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Apelante 6: Rodrigo Zambrotti Pinaud 
Advogado: Defensoria Pública 
Apelante 7: Sócrates José Fernandes Marques da Silva 
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EMENTA: APELAÇÃO –– FRAUDE, MEDIANTE AJUSTE 
PRÉVIO, COM O INTUITO DE OBTER VANTAGEM 
DECORRENTE DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DA PETROBRAS NO 
EXTERIOR, COM INTERVENÇÃO NAS ÁREAS DE 
SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE -  ARTIGO 90 DA 
LEI 8.666/93 – REJEITADAS AS PRELIMINARES DE:  
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA 
JULGAR O FEITO - A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
ESTADUAL É RESIDUAL E SE RESTRINGE AO 
PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS CRIMES DE 
OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES 
PROVENIENTES DE OUTROS DELITOS ANTECEDENTES 
QUE NÃO GUARDAM VINCULAÇÃO PRIMÁRIA COM A 
COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA À JUSTIÇA FEDERAL, COMO 
É O CASO DOS AUTOS. O DELITO DO ART. 90 DA LEI DE 
LICITAÇÕES QUE ORA SE APURA, NÃO TEM A REFERIDA 
VINCULAÇÃO PRIMÁRIA COM OS CRIMES APURADOS 
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NA DENOMINADA “OPERAÇÃO LAVA JATO” - INÉPCIA DA 
DENÚNCIA - NÃO HÁ QUALQUER OMISSÃO QUE POSSA 
PREJUDICAR O PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO 
E DA AMPLA DEFESA, SENDO DESCRITA A CONDUTA 
TÍPICA, BASEANDO-SE EM ELEMENTOS FÁTICOS QUE 
INDICAM A FRAUDE NA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA 
LICITAÇÃO. A DENÚNCIA, DESTARTE, DESCREVEU AS 
CONDUTAS DOS APELANTES, DE MODO QUE 
PUDESSEM SE DEFENDER DA ACUSAÇÃO. A INICIAL 
ACUSATÓRIA NARROU OS FATOS DE FORMA A 
EVIDENCIAR O DELITO PREVISTO NO ART. 90 DA LEI DE 
LICITAÇÕES, NÃO HAVENDO, ASSIM, FALAR EM FALTA 
DE INTIMAÇÃO DA DEFESA ACERCA DA IMPUTAÇÃO A 
QUAL FORAM CONDENADOS - OFENSA AO 
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - PARA A 
CONFIGURAÇÃO DO DELITO EM COMENTO, NÃO HÁ 
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA 
PROVAR QUE HOUVE EFETIVO PREJUÍZO À 
PETROBRAS COM O ILÍCITO ORA APURADO. TODA 
PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL JÁ SE MOSTRA 
SUFICIENTE A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - 
VALE LEMBRAR QUE O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 90 
DA LEI 8.666/93 É FORMAL, CONSUMANDO-SE NO ATO 
DA FRAUDE OU FRUSTRAÇÃO DA COMPETIÇÃO, 
INDEPENDENTEMENTE DE OBTER OU NÃO VANTAGEM 
PARA SI OU PARA OUTREM, O QUE TORNA 
DESPICIENDA A PERÍCIA - NULIDADE DA SENTENÇA 
POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PELA NÃO 
APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS - NO CASO EM 
TELA, NÃO VISLUMBRO OFENSA AO DEVER 
CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAR AS DECISÕES. A 
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA FOI SUCINTA, MAS 
ABARCOU TODAS AS TESES LEVANTADAS PELAS 
DEFESAS. NÃO SE PODE, ASSIM, CONFUNDIR 
FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA COM AUSÊNCIA OU FALTA 
DE FUNDAMENTAÇÃO - O JUIZ SENTENCIANTE 
EXPLICOU CLARAMENTE COMO CHEGOU À 
CONCLUSÃO DE QUE OS APELANTES TERIAM 
PRATICADO O DELITO, BEM COMO DEMONSTROU AS 
RAZÕES DA PENA E SUA INDIVIDUALIZAÇÃO. EM 
MOMENTO ALGUM FORAM MANEJADOS CRITÉRIOS 





 

 

 

 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

Primeira Câmara Criminal 

Apelação Criminal nº 0232574-02.2014.8.19.0001 

 

 

 

 

 

  
 

 
Secretaria da Primeira Câmara Criminal 

Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 101 – Lâmina IV 
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010 

Tel.: + 55 21 3133-5178 – E-mail: 01ccri@tjrj.jus.br –  
  3  

 

