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O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelos Procuradores da República 

que  subscrevem,  vem,  em atenção  à  decisão lançada no  evento  256,  apresentar 

ALEGAÇÕES FINAIS, nos termos que seguem.

1. Relatório

Trata-se de processo criminal  iniciado por denúncia oferecida pelo 

Ministério Público Federal contra AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO (“AU-

GUSTO MENDONÇA”),  JOÃO VACCARI NETO (“VACCARI”) e  RENATO DE SOUZA 

DUQUE (“RENATO DUQUE”).

A exordial acusatória descreve, em um primeiro momento, que gran-

des empreiteiras se reuniram em cartel com a finalidade de frustrar o caráter compe-

titivo de procedimentos licitatórios da Petrobras e, assim, promover reserva de mer-

cado e sobrelevar os preços das respectivas contratações.

Para assegurar esse intento,  os representantes dessas empresas se 

1/69



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

reuniram em verdadeira organização criminosa, que incluía, em seus outros núcleos, 

funcionários da Petrobras, operadores do mercado negro financeiro e agentes políti-

cos.

Os representantes da empresa vencedora de cada procedimento lici-

tatório, previamente definida pelo cartel, prometiam e ofereciam vantagens indevi-

das, que variavam de 1% a 5% do valor dos contratos e aditivos, aos responsáveis pe-

las respectivas áreas de negócios da Petrobras e seus intermediários.

Os principais empregados corrompidos pelo “Clube” eram o Diretor 

de Serviços à época, RENATO DUQUE, o então Gerente Executivo de Engenharia, PE-

DRO BARUSCO, e o Diretor de Abastecimento à época, PAULO ROBERTO COSTA, auxi-

liados, em grande medida, para a concretização dos ilícitos e lavagem dos ativos, por 

operadores financeiros.

Parte do montante de vantagens indevidas era destinado à Casa (RE-

NATO DUQUE e PEDRO BARUSCO) e a outra parte era destinada ao Partido dos Tra-

balhadores – PT, via JOÃO VACCARI.

Como um prolongamento à denúncia proposta em sede dos Autos n. 

5012331-04.2015.4.04.7000,  a  exordial  acusatória  narra  e  imputa  uma das  formas 

adotadas por membros da organização criminosa que se delineou no seio e em des-

favor da Petrobras para o repasse e o branqueamento de valores espúrios. 

Nesse sentido, visando à lavagem e ao pagamento de recursos inte-

gralizados a título de vantagens indevidas em decorrência dos contratos firmados 

pela SOG/SETAL com a Estatal para obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas – RE-

PAR e da Refinaria de Paulínea – REPLAN, para posterior repasse aos beneficiários in-

dicados por RENATO DUQUE, no caso VACCARI e o Partido dos Trabalhadores, ce-

lebrou a empreiteira, a pedido do ex-Diretor de Serviços e do ex-tesoureiro da agre-

miação política, negócios ideologicamente falsos com a EDITORA GRÁFICA ATITUDE 

LTDA.

Diante  desse  quadro,  restou  imputada  aos  réus  AUGUSTO MEN-

DONÇA,  JOÃO VACCARI NETO e  RENATO DUQUE a prática do delito de lavagem 

  2/69



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

de capitais, insculpido no art. 1º, caput e § 4º da Lei 9.613/98, por 24 vezes, incidindo, 

em relação a VACCARI, ainda, a agravante do art. 62, I, do Código Penal.

A  Petrobras  requereu  sua  habilitação  nos  autos  como interessada 

(evento 3), o que restou deferido em sede do evento 4, mesma oportunidade em que 

restou recebida a denúncia (30/04/15),  tempo em que, ainda, restou determinada a 

citação dos réus.

Os réus foram devidamente citados, conforme se observa dos even-

tos 14 (RENATO DUQUE), 16 (JOÃO VACCARI NETO)  e 29 (AUGUSTO MENDON-

ÇA), juntando-se, aos eventos 17 a 19, 34, 37 e 76 as certidões de antecedentes cri-

minais.

A  primeira  resposta  escrita  foi  apresentada  por  JOÃO VACCARI 

NETO (evento 30), ocasião na qual aduziu,  preliminarmente,  a conexão entre a pre-

sente ação penal e a de nº 5012331-04.2015.4.04.7000, eis que os fatos apurados se-

riam de mesma natureza e envolveriam o mesmo acusado. 

Sustentou, ainda, inexistir prova da materialidade ou do envolvimen-

to do acusado nos delitos a ele imputados, alegando que, ausente investigação a res-

peito dos fatos narrados, a acusação se embasa apenas na palavra de réu-colabora-

dor. Entendeu, ademais, restar ausente justa causa à ação penal, ante a inexistência de 

provas.

A defesa de RENATO DUQUE,  por sua vez, em resposta à acusação 

(evento 31), manifestou-se pela ausência de provas da materialidade e da autoria que 

amparem a ação penal, questionando, ainda, ao invocar o princípio da indisponibili-

dade da ação penal, as testemunhas arroladas pelo Parquet federal.

Requereu  RENATO DUQUE, no evento 33, a apresentação  pelo Mi-

nistério Público Federal das mídias contendo as imagens e/ou os áudios dos termos 

de declaração prestados por AUGUSTO MENDONÇA relativos à presente ação penal, 

o que restou deferido no evento 39. Entretanto, em petição inserta no evento 89, o 

Ministério Público Federal esclareceu que, por se tratar de termo complementar, não 

houve gravação audiovisual dos depoimentos, os quais, por outro lado, foram reduzi-
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dos a termo e subscritos pelo declarante e por seus procuradores.

Em sua resposta (evento 35),  AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA 

NETO limitou-se a reiterar o quanto declinado em sede de seu acordo de colabora-

ção e em termos complementares, requerendo, nessa senda, a concessão do perdão 

judicial em função da colaboração prestada ou, alternativamente, seja a pena aplicada 

adequada àquela constante do acordo firmado com o Ministério Público Federal.

A  Petrobras,  atendendo  às  determinações  judiciais  constantes  do 

evento 4, apresentou os registros de entrada de  AUGUSTO MENDONÇA em sua 

sede, no período de 2010 a 2013 (evento 38), bem como informou os telefones usa-

dos por RENATO DUQUE nos anos de 2003 a 2012.

Esse Juízo analisou as defesas escritas em decisão constante do even-

to 39, afastando os argumentos suscitados e deferindo o requerimento de apresenta-

ção dos assentamentos funcionais de RENATO DUQUE referente ao primeiro semes-

tre de 2010, formulado pela defesa. Por oportuno, designou a primeira audiência para 

a oitiva das testemunhas de acusação, bem como intimou as partes para se manifes-

tarem a respeito do empréstimo de provas no que respeita às testemunhas comuns 

aos Autos n. 5012331-04.2015.4.04.7000.

Em relação a esse ponto, VACCARI sustentou a necessidade de reoi-

tiva das testemunhas arroladas, a fim de evitar a inversão processual e eventual preju-

ízo ao réu, bem como que os fatos analisados no presente feito, apesar de relaciona-

dos, são diferentes daqueles, de modo que devem elas ser inquiridas exclusivamente 

a respeito deles (evento 59).

O Ministério Público Federal, por sua vez, aduziu que, a despeito de 

parcial coincidência quanto ao polo passivo, os pontos fáticos e probatórios tangen-

ciados pela presente ação penal divergem daqueles suscitados em sede da Ação Pe-

nal 5012331-04.2015.4.04.7000, sendo necessária a inquirição da testemunha arrolada 

sobre outra empresa e outras transações efetuadas. Pugnou, então, que fosse transla-

dado o depoimento anterior, não obstante a insistência em sua oitiva, para comple-

mentação de seus termos (evento 69).
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A defesa de  RENATO DUQUE,  por  sua  vez,  concordou em partes 

com o empréstimo de testemunhos, requerendo a substituição de pessoas arroladas 

por coordenadores das comissões de licitações e os gerentes de empreendimentos 

responsáveis  pelos processos de contratações e pelas execuções de determinadas 

obras (evento 72).

A Petrobras juntou ao evento 70 os assentamentos funcionais de RE-

NATO DUQUE, bem como a relação de viagens a trabalho realizadas no primeiro se-

mestre de 2010. Na mesma ocasião, informou que, de acordo com os registros da sua 

área de recursos humanos, não houve gozo de férias no período. 

Em decisão constante do evento 73, esse Juízo deferiu a oitiva da tes-

temunha arrolada por este órgão ministerial, deferiu a substituição requerida pela de-

fesa de RENATO DUQUE e apontou a necessidade de maiores esclarecimentos pela 

defesa de VACCARI a respeito da reinquirição de pessoas que, anteriormente, apre-

sentaram desconhecimento a respeito dos fatos denunciados em sede dos Autos n. 

5012331-04.2015.4.04.7000.

A EDITORA GRÁFICA ATITUDE LTDA., por meio de sua representante 

legal, JUVANDIA MOREIRA LEITE, inquirida nos presentes autos na qualidade de tes-

temunha, restou intimada, com base no artigo 234 da Lei Adjetiva Penal, para que 

apresentasse as matérias publicadas na REVISTA DO BRASIL em decorrência dos con-

tratos firmados entre a SETEC/SOG com a EDITORA GRÁFICA ATITUDE (evento 110). 

Os documentos foram apresentados em sede do evento 138, alegan-

do a  EDITORA GRÁFICA ATITUDE LTDA.  que, a partir dos compromissos assumidos 

entre as empresas, passaram a ser publicadas matérias que versam a respeito da ex-

tração de petróleo e derivados.

Quanto às testemunhas, observou-se o que segue:

Testemunhas Pedido 
Desistência/
Substituição

Homologação 
da 

desistência/
substituição

Indeferimento 
do pedido

Vídeo Transcrição 

MPF Julio Gerin de Almeida 
Camargo

01 - - - 95 148

  5/69



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Pedro José Barusco Filho 01 - - - 95 148

Carla Rodrigues de Moura 
Gallani

01 - - - 110 152

Ivone Maria da Silva 01 - - - 110 152

Johnny Rosa Vignoto 01 - - - 110 152

Felipe Mageno Oliveira 
Ramos

01 - - - 110 152

Carlos Alberto Rodrigues 01 - - - 110 152

Juvandia Moreira Leite 01 - - - 110 152

JOÃO VACCARI

Tarso Fernando Henz Gen-
ro

30 - - - 126 171

Paulo Adalberto Alves 
Ferreira

30 - - - 126 171

Ricardo Beckheuser 30 59 73 - - -

Kjeld Jacobsen 30 - - - 144 166

Sibá Machado 30 - - - 124 172

Artur Henrique da Silva 
Santos

30 - - - 125 125

Paulo Roberto Salvador 30 - - - 134 165

Eduardo Ferreira Chaves 
Filho

30 59 73 - - -

Pedro Bohomoletz de Ab-
reu Dallari

59 - - - 127 173

RENATO 
DUQUE

Mauro de Oliveira Lourei-
ro

31 - - - 84 85

Maurício de Oliveira Gue-
des

31 - - - 84 85

Washington Luiz Faria Sal-
les

31 - - - 84 85

Ricardo Santos Azevedo 31 - - - 84 85

Marco Aurélio de Rosa 
Ramos

31 - - - 84 85

Mariana Fernandes da Sil-
va

31 - - - 84 85

Sergio dos Santos Arantes 31 - - - 84 85

Jorge Luiz Nogueira de 
Souza

31 453 453 - - -

Osmar Rocha Machado 31 - - - 84 85

Francis Szczerbacki 31 453 453 - - -

Glória Lucia Garcia Ma-
chado Lopes

31 72 73 - - -

Fernando Almeida Biato 31 - - - 131 131

Henidio Queiroz Jorge 31 - - - 88 88

Maurício de Freitas Costa 31 453 453 - - -

Mário Marcio Castrilon de 
Aquino

31 453 453 - - -

Ademar Kiyoshi Itakussu 31 - - - 84 85

Cesar Arantes Sobral 31 453 453 - - -

George Wilson Melco 31 72 73 - - -

Luis Antonio Scavazza 31 72 73 - - -
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Luis Eduardo Menezes de 
Rezende

31 - - - 84 85

Seishiro Morimoto 31 - - - 125 125

Alex Eric Evaristo 31 72 73

Marcelo Teodoro de Oli-
veira

31 453 453 - - -

Sergio Ferreira Cardoso 31 453 453 - - -

Rafael de Araujo Salvador 31 - - - 84 85

Luiz Antonio Kalil Horta 31 72 73

Cezar Leopoldo Leoblein 31 453 453 - - -

Sergio Luiz Mendonça Sil-
veira

31 72 73 - - -

Carlos Vinicius Ribeiro 
Franco

31 72 73 - - -

Paulo Fernando Gomes de 
Barros Cavalcanti

31 - - - - 137

Edison Krimmenauer 31 453 453 - - -

Mauro de Oliveira Lourei-
ro

31 453 453 - - -

Maria Elizabeth Macena 
Patriota

31 - - - 84 85

José Sérgio Gabrielli de 
Azevedo

31 - - - 93 92

Renata Baruzzi 31 453 453 - - -

Hildebrando Medeiros da 
Silva

72 - 95 - 134 165

Giovani Marcarini 72 - 95 - 121 164

Celso Araripe D'Oliveira 72 - 95 - 121 164

Glauco Colepicolo Legatti 72 - 95 - 121 164

José Roberto do Amaral 72 - 95 - 121 164

AUGUSTO 
MENDONÇA Não arrolou testemunhas - - - - - -

Os interrogatórios foram realizados, sendo documentados nos even-

tos 149 (AUGUSTO MENDONÇA, reduzido a termo no evento 170) e 154 (RENATO 

DUQUE e JOÃO VACCARI)1.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, a defesa de Re-

nato Duque, no evento 153, requereu: a) a expedição de ofício à Operadora de Tele-

1 Os réus foram interrogados no interesse das ações penais nº 5012331-04.2015.4.04.7000 e 5019501-
27.2015.4.04.7000 na mesma oportunidade, conforme demonstram as atas de audiência constante dos 
eventos 149 e 154. Compulsando-se os autos, verifica-se, contudo, que não restou apresentada cópia 
da transcrição dos interrogatórios de RENATO DUQUE e de VACCARI nos presentes autos, constando 
apenas no evento 1015 daquele feito. Desse modo, sem prejuízo, eis que esse órgão ministerial e as 
defesas estavam cientes de que os interrogatórios se deram no âmbito de ambas as ações penais, es-
tando documentados desde 28/07/2015 naqueles autos, para facilitar a consulta e sanar qualquer irre-
gularidade, o Parquet federal apresenta a transcrição efetuada pela Secretaria da 13ª Vara Federal da 
Subseção Judiciária de Curitiba/PR como ANEXO 01.
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fonia para que forneça os extratos do terminal (21) 9972-7098, esclarecendo as liga-

ções completadas e as não exitosas; b) a intimação da Petrobras para declinar se fo-

ram instauradas CIAs relativamente às obras do Terminal de Cabiúnas 2, da REVAP e 

do  “Terminal  de Cabiúnas 3”,  e,  em caso positivo,  para  remeter os procedimentos 

contendo os relatórios conclusivos, bem como para que forneça cópia de todas as or-

dens de pagamento referentes às obras; c) a intimação da Petrobras para encaminhar 

ao Juízo cópia de todas as atas, relatórios e pareceres, inclusive do Jurídico, envolven-

do as contratações acima aludidas, além da REPAR e REPLAN; d) a realização de aca-

reação entre PEDRO BARUSCO e AUGUSTO MENDONÇA e entre AUGUSTO MEN-

DONÇA e JULIO CAMARGO.

A análise pelo Juízo dos pedidos formulados consta da decisão do 

evento 158. Nela, o d. Magistrado intimou a Petrobras para que apresentasse as pro-

vidências solicitadas, bem como intimou esse órgão ministerial para apresentar os ex-

tratos completos relativos ao referido telefone, apresentando a prova se positivo, in-

deferindo, de outro canto, a acareação, por inexistir divergência específica nos depoi-

mentos a motivá-la. 

O MPF, nesse sentido, apresentou a totalidade dos extratos telefôni-

cos de que dispõe, apresentados por  AUGUSTO MENDONÇA em decorrência do 

acordo de colaboração entre eles firmado (evento 167). Ademais, na forma dos arti-

gos 402 e 231 da Lei Adjetiva Penal, conforme deferido em audiência documentada 

no evento 154, apresentou oportunamente documentos (evento 168).

Após renúncia ao mandato pela procuradora de  AUGUSTO MEN-

DONÇA, o réu constituiu novos patronos (eventos 156 e 174, respectivamente). No 

mesmo sentido,  RENATO DUQUE, após renúncia ao mandato por seus advogados, 

apresentou nova procuração (eventos 180 e 229). 

A Petrobras apresentou os documentos requeridos pela defesa de 

RENATO DUQUE em sede dos eventos 177, 184 e 195, especificando, nessas oportu-

nidades, os documentos que não foram puderam ser fornecidos.

Conforme decisão constante do evento 185, esse Juízo reputou opor-
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tuno aguardar o julgamento da ação penal conexa nº 5012331-04.2015.4.04.7000 an-

tes de encaminhar o presente feito para alegações finais.

