na  decisão  
agravada. 6. Agravo regimental improvido. (STJ – Sexta Turma – Unânime – relator:  
Sebastião Reis Junior – Agravo Regimental no Recurso Especial 1369983 – autos:  
201300628522 – decisão: 06/06/13 – DJE: 21/06/13)

O  que  se  deve  verificar  é  se  o  agente,  ao  atender  o  pedido  da 

autoridade, buscou fazê-la incidir em erro, apresentando o documento falso como se 

verdadeiro fosse. Foi justamente o caso dos autos.

Veja-se que, conforme narra a denúncia e se observa nos eventos 17 

dos autos 5053845-68.2014.404.7000 e 21 dos autos 5044866-20.2014.404.7000, a 

determinação do juízo foi bem clara ao dispor que a empresa deveria “confirmar ou 
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não a existência das 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 prestados”.

Contudo,  a  empresa  limitou-se  a  juntar  os  documentos  como se 

verdadeiros fossem e confirmar os respectivos pagamentos, sem qualquer ressalva. 

Dessa forma, no entendimento do Ministério Público Federal, manifesto o interesse 

em ludibriar e caracterizado o crime do artigo 304 do Código Penal.

No que  se  refere  à  autoria,  afirmam os  advogados  dos  réus  que 

sequer conheciam o objetos dos contratos, nada podendo, falar sobre eles, sendo que 

nem a entrega do contratos, nem o pedido de salvo conduto formulado, implicariam 

na admissão da falsidade dos documentos (evento 330).

Ora, já se demonstrou a preponderância que GERSON ALMADA, 

tinha em todo o processo criminoso descrito, sendo o “homem de frente” atuante tanto 

nas discussões do cartel quanto no oferecimento de propina e operacionalização dos 

atos de lavagem de ativos, coordenando a elaboração dos documentos falsos.

Além disso, é absolutamente incompatível a função de advogado – 

que  pode  inclusive  mentir  em favor  dos  clientes  –  com a  de  testemunha,  o  que 

descaracteriza a afirmação feita pelos nobres causídicos. Caso se quisessem colocar 

na  função  de  testemunhas,  deveriam se  afastar  da  causa  e  serem arrolados  como 

testemunhas pela defesa. 

Nessa perspectiva, ainda que de fato os advogados peticionantes não 

tenham tido contato com os agentes para a obtenção dos documentos, o fato é que 

eram  eles  que  tinham  pleno  conhecimento  da  existência  e  inveracidade  dos 

documentos,  bem  como  da  determinação  judicial  de  apresentação,  determinando, 

ainda que por meio de terceiros (a fim de que a autoria se diluísse na rede funcional  

da  empresa,  tal  qual  mencionado  no  capítulo  1.4),  que  os  documentos  fossem 

entregues sem qualquer ressalva, como se verdadeiros fossem.
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Diante  do  exposto,  entende  o  Ministério  Público  Federal  que 

plenamente comprovados os dois atos denunciados como tipificados no artigo 304 c/c 

299 do Código Penal, sendo que sua dolosa autoria recai sobre GERSON ALMADA..

7. DOSIMETRIA DA PENA

7.1. Fixação da pena base

Quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59, entende o Ministério 

Público  Federal  que  é  possível  sua  valoração  conjunta  em  relação  aos  delitos 

imputados, da seguinte forma:

A  culpabilidade de  GERSON  ALMADA,  CARLOS  ALBERO, 

NEWTON  PRADO  E  LUIZ  ROBERTO  PEREIRA deve  ser  valorada  de  modo 

fortemente negativo, tendo em vista o dolo direto e intenso dos agentes, dirigindo suas 

condutas  à  prática de  diversos  crimes,  dentre  eles,  corrupção,  formação de cartel, 

lavagem de dinheiro, fraude à licitação e crimes contra o sistema financeiro nacional, 

todos de forma reiterada.

A mesma valoração, fortemente negativa da culpabilidade, aplica-se 

aos denunciados PAULO ROBERTO, YOUSSEF e WALDOMIRO, tendo em vista o 

dolo direto e intenso dos agentes, suas condutas preordenadas, ficando evidenciadas 

pelo grande número de condutas e pelo extenso lapso temporal em que as atividades 

delituosas se desenvolveram.