SUBJETIVOS, DISTANTES DOS PARÂMETROS LEGAIS 
OU, AINDA, EXPRESSÕES INFUNDADAS OU VAGAS - 
RITO ADOTADO - CORRETO O RITO ADOTADO PELO 
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU, CONSIDERANDO QUE O ART. 
90 DA LEI DE LICITAÇÕES NÃO É CRIME FUNCIONAL 
PRÓPRIO PREVISTO NO CAPÍTULO DO CÓDIGO PENAL 
DE CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. O 
PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 514 E SEGUINTES 
DO CPP É ESPECIAL, A SER ADOTADO SOMENTE NAS 
ALUDIDAS HIPÓTESES - OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
CORRELAÇÃO - TRATA-SE DO PRINCÍPIO PELO QUAL O 
JUIZ SOMENTE PODE JULGAR DENTRO DO PEDIDO, 
VEDADO O JULGAMENTO EXTRA PETITA, ULTRA PETITA 
OU CITRA PETITA, SENDO IMPERIOSA A 
CORRESPONDÊNCIA ENTRE A CONDENAÇÃO E A 
IMPUTAÇÃO - NO CASO DOS AUTOS, O OBJETO DA 
AÇÃO CORRESPONDE AO OBJETO DA SENTENÇA, 
OPORTUNIZANDO-SE AOS RÉUS CIÊNCIA DOS FATOS 
CRIMINOSOS QUE LHE FORAM IMPUTADOS, BEM COMO 
O DIREITO DE DEFESA – O JUIZ DEVE SE PRONUNCIAR 
ACERCA DAQUILO QUE LHE FOI PEDIDO, QUE ESTÁ 
EXPOSTO NA DENÚNCIA - O QUE DETERMINA  O CAMPO 
DE ATUAÇÃO DO MAGISTRADO SÃO OS FATOS 
CONTIDOS NA INICIAL ACUSATÓRIA E NÃO O ARTIGO 
QUE NELA FIGURA, NÃO HAVENDO, ASSIM, FALAR EM 
NULIDADE DA SENTENÇA - DEMAIS DISSO, APESAR DE 
O JUIZ ESTAR, NO MOMENTO DE PROLATAR A 
SENTENÇA, DE CERTA FORMA CONSTRITO À INICIAL 
ACUSATÓRIA, TAMBÉM CABE A ELE APLICAR O 
PRINCÍPIO DA LIVRE DICÇÃO DO DIREITO – NARRA MIHI 
FACTUM DABO TIBI JUS -CONFORME SE VERIFICA, NÃO 
HOUVE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO 
ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA, DA QUAL 
CONSTAM OS MOTIVOS DE FATO E DE DIREITO QUE 
LEVARAM O MAGISTRADO A SUA DECISÃO, TENDO 
SIDO APRECIADAS TODAS AS MATÉRIAS LEVANTADAS 
TANTO PELA ACUSAÇÃO COMO PELAS DEFESAS. - NO 
MÉRITO, MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – 
CRIME FORMAL QUE SE CONSUMA NO ATO DA FRAUDE 
OU FRUSTRAÇÃO DA COMPETIÇÃO, 
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INDEPENDENTEMENTE DA OBTENÇÃO OU NÃO 
VANTAGEM PARA SI OU PARA OUTREM  - 
COMPROVADO O OBJETIVO DE FRAUDAR O CARÁTER 
COMPETITIVO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM FAVOR 
DA CONSTRUTOTRA NORBERTO ODEBRECHT - 
DESRESPEITADO O FLUXO NORMAL DE APROVAÇÃO 
DE PROJETOS,  POIS: 1)- A CONTRATAÇÃO DE UMA 
ÚNICA EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS 
LICITADOS DE FORMA CENTRALIZADA PELO VALOR DE 
USD 825,660,293.73, CONTRA O LEVANTAMENTO 
REALIZADO PELA ÁREA TÉCNICA, QUE CONSTATOU A 
NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DE DUAS EMPRESAS: 
UMA PARA MONTAGEM DE UM ESCRITÓRIO DE 
PROJETOS PARA QUE A SEDE PUDESSE CONTROLAR A 
EXECUÇAO DOS TRABALHOS E OUTRA COM 
ABRANGÊNCIA INTERNACIONAL PARA 
ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS, AO 
CUSTO ESTIMADO DE USD$ 6.000.000,00 - AUDITORIA 
QUE APONTOU VÁRIAS NÃO CONFORMIDADES DO 
CERTAME, INCLUSIVE A FORMA ÚNICA E 
CENTRALIZADA DE CONTRATAÇÃO PELA PETROBRAS - 
DESCARACTERIZADA A ALEGAÇÃO DE URGÊNCIA 
DURANTE A FASE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO –  2)-  
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO ESPECIALMENTE 
CRIADA ANTES DO PROCESO LICITATÓRIO PARA 
APROVAÇÃO DESSE PROJETO DE SMS, QUE SE REUNIU 
UMA ÚNICA VEZ, CUJO COORDENADOR ELABOROU OS 
DOCUMENTOS QUE INSTRUIRIAM NORTEARIAM E 
CONCLUIRIAM PELA ESCOLHA DA CONSTRUTURA 
NORBERTO ODERBERCTH – ROTINA INEXISTENTE NO 
FLUXO ORDINÁRIO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DA 
PETROBRAS – USURPAÇÃO DAS FUNÇÕES DA 
COMISSÃO DE ILICITAÇÃO, QUE FICOU RESPONSAVEL 
SOMENTE PELA EXPEDIÇÃO DE CONVITES ÀS 
EMPRESAS JÁ ESCOLHIDAS PELA COMISSAO ESPECIAL 