Retomado o feito (evento 201) após a prolação da sentença naqueles 

autos (evento 202), esse Juízo, por entender instrumental à presente ação penal, re-

abriu a instrução e deferiu o pleito ministerial de afastamento do sigilo telefônico de 

terminais pertencentes ao acusado  JOÃO VACCARI NETO e à testemunha PAULO 

ROBERTO SALVADOR, no período de 22/07/2010 a 31/12/2014, deduzido em autos 

apartados.

A defesa de VACCARI requereu o acesso aos autos em que apresen-

tado o pedido de quebra telefônica (Autos n. 5035958-37.2015.4.04.7000), ao que o 

Juízo, ponderando estarem os autos da medida sem sigilo, considerou desnecessária 

a juntada das peças nos presentes autos e concedeu prazo para manifestação (evento 

218).

A defesa de JOÃO VACCARI NETO requereu no evento 225 a exclu-

são e, alternativamente, a suspensão da quebra de sigilo telefônico dos terminais in-

dicados, alegando não deterem relação alguma com o processo, sendo algumas per-

tencentes a pessoas jurídicas com as quais o acusado não tem mais ligação.

Intimado para esclarecer a pertinência dos demais terminais telefôni-

cos, o MPF manifestou-se no evento 231, destacando ser plausível a medida, e pro-

moveu, por oportuno, a juntada de relatórios relativos ao resultado parcial do afasta-

mento de sigilo.

A defesa de VACCARI voltou a se manifestar no evento 234, reputan-

do insuficientes os esclarecimentos prestados pelo MPF e reiterando o pleito formu-

lado no evento 225, alegando não terem sido apresentadas justificativas com relação 

à necessidade de envolvimento dos titulares de determinados terminais e à ligação 

ao caso em tela.

O Partido dos Trabalhadores veio aos autos no evento 236 a fim de 

requerer a exclusão das linhas telefônicas a si relativas, sob alegação de não ter sido 

apresentada qualquer justificativa para o envolvimento dos titulares das mesmas, ou 
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da utilização pelo acusado em fatos relacionados ao processo. 

Ao analisar esses pedidos, em decisão inserta no evento 237, esse Ju-

ízo considerou comprovado o vínculo dos terminais cuja relação com VACCARI era 

questionada, indeferindo a exclusão das linhas do resultado da quebra.

Esse órgão ministerial promoveu a juntada do Relatório de Informa-

ção n. 121/2015 – ASSPA/PRPR, o qual contém as informações obtidas por meio da 

quebra de sigilo telefônico de JOÃO VACCARI NETO (evento 241).

A defesa de AUGUSTO MENDONÇA requereu a suspensão do pro-

cesso em relação ao acusado pelo prazo de 10 anos em razão das disposições de seu 

acordo de colaboração premiada (evento 254).

Em despacho constante  do evento 256,  esse Juízo fixou prazo para 

apresentação dos memoriais escritos, ocasião na qual o Ministério  Público  Federal 

deverá se manifestar quanto ao pleito deduzido em sede do evento 254 pela defesa 

de AUGUSTO MENDONÇA.

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 

àquelas reputadas mais pertinentes.

Não serão aqui analisadas, contudo, as alegações referentes à com-

petência e suspeição/impedimento do juízo, bem como à litispendência em relação à 

Ação Penal n. 5012331-04.2015.4.04.7000, eis que já foram rebatidas nas sedes pró-

prias, quais sejam, os respectivos autos de exceções de incompetência, suspeição/im-

pedimento e litispendência2.

2 Veja-se,  nesse  sentido,  as  decisões  proferidas  nos  autos  5022879-88.2015.4.04.7000,  5022875-
51.2015.4.0.7000 e  5022869-44.2015.4.04.7000,  juntadas  respectivamente  aos  eventos 56,  119 e 
132.
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1. Da impossibilidade de reunião, em único processo, de todos os 

feitos relacionados à 10ª Operação Lava Jato

A  defesa  de  JOÃO VACCARI questionou,  inicialmente, o 

oferecimento de denúncias distintas 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. No seu entendimento,  os 

fatos objetos da presente ação penal deveriam ser deduzidos em sede dos autos n. 

5012331-04.2015.4.04.7000, através de aditamento à denúncia, não havendo motivo 

para desmembramento na forma do artigo 80 do Código de Processo Penal.

Esse 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, bem como da complexidade da organização criminosa em comento e dos 

crimes por ela perpetrados,  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 LAVA-
GEM DE DINHEIRO. AJUIZAMENTO DE MAIS DE UMA AÇÃO PENAL PELO MINISTÉ-
RIO PÚBLICO. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. DIVISÃO FEITA A PARTIR DOS  
PAPEIS OCUPADOS PELOS ACUSADOS NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DOS DELI-
TOS EM TESE PRATICADOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO  
80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE INEXISTENTE. 1. Embora a cone-
xão e a continência impliquem, via de regra, a unidade de processo e julga-
mento, consoante a previsão contida no artigo 79 da Lei Penal Adjetiva, o cer -
to 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, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não  
Ihes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz repu-
tar 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  
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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 pro-
cessual 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 to-
das elas deveriam ser processadas e julgadas concomitantemente num único juízo,  
poderiam suscitar conflito de competência, nos termos do artigo 114, inciso II, do Có-
digo de Processo Penal. 4. Mesmo quando há multiplicidade de réus, sendo que ape-
nas 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  as  demandas 

instrumentalmente conexas foram propostas perante o mesmo Juízo, competente por 

prevenção, garantindo-se assim que sejam evitadas decisões contraditórias. 

Não obstante,  apesar  de  relacionadas,  os  fatos  denunciados  e  os 

polos passivos das ações penais são distintos, além de os elementos probatórios sob 

os quais erigida o presente feito serem supervenientes àqueles dos autos 5012331-

04.2015.4.04.7000, motivo pelo qual foram apresentadas em apartado.

Portanto, sem razão o réu nesse ponto.

2. Da alegada inépcia da denúncia

Conforme relatado, as defesas de  JOÃO VACCARI e  RENATO DU-

QUE sustentaram a inépcia da exordial acusatória sob os fundamentos de que ela 

não descreveria as condutas criminosas imputadas aos réus, ausência de justa causa e 

de descrição das condutas típicas com todas as suas circunstâncias.

Já em 2 oportunidades (eventos 4 e 39) esse Juízo asseverou a apti-

dão da peça acusatória, anotando que individualiza as condutas de cada um dos réus 

e aponta os respectivos elementos informativos em que se funda, destacando que as 

questões  referentes  à  suficiência  de  provas  e  configuração  jurídica  das  condutas 

constituem análise de mérito. 
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Na ótica ministerial, tal constatação, somada à aprofundada análise 

de mérito que segue, afasta a totalidade das alegações dos réus nesse ponto.

Portanto, também neste ponto, sem razão a defesa.

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, é necessário, ainda que brevemente, abordar 

algumas premissas teóricas relevantes.3

Tratam os presentes autos de complexo esquema criminoso pratica-

do em variadas etapas e que envolveu diversas estruturas de poder, público e priva-

do. 

A análise dos fatos engloba a existência de um cartel que se relacio-

nava de forma espúria com diretorias da maior estatal do país por mecanismo de cor-

rupção 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 fal-

sos, entrega de dinheiro em espécie, operações de compensação, etc.).

3 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 pre-
sunções. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
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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 telemá-

ticas, o registro documental de atividade ilícitas de forma dissimulada (como são pro-

va 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 diferentes 

empreiteiras, inclusive com aparente conhecimento prévio dos futuros passos da in-

vestigação policial4. 

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 simultanea-

mente 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 mani-

festou a Ministra Rosa Weber, fazendo uma perspicaz analogia com o crime de estu-

pro:

A lógica autorizada pelo senso comum faz concluir que, em tal espécie de criminalid-
ade [crimes contra os costumes], a consumação sempre se dá longe do sistema de vi-
gilância. No estupro, em regra, é quase impossível uma prova testemunhal. Isso de-
termina 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  

4 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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facilidade de esconder o ilícito, pela elaboração de esquemas velados, destru-
ição de documentos, aliciamento de testemunhas etc. Também aqui a clareza  
que inspira o senso comum autoriza a conclusão (presunções, indícios e lógica na in-
terpretação dos fatos). Dai a maior elasticidade na admissão da prova de acus-
ação, 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 determ-
inadas 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 or-
dem jurídica e a sociedade (fl. 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. 

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 fraudulen-

ta). 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 conde-
nação, 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, caracteriza-
da pela adoção de medidas desesperadas ou meramente equivocadas na administra-
ção de uma instituição de crédito daquelas tidas como fraudulentas ou mesmo teme-
rárias, 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 evidencian-
do a intenção delituosa dos agentes, do que nas quase sempre raras provas di-
retas do comportamento ilícito, sobretudo no que toca ao dolo.
Permito-me recordar que, de acordo com o art. 239 do Código de Processo Pe-
nal, a prova indiciária é “a circunstância conhecida e provada que, tendo rela-
ção com o fato, autoriza, por indução, concluir-se a existência de outra ou ou-
tras  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 conde-
natório, nesse tipo de delito.
Mas isso, sublinho, sempre com o devido cuidado, conforme, aliás,  adverte Nicola  
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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 in-
serem, 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 au-

tores sobre evidência, nos Estados Unidos e na Europa, reconhecem que não há dife-

rença de natureza entre prova direta e indireta, e que a antiga aversão aos indícios 

não passa de preconceito. 

Michele Taruffo5, por exemplo, afirma que:

(...) el grado de aceptabilidad de la prueba esta siempre determinado por una  
o mas inferencias que deben estar fundamentadas em circunstancias precisas y en 
criterios (cuando sean necesarios) reconocibles. Desde el punto de vista de la estruc-
tura lógica y del empleo de las máximas de experiencia,  estas inferencias no son  
distintas de las que se formulan en el ámbito de la valoración de las pruebas indirec-
tas. Tanto en un caso como en el otro, en efecto, se trata siempre de vincular una cir-
cunstancia  con una  hipótesis 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 profe-

rida na década de 90 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, na qual admi-

tiu 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 deter-
minadas circunstancias, utilizar tanto las pruebas circunstanciales como los indicios o  
las presunciones como base de sus pronunciamientos, cuando de aquéllas puedan in-
ferirse conclusiones consistentes sobre los hechos (Caso Gangaram Panday, Sentencia  
de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 49)6.

5 TARUFFO. La Prueba de Los Hechos, 2005, p. 263.
6 CASANOVAS, Esther Elisa Angelán. 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.comisionadodejusti-
cia.gob.do/phocadownload/Actualizaciones/Libros/2012/CRIMEN%20ORGANIZADO.pdf>.  Acesso  em: 
19 maio 2012, p. 49.
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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”7. 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 08/04/20048. 

Também o Tribunal Constitucional Espanhol, na STC 137/2005, reafir-

mou 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 

humano. Na Espanha, no ano de 2006, do total de 1.626 sentenças do Tribunal Supre-

mo Espanhol, em 204 se abordou de alguma forma a prova indiciária.9

Andrey Borges de Mendonça expõe a essencialidade da prova indici-

ária 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 im-
portância inquestionável para provar ambos os requisitos, especialmente para suprir  
as carências da prova direta em processos penais relativos a atividades delitivas en-
quadradas naquilo que se conhece como criminalidade organizada. De fato, será ha-
bitual 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 EX-

7 apud GARCÍA, Joaquín Giménez. 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.
8 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.
9 Idem.
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PÓSITO, 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 pos-
suir enorme resistência em aceitar a possibilidade de condenação com base em “indí-
cios”. Porém, esta resistência se deve, em parte, a um equívoco na fixação dos concei-
tos. A palavra indícios é polissêmica e foi empregada pelo próprio legislador, no CPP,  
de diversas maneiras diferentes, com sentidos variados em relação ao distinto mo-
mento processual em que é utilizada. Em um desses sentidos, o legislador faz men-
ção aos “indícios de prova”, referindo-se a um conjunto de provas que permita um ju-
ízo 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 ex-
pressão 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 da cognição, no plano vertical, para a prola-
ção 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 lava-
gem, 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  10   - sem destaque no original.

O Supremo Tribunal Espanhol,  no mesmo sentido, já externou que 

em delitos como tráfico de droga o usual é contar apenas com provas indiciárias, e 

que o questionamento de sua aptidão para afastar a presunção da inocência acarre-

taria a impunidade das formas mais graves de criminalidade (STS11 1637/199912, repe-

tido 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, afir-

mar a necessidade de alguma flexibilização do standard de 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. 

10 MENDONÇA,  Andrey Borges de.  Do processo e julgamento. In:  CARLI,  Carla Veríssimo de. (Org.). 
Lavagem de dinheiro: prevenção e controle penal. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2011, p. 501-503.
11 Sentença do Tribunal Supremo.
12 Disponível em: <http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp>. Acesso em: 19 maio 2012.
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O próprio entendimento segundo o qual “não é exigida prova cabal” 

do crime antecedente da lavagem de dinheiro, que foi externado exemplificativamen-

te  nas  apelações  criminais  2000.71.00.041264-1  e  ACR  2000.71.00.037905-4  pelo 

TRF4, citadas por Moro13, indica a assunção da necessária flexibilização de  standard 

dentro dos limites permitidos pelo modelo beyond a reasonable doubt.

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. 

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 en-

torpecentes apreendidos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE  
DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DRO-
GA, MAUS ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILI-
DADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO.  PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. IN-
DÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO  
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. DESCABIMEN-
TO NA VIA ELEITA.  ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNS-
TÂNCIA 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 cau-
sa 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 pre-
sunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório  
seria passível de ser utilizado mercê de, como visto, haver elementos fáticos condu-
centes 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 presun-
ções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puni-
endi, 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, jul-
gado  em  06/10/2009,  DJe-213  DIVULG  12-11-2009  PUBLIC  13-11-2009  EMENT  

13 MORO, Sergio Fernando. Autonomia do crime de lavagem e prova indiciária. Revista CEJ, Brasília, 
Ano XII, n. 41, p.11-14, abr./jun. 2008.
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VOL-02382-02 PP-00336). 4. Deveras,  o julgador pode, mediante um fato devi-
damente provado que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocí-
nio 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 alta-
mente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a  
esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento moti-
vado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, pratica-
mente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6. O juí-
zo 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 dis-
so, 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 esta-
vam acondicionadas, o local em que o paciente foi preso em flagrante (bar de facha-
da que, na verdade, era ponto de tráfico de entorpecentes), e os péssimos anteceden-
tes 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. En-

tretanto, 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 estran-

geira, que ampara a dignidade da prova indiciária e sua suficiência para um decreto 

condenatório. Paralelamente, há um reconhecimento da necessidade de maior flexibi-

lidade 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 

de se realizar uma profunda análise teórica delas, mas apenas de expor seus princi-
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pais pontos, a fim de usar tal abordagem na análise da prova neste caso.14

Muito sucintamente, o bayesianismo, fundado na atualização de pro-

babilidades 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 pro-

babilística de análise de prova apresenta inúmeras dificuldades para as quais ainda 

não foi apresentada resposta convincente, como o problema das probabilidades inici-

ais, a complexidade dos cálculos, o problema da classe de referência, o paradoxo das 

conjunções, as evidências em cascata etc.

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 explana-

cionismo 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 deno-

minada 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 consis-

tente em pegadas na areia é a hipótese de que alguém passou por ali. O explanacio-

nismo 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 ju-

ízes, 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 

14 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 pre-
sunções. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
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como verdadeira é aquela que melhor explicar as provas colhidas. 

Combinando o explanacionismo com o standard de prova da acusa-

ção, que se identifica como a prova para além de uma dúvida razoável, pode-se che-

gar 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 consta-

tação, 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 natu-

reza, 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 
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sendo incorporado em nosso sistema. Na AP 470, por exemplo, houve 58 referências 

à expressão “dúvida razoável”.15 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 sur-
jam das alegações da defesa e das provas favoráveis à versão dos acusados não fo-
rem razoáveis, não forem críveis diante das demais provas, pode haver condenação.  
Lembremos que a presunção de não culpabilidade não transforma o critério da 'dúvi-
da razoável' em 'certeza absoluta'. (STF, Plenário, AP 470, 2012, fl. 53.118-53.119).

2. DOS CRIMES ANTECEDENTES

2.1. Pressuposto teórico quanto à demonstração de crimes ante-

cedentes

Pertinente, no ponto, a observação de Patrícia Maria Núñez Weber e 

Luciana Furtado de Moraes16, 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 disposi-
tivo 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 va-
lor probatório das provas. O conjunto probatório, quer formado por provas diretas ou  
indiretas, ou exclusivamente por uma delas deve ser robusto o suficiente para alcan-
çar o 'standard' de prova própria do processo penal, de que a responsabilidade crimi-
nal do acusado deve ser provada, na feliz fórmula anglo-saxã, 'acima de qualquer  
dúvida razoável'. 

15 DALLAGNOL, Deltan Martinazzo. As lógicas das provas no processo: prova direta, indícios e presun-
ções. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015, p. 274. No capítulo 8, o standard de prova para con-
denação criminal é analisado.

16 In: CARLI, Carla Veríssimo. (Org.). Lavagem de Dinheiro – Prevenção e Controle Penal. Verbo Jurídico, 
2013, p. 371/373.