Ainda deve-se valorar negativamente a culpabilidade de CARLOS 

ALBERTO e ENIVALDO QUADRADO, face ao dolo direto e intenso dos agentes e 

suas  condutas  preordenadas,  fazendo  parte  de  organização  criminosa  destinada  à 

lavagem de capitais, agindo sob ordens de ALBERTO YOUSSEF com a finalidade de 

ocultar  seu  patrimônio.  Frise-se  o  grande  número  de  condutas  e  o  extenso  lapso 

temporal em que as atividades delituosas se desenvolveram.
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Ainda  no  vetor  culpabilidade,  no  aspecto  reprovabilidade,  os 

criminosos agiram com amplo espectro de livre-arbítrio. Não se trata de criminalidade 

de rua, influenciada pelo abuso de drogas ou pela falta de condições de emprego, ou 

famélica,  decorrente  da miséria  econômica.  São réus  abastados  que  ultrapassaram 

linhas morais sem qualquer  tipo de adulteração de estado psíquico ou pressão,  de 

caráter corporal, social ou psicológica.

Os  motivos são  negativos  em  relação  aos  acusados  GERSON 

ALMADA, CARLOS ALBERO, NEWTON PRADO E LUIZ ROBERTO PEREIRA: 

pois suas ações foram movidas a fim de buscar exclusivamente o bom desempenho da 

empresa  a  que  serviam e,  consequentemente,  a  sua  ascensão  funcional  dentro  da 

ENGEVIX. Prestígio, poder, influência e promoção foram os móveis privados, e não 

apenas riqueza,  pois não necessariamente enriqueciam seus bolsos com os crimes, 

mas sim os da empreiteira.

Na mesma linha, negativos as vetores referentes à personalidade e 

conduta social pela forma como agiram, de maneira reiterada e estendida no tempo. 

Isso demonstra pouco apreço por regras éticas. Ademais, todos possuem excelente 

formação  acadêmica  e  qualificação,  com discernimento  acima  do  homem médio. 

Tinham mais  condições,  portanto,  de não apenas  perceberem a gravidade  de  suas 

condutas como também de recusarem o seu envolvimento em tais práticas ilícitas. 

Usaram sua formação e conhecimento para produzir males sociais. 

Da  mesma  forma,  PAULO  ROBERTO,  YOUSSEF  e 

WALDOMIRO  demonstram  personalidade  e  conduta  social  negativa,  eis  que 

criminosos  profissionais,  voltados  à  prática  de  múltiplas  ações  criminosas,  com 

capacidade,  inclusive,  de cooptarem e envolverem outras pessoas para alcançarem 

seus desideratos. 

Ademais,  os  denunciados  praticaram  os  crimes  sabendo  que  os 

valores  eram  repassados  a  parlamentares,  impactando  o  sistema  político  e 
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vilipendiando a democracia,  sendo responsáveis por manter a corrupção dentro da 

PETROBRAS, bem como os respectivos mecanismos de lavagem envolvidos.

Pesa contra YOUSSEF ainda o fato de ter dedicado a sua vida à 

prática de crimes, sempre envolvido nos maiores casos de corrupção do país, como o 

caso  BANESTADO,  o  MENSALÃO  (em  que  foi  personagem  importante  seu 

funcionário Enivaldo Quadrado), a CURAÇAO (em que foi acusado seu funcionário 

Rafael Angulo Lopez) e agora a LAVA JATO.

Deve-se ser considerado em relação a PAULO ROBERTO também 

o fato de ser engenheiro da PETROBRAS, com ótimo salário, muito acima do valor 

médio  ganho  pelo  Brasileiro,  com  previdência  garantida  e  conjunto  patrimonial 

confortável.  Embora  elevado  grau  de  instrução  e  discernimento,  não  resistiu  ao 

instinto de construir um patrimônio milionário às custas da administração pública (em 

prejuízo da coletividade).

A personalidade  e  a  conduta  social  de  CARLOS  ALBERTO,  E 

ENIVALDO QUADRADO devem ser valoradas de modo negativo, tendo em vista a 

conivência e a participação no esquema criminoso de que ALBERTO YOUSSEF fazia 

parte, agindo em conjunto com o operador financeiro para a prática de sucessivas e 

diversas condutas de lavagem de dinheiro, as quais se estenderam pelo tempo.