DE CONTRATAÇÃO - 3)- COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
CONSTITUÍDA EM UMA ÁREA DA COMPANHIA QUE NÃO 
POSSUÍA EXPERIÊNCIA TECNICA EM SMS, SUPORTE DE 
PESSOAL, DE MATERIAL, PARA CONDUZIR A LICITAÇÃO 
– FIXAÇÃO DE PREÇO GLOBAL EXCESSIVAMENTE 
ONEROSA PARA A COMPANHIA –   NO MAIS, 
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INDEPENDÊNCIA DA ESFERAL CRIMINAL – UMA MESMA 
CONDUTA PODE SER CLASSIFICADA, AO MESMO 
TEMPO, COMO ILÍCITO PENAL E ADMINISTRATIVO E A 
DECISÃO PROFERIDA EM UMA ESFERA NÃO 
INFLUENCIA A OUTRA, VALENDO A REGRA DA 
INDEPENDÊNCIA E AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS, 
EXCETO NOS CASOS DE ABSOLVIÇÃO NO ÂMBITO 
PENAL, QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE FEITO - 
CONFIRMADA A APLICAÇÃO DA LEI 8.666/93 AO CASO 
CONCRETO – INTELIGÊNCIA DO ART. 91, § 3º DA LEI 
13.303/16 – (§ 3º PERMANECEM REGIDOS PELA 
LEGISLAÇÃO ANTERIOR PROCEDIMENTOS 
LICITATÓRIOS E CONTRATOS INICIADOS OU 
CELEBRADOS ATÉ O FINAL DO PRAZO PREVISTO NO 
CAPUT.) - REPRIMENDAS QUE NÃO MERECEM 
REPAROS POR TEREM ATENDIDO AOS CRITÉRIOS DE 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - O TOTAL 
DESRESPEITO DOS APELANTES COM OS PODERES 
CONSTITUÍDOS AUTORIZA UM INCREMENTO DA 
SANÇÃO, JÁ QUE EMPREGADOS DE CARREIRA, 
CONTRATADOS OU NOMEADOS, QUE PERTENCEM A UM 
SEGMENTO SOCIAL, INTELECTUAL E 
ECONOMICAMENTE MAIS FAVORECIDO, PORÉM, 
VALENDO-SE DE SUAS POSIÇÕES, COMETERAM CRIME 
CONTRA UMA DAS MAIORES EMPRESAS DE PETRÓLEO 
DO MUNDO, CUJO PREJUÍZO APURADO CHEGOU À 
CASA DOS MILHÕES DE DÓLARES. APESAR DE TEREM 
A OBRIGAÇÃO DE ZELAR PELO PATRIMÔNIO DA 
COMPANHIA, AO CONTRÁRIO, FORMARAM UM GRUPO, 
LIDERADO PELO EX-EMPREGADO JOÃO AUGUSTO 
REZENDE HENRIQUES, PARA FAVORECER 
ILICITAMENTE, ATRAVÉS DE FRAUDE À LICITAÇÃO, À 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT EM 
DETRIMENTO DA PETROBRAS. - QUANTO À MULTA DE 
2%, PREVISTA NO ART. 99 DA LEI 8.666/93, NÃO HÁ O 
QUE ADIR OU SUPRIMIR, LEVANDO EM CONTA A 
IMPORTÂNCIA DO BEM TUTELADO (O INTERESSE DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA) E OS REFLEXOS DOS ATOS 
DOS RECORRENTES. - REGIME PRISIONAL 
SEMIABERTO  É O MAIS ADEQUADO, NO CASO, PARA 
DAR RESPOSTA AO DELITO PRATICADO E AO MAL 
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GERADO À SOCIEDADE, BEM COMO PARA A 
REINSERÇÃO SOCIAL DOS APELANTES, SENDO 
NECESSÁRIO O AFASTAMENTO DO MEIO EM QUE 
VIVEM, AINDA MAIS QUANDO SE TRATA DE CRIME DA 
LEI DE LICITAÇÕES ENVOLVENDO A PETROBRAS, QUE 
VEM SOFRENDO VÁRIOS PREJUÍZOS, COM REFLEXOS 
ATÉ NA GRAVE CRISE ECONÔMICA QUE ASSOLA O 
PAÍS, EM RAZÃO DO APARELHAMENTO DA ESTATAL 
POR FUNCIONÁRIOS DE CARREIRA, CONTRATADOS OU 
NOMEADOS, ENVOLVIDOS EM FAVORECIMENTO DA 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, DELITOS 
ESTES QUE VÊM CAUSANDO GRANDE CLAMOR POR 
JUSTIÇA DIANTE DA SOCIEDADE. - IMPOSSIBILIDADE 
DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR 
RESTRITIVAS DE DIREITOS – NECESSIDADE DE QUE A 
FRAUDE PERPETRADA NO CONTRATO E OS PREJUÍZOS 
CAUSADOS AO ERÁRIO PÚBLICO SEJAM PUNIDAS DE 
FORMA EFICAZ, DESTACANDO O CARÁTER 
RETRIBUTIVO DA SANÇÃO -  A LESÃO CAUSADA PELOS 
APELANTES ATINGE UM NÚMERO MUITO MAIOR DE 
PESSOAS DO QUE UM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO 
PRIVADO, CAUSANDO A SUPRESSÃO DE DIREITOS 
FUNDAMENTAIS E ATÉ DIFICULDADE NO EXERCÍCIO DA 
PRÓPRIA CIDADANIA. - DESPROVIMENTO DOS APELOS 
DEFENSIVOS, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE 
PRISÃO, COM PRAZO DE 08 ANOS, APÓS ESGOTADAS 
AS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS, COM FUNDAMENTO 
NO ARTIGO 109, IV, C/C ARTIGO 110, CAPUT E §1º, DO 
CÓDIGO PENAL E A RESOLUÇÃO 137/2011, DO 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.  