  23/69



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

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 lava-
gem, 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 lava-
gem, 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 con-
denação,  serão necessários elementos probatórios mais precisos,  mesmo que 
circunstanciais ou indiciários, desde que convincentes, de que o objeto da la-
vagem tenha origem em infração penal antecedente." O importante, tal como le-
ciona Callegari, é que haja um fato minimamente circunstanciado, e que o juiz res-
ponsável pelo julgamento do crime de lavagem saiba com precisão qual é o fato cri -
minoso que originou os bens.
Na jurisprudência brasileira, como bem pondera Moro, não se encontram ainda sig-
nificativas 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 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 adqui-
rente de um avião é traficante e quando o avião é modificado para acomodar entor-
pecentes, pode ser concluído que o dinheiro utilizado para a aquisição era provenien-
te do tráfico de entorpecentes. Essa, segundo o autor, parece ser a melhor solução in-
terpretativa.
Noutro giro, não é demais ressaltar que  é absolutamente dispensável que haja  
sentença condenatória sobre o crime antecedente para que se possa funda-
mentar 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 anteceden-
te poderão ter reflexos na prova do processo sobre o crime de lavagem. E o que ocor-
re 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 trans-
nacionalidade, 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, as-
sim como consagrou a relação de acessoriedade limitada entre o delito e seu antece-
dente. Logo, devem ser admitidas provas indiretas e circunstanciais sobre o cri-
me antecedente com vistas a fundamentar um decreto condenatório da práti-
ca de lavagem de ativos, sendo toda a atividade jurisdicional pautada pelo  
princípio do livre convencimento motivado do juiz.
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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 con-
tornos 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 nos 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;
97. Na mesma linha, o § 1.° dispõe que "a denúncia será instruída com indícios sufi-
cientes 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 exclu-
sivamente 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 ob-
jeto o crime antecedente, não se faz necessário provar a materialidade deste,  
com todos os seus elementos e circunstâncias, no processo por crime de lav-
agem.  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 trans-
formar 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,  a 

sentença proferida nos autos 5025687-03.2014.404.7000 (evento 447), na qual, além 
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de análise de direito comparado, o juízo demonstrou que a jurisprudência pátria, em 

que pese escassa, corrobora esses pressupostos:

(...) 225. No Brasil, a jurisprudência dos Tribunais de Apelação ainda não é suficiente-
mente significativa a respeito desta questão. Não obstante, é possível encontrar al-
guns 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 julga-
mento de recurso especial interposto contra acórdão condenatório por crime de lav-
agem 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 existên-
cia 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)

Diante disso, há que se ter em mente que o standard de prova a res-

peito dos delitos antecedentes é menos rigoroso do que aquele que se deve formar 

para o juízo acerca do de lavagem de dinheiro.

No caso dos autos, imputou-se aos réus a prática de delitos de lava-

gem de dinheiro oriundo dos antecedentes crimes de cartel, fraude a licitações e cor-

rupção.  Enquanto  o  delito  de  corrupção restou  imputado em sede dos  Autos  n. 

5012331-04.2015.4.04.7000, os demais não representaram, por ora, objeto de imputa-

ção específica, pelo que, analisados tão somente como crimes antecedentes à lava-

gem, 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, fraude às licitações e corrupção
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Conforme narra a denúncia,  demonstrou-se em sede dos Autos n. 

5012331-04.2015.4.04.7000 que os réus RENATO DUQUE e AUGUSTO MENDONÇA, 

no período compreendido entre 2006 e 2012, em conjunto outros membros da orga-

nização criminosa e outros atores, dentre eles VACCARI, de modo consciente e vo-

luntário, associaram-se entre si e com terceiros em organização criminosa que prati-

cava delitos no seio e em desfavor da Petrobras, notadamente crimes de cartel, frau-

de à licitação, corrupção, lavagem de capitais, crimes contra a ordem tributária e o 

sistema financeiro nacional, existente ao menos entre os anos de 2004 e 2014. 

Sobreleva-se dentre esses delitos a formação e o funcionamento de 

um cartel de enormes proporções, autodenominado “Clube”,  do qual  fizeram parte 

algumas  das  maiores  construtoras  do  país,  tais  como: OAS,  ODEBRECHT,  UTC, 

CAMARGO CORREA, TECHINT, ANDRADE GUTIERREZ,  MENDES JÚNIOR, PROMON, 

MPE,  SKANSKA,  QUEIROZ GALVÃO,  IESA,  ENGEVIX,  SETAL,  GDK  e  GALVÃO 

ENGENHARIA. 

Conforme bem esclareceu  o réu AUGUSTO MENDONÇA17, o cartel 

surgiu a partir de um grupo de trabalho criado no âmbito da ABEMI (Associação Bra-

sileira de Montagem Industrial) e, em sua configuração inicial (que remonta à década 

de 1990), era integrado pelas empresas ODEBRECHT, UTC, CAMARGO CORREA, TE-

CHINT, ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, PROMON, MPE e SETAL. Basicamen-

te, essas empresas se reuniram com o propósito de combinar a participação nos cer-

tames da estatal, definindo previamente quem seria, dentre elas, a empresa que apre-

sentaria o menor preço, ao qual as outras dariam cobertura.

Todavia, como detalha o histórico da conduta formulado pelo Conse-

lho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)18, apoiado em documentos e infor-

mações prestadas por representantes das empresas SOG e SETAL, esse grupo inicial 

não estava obtendo os resultados almejados, sobretudo em virtude da participação 

17 Em sede de termo prestado em decorrência do acordo de colaboração premiada – evento 1, OUT6.
18 Disponível  no  site  do  CADE,  em:  <http://www.cade.gov.br/upload/HC%20Vers%C3%A3o_P

%C3%BAblica.pdf>.

  27/69



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

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 per-

didas” da planilha juntada aos Autos n. 5012331-04.2015.4.04.7000, evento 3, OUT43.

Em vista disso, como refere AUGUSTO MENDONÇA, com o objetivo 

de conferir eficácia à divisão de mercado pretendida, as cartelizadas tomaram duas 

medidas:  1)  admitiram  outras  7  grandes  empreiteiras  no  “clube”,  a  saber:  OAS, 

SKANSKA,  QUEIROZ GALVÃO,  IESA,  ENGEVIX,  GDK e GALVÃO ENGENHARIA.  e  2) 

realizaram acordo com os então Diretores das áreas de Abastecimento e Serviços da 

Petrobras, PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DUQUE, bem como com o ex-Gerente 

Executivo  de  Engenharia,  PEDRO  BARUSCO,  para  que,  mediante  pagamento  de 

propina, atuassem em favor dos interesses do cartel.

O  ingresso  das  empresas  no  cartel  é  bem  detalhado  no  já 

mencionado histórico de conduta realizado pelo CADE. A participação da SETAL é 

evidenciada  em diversos  documentos,  os  quais  fundamentaram  a  elaboração  do 

relatório  pelo  CADE,  considerando-se  que  sua  elaboração  foi  possibilitada  pela 

assinatura de acordo de leniência dos executivos do grupo empresarial em questão.

A respeito do funcionamento do cartel e da participação da SOG/SE-

TAL em suas atividades, bem como quanto ao contato de  AUGUSTO MENDONÇA 

com funcionários  do alto  escalão  da  Petrobras,  inclusive  RENATO DUQUE,  assim 

como PAULO ROBERTO COSTA e PEDRO BARUSCO, veja-se o quanto declinado pelo 

réu em seu interrogatório:

Juiz Federal:- O senhor já falou sobre algum desses fatos em outros processos, mais,  
infelizmente, esse é outro processo, então, eu vou ter que reiterar algumas perguntas,  
tentar ser objetivo. O senhor, o Ministério Público afirma que havia um grupo de em-
presas que se reunia para ajustar resultados de licitação de contratos da Petrobras,  
havia isso? Interrogado:- Sim, senhor, havia sim.
Juiz Federal:- É o senhor participou ou a sua empresa participou desse grupo de em-
presas? Interrogado:- Participou.
Juiz Federal:- Como é que funcionava esses ajustes das licitações, o senhor pode me  
descrever o procedimento? Interrogado:- É, as empresas se reuniam periodicamente,  
inicialmente  eram nove  (9)  empresas,  que  se  reuniam periodicamente,  discutiam  
quais as obras potenciais que haveriam no mercado e, entre elas, escolhiam quais  
que disputariam com preferência cada uma e as outras se comprometiam a não  
competir, naquele certame, com a empresa que havia escolhido determinado, uma  
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determinada oportunidade. 
Juiz Federal:- Não competir de que forma? Interrogado:- Elas apresentavam propos-
tas com um preço superior.
Juiz Federal:- Também deixavam de apresentar qualquer proposta? Interrogado:- Ou 
deixavam de apresentar.
Juiz Federal:- Que período, mais ou menos, funcionou este tipo de ajuste entre as  
empreiteiras?  Interrogado:- É,  as  primeiras  negociações,  as  primeiras  ações  nesse  
sentido começaram, aproximadamente, no ano de 98, 97, entre este grupo de empre-
sas e que tinham uma eficiência pequena, naquela oportunidade, porque eram algu-
mas empresas só do mercado, não eram todas as empresas, então, fica muito difícil,  
elas faziam isso para se proteger, não competir entre si, mas competiam com outras  
empresas do mercado, né.
Juiz Federal:- E o grupo prosseguiu suas atividades durante a década do 2000 tam-
bém?  Interrogado:- Sim, a partir do ano 2003, 2004, esse processo ganhou mais é,  
como eu diria, teve mais sucesso, por conta da combinação com os diretores da Pe-
trobras, da área de serviço e abastecimento, de modo que as empresas que eram  
convidadas para os certames eram um número menor de companhias e, portanto, as  
companhias tinham o maior controle do resultado das licitações.
Juiz Federal:- E o senhor, vamos dizer, participou desses acertos, dessas negociações,  
com os diretores ou isso lhe foi informado? Interrogado:- É, sim eu participei de al-
guns acertos sobre obras que nós ganhamos, nós ganhamos dois contratos, em dois  
consórcios,  um na Repar e outro na Replan, então,  nessas duas eu participei dos  
acertos, mas a aproximação do grupo com os diretores da Petrobras foi numa época  
onde nós não estávamos, nossa companhia Setal, não estava participando de licita-
ções, por tá atrasada em alguns contratos e foi um período em que  ficamos fora dos  
convites da Petrobras, né, foi nessa época de 2003, 2004, nós voltamos aí a partir de  
2006.
Juiz Federal:- O senhor mencionou que o senhor participou de acertos com os direto-
res nessas duas obras, acertos de pagamento de propina, que o senhor tá querendo  
dizer? Interrogado:- Sim, sim senhor. Na verdade, na área de abastecimento, aconte-
ceu através do José Janene, que é o ex-deputado e depois isto foi acompanhado pelo  
Alberto Youssef, me foi apresentado pelo José Janene, e na área de serviços foi com o  
Pedro Barusco e o Renato Duque.
Juiz Federal:- Porque que a sua empresa, a empresa que o senhor dirigia pagava a  
propina, qual que era a vantagem, qual que era a causa disso? Isso tava relacionado  
com a questão do grupo de empreiteiras ou não?
Interrogado:- É sim, isso eu diria que era uma coisa interligada porque, vamos dizer,  
passou a ser quase que uma obrigatoriedade das empresas fazerem esse tipo de con-
tribuição.
Juiz Federal:- E havia alguma regra estipulada quanto a esses pagamentos ou algu-
ma regra fixa de valores, como isso funcionava? Interrogado:- É, existia um referenci-
al de percentual em relação ao valor do contrato, mas no nosso caso, nós discutía-
mos valores, relativos até esses percentuais, que era 1% (um por cento), na área de  
abastecimento, 2% (dois por cento), na área de engenharia, e nós discutíamos o valor  
sobre aproximadamente esses percentuais.
Juiz Federal:- O senhor sabe quem teria fixado esses percentuais? Ainda que o senhor  
depois discutiu em concreto? Da onde que veio essa regra de 1% (um por cento), 2%  
(dois por cento)? Interrogado:- Bem, é na diretoria de abastecimento veio através do  
Janene, quando ele me procurou, ele me falou desse percentual e, de uma forma  
muito clara, de que se nós não participacemos, não teríamos obra na companhia. É  
na área de serviços, isso veio através do Pedro Barusco.
Juiz Federal:- Esses 2% (dois por cento)? Interrogado:- Essa referência disso, referên-
cia de valor.
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Juiz  Federal:-  O senhor poderia  citar  algumas empresas que participavam desses  
ajustes? Interrogado:- É na primeira fase eram 9 (nove) empresas e, a partir de 2004,  
não um pouco mais pra frente 2006, as empresas aumentaram para 16 (dezesseis),  
se não me engano.
Juiz Federal:- Algumas delas, o senhor podia me citar?  Interrogado:- Algumas sim,  
senhor, é Camargo Corrêa, Noberto Odebrecht, Andrade Gutierrez, Promon, Skanska.
Juiz Federal:- Vou fazer uma referência aqui, nesse processo específico, os seus par-
ceiros comerciais nesse consórcio participavam? Interrogado:- Sim, senhor. 
Juiz Federal:- A Mendes Júnior participava? Interrogado:- Participava, a Mendes Júni-
or participava, a MPE, sim senhor. Eu só queria retificar que entreguei essas informa-
ções, muito bem detalhadas, em juízo, e, aqui retifico, que concordo com elas.
Juiz Federal:-  Não faz parte dos consórcios dos contratos aqui da sua empresa, mas  
a denúncia também abrange aqui acusações em relação a OAS, o senhor sabe me  
dizer se a OAS participava desse grupo? Interrogado:- Participava.
Juiz Federal:- O senhor apresentou ao Ministério Público, como decorrência da cola-
boração, alguns documentos, aqueles documentos, nesse processo, foram ajuntados  
por cópia, no evento 1,  arquivo OUT 43 a OUT 46, não vou lhe mostrar todos os do-
cumentos, mas um dos documentos que teria sido apresentado, teria sido esse, que é  
uma tabela,  que começa com empreendimentos,  projeto,  primeiro  projeto  aqui  é  
HTD diesel Reduq, vou lhe mostrar essa tabela. Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- O senhor se recorda dessas tabelas? O que, que são essas tabelas, o  
que, que é esse documento, senhor pode me dizer?  Interrogado:- É, esta tabela era  
um, um, o que eu havia citado no começo, isto aqui tem 11  oportunidades, desculpa,  
10 oportunidades de contratos, que a concorrência seriam realizadas pela Petrobras,  
depois nós temos aqui as empresas que faziam parte desse grupo, 3, 6, 9, 12, 16 e  
cada empresa aqui colocou a sua prioridade de 1 a 3, nos contratos que tinham mai-
or interesse.
Juiz Federal:- Pergunta meia tola, mais 1 é a prioridade máxima da empresa? Inter-
rogado:- Sim, senhor, 1 é que a empresa, eu gostaria de obter.
Juiz Federal:- Esses documentos eram produzidos nas reuniões? Interrogado:- É, mui-
tas vezes eles eram levados, para reunião, como rascunho, né, e as empresas anota-
vam ou alguém anotava prioridade das empresas para  se fazer uma tabela e poder  
discutir quais empresas poderiam ficar com (...).
Juiz Federal:- O senhor pode me identificar nessa a tabela a sigla que era utilizada  
para sua empresa para Setal Sog? Interrogado:- Sim Senhor, é SG.
(trecho do interrogatório de AUGUSTO MENDONÇA, reduzido a termo no evento  
170)

Como dito, de forma a comprovar a existência e o funcionamento in-

terno do referido cartel, o  réu-colaborador  AUGUSTO MENDONÇA apresentou di-

versos  documentos,  que foram juntados  nos  Autos n.  5012331-04.2015.4.04.7000, 

evento 3, OUT43, e plenamente confirmados e elucidados pelo acusado em juízo. 

Dentre tais documentos, vale destacar as anotações manuscritas das 

diversas reuniões ocorridas e planilhas referentes à divisão de obras entre as empre-

sas cartelizadas, ambas com expressas referências à SETAL, bem como o documento 

intitulado “Campeonato Esportivo” (evento 1, OUT46), no qual se estabeleceu, de for-
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ma dissimulada, as regras de funcionamento do cartel. 

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 elaborado19. 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 fixação de preço no 

patamar pretendido pela selecionada e evitar o cancelamento do procedimento licita-

tório:

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, sen-
do que nas reuniões em que se escolhiam as prioridades e quem venceria de-
terminado certame,  eram definidas também quais empresas apresentariam  
propostas de cobertura. Assim, dependendo do tamanho do projeto,  forma-
vam-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 em-
presas (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 difi-
culdade de acertos neste aspecto. Segundo informado pelos Signatários, não existia  
um padrão fixo de porcentagem e a empresa selecionada para vencer o certame ne-
gociava com as demais que apresentariam proposta de cobertura a ordem de coloca-
ção 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 sus-
peita. Nesse contexto, a empresa previamente definida como vencedora fazia diver-
sas 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 po-
diam 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") vence-

19 Disponível  no  site  do  CADE,  em:  <http://www.cade.gov.br/upload/HC%20Vers%C3%A3o_P
%C3%BAblica.pdf>.
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ria 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 em-
presas 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 vence-
dora, 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 "CLU-
BE", Ricardo Ribeiro Pessoa (Acionista da UTC), e provavelmente - de acordo com a  
impressão do Signatário - entregues em mãos aos Diretores da Petrobras, uma vez  
que as duas diretorias tinham interferência na lista das empresas a serem convida-
das.
(trechos do histórico de conduta elaborado pelo CADE), sem destaques no original.