As  circunstâncias dos  crimes  também  pesam  contra  todos  os 

acusados, uma vez que praticados de forma sofisticada e complexa,  dificultando a 

identificação real de seus  autores. Uma coisa é praticar lavagem, o que por si só 

importa  ocultação  ou  dissimulação.  Outra  é  valer-se  de  diferentes,  ou  mesmo 

múltiplos,  mecanismos  de  ocultação  e  dissimulação,  como  empresas  de  fachada, 

testas  de  ferro,  lavadores  de  dinheiro  terceirizados,  contratos  simulados  de 

consultoria, conversão de ativos em espécie com auxílio de doleiro e pagamentos em 

dinheiro vivo.
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As consequências dos crimes são altamente negativas para todos os 

acusados,  visto  que  a  organização  criminosa  desequilibrou  a  competitividade  do 

mercado, em prejuízo de outras empresas. 

Além disso, os valores desviados da estatal são enormes. Em recente 

balanço, a PETROBRAS divulgou o prejuízo de R$ 6,2 bilhões apenas com propinas, 

sendo que não há dúvida que tais atos de corrupção influenciaram em tal número. Se 

tomado em conta o prejuízo decorrente da cartelização, esse montante pode ser bem 

superior.

Pois bem. Esse valor, de 6 bilhões, corresponde a aproximadamente 

10% do orçamento federal com saúde, ou do orçamento federal com educação. Seria 

possível incrementar em mais de 10% tudo o que é gasto com segurança pública por 

União, Estados e Municípios em conjunto. Ele seria capaz de tirar da faixa de miséria 

(extrema pobreza), composta por 10 milhões de pessoas que não têm os alimentos 

mínimos necessários à subsistência, 1 milhão de brasileiros (mediante o pagamento de 

benefício de 500 reais mensais a cada um). 

Mas o efeito da corrupção não para aí. Ele acarreta graves danos não 

só à quantidade do serviço público, mas também a sua qualidade, pois o administrador 

não pode cobrar falhas e colocar em situação difícil, sem assumir riscos, aquele com 

quem compartilhou comportamentos criminosos.

A organização  criminosa,  ainda,  atuou  de  forma  a  influenciar  o 

processo eleitoral - diante o pagamento de propinas via doações oficiais e não oficiais. 

Diante da complexidade dos crimes, demora para serem descobertos e necessidade de 

estabilidade do sistema eleitoral,  não há qualquer  ação eleitoral  apta  a  corrigir  os 

vícios.  Se democracia  é  governo do povo,  pelo povo e  para o povo,  a  corrupção 

subverte-a pois é o governo para o particular que está em posição privilegiada para 

pagar ou receber propina.
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Quanto  aos  antecedentes,  tal  circunstância  merece  valoração 

negativa em relação a WALDOMIRO, eis que, consoante informação constante do 

evento 597, registra condenação anterior, inclusive por delito de estelionato.

Considerando assim existência de ao menos 5 elementos negativos 

na primeira fase da dosimetria da pena – 6 no caso de WALDOMIRO -, requer-se que, 

para todos os delitos e acusados, a pena base seja fixada em patamar que ultrapasse o 

termo médio, aproximando-se do máximo.

Não apenas o patamar mínimo de pena é fixado pelo legislador, mas 

uma faixa de variação, que na corrupção, por exemplo, vai de 2 a 12 anos.

Não  se  pode  esquecer,  ainda,  que  o  art.  59  do  Código  Penal 

estabelece todas as circunstâncias acima analisadas para fixar uma pena “conforme 

seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”. 

A  criminologia  voltada  ao  estudo  dos  crimes  de  colarinho 

branco demonstra que – ao contrário do que afirmam acriticamente alguns, com 

base na criminologia genérica – o montante da pena e sua efetividade da punição 

constituem relevantes fatores para estancar o comportamento criminoso. 