                         ACORDÃO 
 

 VISTOS, relatados e discutidos estes autos do apelo em que 
figuram como apelantes e apelados as partes acima mencionadas, 

 

ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda 
Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, em sessão de julgamento realizado em 08/08/2017, por 
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, 
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desprover os apelos defensivos, nos termos do voto da 
Desembargadora-Relatora. 

 
  

RELATÓRIO 
 
Jorge Luiz Zelada, Aluísio Teles Ferreira Filho, Alexandre Penna 

Rodrigues, Venâncio Pessoa Igrejas Lopes Filho, Ulisses Sobral Calile, 
Rodrigo Zambrotti Pinaud, Sócrates José Fernandes Marques da Silva e 
João Augusto Rezende Henriques foram denunciados como incursos no 
art. 92 da Lei 8.666/93 e Marco Antônio Duran no art. 92, parágrafo 
único, da Lei de Licitações c/c art. 14, II, do Código Penal. 

 
A inicial acusatória foi nos seguintes termos: 

 
“No dia 26 de janeiro de 2010, durante o expediente, na sede na 
Petrobrás, situada na Avenida República do Chile, no 65, no Centro da 
Cidade do Rio de Janeiro, o denunciado Jorge Luiz Zelada, livre e 
conscientemente, no exercício da função inerente ao cargo de Diretor 
Internacional da empresa, em prejuízo da moralidade administrativa, 
deu causa à modificação do ato convocatório da licitação do Plano de 
Ação de Certificação em SMS da Área Internacional,  possibilitando a 
concessão de vantagens financeiras indevidas à  Construtora Norberto 
Odebrecht (CNO).  
 