Na análise dos documentos apresentados, o CADE demonstra diver-

sos casos específicos de acordos firmados com eleição de empresa/consórcio vence-

dor e definição das cartelizadas que apresentariam propostas “cobertura”. Vale desta-

car que o acordo para oferecimento de propostas-cobertura era tão institucionaliza-

do dentro do funcionamento do cartel, que foi, inclusive, relatado no já mencionado 

documento intitulado “Campeonato Esportivo”, como elucidou o Conselho Adminis-

trativo de Defesa Econômica em análise de uma das cláusulas do documento20:

As equipes (empresas) participantes de uma determinada rodada (=negociações do  
"Clube das 16") deveriam honrar as\regras do certame, mesmo que não seja a vence-
dora (-não deveriam apresentar propostas competitivas, mas sim propostas de cober-
tura, de modo a deixar com que a empresa definida internamente no "Clube das 16"  
vencesse de fato a licitação da Petrobras");
(trechos do histórico de conduta elaborado pelo CADE)

Todavia, a prova documental da existência do grupo não se limita aos 

dados obtidos com AUGUSTO MENDONÇA e o grupo SETAL. A distribuição das obras 

da Petrobras entre as empresas cartelizadas é corroborada também por documentos 

apreendidos na sede da empresa ENGEVIX e juntados ao evento 1, OUT47. 

Ao ser questionado perante esse Juízo sobre esse material, AUGUSTO 

deixou bastante claro que, nas reuniões, as empresas cartelizadas, além de definirem 

qual(is) delas seria(m) a(s) vencedora(s) de determinado certame, acordavam quais 

delas ofereceriam propostas “cobertura”:

20 Juntado ao evento 4, OUT47.
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Juiz Federal:- Como é que funcionava esses ajustes das licitações, o senhor pode me  
descrever o procedimento?
Interrogado:- É, as empresas se reuniam periodicamente, inicialmente eram nove (9)  
empresas, que se reuniam periodicamente, discutiam quais as obras potenciais que  
haveriam no mercado e, entre elas, escolhiam quais que disputariam com preferência  
cada uma e as outras se comprometiam a não competir, naquele certame, com a  
empresa que havia escolhido determinado, uma determinada oportunidade.
Juiz Federal:- Não competir de que forma?
Interrogado:- Elas apresentavam propostas com um preço superior.
Juiz Federal:- Também deixavam de apresentar qualquer proposta?
Interrogado:- Ou deixavam de apresentar.
Juiz Federal:- Que período, mais ou menos, funcionou este tipo de ajuste entre as  
empreiteiras?
Interrogado:- É, as primeiras negociações, as primeiras ações nesse sentido começa-
ram, aproximadamente, no ano de 98, 97, entre este grupo de empresas e que ti-
nham uma eficiência pequena, naquela oportunidade, porque eram algumas empre-
sas só do mercado, não eram todas as empresas, então, fica muito difícil, elas faziam  
isso para se proteger, não competir entre si, mas competiam com outras empresas do  
mercado, né.
(...)
Ministério Público Federal:- Com relação a essa, essas propostas é coberturas né, es-
sas propostas sem a intenção de realmente competir, como que funciona a apresen-
tação dessas propostas e como que isso não é percebido pela Petrobras? O senhor  
poderia detalhar, sobre o demonstrativo de formação de preço?
Interrogado:- É a Petrobras, ela recebe as propostas numa abertura pública e abre  
um envelope número 1 né, que tem um resumo da proposta comercial, a partir da  
abertura do envelope número 1 é feita a qualificação das companhias, ai tem todo  
um procedimento de abertura de prazo para recurso, tudo isso, e no julgamento final  
ela a companhia escolhida, ela abre então um envelope número 2, onde tem a pro-
posta de preço detalhada, com toda a abertura de valores, pesos e todas as informa-
ções técnicas,  vamos dizer abertura do preço propriamente dito,  as empresas que  
não é foram escolhidas, elas não abrem esses envelopes, tenho impressão até que ela  
devolve.
Ministério Público Federal:-Só, só a primeira colocada?
Interrogado:- Só a primeira colocada, que ela abre.
(trecho do  interrogatório de AUGUSTO MENDONÇA, reduzido a termo no evento  
170).

Nesses documentos (evento 1, OUT45 e OUT46, bem como Autos n. 

5012331-04.2015.4.04.7000, evento  3,  OUT43),  que  abrangem os  anos  de  2007 e 

2008, são registradas, por vezes de forma simulada, as preferências de cada empresa 

em relação a determinada obra.

Ainda quanto às obras da REPAR, vale destacar trecho das anotações 

manuscritas  de  MARCOS  BERTI (Autos  n.  5012331-04.2015.4.04.7000, evento  3, 

OUT43), anteriormente referidas:
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Dentre os documentos apreendidos na ENGEVIX há,  ainda,  alguns 

que, à semelhança daqueles entregues por AUGUSTO MENDONÇA e pelo grupo SE-

TAL, elencam as empresas relacionadas a determinado certame em ordem, evidenci-

ando 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 do evento 1, OUT47.

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 procedimen-

tos, a ordem das propostas entre as “concorrentes”, do menor ao maior preço, em re-

gra 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 
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analisou os procedimentos para as contratações de obras da RNEST, consoante con-

clusão apresentada no item 6.6. do respectivo relatório21. Vale destacar que no menci-

onado relatório a variação uniforme de preço entre as “concorrentes” é demonstrada 

de maneira clara, representada inclusive por gráficos.

A existência de acordo entre as maiores empreiteiras do país, entre si 

e com diretores da Petrobras, a fim de eliminar a concorrência em procedimentos lici-

tatórios públicos, controlando a rede de contratadas pelos setores de Abastecimento 

e Engenharia da estatal, é suficiente para caracterizar o crime de cartel na forma tipi-

ficada no artigo 4º, I e II,  c da Lei 8.137/9022, bem como o crime de fraude às licita-

ções na forma do artigo 90 da Lei 8.666/9323. Nesse ponto vale agregar que o históri-

co da conduta elaborado pelo CADE teve o cuidado de identificar, em seu item IV.1, 

14 empresas concorrentes prejudicadas pela atuação do cartel24.

Todavia,  além dos ajustes tendentes à  eliminação da concorrência, 

como dito, as empresas cartelizadas, após definir quem seria a vencedora de determi-

nado certame, combinavam o fornecimento de propostas “cobertura”. Ou seja, defini-

da previamente a vencedora, ela disponibilizava sua proposta às demais “concorren-

tes”, que realizavam propostas em valores superiores. Isso permitia uma fixação artifi-

cial de preços, de forma a configurar o crime de cartel também na modalidade tipifi-

cada no artigo 4º, II, a, da lei 8.137/9025.

21 OUT13 do Evento 3.
22 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. 

23 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.

24 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 En-
genering Co.

25 Art. 4º. Constitui crime contra a ordem econômica:
II - formar a5cordo, convênio, ajuste ou aliança entre ofertantes, visando:
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Basicamente, as propostas eram acordadas entre as empresas carteli-

zadas 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 realiza-

da tanto pelo Tribunal de Contas da União quanto pelas Comissões Internas de Apu-

ração da  Petrobras que analisaram os procedimentos de contratação na RNEST e 

COMPERJ. 

Nessa senda, importante referir que, como regra, as empresas institu-

íam um sobrepreço nos contratos com a  Petrobras. Logicamente, pode-se concluir 

que, se houvesse um efetivo ambiente de concorrência, os valores contratados pode-

riam ser (e agregue-se, por lógica, que certamente seriam) menores.

Como já se referiu, além da atuação interna, configurada pelos ajus-

tes realizados pelos respectivos integrantes, a consecução dos objetivos do cartel era 

assegurada por atuação externa mediante a corrupção de funcionários da Petrobras. 

Consoante narrado na denúncia e pormenorizadamente descrito em 

sede dos Autos n. 5012331-04.2015.4.04.7000, o esquema de corrupção era bilateral, 

acordado e realizado pelos denunciados, podendo ser dividido em 3 fases.

Na primeira,  os administradores de todas as empresas cartelizadas 

mantinham com RENATO DUQUE e outros funcionários da Petrobras, bem como, na 

maioria das vezes, com os respectivos operadores, um compromisso previamente es-

tabelecido de, respectivamente, oferecerem e aceitarem vantagens indevidas que va-

riavam 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 compro-

missos de: 1) manterem-se inertes e anuírem quanto à existência e efetivo funciona-

mento 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 even-

tualmente úteis ou necessários para a otimização do funcionamento do cartel peran-

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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te a Petrobras.

Não obstante isso, vale aqui  destacar a existência do acordo prévio 

no qual fixado valor de referência para vantagens indevidas que seriam pagas a RE-

NATO DUQUE e a outros funcionários da Estatal por sua atuação funcional em favor 

do cartel. Esse acordo prévio, com o mesmo valor de referência, é, com pequenas va-

riações, ponto pacífico, sendo confirmado por AUGUSTO MENDONÇA, que corrobo-

ra que o acertado era vigente para todos os contratos que as empresas cartelizadas 

obtinham perante a Diretoria de Serviço:

Juiz Federal:- O senhor mencionou que o senhor participou de acertos com os direto-
res nessas duas obras, acertos de pagamento de propina, que o senhor tá querendo  
dizer?
Interrogado:- Sim,  sim senhor.  Na verdade,  na  área de  abastecimento,  aconteceu  
através do José Janene, que é o ex-deputado e depois isto foi acompanhado pelo Al-
berto Youssef, me foi apresentado pelo José Janene, e na área de serviços foi com o  
Pedro Barusco e o Renato Duque.
Juiz Federal:- Porque que a sua empresa, a empresa que o senhor dirigia pagava a  
propina, qual que era a vantagem, qual que era a causa disso? Isso tava relacionado  
com a questão do grupo de empreiteiras ou não?
Interrogado:- É sim, isso eu diria que era uma coisa interligada porque, vamos dizer,  
passou a ser quase que uma obrigatoriedade das empresas fazerem esse tipo de con-
tribuição.
Juiz Federal:- E havia alguma regra estipulada quanto a esses pagamentos ou algu-
ma regra fixa de valores, como isso funcionava?
Interrogado:- É, existia um referencial de percentual em relação ao valor do contrato,  
mas no nosso caso, nós discutíamos valores, relativos até esses percentuais, que era  
1% (um por cento), na área de abastecimento, 2% (dois por cento), na área de enge-
nharia, e nós discutíamos o valor sobre aproximadamente esses percentuais.
Juiz Federal:- O senhor sabe quem teria fixado esses percentuais? Ainda que o senhor  
depois discutiu em concreto? Da onde que veio essa regra de 1% (um por cento), 2%  
(dois por cento)?
Interrogado:- Bem, é na diretoria de abastecimento veio através do Janene, quando  
ele me procurou, ele me falou desse percentual e, de uma forma muito clara, de que  
se nós não participacemos, não teríamos obra na companhia. É na área de serviços,  
isso veio através do Pedro Barusco.
Juiz Federal:- Esses 2% (dois por cento)?
Interrogado:- Essa referência disso, referência de valor.
(trecho do interrogatório de  AUGUSTO MENDONÇA, reduzido a termo no evento  
170)

Em um segundo momento, imediatamente antes e durante o início 

dos procedimentos licitatórios da estatal,  o  compromisso anteriormente assumido 
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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) efetiva-

mente se sagrasse(m) vencedora(s). Tais promessas eram concretizadas mediante ne-

gociações 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 cor-

respondentes atitudes funcionais cabíveis no interesse do cartel, omitindo-se quando 

à existência do “Clube” de empreiteiras e determinando as providências eventual-

mente necessárias ao seu melhor funcionamento para o caso específico.

Some-se a isto o fato de que a negociação e fixação dos preços de 

vantagens espúrias a serem recebidas pelos agentes públicos ocorriam não apenas 

em relação aos contratos originais, mas também para cada um dos aditivos. 

A existência de tais  negociações é referida  não apenas  AUGUSTO 

MENDONÇA, mas também pelo acusado PEDRO BARUSCO, com referência expressa 

à participação direta do então Diretor da Petrobras, RENATO DUQUE, bem como, por 

vezes, de VACCARI:

PEDRO BARUSCO: Ministério Público Federal:- E houve pagamento tanto à Diretoria  
quanto ao Partido, o senhor saberia dizer? Depoente:- Bom, essa é uma questão que  
eu vou responder e vale pra todos os outros contratos. Eu participava até assim, va-
mos dizer, a divisão, a estruturação da propina, por exemplo "...Ah vai ficar...", vamos  
supor, nesse caso, que tinha a área de Abastecimento, eu tinha conhecimento de 2%,  
eu vejo na mídia falar 3%, mas eu raramente, raríssimas vezes, eu ouvi falar de 3%.  
O normal era 2%. Então, era assim, 1% para a área de Abastecimento e 1% para a  
área de Serviço. Desse 1% da área de Serviço, meio era, vamos dizer, pra casa, para  
alguns funcionários, pessoas envolvidas, e 0,5% para o PT... então eu ia até, vamos  
dizer assim, até esse limite. Então, a partir daquele momento, junto do operador da-
quele consórcio ou daquela empresa envolvida, eu trabalhava no recebimento. Então  
eu não sei dizer como, de que forma, se recebeu ou não, mas que tinha o endereço,  
que tinha, vamos dizer, a divisão estabelecida tinha. Então, assim, eu não sei dizer se  
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recebeu, se não recebeu, quando recebeu. Eu sei que a parte que cabia à casa, na  
maioria das vezes, a gente recebeu.... no caso da Setal a gente recebeu.
Ministério  Público  Federal:- Certo.  Especificamente  com relação  a esse  percentual  
que o senhor mencionou ser destinado ao Partido dos Trabalhadores, existia um in-
terlocutor pra discutir esse percentual? Depoente:- Olha, eu lembro de mais recente-
mente... era o seu João Vaccari, que era o tesoureiro do Partido. Antes do senhor João  
Vaccari eu não participava muito, não sabia quem era. Já na gestão do seu João Vac-
cari, como tesoureiro do Partido, ele que tomava conta, vamos dizer, dessa parte da  
propina.
Ministério Público Federal:- Certo. O senhor, então, a partir do momento que o seu  
João Vaccari passou a ocupar a tesouraria,  ele passou a discutir esse assunto ou,  
quando  o  senhor  fala,  mais  recentemente…  Depoente:- É  porque,  assim,  eu  não  
lembro muito, não tem uma linha de corte: antes disso era assim, depois disso era de  
outra forma, as coisas foram evoluindo. O Duque falava “...não, isso aqui é metade  
do Partido, metade da casa”. Eu cuidava daquela parte da casa. Mais recentemente,  
quando o senhor Vaccari assumiu a tesouraria do Partido, eu acabei tendo algumas  
reuniões com o Renato Duque e o senhor Vaccari. Então eu ficava sabendo um pouco  
mais, vamos dizer assim, se discutia um pouco mais. Eu estive algumas vezes discu-
tindo com eles e tal sobre isso, então eu ficava informado, um pouco mais informado.  
Antes do senhor Vaccari eu não tinha essa informação, era comunicado pelo próprio  
Renato Duque.
Ministério Público Federal:- Certo. Então, teve algumas oportunidades em que o se-
nhor se reuniu pessoalmente com o senhor Renato Duque e com o senhor João Vac-
cari e discutiu sobre essas propinas da Petrobras? Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- E qual era o contexto dessas reuniões, onde elas ocorri-
am, com que periodicidade elas ocorriam? Depoente:- Olha, eu não ia a todas. Eu sei  
que o Renato Duque ia a algumas reuniões, eu ia assim, a menos reuniões que o Re-
nato Duque... que ele se reunia mais com o senhor Vaccari e eu eventualmente ia.  
Aconteciam no Rio de Janeiro, em alguns hotéis, principalmente aquele hotel Wind-
sor, em Copacabana,  e em São Paulo, no Meliá. No Meliá, da Alameda Santos, acon-
teciam algumas reuniões também lá.
Ministério Público Federal:- Certo. O senhor recorda se em alguma dessas reuniões  
também estariam presentes executivos das empreiteiras contratadas pela Petrobras?
Depoente:- Eu cheguei a ver alguns sim. Ministério Público Federal:- Especificamente  
o senhor Augusto, o senhor lembra dele ter participado de alguma reunião com o se-
nhor, o senhor Vaccari e o senhor Duque? Depoente:- Olha, eu vou puxar pela me-
mória, eu acho que teve uma vez naquele Sofitel da Sena Madureira, eu acho que o  
Augusto passou ali nesse dia, o Augusto Mendonça.
Ministério Público Federal:- Certo. O senhor não lembra qual era o objeto da reuni-
ão? Depoente:- É porque as reuniões, assim, elas não tinham assim um objeto especí-
fico, um único objeto. Se falava de forma geral dos contratos, das atividades, dos pro-
blemas também, então era uma agenda, não era muito extensa, mas ela era variada.
(trecho do depoimento de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 148)

AUGUSTO MENDONÇA: Juiz Federal:- E havia alguma regra estipulada quanto a es-
ses pagamentos ou alguma regra fixa de valores, como isso funcionava?
Interrogado:- É, existia um referencial de percentual em relação ao valor do contrato,  
mas no nosso caso, nós discutíamos valores, relativos até esses percentuais, que era  
1% (um por cento), na área de abastecimento, 2% (dois por cento), na área de enge-
nharia, e nós discutíamos o valor sobre aproximadamente esses percentuais.
(trecho do  interrogatório de  AUGUSTO MENDONÇA, reduzido a termo no evento  
170).
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Por fim, a terceira etapa se dava logo após o término do procedimen-

to licitatório e confirmação da seleção da empreiteira cartelizada escolhida, mediante 

o efetivo início das obras e começo dos pagamentos pela Petrobras. 