Nesse  sentido,  por  exemplo,  propugnam  Neal  Shover  e  Andy 

Hochstetler, professores de sociologia e criminologia de Universidades Americanas, 

na  obra  “Choosing  White-Collar  Crime”,  que  é  um  estudo  criminológico 

especializado nesse tipo de crime. Segundo os autores: 

“O crime de colarinho branco é cometido porque algumas pessoas estimam o 
ganho como maior do que os riscos ou consequências de serem pegos. Vistos 
desta  maneira,  é  uma política  saudável  de  controle  do  crime aumentar  os 
riscos percebidos deles (...)”. 

“[U]ma unidade de punição pode gerar um benefício maior contra crime de 
colarinho branco do que a mesma unidade empregada contra crime de rua.” 
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No mesmo sentido, aliás, estão os maiores estudiosos mundias do 

tema corrupção, como Robert Klitgaard e Rose Ackerman, que chegam a fazer uma 

fórmula  para  indicar  que  a  propensão  ao  cometimento  da  corrupção,  por  um 

indivíduo, corresponde à análise de custos e benefícios dos comportamentos honesto e 

corrupto. Dentre os custos, destacam a punição e a probabilidade de punição.

Algo que deve ser tomado em conta, e vem sendo ignorado pelo 

Judiciário, é o fator  probabilidade de punição. De fato, o crime de corrupção é um 

crime muito difícil de ser descoberto e, quando descoberto, é de difícil prova. Mesmo 

quando  são  provados,  as  dificuldades  do  processamento  de  crimes  de  colarinho 

branco no Brasil são notórias, de modo que nem sempre se chega à punição. Isso 

torna o índice de punição extremamente baixo.

Como o cálculo do custo da corrupção toma em conta não só o 

montante  da  punição,  mas  também  a  probabilidade  de  ser  pego,  devemos 

observar que é o valor total do conjunto, formado por montante de punição vezes 

a probabilidade de punição, que deve desestimular a prática delitiva.

Assim, se entendêssemos que uma punição adequada para um crime 

de corrupção é de 10 anos de prisão, mas a probabilidade de punição para alguém que 

o pratica é de 33%, a pena, para ser um fator real de desestímulo, deve ser de 30 anos 

de prisão. A análise da suficiência da punição, nesses termos, é preconizada pela parte 

final do art. 59, do Código Penal.

Embora pareça, em primeira análise, uma pena rigorosa, ela não é, 

pois o seu parâmetro, além de tomar em conta a probabilidade de punição, deve ser a 

pena  do  homicídio,  porque  a  corrupção  de  alto  valores  mata.  Além  disso, 

considerando ainda que, no Brasil,  há progressão de regime após cumprido 1/6 da 

pena, e perdão natalino (Decreto 8.380/2014, com tendência de repetição nos anos 

seguintes) após cumprido 1/3 da pena, uma punição de 30 anos, a título de corrupção, 

significaria, de fato, uma punição de dez anos. Como a corrupção de altos valores não 
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foi  alçada  a  crime  hediondo,  tais  benefícios  incidem  normalmente  sobre  os 

criminosos.

Considerando tudo isso, uma pena final e global,  no caso,  de 10 

anos não atingiria, nem de perto, os objetivos de repressão e punição. Considerando o 

número  de  crimes  praticados,  a  sua  diversidade,  e  os  demais  fatores  que  serão 

tomados em conta, espera-se que a pena, por réu, seja superior a 30 anos de prisão.

Se queremos ter um país livre de corrupção, esta deve ser um crime 

de alto risco e firme punição, o que depende de uma atuação consistente do Poder 

Judiciário nesse sentido, afastando a timidez judiciária na aplicação das penas quando 

de casos que mereçam punição significativa, como este ora analisado.

7.2. Agravantes e atenuantes

Tendo-se analisado as circunstâncias judiciais da pena base, passa-

se  à  verificação  das  circunstâncias  agravantes  e  atenuantes  da  pena,  conforme 

disciplinado  pelos  art.  61  a  66,  CP e  dispositivos  correspondentes  da  legislação 

especial.

GERSON era o responsável pela promoção e organização da núcleo 

criminoso instaurado na ENGEVIX, bem como pelos delitos por ela perpetrados, pelo 

que a eles se aplicam as agravantes do artigo 62, I do Código Penal em relação a todos 

os delitos e, especificamente no que se refere ao crime de organização criminosa, a 

majorante do artigo 2º, § 3º da Lei 12.850/13. A mesma circunstância do artigo 62 se 

aplica  aos  denunciados  PAULO  ROBERTO  e  YOUSSEF,  que  promoviam  e 

organizavam os delitos nos núcleos criminosos que dirigiam.