Os demais denunciados, Aluísio Teles Ferreira Filho, Alexandre Penna 
Rodrigues, Venâncio Pessoa Igrejas Lopes Filho, Ulisses Sobral Calile, 
Rodrigo Zambrotti Pinaud, Sócrates José Fernandes Marques da Silva, 
João Augusto Rezende Henriques e Marcos Duran, com vontade livre e 
consciente de concorrer para o delito contra a Administração Pública, 
mediante prévio ajuste, em comunhão de ações e desígnios entre si e 
com o então Diretor Internacional da Petrobrás, cada um ao seu 
tempo, cumprindo tarefas específicas, tornaram viável a empreitada 
criminosa. 
Consta nos autos da peça de informação que dá lastro para a 
deflagração da ação penal, que o setor técnico da Área Internacional 
da Petrobrás, em meados de 2009, indicara a premente necessidade de 
serviços de reabilitação, construção e montagem, diagnósticos e 
remediação ambiental relativos ao plano de certificação em SMS das 
empresas da Petrobrás no exterior. 
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Ao apresentar a demanda pelos serviços, durante a fase interna do 
processo licitatório, o setor técnico sugeriu a contratação, com valor 
estimado de USD 6,000,000.°° (seis milhões de dólares norte-
americanos), de duas empresas de consultoria: (I) uma para a 
montagem de um escritório de projetos, possibilitando o controle 
central durante as fases de execução; (II) outra, para consultoria de 
abrangência internacional, visando ao acompanhamento técnico no 
local dos projetos.  
 
Concluído o trabalho de levantamento dos passivos em SMS pelo setor 
técnico, o denunciado Jorge Luiz Zelada, violando o regramento que 
estabelece o Fluxo de Aprovação de Projetos, e em desacordo com as 
orientações do corpo técnico, determinou alteração substancial do ato 
convocatório, para que a contratação dos serviços se desse de forma 
centralizada. 
 
Para alcançar seu desiderato ilícito, o denunciado Jorge Luiz Zelada 
criou um arremedo de comissão de contratação, indicando o 
denunciado Aluisio Teles Ferreira Filho para a sua coordenação. 
Segundo apurado nos autos da peça de Informação, a comissão se 
reuniu apenas uma vez, em 08 de fevereiro de 2010, sendo conduzida 
exclusivamente pelo seu coordenador. Os seis outros membros da 
comissão, à unanimidade, esclareceram que não tomaram parte na 
elaboração de nenhum documento, seja a minuta contratual, 
memorial descritivo ou relatório final.  
 
Dando prosseguimento ao plano de delito, o denunciado Alexandre 
Penna Rodrigues, então gerente da Área Internacional, em 14 de maio 
de 2010, solicitou à Diretoria Executiva da Petrobrás, autorização para 
publicação de edital de licitação do Plano de Ação em Certificação em 
SMS, em forma de contratação centralizada.  
Autorizada a fase externa do certame, o denunciado Alexandre Penna 
Rodrigues, usurpando a competência delegada pela Diretoria 
Executiva, constituiu comissão de licitação capenga. O conjunto de 
diligências encetadas nos autos da peça informativa evidencia que três 
membros da comissão de licitação, apesar de firmarem a ata de 
abertura de propostas e o relatório, sequer estiveram presentes nas 
respectivas reuniões. 
 
Substancialmente viciada, a comissão de licitação, após expedição de 
convites a oito empresas, julgaram três propostas e recomendaram a 
contratação da Construtora Norberto Odebrecht pelo valor de USD 





 

 

 

 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

Primeira Câmara Criminal 

Apelação Criminal nº 0232574-02.2014.8.19.0001 

 

 

 

 

 

  
 

 
Secretaria da Primeira Câmara Criminal 

Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 101 – Lâmina IV 
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010 

Tel.: + 55 21 3133-5178 – E-mail: 01ccri@tjrj.jus.br –  
  9  

 

825,660,293.73 (oitocentos e vinte e cinco milhões, seiscentos e 
sessenta mil e duzentos e noventa e três dólares norte-americanos).  
Encaminhada a conclusão da comissão de licitação à Diretoria 
Executiva, após a manutenção do assunto em pauta para 
esclarecimentos durante cinco reuniões, em 30 de setembro de 2010, 
houve aprovação da contratação, com as seguintes ressalvas: os 
serviços relativos às refinarias de Bahia Blanca, Pasadena e Okinawa 
precisariam ser submetidos à prévia aprovação daquele colegiado.  
 