Os valores auferidos diretamente mediante a prática dos crimes de 

cartel, fraude às licitações e corrupção, eram, assim, disponibilizados aos funcionários 

públicos corrompidos e seus intermediários por meio de diversas operações de lava-

gem de dinheiro, consoante se demonstrará a seguir.

No  caso  dos  autos,  a  partir  do  quanto  declinado  por  AUGUSTO 

MENDONÇA em sede de seu acordo de colaboração premiada, dentre os casos em 

que houve pagamento de vantagens indevidas à Diretoria de Serviços e ao Partido 

dos Trabalhadores em decorrência dos contratos firmados por consórcios compostos 

por empresas do Grupo SOG/SETAL com a Petrobras26, destacam-se os contratos fir-

mados para obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR e da Refinaria da 

Paulínea – REPLAN.

De acordo com o réu, o repasse das propinas prometidas pela SOG e 

demais empresas consorciadas à Diretoria de Serviços se deu mediante a lavagem e a 

operacionalização dos pagamentos,  que, segundo  AUGUSTO MENDONÇA,  adotou 

três principais formas,  narradas em suas minúcias em sede dos Autos n. 5012331-

04.2015.4.04.7000: 

(i) pagamento direto  a PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO e RENATO DE 
SOUZA  DUQUE de valores  em espécie,  utilizando-se, para tanto,  da 
celebração  de  contratos  ideologicamente  falsos  com  pessoas 
jurídicas  pertencentes  ou  controladas  por  operadores,  para  o 

26  (1) TERMINAL DE CABIÚNAS 2, cujo contrato foi firmado entre a Petrobras e o CONSÓRCIO TSGÁS, 
composto pelas empresas TOYO ENGENEERING e SOG – ÓLEO E GÁS; (2) REVAP – REFINARIA HEN-
RIQUE LAGE, em São José dos Campos/SP, cujo contrato foi firmado entre a Petrobras e o CON-
SÓRCIO ECOVAP, composto pelas empresas TOYO ENGENEERING, OAS e SOG – ÓLEO E GÁS; (3) 
REPLAN – REFINARIA DE PAULÍNEA, em Paulínea/SP, cujo contrato foi firmado entre a Petrobras e o 
CONSÓRCIO CMMS, composto pelas empresas MENDES JUNIOR, MPE e SOG – ÓLEO E GÁS; (4) 
REPAR – REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, em Araucária/PR, cujo contrato firmado entre a 
Petrobras e o CONSÓRCIO INTERPAR, formado pelas empresas MENDES JÚNIOR, MPE e SOG – 
ÓLEO E GÁS; (5) TERMINAL CABIÚNAS 3, em Macaé/RJ, no ano de 2011, na faixa de R$ 1 bilhão, 
cujo contrato foi firmado entre a Petrobras e o CONSÓRCIO SPS, composto pelas empresas 
SKANSKA, PROMON e SOG.
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posterior  fornecimento  de  notas  frias,  as  quais  por  sua  vez 
providenciavam o dinheiro vivo;
(ii) realização  de  remessas  de  valores  para contas indicadas por 
PEDRO BARUSCO e RENATO DUQUE no exterior;
(iii) realização de doações oficiais ao Partido dos Trabalhadores – PT, 
realizadas  a pedido de RENATO DUQUE  e intermediadas por  JOÃO 
VACCARI NETO.

Em  seu  termo  de  colaboração  complementar  nº  5,  AUGUSTO 

MENDONÇA declinou que o  repasse de  vantagens  indevidas  decorrentes  desses 

contratos  se  deram,  ainda,  a  pedido  de  RENATO DUQUE,  a  fim  de  alcançar 

beneficiários a ele relacionados, dentre eles VACCARI, mediante a contratação com a 

EDITORA  GRÁFICA  ATITUDE  LTDA,  a  qual  tem  vinculações  com  o  Partido  dos 

Trabalhadores, conforme será declinado no tópico subsequente.

3. LAVAGEM DE ATIVOS

3.1. Pressuposto teórico: do dolo no crime de lavagem de dinhei-

ro – admissão do dolo eventual

É bastante comum em crimes praticados no seio de organização cri-

minosa estratificada que a atividade de lavagem dos valores ilícitos seja terceirizada, 

de forma que “contratantes” do mecanismo de branqueamento afirmem que não ti-

nham ciência da forma como recebido o dinheiro enquanto os “contratados” alegam 

desconhecer a origem ilícita dos valores.27

No caso dos autos,  contudo, todos os autores tinham plena ciência 

da origem ilícita dos recursos, bem como do fato de que seu recebimento se dava 

27 A 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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por intermédio de operações que visavam dissimular a origem, disposição, movimen-

tação 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, 

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 terceiriza-

da, os operadores recusam informações quanto à procedência do numerário para evi-

tar o risco de serem responsabilizados pelos delitos.

Nesse aspecto, ganham relevo tanto a consideração da teoria da ce-

gueira deliberada quanto do dolo eventual, destacados em outro excerto do já referi-

do voto da ministra Rosa Weber na AP 470:

(...). Questão que se coloca é a da efetiva ciência dos beneficiários quanto  à proce-
dência criminosa dos valores recebidos e à possibilidade do dolo eventual.
O dolo eventual na lavagem significa, apenas, que o agente da lavagem, em-
bora sem a certeza da origem criminosa dos bens, valores ou direitos envolvi-
dos quando pratica os atos de ocultação e dissimulação, tem ciência da eleva-
da probabilidade dessa procedência criminosa.
Não se confundem o autor do crime antecedente e o autor do crime de lavagem, es-
pecialmente 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 co-
nhecimento 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 proce-
dência 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 espe-
cífico.
O Direito Comparado favorece o reconhecimento do dolo eventual, merecendo ser ci-
tada a doutrina da cegueira deliberada construída pelo Direito anglo-saxão (will-
ful blindness doctrine).
Para configuração da cegueira deliberada em crimes de lavagem de dinheiro, as Cor-
tes 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 delibe-
rada do agente em permanecer ignorante a respeito de todos os fatos, quando possí-
vel a alternativa.
Nesse sentido, há vários precedentes, como US vs. Campbell, de 1992, da Corte de  
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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 deliberada ao dolo even-
tual, 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 previ-
são genérica do art. 18, I, do CP, e a falta de disposição legal específica na lei de la-
vagem contra a admissão do dolo eventual, podem elas ser trazidas para a nossa  
prática jurídica”.28

No caso dos autos, como já referido e se demonstrará com mais va-

gar adiante, todos os denunciados atuaram com dolo direto, tendo pleno conheci-

mento de que os pagamentos de vantagens indevidas se deram com base em docu-

mentos falseados.

3.2. Dos atos de lavagem denunciados e sua autoria

Como já referido no capítulo anterior, 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 em um ambiente de efetiva concorrência. 

Dessa forma, é evidente que a contratação com a prática de tais deli-

tos gerava um valor excedente que era utilizado para o pagamento de propina – atos 

esses  que  restaram  narrados  e  imputados  em  sede  dos  Autos  n.  5012331-

04.2015.4.04.7000 –  mediante operações de lavagem de dinheiro, configurando de 

maneira cristalina a origem espúria dos valores que eram objeto dos contratos e de-

28 MORO, Sérgio Fernando. Crime de Lavagem de Dinheiro. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 69.
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pósitos 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 custo do contrato e, posteriormente, repassado aos funcionários públicos 

corrompidos.

No caso dos autos, conforme demonstra o conjunto probatório, os 

atos de lavagem denunciados concernem aos repasses de vantagens indevidas, desti-

nadas à Diretoria de Serviços da Petrobras, provenientes de Consórcios compostos 

pelo Grupo SOG/SETAL em decorrência de contratos firmados com a Estatal, notada-

mente para obras da Refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR e da Refinaria de 

Paulínea – REPLAN.

Ressalte-se,  por oportuno,  que,  além de outros delitos,  AUGUSTO 

MENDONÇA e RENATO DUQUE foram condenados pela prática do delito de corrup-

ção, pelo pagamento e recebimento, respectivamente, de valores espúrios, em razão 

dos contratos firmados pelo Consórcio Interpar e pelo Consórcio CMMS para obras 

da REPAR e da REPLAN. No mesmo contexto,  VACCARI restou incurso nas sanções 

do artigo 317 do Código Penal, pelo recebimento de vantagens indevidas atinentes 

ao contrato firmado pelo Consórcio Interpar para obras da REPAR.

Nessa senda, conforme declinado por  AUGUSTO MENDONÇA por 

ocasião da colheita de seu termo de colaboração complementar nº 5,  em conversa 

sobre os contratos e aditivos que as empresas do Grupo SOG/SETAL mantinham com 

a Petrobras, e, especialmente, sobre as promessas/oferecimentos de vantagens reali-

zadas em decorrência de tais contratos aos integrantes da Diretoria de Serviços da 

Estatal,  RENATO DUQUE solicitou a AUGUSTO MENDONÇA que procurasse JOÃO 

VACCARI NETO para que com ele tratasse sobre a forma como seriam destinados re-

cursos ao Partido dos Trabalhadores – PT, os quais eram provenientes de dos crimes 

antecedentes e que seriam baixados dos valores das propinas prometidas à Diretoria 

de Serviços.
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No tocante aos contatos entre RENATO DUQUE e AUGUSTO MEN-

DONÇA insta destacar que, somente no ano de 2010, foram registradas 15 (quinze) 

ligações telefônicas29 entre os terminais (11) 8136-3176, utilizado por AUGUSTO RI-

BEIRO, e (21) 9972-7098, utilizado por RENATO DUQUE. A título de exemplo, menci-

onam-se ligações travadas em 30/04/2010 (contemporâneo aos fatos denunciados), 

conforme trecho30 do extrato telefônico juntado pelo próprio AUGUSTO em função 

de sua colaboração com a Justiça:

Ressalte-se, nesse sentido, conforme informou a Petrobras em peti-

ção inserta no evento 38, na linha do que afirmado por AUGUSTO RIBEIRO em sede 

de seu acordo de colaboração premiada31,  o  terminal  suprarreferido pertence,  de 

fato, a RENATO DUQUE, demonstrando-se, então, o vínculo com o empreiteiro.

Não suficiente, ainda consoante documentos apresentados pela Esta-

tal, AUGUSTO RIBEIRO esteve na sede da Petrobras por diversas vezes nos anos de 

2010 a 2013, constando, em 6 oportunidades, visita ao então Diretor de Serviços da 

Petrobras (evento 38).  Em algumas oportunidades,  observe-se,  a  conversa se  deu 

poucos meses antes da confecção do contrato com a EDITORA GRÁFICA ATITUDE.

Nesse sentido, após reunir-se por, pelo menos, duas ocasiões com 

VACCARI, representante do Partido dos Trabalhadores – PT, AUGUSTO MENDONÇA, 

a pedido desse, paralelamente ao repasse de propinas Partido mediante doações ofi-

ciais32, concordou com a transferência de parte das propinas à agremiação, no valor 

29 Evento 1, OUT49 e 50.
30 Evento 1, OUT49.
31 De acordo com  AUGUSTO RIBEIRO (evento 1,  OUT6),  “indagado se dispõe de registros à época  

acerca de tais encontros, afirma agendou tais encontras por meio de ligação telefônica de seu apare-
lho celular (11 – 98136-3176) para os telefones de RENATO DUQUE (21 – 99972-7098) ou PEDRO 
(21 – 98493-8141)”. (grifos nossos) 

32 Mister salientar, nesse sentido, que os fatos abarcados pelos presentes autos se insere em um con-
texto  muito  maior  de  lavagem de  dinheiro,  denunciado  em grande parte  nos  autos  n.  5012331-
04.2015.4.04.7000,  que já se encontra em fase recursal após sentença condenatória que confirmou a 
existência de um esquema geral de corrupção e de lavagem de dinheiro no qual esses acusados estão 
envolvidos.
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de R$ 2.400.000,00, mediante a realização de pagamentos à EDITORA GRÁFICA ATI-

TUDE.

Corroborando o quanto anteriormente afirmado, declinou AUGUSTO 

MENDONÇA, em seu interrogatório, que os contratos restaram firmados no contexto 

dos valores que RENATO DUQUE lhe solicitou serem repassados a VACCARI, procu-

rando, então, a EDITORA GRÁFICA ATITUDE a pedido desse:

Juiz Federal:- O senhor pode me relatar esse episódio envolvendo essa gráfica  
atitude? Interrogado:- É, dentro dos valores que o Renato Duque havia me pe-
dido para passar ao senhor João Vaccari,  numa das oportunidades,  ele me  
pergunto se eu poderia ao invés de fazer uma doação ao partido, fazer uma  
contribuição a uma revista, eu disse a princípio que não haveria problema, é e  
isso foi inclusive uma coisa que eu havia até esquecido de comentar na minha  
declaração, é, eu disse que não havia problema então, ele me deu, não lembro  
agora, se ele me deu telefone ou a pessoa diretamente me procurou, Paulo  
Salvador, nós tivemos um ou dois encontros e fizemos um contrato é com a re-
vista deles, que é a revista Brasil.
Juiz Federal:- Onde que o senhor, como o senhor João Vaccari lhe fez essa solicitação,  
pessoalmente, ou por telefone, como é que foi? Como que o senhor se recorda? Inter-
rogado:- Foi pessoalmente, eu acredito. Eu tive algumas vezes, provavelmente, para  
acertar, porque eu sempre preferia que essas coisas fossem parceladas né, é então eu  
tive algumas oportunidades lá na sede do PT para falar sobre esse tema aí, uma das  
vezes ele falou essa revista, mais a pessoa foi ao meu escritório.
Juiz Federal:- Havia mais alguém com o senhor e o senhor João Vaccari nessa ocasi-
ão nessa licitação? Interrogado:- Não, senhor.
Juiz Federal:- E o senhor procurou o Partido dos Trabalhadores, o senhor João Vaccari  
para fazer a doação?  E ele pediu que o senhor passasse os valores para empresa ou  
fizesse o que?  Interrogado:- É, é nas primeiras vezes eu fiz as doações ao partido,  
normalmente, numa das oportunidades ele me perguntou se ao invés de doar ao  
partido, se eu poderia contribuir com uma revista.
Juiz Federal:- Mais contribuir doando ou contribuir de alguma outra forma? Interro-
gado:- É contribuir dando dinheiro para revista. Em vez de dar ao partido, eu daria a  
revista.
Juiz Federal:-  Mais dar o dinheiro, recebendo algo em troca, ou doar o dinheiro? In-
terrogado:- Não, na verdade, quando eu procurei a revista, eu conversei com uma  
pessoa e vi a revista, ele me perguntou se a gente gostaria de fazer alguma publici-
dade, em troca do valor e eu achei que não fazia sentido, nossa empresa fazer publi-
cidade naquela revista, que era uma revista mais voltada para sindicato, para ser  
distribuída a trabalhadores, então é.
Juiz Federal:- Voltando um passo atrás, quando o senhor conversou com o se-
nhor João Vaccari, quando ele pediu que o senhor procurasse a revista? Inter-
rogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- Ou disse que alguém ia procurá-lo? Era para o senhor repassar o  
dinheiro doando ou contribuindo de alguma outra forma? O que ele disse para  
o senhor?  Interrogado:- É, pagando a revista, aí quando a pessoa da revista  
me procurou ele me perguntou se eu queria, já tá fazendo o pagamento, que  
lhe poderia fazer uma propaganda da nossa empresa, daí que eu achei que,  
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era uma coisa que não fazia sentido, a gente fazer, diz que poderia, que a gen-
te poderia é, fazer aí alguns artigos de defesa do mercado, que fosse uma coi-
sa interessante, é, mais, na verdade, a gente, é eu acabei nunca produzindo  
nenhum.
(trecho do interrogatório de AUGUSTO MENDONÇA, reduzido a termo no evento  
170) – destaques nossos.

No que respeita à relação estabelecida entre  AUGUSTO MENDON-

ÇA e VACCARI, importante referir que o resultado do afastamento do sigilo telefôni-

co de terminais pertencentes ao réu-colaborador e ao Diretório Nacional do Partido 

dos Trabalhadores, atribuído ao seu então Tesoureiro, deu conta de demonstrar a rea-

lização de 85 chamadas no interregno de 22/07/2010 a 22/07/2015 (evento 241).

Ademais, mencione-se, desde logo, que o repasse de vantagens in-

devidas por empreiteiras cartelizadas à Diretoria de Serviços e transmitidas ao Partido 

dos Trabalhadores foi referido como prática recorrente no âmbito da organização cri-

minosa.