Ainda, a prática do crime de uso de documento falso por GERSON 

ALMADA foi realizado para ocultar a prática dos crimes de corrupção e lavagem de 

dinheiro, assim, sendo necessário o agravamento da pena com fundamento no artigo 

61, II, 'b', do CP.
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Por  fim,  YOUSSEF  é  reincidente,  eis  que  condenado  por  este 

mesmo  juízo,  com  trânsito  em  julgado,  nos  autos  200470000068064,  não  tendo 

transcorrido  tempo  superior  a  cinco  anos  entre  o  cumprimento  da  pena  daquela 

condenação e a retomada da prática delitiva.

7.3. Causas especiais de aumento de pena

Como já se disse no capítulo 3.2 (parte B), em relação ao crime de 

organização criminosa aplicam-se as causas especiais de aumento de pena descritas no 

§ 4º, II e IV do artigo 2º da Lei 12.850/13 a todos os denunciados a serem condenados 

(GERSON  ALMADA,  CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO,  NEWTON 

PRADO JUNIOR).  Ademais, aplica-se a causa de aumento descrita no §3º do art. 2º 

da Lei 12.850/13 a GERSON DE MELLO ALMADA.

Já  em  relação  aos  crimes  de  corrupção,  conforme  exposto  nos 

capítulos 4.2.1 e 4.2.2 da parte B, considerando a omissão de atos de ofício e prática 

de atos com infração de deveres funcionais por PAULO ROBERTO, aplica-se a causa 

de  aumento  de  pena  do  parágrafo  único  do  artigo  333  em  relação  a  GERSON, 

CARLOS ALBERO e LUIZ ROBERTO, e a prevista pelo  § 1º do artigo 317 em 

relação a PAULO ROBERTO e YOUSSEF.

Considerando que PAULO ROBERTO praticou os ilícitos enquanto 

ocupante de função de diretor de sociedade de economia mista, a ele se aplica ainda a 

causa especial de aumento de pena do § 2º do artigo 327 do Código Penal.

Por  fim,  em  relação  aos  atos  de  lavagem,  considerando  que 

praticados de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa,  incide a 

causa de aumento de pena prescrita pelo § 4º do artigo 1º da lei 9.613/98, em relação 

aos  denunciados  GERSON,  CARLOS  ALBERO,  LUIZ  ROBERTO,  NEWTON 

PRADO, PAULO ROBERTO, YOUSSEF, WALDOMIRO, CARLOS ALBERTO e 

ENIVALDO QUADRADO.
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7.4. Disposições especiais:

Tendo em vista  a  celebração de acordo de colaboração premiada 

pelo  MPF  com  PAULO  ROBERTO  e  YOUSSEF,  requer-se  a  observação  dos 

parâmetros lá estipulados.

Quanto aos demais acusados, requer-se que o cumprimento se dê 

inicialmente no regime fechado.

A aplicação da pena de multa deve respeitar os mesmos critérios de 

fixação da pena privativa de liberdade, tendo em conta ainda a condição financeira de 

cada acusado. 

Os condenados devem ser também condenados ao pagamento das 

despesas processuais.

8. REQUERIMENTO FINAL

Por  todo  exposto,  o  Ministério  Público  Federal  pugna  a  parcial 

procedência dos pedidos de condenação da inicial acusatória nos seguintes termos:

a)  a  condenação  de  a)  GERSON  DE  MELLO  ALMADA,  b) 

CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO e c) NEWTON PRADO JUNIOR como 

incursos nas penas do art. 2º “caput” e § 4º, II e IV c/c art. 1º, §1º, 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;

b) a condenação de a) LUIZ ROBERTO PEREIRA como incurso 

nas penas do artigo 288, caput, do Código Penal, anterior à redação dada pela Lei nº 

12.850/2013;
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 c)  a  condenação  de  a)  GERSON  DE  MELLO  ALMADA,  b) 