Conforme apurado em relatório de auditoria da Petrobrás, realizada 
mais de dois anos após a contratação, em 15 de outubro de 2012, o 
processo de contratação da Construtora Norberto Odebrecht 
apresentou as seguintes irregularidades: 
  
- Utilização de extensa planilha, com cerca de nove mil itens; 
-  prazo curto para proposta tão complexa, inicialmente vinte dias, 
prorrogados por mais quinze;  
-  convite no vernáculo para licitantes estrangeiras;  
-  convites a empresas que não atuam ou não tinham especialização 
em SMS;  
-  contratação com mais foco em serviços de construção e montagem, 
em detrimento de SMS; 
-  inclusão de serviços de manutenção rotineira ou incompatíveis com 
as instalações onde seriam executadas;  
-  inclusão de serviços de "reparos provisórios e emergenciais" não 
condizentes com a natureza e propósito da contratação;  
-  inserção de 3.856 itens de serviços sem fundamentação técnica;  
-  inexistência de conteúdo e abrangência nos 358 projetos previstos 
para os nove países objetos do contrato;  
-  falta de qualidade e clareza das informações técnicas essenciais ao 
correto e adequado entendimento do escopo contratual;    
-  ausência de especificações ou detalhamento dos serviços e 
fornecimentos previstos no contrato;  
-  inconsistências relacionadas ao orçamento dos serviços, análise da 
proposta vencedora e elaboração da documentação contratual.  
 
Ainda segundo o relatório de auditoria, a estratégia adotada pela Área 
Internacional da Petrobrás para o Plano de Certificação em SMS foi 
inadequado, visto que, para definir a necessidade de contratação, 
delimitar o escopo e o custo dos serviços, os denunciados se valeram 
de informações ultrapassadas e sem o necessário detalhamento 
técnico.  
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A forma de contratação - única na Petrobrás - mostrou-se equivocada. 
As indicações de risco de SMS, de urgência do processo e a 
centralização da contratação foram descaracterizadas durante a fase 
de execução do contrato.  
 
A fixação do contrato por preço global, rateado sem nenhum critério 
técnico pelos itens que deveriam ser executados, contemplou 
condições excessivamente onerosas para a Petrobrás.  
 
Assim, a contratação da Construtora Norberto Odebrecht causaria 
perdas à Petrobrás, não fosse a adoção das seguintes ações corretivas, 
indicadas pelo relatório da auditoria:     
 
- redução do valor total estimado do contrato em 344 milhões de 
dólares norte-americanos;  
-  esclarecimento de que não haveria cobrança de valores a título de 
desmobilização;  
-  prorrogação do prazo de vigência do contrato;  
-  estabelecimento de mecanismos de compensação de créditos e 
descontos concedidos à Petrobrás;  
-  redefinição dos países em que o serviço seria prestado; 
- redução dos valores nos itens de mobilização e supervisão. 
 
Além de evitar vultosas perdas à Petrobrás, os procedimentos de 
controle interno da companhia conseguiram delimitar o atuar ilícito de 
cada um dos que concorreram para o crime contra a Administração 
Pública.  
 
Aluísio Teles Ferreira Filho, engenheiro da Petrobrás, dispunha da 
minuta contratual antes mesmo da instauração da comissão de 
licitação. Elaborou o memorial descritivo (documento formal de 
encerramento da comissão especial de contratação) e a minuta de 
solicitação de autorização para início da fase externa do processo 
licitatório. Coordenou a comissão de contratação. Recebeu seis visitas 
do Diretor de contratos da Odebrecht, Sr. Marco Duran. Atuou como 
gerente do contrato.  
 
Venâncio Pessoa Igrejas Lopes Filho, advogado da Petrobrás, 
participou, de fato, de todo o processo licitatório. Constituiu a 
comissão de licitação com pessoas inexperientes, de modo a 
possibilitar as irregularidades mais tarde detectadas. Atuou de modo 
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que a comissão viabilizasse os interesses escusos do Diretor 
Internacional da Petrobrás, elaborando relatório final, sem a efetiva 
participação dos seus membros.  
 
Alexandre Penna Rodrigues, engenheiro da Petrobrás, seguindo 
orientação de Jorge Luiz Zelada solicitou à Diretoria Executiva 
autorização para a licitação e constituiu comissão de forma a conferir 
vantagens financeiras à Construtora Norberto Odebrecht (CNO).  
 
Ulisses Sobral Calile, técnico de inspeção de equipamentos, foi 
transferido da Transpetro para a Petrobrás exclusivamente para tomar 
parte na licitação do Plano de Ação de Certificação em SMS da Área 
Internacional.  Passou a dar expediente integral na Diretoria 
Internacional da Petrobrás, antes mesmo da efetivação de sua 
transferência. Participou da única reunião da Comissão Especial de 
Contratação. Elaborou a minuta que designou a Comissão de Licitação.  
 