Nesse sentido, destaque-se o depoimento do ex-Gerente Executivo 

de Engenharia da Petrobras,  PEDRO BARUSCO, que, ressaltando haver uma parcela 

dos valores devida ao Partido dos Trabalhadores, referiu ter se reunido com VACCARI 

para a discussão do pagamento dos recursos espúrios,  o qual, destaque-se, era co-

nhecido de AUGUSTO MENDONÇA (assim como RENATO DUQUE):

Ministério Público Federal:- E houve pagamento tanto à Diretoria quanto ao Partido,  
o senhor saberia dizer? Depoente:- Bom, essa é uma questão que eu vou responder e  
vale pra todos os outros contratos. Eu participava até assim, vamos dizer, a divisão, a  
estruturação da propina, por exemplo "...Ah vai ficar...", vamos supor, nesse caso, que  
tinha a área de Abastecimento, eu tinha conhecimento de 2%, eu vejo na mídia falar  
3%, mas eu raramente, raríssimas vezes, eu ouvi falar de 3%. O normal era 2%. En-
tão, era assim, 1% para a área de Abastecimento e 1% para a área de Serviço. Desse  
1% da área de Serviço, meio era, vamos dizer, pra casa, para alguns funcionários,  
pessoas envolvidas, e 0,5% para o PT... então eu ia até, vamos dizer assim, até esse li -
mite. Então, a partir daquele momento, junto do operador daquele consórcio ou da-
quela  empresa  envolvida,  eu  trabalhava no  recebimento.  Então  eu  não  sei  dizer  
como, de que forma, se recebeu ou não, mas que tinha o endereço, que tinha, vamos  
dizer, a divisão estabelecida tinha. Então, assim, eu não sei dizer se recebeu, se não  
recebeu, quando recebeu. Eu sei que a parte que cabia à casa, na maioria das vezes,  
a gente recebeu.... no caso da Setal a gente recebeu.
Ministério Público Federal:- Certo. Especificamente com relação a esse percen-
tual  que o  senhor  mencionou ser  destinado ao  Partido  dos  Trabalhadores,  
existia  um  interlocutor  pra  discutir  esse  percentual?  Depoente:- Olha,  eu  
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lembro de mais recentemente... era o seu João Vaccari, que era o tesoureiro do  
Partido. Antes do senhor João Vaccari eu não participava muito, não sabia  
quem era. Já na gestão do seu João Vaccari, como tesoureiro do Partido, ele  
que tomava conta, vamos dizer, dessa parte da propina.
Ministério Público Federal:- Certo. O senhor, então, a partir do momento que o  
seu João Vaccari passou a ocupar a tesouraria, ele passou a discutir esse as-
sunto ou, quando o senhor fala, mais recentemente… Depoente:- É porque, as-
sim, eu não lembro muito, não tem uma linha de corte: antes disso era assim,  
depois disso era de outra forma, as coisas foram evoluindo. O Duque falava  
“...não, isso aqui é metade do Partido, metade da casa”. Eu cuidava daquela  
parte da casa. Mais recentemente, quando o senhor Vaccari assumiu a tesou-
raria do Partido, eu acabei tendo algumas reuniões com o Renato Duque e o  
senhor Vaccari. Então eu ficava sabendo um pouco mais, vamos dizer assim, se  
discutia um pouco mais. Eu estive algumas vezes discutindo com eles e tal  
sobre isso, então eu ficava informado, um pouco mais informado. Antes do se-
nhor Vaccari eu não tinha essa informação, era comunicado pelo próprio Re-
nato Duque.
Ministério Público Federal:- Certo. Então, teve algumas oportunidades em que  
o senhor se reuniu pessoalmente com o senhor Renato Duque e com o senhor  
João Vaccari e discutiu sobre essas propinas da Petrobras? Depoente:- Sim.
Ministério Público Federal:- E qual era o contexto dessas reuniões, onde elas ocorri-
am, com que periodicidade elas ocorriam? Depoente:- Olha, eu não ia a todas. Eu sei  
que o Renato Duque ia a algumas reuniões, eu ia assim, a menos reuniões que o Re-
nato Duque... que ele se reunia mais com o senhor Vaccari e eu eventualmente ia.  
Aconteciam no Rio de Janeiro, em alguns hotéis, principalmente aquele hotel Wind-
sor, em Copacabana,  e em São Paulo, no Meliá. No Meliá, da Alameda Santos, acon-
teciam algumas reuniões também lá.
Ministério Público Federal:- Certo. O senhor recorda se em alguma dessas reuniões  
também estariam presentes executivos das empreiteiras contratadas pela Petrobras?  
Depoente:- Eu cheguei a ver alguns sim.
Ministério Público Federal:- Especificamente o senhor Augusto, o senhor lemb-
ra dele ter participado de alguma reunião com o senhor, o senhor Vaccari e o  
senhor Duque? Depoente:- Olha, eu vou puxar pela memória, eu acho que teve  
uma vez naquele Sofitel da Sena Madureira, eu acho que o Augusto passou ali  
nesse dia, o Augusto Mendonça.
Ministério Público Federal:- Certo. O senhor não lembra qual era o objeto da reuni-
ão? Depoente:- É porque as reuniões, assim, elas não tinham assim um objeto especí-
fico, um único objeto. Se falava de forma geral dos contratos, das atividades, dos pro-
blemas também, então era uma agenda, não era muito extensa, mas ela era variada.
Ministério Público Federal:- E a participação do senhor Vaccari, ele entrava no mérito  
dos contratos, ele discutia aspectos das empresas, como que era essa participação  
dele nessas reuniões? Depoente:- Se falava assim, sobre o andamento das licitações,  
sobre o andamento dos contratos. Às vezes ele trazia, assim, algum questionamento,  
alguma dificuldade, precisava resolver algum assunto, assunto até técnico, sei lá, al-
gum impasse, sei lá, que tinha... porque elas aconteciam realmente de o contrato ter  
problemas, assim, de difícil solução, que merece fazer uma ação da gerência mais  
alta. Se falava dessas coisas todas gerais. Eventualmente que alguma empresa não  
estava pagando, uma coisa assim, mas era isso, o tema da reunião, os assuntos eram  
esses.
Ministério Público Federal:- Nessas reuniões que o senhor mencionou, 0,5% se desti-
nava à casa, no caso o senhor e Renato Duque, e 0,5% ao Partido ali representado,  
depois da assunção do senhor Vaccari na tesouraria por ele, existia um batimento de  
contas  pra  ver  se  ambos  os  lados  recebiam  as  vantagens,  isso  acontecia?  
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Depoente:- Não era o propósito específico, mas às vezes acontecia “...pô, ele pagou  
pra mim, não pagou pra casa...”, mas não era assim, não era esse o objetivo principal,  
mas acontecia, “...ah tá te pagando, porque pra mim não está pagando”, quer dizer,  
assim, uma vez estabelecido os percentuais, as coisas corriam mais ou menos parale-
las, vamos dizer assim, independentes.
Ministério Público Federal:- E os empresários discutiam isoladamente também com o  
senhor Vaccari, o senhor tem conhecimento? Depoente:- Olha, eu acho que sim. É o  
que eu falei, vi uma vez o Augusto Mendonça, mas eu, assim, sabia o que ele conver-
sava, tinha informação, mas dizer assim, eu presenciar, eu ver, foi só essa vez, não  
lembro…
(…)
Ministério Público Federal:- O senhor saberia dizer se o senhor Augusto tinha  
contato direto com o senhor Vaccari ou com o senhor Renato Duque? Depoen-
te:- Com o Renato Duque com certeza e com o Vaccari acho que sim. Conversa-
va com o Vaccari.
(trechos do depoimento de PEDRO BARUSCO, reduzido a termo no evento 148) –  
destacamos.

No mesmo liame,  AUGUSTO MENDONÇA,  em seu interrogatório, 

aduziu ter repassado valores ao Partido dos Trabalhadores após procurar JOÃO VAC-

CARI por orientação de RENATO DUQUE:

Juiz Federal:- O senhor conhece o senhor João Vaccari? Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- O senhor chegou a repassar parte desses valores acertado de  
propina para o senhor João Vaccari? Interrogado:- É, uma parte dos valores a  
pedido do Renato Duque, ele me pediu que eu procurasse o senhor João Vacca-
ri no PT e que fizesse contribuições diretamente ao PT, então, eu o conheci  
nessa oportunidade, e segui a orientação dele.
Juiz Federal:- Essa reunião em que o senhor Renato Duque pediu para o senhor pro-
ceder dessa forma, procurar o senhor João Vaccari, foi um reunião presencial, foi por  
telefone, como foi? Interrogado:- Foi presencial.
Juiz Federal:- Tinha mais alguém junto? Interrogado:- Não, senhor.
Juiz Federal:-  Só o senhor e ele? Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- O senhor se recorda onde foi? Interrogado:- Foi em um hotel aqui em  
São Paulo.
Juiz Federal:- E ele definiu para o senhor, quanto que era o valor que deveria ser pas-
sado por intermédio do senhor João Vaccari?  Interrogado:- Sim, senhor,  ele definiu  
uma parte e depois me pediu outra parte, foram acho que talvez umas 4 (quatro) ve-
zes.
Juiz Federal:- O senhor daí mencionou que o senhor procurou de fato o senhor João  
Vaccari? Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- O senhor procurou onde? Interrogado:- Na sede do PT em São Paulo.
Juiz Federal:- E, ele já estava ciente que o senhor iria procurá-lo? Interrogado:- É eu  
não sei dizer ao senhor.
Juiz Federal:- Ele fez algum comentário ou afirmou alguma coisa que revelasse que  
ele já estava lhe esperando? Interrogado:- É, não, especificamente não.
Juiz Federal:- O senhor Renato Duque, quando disse ao senhor para procurar o se-
nhor João Vaccari, ele lhe afirmou que ele iria avisá-lo, o senhor João Vaccari? Inter-
rogado:- Não.
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Juiz Federal:- Ele não falou se ia (…) Interrogado:- Ele não me disse que iria avisá-lo.
Juiz Federal:- Ele não chegou a falar nada assim procure ele, que eu vou deixar ele já  
sobreaviso? Não? Interrogado:- Não, senhor. 
Juiz Federal:- E o senhor fez efetivamente essas doações? Interrogado:- Sim, senhor,  
fiz.
Juiz Federal:- Isso foi ao Partido dos Trabalhadores? Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- E o senhor fez por quais empresas? Interrogado:- É, eu também entre-
guei uma listagem com todas as contribuições feitas, valores, e datas, mais eu acredi-
to, basicamente, que foram através da Setal e da Penha.
Juiz Federal:- É, para deixar claro, o senhor Renato Duque lhe solicitou essas doações  
em mais de uma oportunidade então? Interrogado:- Sim, senhor.
(…)
Juiz Federal:- O senhor pode me relatar esse episódio envolvendo essa gráfica  
atitude? Interrogado:- É, dentro dos valores que o Renato Duque havia me pe-
dido para passar ao senhor João Vaccari,  numa das oportunidades,  ele me  
pergunto se eu poderia ao invés de fazer uma doação ao partido, fazer uma  
contribuição a uma revista, eu disse a princípio que não haveria problema, é e  
isso foi inclusive uma coisa que eu havia até esquecido de comentar na minha  
declaração, é, eu disse que não havia problema então, ele me deu, não lembro  
agora, se ele me deu telefone ou a pessoa diretamente me procurou, Paulo  
Salvador, nós tivemos um ou dois encontros e fizemos um contrato é com a re-
vista deles, que é a revista Brasil.
Juiz Federal:- Onde que o senhor, como o senhor João Vaccari lhe fez essa solicitação,  
pessoalmente, ou por telefone, como é que foi? Como que o senhor se recorda? Inter-
rogado:- Foi pessoalmente, eu acredito. Eu tive algumas vezes, provavelmente, para  
acertar, porque eu sempre preferia que essas coisas fossem parceladas né, é então eu  
tive algumas oportunidades lá na sede do PT para falar sobre esse tema aí, uma das  
vezes ele falou essa revista, mais a pessoa foi ao meu escritório.
Juiz Federal:- Havia mais alguém com o senhor e o senhor João Vaccari nessa ocasi-
ão nessa licitação? Interrogado:- Não, senhor.
Juiz Federal:- E o senhor procurou o Partido dos Trabalhadores, o senhor João Vaccari  
para fazer a doação?  E ele pediu que o senhor passasse os valores para empresa ou  
fizesse o que?  Interrogado:- É, é nas primeiras vezes eu fiz as doações ao partido,  
normalmente, numa das oportunidades ele me perguntou se ao invés de doar ao  
partido, se eu poderia contribuir com uma revista.
Juiz Federal:- Mais contribuir doando ou contribuir de alguma outra forma? Interro-
gado:- É contribuir dando dinheiro para revista. Em vez de dar ao partido, eu daria a  
revista.
(trechos do interrogatório de AUGUSTO MENDONÇA, reduzido a termo no evento  
170) – destaques nossos.

Destarte,  restou  acordado  entre  AUGUSTO  MENDONÇA  e  JOÃO 

VACCARI NETO, então, para dar aparência de licitude às transferências dos valores ilí-

citos para a EDITORA GRÁFICA ATITUDE,  que deveria ser celebrado um contrato de 

prestação de serviços no qual restasse previsto que o pagamento ocorreria em parce-

las mensais. Em seguida, diante da concordância de AUGUSTO MENDONÇA,  JOÃO 
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VACCARI NETO o colocou em contato com representantes da  EDITORA GRÁFICA 

ATITUDE para a operacionalização do esquema de lavagem concebido.

Em Juízo, AUGUSTO MENDONÇA revelou que seu contato no âmbi-

to da EDITORA GRÁFICA ATITUDE para a celebração de negócios ideologicamente 

falsos era PAULO SALVADOR:

Juiz  Federal:-  Com  quem  que  o  senhor  conversou  sobre  esses  contratos?  
Interrogado:- Com o Salvador, Paulo Salvador.
Juiz Federal:- Quando o senhor chegou até ele, o senhor tinha já o valor estabelecido  
que o senhor ia repassar a editora? Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- Esse valor foi solicitado que o senhor repassasse, ele foi passado pelo  
senhor João Vaccari ou foi passado pelo senhor Renato Duque ou foi repassado por  
alguém?  Interrogado:- Não, foi repassado pelo o senhor João Vaccari. Foram duas  
oportunidades diferentes, acho que os contratos tem datas diferentes.
Juiz Federal:- Só para eu ver se eu entendi aqui, o senhor então procurou o senhor  
João Vaccari, esse contrato aqui é de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil re-
ais), quando o senhor procurou o senhor João Vaccari, o senhor procurou para fazer  
uma doação ao partido de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)? Interro-
gado:- Sim,  eu acredito  que o  valor  talvez fosse  maior  que esse,  talvez fosse  de  
R$2.000.000,00 (dois milhões) e ele me perguntou se eu poderia passar é, contribuir  
com a revista nesse valor de R$1.200.000 (um milhão e duzentos mil reais) e na pri-
meira vez eu fui conhecer a revista, tive uma conversa com o Paulo Salvador, que ele  
me mostrou, eu conheci, vi a revista e nós fizemos esse contrato e na segunda vez foi  
mais fácil.
Juiz Federal:- E a segunda vez foi da mesma forma, esse valor do contrato, mais uma  
vez é de R$ 1.200.000 (um milhão e duzentos mil reais)? Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- O senhor já foi na revista com o valor pré determinado pelo senhor  
João Vaccari? Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- Quando o senhor procurou o senhor Paulo Salvador, ele já tinha conhe-
cimento desse valor? Interrogado:- Acredito que sim.
Juiz Federal:- Acredita ou ele tinha? Interrogado:- É.
Juiz Federal:- Como é que foi a conversa? Interrogado:- É muito provável que sim.
Juiz Federal:- Porque o senhor diz isso?  Interrogado:- Porque, na verdade, eu não  
lembro se foi eu quem liguei para ele ou se ele ligou para mim, nós marcamos um  
encontro, para falar da contribuição que nós faríamos para revista e ele se propôs fa-
zer um contrato, dividir em parcelas mensais, um valor determinado, não sei se ele  
sabia previamente do valor ou não, mais é (...)
Juiz Federal:- Ele sabia que o senhor tinha sido enviado à revista por solicitação ao  
senhor João Vaccari? Interrogado:- Sabia.
Juiz Federal:- O senhor falou isso?  Interrogado:- É sim, como nós, nos falamos pela  
primeira vez foi por conta disso.
Juiz  Federal:-  O  contrato  então  ele  surgiu  depois  do  valor  fixado  foi  isso?  
Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- E foi oferecido ao senhor primeiro a publicidade que o senhor recusou?  
Interrogado:- Sim, senhor. 
(trecho do interrogatório de AUGUSTO MENDONÇA, reduzido a termo no evento  
170) – destacamos.
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Corroborando o quanto aduzido pelo réu-colaborador, as testemu-

nhas CARLA RODRIGUES DE MOURA GALLANI, IVONE MARIA DA SILVA e JUVANDIA 

MOREIRA LEITE, pessoas ligadas à EDITORA GRÁFICA ATITUDE, asseveraram ser PAU-

LO SALVADOR o responsável pelas tratativas com  AUGUSTO MENDONÇA para os 

contratos denunciados:

CARLA GALLANI: Ministério Público Federal:- Certo. A senhora sabe quem que nego-
ciou em nome da Editora Gráfica Atitude esses contratos? Depoente:- Quem negoci-
ou o contrato foi o Paulo Salvador.
Ministério Público Federal:- Paulo Salvador?  Depoente:- Que é o nosso coordenador  
geral na editora.
(depoimento da testemunha  CARLA RODRIGUES DE MOURA GALLANI,  reduzido a  
termo no evento 152)

IVONE MARIA DA SILVA:  Ministério Público Federal:- Quem discutiu esse contrato,  
senhora Ivone, esse contrato com a gráfica Atitude? Depoente:- A minha área comer-
cial.
Ministério Público Federal:- Quem participava, quem integrava a sua área comercial?  
Depoente:- Desculpa, quem...?
Ministério Público Federal:- Quem integrava a sua área comercial em abril de 2010 e  
nos meses anteriores, e foi responsável por discutir esse contrato da Editora Gráfica  
Atitude com a SETEC Tecnologia S/A? Depoente:- Paulo Salvador.
Ministério Público Federal:- Paulo Salvador. A senhora sabe com quem ele discutiu,  
qual foi a… Depoente:- Não sei, porque o contrato já chegou discutido pra mim. Não  
sei, não sei informar.
Ministério Público Federal:- E o objeto de prestação dos contratos, a senhora teve co-
nhecimento?  Depoente:- O objeto era de... Não era propaganda, era de... Esqueci o  
termo agora... Agora esqueci o termo.
(depoimento da testemunha  IVONE MARIA DA SILVA,  reduzido a termo no evento  
152)

JUVANDIA MOREIRA LEITE: Ministério Público Federal:- Certo. A iniciativa por firmar  
esse contrato, a senhora saberia dizer de quem partiu, se da editora ou da SETEC ou  
SOG? Depoente:- Bom, eu não sei ao certo. Eu sei que foi nossa área comercial quem  
trouxe esse contrato, que fez toda discussão, as tratativas, todo o processo de negoci-
ação. Quando chega pra mim, já é para a assinatura do contrato.
Ministério Público Federal:- Quando a senhora fala área comercial, quem que seria o  
responsável por essa área?  Depoente:- Bom, tem o Paulo Salvador que coordena e  
tem empresas que são contratadas, empresa que é contratada e que faz essa pros-
pecção, enfim, que vai buscar anúncios, vai buscar patrocínios.
Ministério Público Federal:- Quem firmaria o contrato então, discutiria mais especifi-
camente essa parte comercial seria o Paulo Salvador?  Depoente:- Isso, exatamente,  
ele que coordena essa parte.
(depoimento da testemunha JUVANDIA MOREIRA LEITE, reduzido a termo no evento  
152).