CARLOS  EDUARDO  STRAUCH  ALBERO,  e  c)  LUIZ  ROBERTO  PEREIRA, 

como incursos nas sanções do artigo 333, caput do Código Penal, por 31 vezes, em 

concurso material (artigo 69 do Código Penal), com incidência da causa especial de 

aumento prevista no parágrafo único do mesmo artigo;

d) a absolvição de NEWTON PRADO JUNIOR dos 31 delitos de 

corrupção ativa que lhes foram imputados, com fundamento no artigo 386, VII do 

Código de Processo Penal;

d) a condenação de a) PAULO ROBERTO COSTA e b) ALBERTO 

YOUSSEF  como incursos nas sanções do art.  317, § 1º, c/c art. 327, § 2º, por 18 

vezes, em concurso material;

e) a absolvição de a) GERSON DE MELLO ALMADA, b) LUIZ 

ROBERTO PEREIRA, e c) CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, de 01 (um) 

condutas de corrupção ativa que lhes foram imputadas, bem como a absolvição de a) 

PAULO ROBERTO COSTA e b) ALBERTO YOUSSEF pelas  correspondentes 01 

conduta de corrupção passiva que lhes foram imputadas em relação ao aditivo datado 

de 04/11/2010 do contrato 0800.0056801.10.2, com fundamento no artigo 386, VII do 

Código de Processo Penal;

f) a condenação de a) GERSON DE MELLO ALMADA, d) PAULO 

ROBERTO COSTA, e) ALBERTO YOUSSEF, como incursos nas penas do artigo. 1º 

c/c art. 1º § 2º, II e § 4º da lei 9613/98, por 31 vezes, em concurso material (artigo 69 

do Código Penal);

g) a condenação de CARLOS EDUARDO STRAUCH ALBERO, 

por 13 condutas tipificadas no art. 1º c/c art. 1º § 2º, II e § 4º da lei 9613/98;

h) a condenação de LUIZ ROBERTO PEREIRA, por 10 condutas 

tipificadas no art. 1º c/c art. 1º § 2º, II e § 4º da lei 9613/98;
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i) a condenação de NEWTON PRADO JUNIOR, por 08 condutas 

tipificada no art. 1º c/c art. 1º § 2º, II e § 4º da lei 9613/98;

j) a condenação de CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA e 

ENIVALDO QUADRADO, por 01 conduta tipificada no art. 1º c/c art. 1º § 2º, II e § 

4º da lei 9613/98;

k)  a  condenação  de  WALDOMIRO  DE  OLIVEIRA,  por  23 

condutas tipificadas no art. 1º c/c art. 1º § 2º, II e § 4º da lei 9613/98;

l)  a  condenação  de  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);

m)  seja decretado o perdimento do produto e proveito dos crimes, 

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$ 37.979.379,58114, 

correspondente a 1% do valor total de todos os contratos e aditivos no interesse dos 

quais  houve o  pagamento  de  propina  a  PAULO ROBERTO COSTA e  a  agentes, 

públicos e privados, por ele indicados.

k)  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$ 

113.938.138,75115, correspondente a 3% do valor total de todos os contratos e aditivos 

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 valor das propinas que foram pagas, a agentes 

públicos e privados, em decorrência dos referidos contratos. Esse valor é calculado 

114 Em relação ao requerido na denúncia houve a exclusão dos valores referentes aos aditivos  datados 
de 04/11/2010 do contrato 0800.0056801.10.2, em relação ao qual houve pedido de absolvição.

115 Em relação ao requerido na denúncia houve a exclusão dos valores referentes aos aditivos  datados 
de 11/06/10 e 07/10/11 do contrato  0800.0035013.07.2,  em relação aos quais houve pedido de 
absolvição.
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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.

l)  decretar  como efeito  secundário  da  condenação  pela  crime  de 

lavagem de dinheiro a interdição do exercício de cargo ou função pública de qualquer 

natureza e de diretor, de membro de conselho de administração ou de gerência das 

pessoas jurídicas referidas no artigo 9º da Lei 9.613/98, pelo dobro do tempo da pena 

provativa de liberdade aplicada, consoante determina o artigo 7º, II da mesma lei.

Curitiba, 25 de junho de 2015.

Deltan Martinazzo Dallagnol

Procurador da República
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Procurador Regional da República

Antônio Carlos Welter
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Januário Paludo
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