À Diretoria Executiva elaborou a minuta solicitando a celebração do 
contrato e fez apresentação buscando convencê-la da conveniência e 
oportunidade do negócio. Cuidou da tramitação interna do 
procedimento licitatório. Foi também o primeiro gerente do contrato 
durante a sua fase de execução. Autorizou pagamentos à Construtora 
Norberto Odebrecht (CNO).  
 
Sócrates José Fernandes Marques da Silva, engenheiro da Petrobrás, 
lugar-tenente de Jorge Luiz Zelada, sob as ordens deste, era o contato 
da Diretoria Internacional com os envolvidos na licitação. Manteve o 
lobista João Augusto Rezende Informado, pari passu, do procedimento 
de contratação da Construtora Norberto Odebrecht (CNO). 
 
Rodrigo Zambrotti Pinaud, ombreando Aluísio Teles e Ulisses Sobral, 
participou da comissão de contratação. Atou de forma a cumprir as 
determinações de Zelada, substituindo-se aos membros da comissão, 
que eram tão somente figurativos. Pressionando os membros da 
comissão de licitação, empenhou-se para o cumprimento dos prazos e 
das formalidades necessárias à contratação da Construtora Norberto 
Odebrecht (CNO).  
 
João Augusto Rezende Henrique, ex- empregado da Petrobrás, atuou 
como lobista de interesses privados perante a administração pública. 
Prevalecendo-se dos laços de amizades com os demais denunciados, 
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tomou partes nas negociações escusas que viabilizaram o contrato 
entre a Área Internacional da empresa e a empreiteira Odebretch.  
 
Marco Antônio Duran, Diretor da empresa contratada, negociando 
previamente o resultado da licitação com os denunciados Aluísio Teles 
e João Augusto Rezende, concorreu para as ilegalidades com o fim de 
obter vantagem indevida de aproximadamente USD 
344,000,000(trezentos e quarenta e quatro milhões de dólares norte-
americanos) para a Construtora Norberto Odebrecht (CNO).  Tal 
vantagem decorreria da forma centralizada e direcionada de 
contratação dos serviços em SMS pela Diretoria Internacional, mas, 
por circunstâncias alheias à sua vontade, o locupletamento foi evitado 
por ações corretivas indicadas no supracitado relatório de auditoria.”  

 
Ao final, foram condenados como incursos no art. 90 da Lei 

8.666/93, exceto Marco Antônio Duran, que foi absolvido, com base no 
art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por sentença da lavra do Dr. 
Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau, datada de 11 de janeiro de 2016. 
(doc. 1496). 

 
As penas foram as seguintes: 
 

 Jorge Luiz Zelada: 04 anos de detenção e multa de 

US$16,513,205.90, regime semiaberto; 

 Aluísio Teles Ferreira Filho: 03 anos e 04 meses de 

detenção e multa de US$16,513,205.90, regime 

semiaberto; 

 Alexandre Penna Rodrigues: 03 anos e 04 meses de 

detenção e US$16,513,205.90, regime semiaberto; 

 Venâncio Pessoa Igrejas Lopes Filho: 03 anos e 04 meses 

de detenção e multa de US$16,513,205.90, regime 

semiaberto; 

 Ulisses Sobral Calile: 03 anos e 04 meses de detenção e 

multa de US$16,513,205.90, regime semiaberto; 
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 Rodrigo Zambrotti Pinaud: 03 anos e 04 meses de 

detenção e multa de US$16,513,205.90, regime 

semiaberto; 

 Sócrates José Fernandes Marques da Silva: 03 anos e 04 

meses de detenção e multa de US$16,513,205.90, regime 

semiaberto; 

 João Augusto Rezende Henriques: 04 anos de detenção e 

multa de US$16,513,205.90, regime semiaberto; 

Inconformadas, as Defesas recorreram. 
 
Rodrigo Zambrotti Pinaud, no doc. 1607, preliminarmente requer 

a nulidade do feito, por cerceamento de defesa, diante do indeferimento 
de prova pericial essencial ao deslinde do feito, para avaliar o prejuízo 
sofrido pela Petrobras. No mérito, alega a atipicidade, porquanto 
inadmissível a emendatio libelli, face ao também cerceamento de defesa 
acarretado. Alega, ainda, que quando a testemunha Agostinho Candido 
Gatto mencionava a pessoa de alcunha “Pinaud”, fazia referência à Luiz 
Fernando Melgaço Pinaud e não ao apelante. Subsidiariamente, 
pretende a redução da pena ao mínimo legal, já que a conduta social só 
poderia ser valorada positivamente, substituição da reprimenda corporal 
por restritiva de direitos e estabelecimento do regime aberto para 
cumprimento da sanção.   