Frise-se, nesse contexto, que, do resultado do afastamento do sigilo 
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telefônico deferido nos presentes autos, restou possível verificar a troca de 144 cha-

madas e 38 mensagens de texto entre terminais atribuídos a PAULO SALVADOR e ao 

Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, atribuído a JOÃO VACCARI NETO 

(evento 241), no período de 22/07/2010 a 22/07/2015.

Ainda no tocante à relação da EDITORA GRÁFICA ATITUDE com o de-

nunciado JOÃO VACCARI NETO e com o Partido dos Trabalhadores – PT, deve-se sa-

lientar que, a partir de pesquisas em bancos de dados, verificou-se que os sócios da 

EDITORA GRÁFICA ATITUDE  são o  Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos 

Bancários de São Paulo/SP e o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, de notória vincu-

lação ao Partido, sendo que JUVANDIA MOREIRA LEITE, presidente do primeiro Sindi-

cato, figura como administradora da EDITORA GRÁFICA ATITUDE.33

Oportuno  destacar,  ainda,  o  vínculo  de  relacionamento  de  JOÃO 

VACCARI NETO com a EDITORA GRÁFICA ATITUDE e o Sindicato dos Empregados de 

Estabelecimentos Bancários de São Paulo/SP, haja vista que foi presidente do BANCO-

OP – Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo, instituição que foi criada 

por esse Sindicato (evento 1, OUT24).

Necessário destacar, de outro turno,  que  a ligação entre a EDITORA 

GRÁFICA ATITUDE e o Partido dos Trabalhadores – PT vai além da afinidade entre as 

entidades sindicais proprietárias daquela com os programas partidários da agremia-

ção. A partir de busca efetuada na ferramenta de pesquisa Google obtém-se, em um 

dos primeiros resultados, notícia publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral – TSE34, 

relativa à decisão proferida pelo TSE na RP nº 355.133, no seguinte sentido (evento 

1, OUT25):

[…] O Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aplicou na noite desta terça-feira  
(10) multas de R$ 15 mil à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e à Editora Grá-
fica Atitude Ltda. por fazerem propaganda eleitoral ilícita em favor da então candi-
data do Partido dos Trabalhadores (PT) à Presidência da República, Dilma Rous-
seff, e contrária a José Serra, candidato do Partido da Social Democracia Brasi leira  

33 Nesse sentido, veja-se a última alteração contratual da EDITORA GRÁFICA ATITUDE, datada de 
17/01/2008 (evento 1, OUT19)

34 Disponível  em:  <http://agencia.tse.jus.br/sadAdmAgencia/noticiaSearch.do?
acao=get&id=1467107>.
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(PSDB) ao cargo em 2010.  Os ministros do Tribunal entenderam que tanto a CUT  
como a gráfica desrespeitaram a legislação eleitoral ao promoverem a candidatura  
de Dilma em jornal bancado pela central e em revista produzida pela editora, respec-
tivamente em setembro e outubro de 2010 […] (g.n.)

Depreende-se  do julgamento que o veículo  da  EDITORA GRÁFICA 

ATITUDE utilizado ilicitamente para fazer propaganda eleitoral do Partido dos Traba-

lhadores foi a Revista do Brasil, edição nº 52, de outubro de 2010, justamente o pe-

riódico indicado no objeto dos dois contratos35 que foram celebrados, pelas empre-

sas de AUGUSTO MENDONÇA, no intuito de dar aparência de licitude às transferên-

cias de dinheiro que teve origem em diversos crimes, constituindo operações de lava-

gem de capitais.

Outro detalhe que chama atenção no tocante à ligação da EDITORA 

GRÁFICA ATITUDE com o Partido dos Trabalhadores – PT e com VACCARI, tesoureiro 

dessa agremiação no período em que ocorreram os ilícitos ora denunciados, refere-se 

ao fato  de que,  efetuando-se pesquisas  na  internet  para  localizar  o  endereço da 

citada Editora (no sítio da “TeleListas.net”, por exemplo, conforme evento 1, OUT28), 

há menção  à Rua Abolição, 297, Boa Vista, São Paulo/SP, local que coincide com a 

sede da Diretoria Estadual do Partido dos Trabalhadores em São Paulo/SP36.

Observe-se, ainda, que a denúncia se reportou a 24 atos de lavagem 

consistentes em 2 contratos ideologicamente falsos e 22 transferências bancárias de-

correntes  de contratos celebrados pela  EDITORA GRÁFICA ATITUDE LTDA com em-

presas pertencentes a AUGUSTO MENDONÇA.

Os  dois contratos ideologicamente falsos  celebrados com as  em-

presas do Grupo SOG/SETAL, bem como as respectivas notas fiscais, estão todos jun-

tados  aos autos  (EVENTO 1, OUT18 e OUT21), conforme analiticamente exposto na 

exordial, à qual, por economia, se remete. 

Os 22 pagamentos decorrentes de cada um desses documentos fal-

35 “[...] incentivo da Contratante, para que a  Revista do Brasil, edição mensal impressa,  […]  veicule 
conteúdo noticioso e opinativo sobre temas relacionados com o desenvolvimento e proteção da in-
dústria nacional no Brasil […]” (evento 1, OUT18 a OUT21).
36 Conforme  informações  obtidas  nos  sítios:  “http://www.pt-sp.org.br”  http://www.pt.org.br/fale-
conosco/” e “http://www.linhadireta.org.br/”.  (evento 1, OUT51 a OUT54).
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sos também são demonstrados de maneira inequívoca pelos comprovantes de Trans-

ferência Eletrônica Direta – TED, meio pelo qual foram efetuados os pagamentos. Não 

bastasse isso, o próprio AUGUSTO MENDONÇA, diretor do Grupo SOG/SETAL, infor-

mou o valor dos contratos fraudulentos celebrados, o que corrobora os dados por ele 

fornecidos em razão de sua colaboração de colaborador e permitem a identificação e 

individualização dos 22 atos de lavagem de dinheiro.

Assim,  tanto pelo lastro documental  ideologicamente falso quanto 

pela efetiva comprovação de depósitos em contas de empresas intermediárias, cabal-

mente demonstrada a materialidade das 24 condutas de lavagem imputadas. 

Vale novamente ressaltar que o depósito em conta de terceiros é su-

ficiente para caracterizar o crime de lavagem, pelo que cada depósito assim realizado 

configura a consumação de um delito autônomo. Nesse sentido já se destacou recen-

te  decisão  do  egrégio  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região  (RESE  5008054-

29.2012.404.72000), sendo pertinente ora sublinhar que referida decisão ecoa já anti-

go 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 "la-
vagem 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 defini-
tivo 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)

A  respeito  dessas  transações,  ratificou AUGUSTO MENDONÇA o 

quanto anteriormente por ele afirmado perante esse Juízo, deduzindo que,  embora 

devidamente celebrados os negócios e efetuados os pagamentos, os contratos resta-

ram celebrados apenas para o repasse de vantagens indevidas, não havendo a pres-

tação dos serviços contratados, os quais sequer eram de interesse da contratante:

Juiz Federal:- Voltando um passo atrás, quando o senhor conversou com o se-
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nhor João Vaccari, quando ele pediu que o senhor procurasse a revista? Inter-
rogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- Ou disse que alguém ia procurá-lo? Era para o senhor repassar o  
dinheiro doando ou contribuindo de alguma outra forma? O que ele disse para  
o senhor?  Interrogado:- É, pagando a revista, aí quando a pessoa da revista  
me procurou ele me perguntou se eu queria, já tá fazendo o pagamento, que  
lhe poderia fazer uma propaganda da nossa empresa, daí que eu achei que,  
era uma coisa que não fazia sentido, a gente fazer, diz que poderia, que a gen-
te poderia é, fazer aí alguns artigos de defesa do mercado, que fosse uma coi-
sa interessante, é, mais, na verdade, a gente, é eu acabei nunca produzindo  
nenhum.
(...)
Juiz Federal:- O senhor já foi na revista com o valor pré determinado pelo senhor  
João Vaccari? Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- Quando o senhor procurou o senhor Paulo Salvador, ele já tinha conhe-
cimento desse valor? Interrogado:- Acredito que sim.
Juiz Federal:- Acredita ou ele tinha? Interrogado:- É.
Juiz Federal:- Como é que foi a conversa? Interrogado:- É muito provável que sim.
Juiz Federal:- Porque o senhor diz isso?  Interrogado:- Porque, na verdade, eu não  
lembro se foi eu quem liguei para ele ou se ele ligou para mim, nós marcamos um  
encontro, para falar da contribuição que nós faríamos para revista e ele se propôs fa-
zer um contrato, dividir em parcelas mensais, um valor determinado, não sei se ele  
sabia previamente do valor ou não, mais é (...)
(...)
Juiz Federal:- E depois foi estabelecida esse (…) Interrogado:- Havia combinado, acho  
que poderia fazer sentido eu produzir alguns artigos, em defesa é, do nosso mercado,  
e para que a revista pudesse publicar.
Juiz Federal:- O senhor recebeu alguma prestação de conta desses dois contra-
tos? Interrogado:- Não, senhor.
Juiz Federal:- Dos artigos que foram publicados o senhor não recebeu nada?  
Interrogado:- Não, senhor.
Juiz Federal:- Algum subordinado do senhor, que o senhor tem conhecimento  
recebeu? Interrogado:- Não recebeu.
Juiz Federal:-  Mandaram mais exemplares da revista para sua empresa ou  
para o senhor? Interrogado:- Talvez tenha mandado no início lá alguns exem-
plares.
Juiz  Federal:-  Talvez  ou  mandaram  ou  o  senhor  não  tem  certeza?  
Interrogado:- Se mandaram, mandaram talvez um ou dois, mas quando o Mi-
nistério Público trouxe o assunto, nós fomos procurar quem que era a gráfica  
atitude, que pelo nome eu não conhecia, vimos que era a revista e pedimos al-
gumas revistas para  a gente vê, era aquela revista mesmo.
Juiz Federal:- Depois que o Ministério Público procurou o senhor então? Inter-
rogado:- Sim, senhor, recentemente.
Juiz Federal:- Mais antes na época da prestação do contrato, o senhor se recor-
da de ter recebido essas revistas? Interrogado:- Recordo que não recebi.
Juiz Federal:- O senhor chegou a receber esse conteúdo, pelo menos os artigos que  
eles teriam publicado por e-mail ou por alguma forma, o senhor se recorda? Interro-
gado:- Não recebi.
Juiz Federal:- O senhor chegou a conversar com algum responsável da Gráfica Atitu-
de sobre o conteúdo desses artigos? Interrogado:- Não, senhor. 
Juiz Federal:- O senhor em contato, foi esse contato com o senhor Paulo Salvador na  
época da contratação? Interrogado:- Sim, senhor.
Juiz Federal:- Depois o senhor não teve ninguém da gráfica que lhe procurou para  
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discutir, olha vamos escrever esse artigo, queremos fazer uma abordagem, é o que,  
que te interessa mais na área de exploração em petróleo para que nós possamos fo-
car a matéria, vamos dizer em decorrência da contratação que foi feita, teve alguma  
conversa nesse sentido? Interrogado:- Não, senhor.
Juiz  Federal:-  O  senhor  tinha  interesse  nesses  contratos  real?  
Interrogado:- Não, senhor.
(trecho do interrogatório de AUGUSTO MENDONÇA, reduzido a termo no evento  
170)

Ressalte-se, nessa senda, que, intimada a apresentar os documentos 

comprobatórios do vínculo estabelecido com as empresas de AUGUSTO MENDON-

ÇA (evento 110), a EDITORA GRÁFICA ATITUDE limitou-se a colacionar aos autos al-

gumas notícias que versam a respeito da extração de petróleo e derivados  (evento 

138),  as quais não comprovam, contudo,  sobretudo diante dos demais  elementos 

constantes dos autos, a relação com o acordo entre elas firmado e/ou a efetiva pres-

tação dos serviços entre as empresas contratados. 

Não se faz crível, ademais, o fato de que, a despeito de desenvolver 

projetos de química,  óleo e gás,  mineração,  siderurgia,  infraestrutura e  energia,  a 

SOG/SETAL, mesmo detentora de diversos contratos com a Petrobras à época, quises-

se disseminar apenas notícias relacionadas ao segmento petroquímico, sem, contudo, 

fazer qualquer espécie de propaganda ou marketing para si, disponibilizando, ainda, 

para tal, destaque-se, montantes milionários. 

Por todo o exposto, vislumbra-se que, no presente caso, transcen-

dendo as formas de branqueamento de capitais até então por ele utilizadas para o 

repasse de valores ao Partido dos Trabalhadores – PT,  justamente no ano em que 

VACCARI assumiu o cargo de tesoureiro da agremiação política, os agentes se vale-

ram de  pagamentos tendo como justificativa econômica negócios jurídicos e notas 

fiscais ideologicamente falsos mantidos com a EDITORA GRÁFICA ATITUDE.

Nesse sentido,  em resumo, AUGUSTO MENDONÇA,  no intento de 

quitar pendências espúrias decorrentes de contratos firmados pelo Grupo SOG/SETAL 

com a Petrobras, procurou RENATO DUQUE, que, por sua vez, o orientou a procurar 

o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores – PT, a fim de que estipulassem a melhor 

forma para o repasse das vantagens indevidas. VACCARI, por sua vez, indicou a AU-
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GUSTO MENDONÇA a contratação com a EDITORA GRÁFICA ATITUDE imbuído única 

e exclusivamente do intuito de maquiar o repasse dos valores ilícitos ao Partido dos 

Trabalhadores – PT mediante maior sofisticação do sistema. Verifique-se que, além de 

não haver efetiva prestação do serviço, o empreiteiro deixa claro, desde logo, que a 

SOG/SETAL não possuía interesse no objeto do contrato celebrado.

Assim, dos elementos coligidos aos autos, restou clara o envolvimen-

to e a participação de cada um dos denunciados, bem como a presença do elemento 

volitivo, na figura do dolo direto. Por consequência, comprovados os 24 atos de lava-

gem denunciados, incorreram os réus AUGUSTO MENDONÇA, VACCARI e RENATO 

DUQUE na prática do delito de lavagem de capitais, na forma do artigo 1º c/c art. 1º, 

§ 2º, II, da Lei n. 9.613/98. 

4. DOSIMETRIA DA PENA

A legislação penal vigente adota o sistema trifásico para dosimetria 

da pena em concreto (artigo 68, do Código Penal), as considerações concernentes ao 

quantum de pena observará a mesma sequência: (a) análise quanto às circunstâncias 

judiciais enumeradas no artigo 59, caput, do Código Penal37;  (b) análise quanto às 

circunstâncias atenuantes e agravantes; e (c) análise quanto às causas de diminuição 

e de aumento de pena.

4.1. Circunstâncias judiciais enumeradas no artigo 59 do Código 

Penal: fixação da pena base

Inicialmente, tem-se que a  culpabilidade dos réus JOÃO VACCARI 

NETO e RENATO DUQUE deve ser valorada negativamente.

Desde logo, frise-se que, aqui, “culpabilidade” se relaciona à censurabi-

lidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos con-

37 Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do  
agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da 
vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
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cretos disponíveis no caso em julgamento. Deve-se, portanto, ser entendida como a re-

provação social que o crime e o autor do fato merecem. Trata-se de um plus na repro-

vação da conduta do agente.

Nessa senda, a culpabilidade, enquanto circunstância judicial, merece 

ser valorada de forma exacerbada pelo nível de consciência da ilicitude, pelo alto grau 

de escolaridade, ou pela condição social do agente, ou quando esse, por suas condi-

ções pessoais, tem alto domínio sobre as implicações decorrentes do crime. 

In casu, a consciência da ilicitude é irrefragável, já que os denunciados 

se valeram de sofisticados mecanismos financeiros para a prática do crime de lavagem 

de capitais, em meio a complexa organização criminosa.  Os réus possuem excelente 

formação acadêmica e qualificação, com discernimento acima do homem médio. Ade-

mais, o alto grau de escolaridade é patente, em face das posições profissionais que 

ocupavam. Decorrência desse lugar no campo de trabalho, as altas remunerações per-

cebidas alçaram todos os denunciados a uma condição social muito privilegiada dentro 

da sociedade brasileira. E, cientes todos de que a propina mantinha em funcionamento 

o cartel que fraudava licitações na Petrobras, o domínio, ainda que parcial, sobre as 

consequências prejudiciais à Estatal é evidente.

Ainda no vetor culpabilidade, no aspecto reprovabilidade, os crimino-

sos 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 psicológico.

Dessa forma, é idôneo o aumento da pena em virtude da ação delitiva 

ter criado entre os apelados um status de superioridade perante a lei, a coletividade e o 

patrimônio público.

Em de face de um grupo de indivíduos que loteou os mais diversos se-

tores da Administração Pública, a aplicação da lei não pode ser branda e neutra. Faz-se 

por necessário uma reprimenda em caráter específico a este sentimento de superiori-
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dade, como corolário inafastável do princípio da igualdade de todos perante a lei.

Da mesma forma, a conduta social de VACCARI e RENATO DUQUE 

deve pesar em desfavor dos acusados.

A conduta social  traduz-se como o comportamento do agente no 

seio social, familiar, e profissional, revelando-se pelo relacionamento do indivíduo no 

meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. 

Conforme se provou, os acusados tomaram parte de um dos maiores 

esquemas de corrupção já revelados no País, com consequências desastrosas para o 

ambiente econômico, social e democrático, ao tempo em que ocupavam cargos de 

destaque como figuras política e pública.

Em função  da  dificuldade  de  condenar  indivíduos  envolvidos  nos 

chamados “crimes de colarinho branco”38,  consolidou-se uma cultura perversa,  em 

que a relação promíscua entre os agentes públicos e os privados obriga os cofres pú-

blicos e a população a arcar com as mais diversas formas de enriquecimento ilícito de 

empreiteiras, operadores financeiros e funcionários públicos corruptos.

O sujeito que se vale de relevante posição social  e/ou profissional 

para cometer delitos, com motivações torpes e egoísticas, deve ter sua conduta social 

valorada negativamente. Deve-se preservar o valor social do trabalho, reafirmando a 

noção de que o sucesso profissional é possível por meios lícitos. 

Nessa linha,  percebe-se que os  denunciados  VACCARI e  RENATO 

DUQUE assim agiram de maneira reiterada e estendida no tempo. Isso demonstra 

pouco apreço por regras éticas. Dado o alto grau de instrução que possuem, não 

apenas perceberam a gravidade de suas condutas como também não se recusaram a 

participar. Usaram sua formação e conhecimento para produzir males sociais. Consti-

tuíram, assim, agentes de múltiplas ações criminosas, com capacidade, inclusive, de 

cooptarem e envolverem outras pessoas para alcançarem seus desideratos.

Ademais, os acusados praticaram os crimes sabendo que os valores 

eram repassados a parlamentares, impactando o sistema político e vilipendiando a 

38 Faz se aqui referencia a Edwin Sutherland e sua obra “White Collar Crimes”, onde o autor passa a  
estudar as formas de criminalidade por parte da alta sociedade estadunidense.
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democracia, sendo responsáveis por manter a corrupção dentro da Petrobras, bem 

como os respectivos mecanismos de lavagem envolvidos.

Deve ser considerado em relação a RENATO DUQUE também o fato 

de ser engenheiros da Petrobras, com ótimo salário, muito acima do valor médio ga-

nho pelo cidadão brasileiro, com previdência garantida e conjunto patrimonial con-

fortável. Embora possua elevado grau de instrução e discernimento, não resistiu ao 

instinto de construir  um patrimônio milionário às custas da administração pública 

(em prejuízo da coletividade).

Merece reprimenda, ainda, a personalidade dos acusados VACCARI 

e RENATO DUQUE.

As provas constantes dos autos apontam que, em sua atuação no 

âmbito da empresa  e da agremiação política que representavam, notadamente, Pe-

trobras e Partido dos Trabalhadores, os denunciados se utilizaram do crime de lava-

gem de dinheiro de maneira sistemática e não-acidental.

Afigura-se inexistente a consciência social e má a índole daquele que 

desvia dinheiro público com vistas ao enriquecimento próprio e de terceiros de ma-

neira recorrente e significativa, inexistindo dúvidas a respeito da configuração da cir-

cunstância em questão.

Deve, ainda, ser considerada desfavorável aos denunciados a circuns-

tância atinente aos motivos considerados às penas de VACCARI e RENATO DUQUE.

Os motivos do crime são as razões subjetivas que estimularam ou im-

pulsionaram o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme 

ou em contraste com as exigências da sociedade. Assim, de acordo com a motivação 

que levou o agente a delinquir, sua conduta poderá ser mais ou menos reprovável.  

Não se desconhece a necessidade de averiguar a existência de motivo que se revele 

como um plus ao integrante do próprio tipo, sob pena de restar impossibilitada sua 

valoração.

In casu, é evidente que o motivo dos crimes constituiu o desejo de 

obtenção de lucro fácil,  por meio do recebimento de propina. No entanto, não se 
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pode desconsiderar que o crime de lavagem de capitais denunciado se inseria em um 

panorama muito maior,  interligados,  dentre outros,  aos delitos de corrupção e de 

pertinência a organização criminosa, trazendo, em seu íntimo, uma outra motivação: 

manter o esquema de cartel funcionando. Funcionando não só em favor dos acusa-

dos, mas também em detrimento da Estatal. Os crimes se retroalimentavam, com mo-

tivações cíclicas: a corrupção era importante para que o cartel existisse; o cartel era 

importante para conseguir recursos para pagar a propina. Os motivos dos crimes, 

umbilicalmente ligados à manutenção do esquema ilícito, devem, portanto, ser valo-

rados negativamente.

No mesmo sentido, pesam em desfavor dos réus VACCARI e RENA-

TO DUQUE as circunstâncias dos delitos de organização criminosa, corrupção e de 

lavagem de capitais. 

Os crimes por eles perpetrados envolveram o recebimento de valores 

bilionários, em um sistema bastante sofisticado, abarcando diversos núcleos, grandes 

empreiteiras, funcionários públicos, operadores, contas secretas no exterior, em um 

contexto de desvios dos cofres da Petrobras que se estendeu por muitos anos.

As  peculiaridades  dos  delitos  praticados  pelos  acusados  demons-

tram, portanto, que as suas circunstâncias extrapolam e não são inerentes aos tipos 

penais, devendo ser levados em consideração quando da fixação da pena base.

Por fim, as  consequências devem, também, ser valoradas negativa-

mente em relação a  VACCARI e  a RENATO DUQUE.  São bastante expressivas  as 

quantias repassadas a título de pagamento de vantagens indevidas e posteriormente 

branqueadas, individual  ou coletivamente consideradas,  demarcando operações fi-

nanceiras significativas e com consequente grave prejuízo aos cofres públicos.

Evidente que a danosidade decorrente das ações delituosas perpetra-

das pelos denunciados extrapolam os contornos típicos, bem como alarmam sobre-

maneira a sociedade, irradiando resultados significativos.
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4.2. Agravantes e atenuantes

Analisadas as circunstâncias judiciais da pena base, passa-se à verifi-

cação das circunstâncias agravantes e atenuantes da pena, conforme disciplinado pe-

los artigos 61 a 66 do Código Penal e dispositivos correspondentes da legislação es-

pecial.

A RENATO DUQUE incide a agravante do artigo 61, II, b, do Código 

Penal, eis que o ilícito foi perpetrado com o intuito de facilitar e assegurar a execução 

de outros crimes. In casu, o crime de lavagem de dinheiro possuiu o intuito de assegu-

rar a corrupção dos representantes da Estatal.

A corrupção poderia ter sido pontual; a corrupção poderia ter como 

objetivo a prática de um ato de ofício legal; mas, não. O crime de cartel perdurou por 

longo período (assegurado pela corrupção) e o crime de fraude à licitação envolveu 

atos ilegais dos funcionários públicos (facilitados pela corrupção). Posteriormente, o 

branqueamento dos valores repassados permitia o funcionamento do esquema deliti-

vo.

Por sua vez, em relação a VACCARI, incide a agravante do artigo 62, II, 

do Código Penal, porquanto organizou e orientou RENATO DUQUE e AUGUSTO MEN-

DONÇA no repasse de propina por meio da EDITORA GRÁFICA ATITUDE a ele e ao Par-

tido dos Trabalhadores.

Conforme restou demonstrado nos autos, era VACCARI quem manti-

nha ligação com a EDITORA GRÁFICA ATITUDE e quem engendrou o branqueamento 

dos recursos a serem recebidos mediante a emissão de documentos ideologicamente 

falsos, firmados com as empresas pertencentes a AUGUSTO MENDONÇA.

4.3. Causas especiais de aumento da pena

Considerando que os atos de branqueamento de recursos foram pra-

ticados de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa, conforme des-
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crito nos presentes autos e em sede da ação penal nº 5012331-04.2015.4.04.7000, 

tem-se presente a hipótese da causa de aumento de pena insculpida no  artigo 1º, 

§4º, da Lei n. 9.613/1998 a VACCARI e a RENATO DUQUE.

Nessa senda, dada a complexidade da organização criminosa e do 

esquema delituoso por ela delineado, em um amplo contexto em que ilícitos de car-

tel, fraude a licitações, corrupção, contra o sistema financeiro, dentre outros, restaram 

praticados e cujos produtos foram, posteriormente, lavados por seus membros, con-

soante exaustivamente exposto nos presentes autos, deve ser o aumento em questão 

aplicado em sua fração máxima (2/3).

Mencione-se, ainda, que a aplicação dessa majorante consiste em uma 

resposta legal ao uso da lavagem de dinheiro para fortalecimento de organizações cri-

minosas, inexistindo, portanto, bis in idem, configurando-se duas objetividades jurídi-

cas distintas. A lavagem de capitais tem como bem jurídico tutelado a ordem econômi-

co-financeira, ao passo que o crime de quadrilha é espécie de crime contra a paz públi-

ca39.

4.4. Pena final

Conforme anteriormente exposto,  VACCARI e  RENATO DUQUE fo-

ram responsáveis pela prática, por 24 vezes, do delito de lavagem de capitais, consi-

derando as diversas transações financeiras realizadas.

Entre cada uma das condutas de corrupção, há de ser reconhecida a 

regra do concurso material de crimes, prevista no artigo 69 do Código Penal.

Cada um dos diversos atos de lavagem de dinheiro é dotado de po-

tencialidade lesiva própria, o que justifica que sejam considerados distintos. Verifica-

se uma diversidade de momentos, objetos e obras em cada uma das operações de 

lavagem efetuadas, apresentando-se, portanto, como isoladas e independentes, afas-

tando a ideia da continuidade delitiva e conformando, por definição, a hipótese do 

39 LIMA, Renato Brasileiro de.  Legislação Criminal Especial Comentada.  3ª ed. Salvador:  Juspodivm, 
2015, p. 346.
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concurso material.  Não se tratam de atos praticados em ciclos únicos de lavagem, 

mas sucessivas e autônomas manobras. 

Nesse sentido, houve, antes de cada contrato  firmado entre as em-

presas e o pagamento de vantagens indevidas,  conversas entre  AUGUSTO MEN-

DONÇA e RENATO DUQUE e reuniões entre AUGUSTO MENDONÇA e VACCARI, o 

que rompe o nexo direto entre eles.

Ressalte-se, nessa senda, que, para a caracterização do crime conti-

nuado não basta a simples reiteração dos fatos delitivos sob pena de tornar letra 

morta a regra do concurso material. 

Isto porque a ideia de continuidade delitiva, que recebe reprimenda 

menor que a verificada no cúmulo material, não se mostra compatível com o caso 

concreto, em que, na verdade, os agentes se valeram de diferentes expedientes exa-

tamente para dificultar a fiscalização Estatal, merecendo, assim, maior repreensão.

Sem esquecer que não é possível estabelecer relação de continuida-

de entre as diversas condutas quando destinadas a ultimar a ocultação ou o paga-

mento de propina a diferentes diretores da estatal, que se valiam de distintos opera-

dores, portanto de diferentes procedimentos e esquemas de lavagem.

4.5. Disposições especiais

Em decorrência do quantum de pena a ser fixado aos réus VACCARI 

e  RENATO DUQUE,  requer-se seja determinado o regime fechado como o regime 

inicial de cumprimento da pena.

Ademais, a aplicação da pena de multa deve respeitar os mesmos cri-

térios de fixação da pena privativa de liberdade, tendo em conta, ainda, a condição fi-

nanceira de cada acusado.

Devem os réus, também, ser condenados ao pagamento das despe-

sas processuais.

Considerando-se a condenação anterior de AUGUSTO MENDONÇA 
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na ação penal de nº 5012331-04.2015.4.04.7000, ao cumprimento da pena de 16 anos 

e 8 meses de reclusão, a qual, inclusive, já transitou em julgado, assim como a cláusu-

la 5ª, II de seu acordo de colaboração premiada, homologado por esse Juízo, a qual 

determina que, após o trânsito em julgado das sentenças condenatórias que somem 

o montante mínimo de trinta anos de prisão, os demais processos contra o réu ficam 

suspensos, requer-se seja a presente ação penal suspensa em relação a  AUGUSTO 

MENDONÇA.

4.6. Considerações finais da dosimetria

Por fim, ressalte-se: estamos diante de um dos maiores casos de cor-

rupção já revelados no País. Não se pode tratar a presente ação penal sem o cuidado 

devido, pois o recado para a sociedade pode ser desastroso: impunidade; ou, repri-

menda insuficiente. 

A criminologia voltada ao estudo dos “crimes de colarinho branco” de-

monstra que – ao contrário do que afirmam acriticamente alguns, com base na crimi-

nologia genérica – o montante da pena e sua efetividade da punição constituem rele-

vantes 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 estu-

do 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.

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 indiví-

duo, corresponde à análise de custos e benefícios dos comportamentos honesto e cor-

  66/69



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

rupto. Dentre os custos, destacam a punição e a probabilidade de punição.

Algo que deve ser tomado em conta, e muitas vezes é ignorado pela 

comunidade jurídica, 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 colari-

nho 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 mon-

tante 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.

Se queremos ter um país livre de corrupção, essa 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 julgados casos que merecem punição significativa, como este ora analisado.

5. REQUERIMENTOS FINAIS

Por todo exposto, o Ministério Público Federal pugna a parcial proce-

dência dos pedidos de condenação da inicial acusatória nos seguintes termos:

a) a suspensão do processo em relação ao acusado AUGUSTO MEN-

DONÇA,  considerando-se sua condenação anterior na ação penal de nº 5012331-

04.2015.4.04.7000 (16 anos e 8 meses), assim como a cláusula 5ª, II, de seu acordo de 

colaboração premiada, homologado  por esse Juízo, a qual determina a adoção da 

medida após o trânsito em julgado das sentenças condenatórias que somem o mon-

tante mínimo de 15 anos de prisão;

b) a condenação de JOÃO VACCARI NETO e de RENATO DE SOUZA 

DUQUE, como incursos, por 24 vezes, nas sanções do art. 1º c/c art. 1º § 4º da Lei n. 

9613/98, em concurso material (art. 69 do Código Penal).
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c) 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  R$  2.400.000,00, 

correspondente  às  vantagens  indevidas  pagas  por  AUGUSTO  RIBEIRO  DE 

MENDONÇA NETO,  a pedido de  RENATO DE SOUZA DUQUE  e JOÃO VACCARI 

NETO,  por intermédio de contratos firmados com a  EDITORA GRÁFICA ATITUDE 

LTDA;

d) sem  prejuízo  do  disposto  na  alínea  anterior,  o  arbitramento 

cumulativo do dano mínimo, a ser revertido em favor da Petrobras, com base no art. 

387, caput e IV, do CPP, no montante de R$ 4.800.000,00, correspondente ao dobro 

do  valor  total  dos  numerários  ilícitos  "lavados"  pelos  denunciados  a  partir  das 

condutas objeto de imputação na presente denúncia;

e)  seja determinada a perda, em favor da União, de todos os bens, 

direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes de lava-

gem de ativos, com sua destinação a órgãos como o Ministério Público Federal, à Po-

lícia Federal e à Receita Federal, que se constituem de órgãos encarregados da pre-

venção, do combate, da ação penal e do julgamento dessa espécie de delito, nos ter-

mos do art. 7º, § 1º, da Lei nº 9.613/98;

f) decretar como efeito secundário da condenação pelo crime de la-

vagem 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, 24 de fevereiro de 2016.
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