 
Contrarrazões ao recurso de Rodrigo Zambrotti Pinaud no doc. 

1639, pugnando pelo seu desprovimento. 
 
Venâncio Pessoa Igrejas Lopes Filho apresenta as razões de seu 

recurso no doc. 1715, postulando, de início, a nulidade absoluta da 
sentença, por ser omissa quanto aos argumentos fáticos e jurídicos 
articulados em suas alegações finais e por ferir o princípio da 
correlação. No mérito, pretende a absolvição, afirmando que jamais 
participou da elaboração, aprovação e execução do contrato com a 
Construtora Norberto Odebrecht S.A. e que estava legalmente impedido 
de se imiscuir nos trabalhos da comissão de licitação em tela, inclusive 
para fiscalizar o grau de assiduidade, pontualidade e participação efetiva 
dos seus membros. 
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No doc. 1762, a Universities Suprannuation Scheme Ltda. (“USS”) 
solicita cópias autenticadas da sentença. O pedido foi deferido no doc. 
1778. 

 
A defesa de Sócrates José Fernandes da Silva, no doc. 1782, 

pugna, preliminarmente, pela inépcia da denúncia e nulidade do feito, 
considerando que, na sentença, o magistrado reconheceu que o tipo 
penal imputado na peça acusatória estaria equivocado, na medida em 
que o art. 92 da Lei 8.666/93 pressupõe a ocorrência dos atos “durante 
a execução dos contratos celebrados com o Poder Público.”, além da 
falta de fundamentação da sentença recorrida.  No mérito, pretende a 
absolvição, por ausência de elementos mínimos de prova a sustentar a 
acusação, alegando que a condenação só se deu com base em uma 
breve menção de seu nome. Sustenta que, apesar do grande aparato 
investigatório decorrente dos escândalos ocorridos na Petrobras, as 
várias delações premiadas e inquéritos policiais, o nome do recorrente 
jamais foi mencionado em qualquer acusação, justamente por nunca ter 
cometido crime de qualquer espécie. Subsidiariamente, aduz ser 
primário e de bons antecedentes e não existir razão para fixação da 
pena-base em patamar tão alto e nem óbice à substituição da 
reprimenda corporal por restritiva de direitos e estabelecimento de 
regime aberto para cumprimento da sanção. 

 
A defesa de Alexandre Penna Rodrigues lançou as razões de sua 

insatisfação com a sentença no doc. 1819. De início, requereu a 
digitalização dos anexos 01 e 02, além do relatório final da Comissão 
Interna de Apuração da Petrobrás. Preliminarmente, pugna pela inépcia 
da denúncia, afirmando que a inicial acusatória não narra um único ato 
praticado pelo apelante durante a execução do contrato celebrado entre 
a Petrobrás e a Construtora Norberto Odebrecht, além da nulidade da 
sentença, com base no princípio da correlação com a denúncia, pois a 
narrativa acusatória se limita a atos praticados durante a fase licitatória, 
que não podem caracterizar o delito previsto no art. 92 da Lei 8.666/93. 
Pretende, ainda em preliminar, a nulidade da sentença, por vício de 
motivação, diante da ausência de análise das alegações defensivas, 
violando o art. 381, incisos II e III do CPP e 93, IX da CRFB/88. No 
mérito, alega que não cometeu crime algum, merecendo ser absolvido. 
Subsidiariamente, afirma que não há fundamentação idônea para o 
estabelecimento da pena em patamar tão elevado, pleiteando, ainda, a 
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, além 
de fixação de regime aberto para cumprimento da sanção. Por fim, pede 
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o afastamento da pena de multa, por entender que foi violado o art. 99 
da Lei 8.666/93 e o art. 93, IX da CRFB/88.  

 
Jorge Luiz Zelada, no doc. 1886, apresentou suas razões de 

apelação, afirmando, primeiramente, a necessidade de digitalização e 
inclusão ao feito com ulterior vista às defesas. Em preliminar, alega a 
nulidade absoluta, por incompetência da Justiça Estadual, violação ao 
princípio da correlação entre acusação e sentença. No mérito, pugna 
pela absolvição, afirmando que não foram demonstradas provas de 
autoria e materialidade. Subsidiariamente, entende excessiva a pena-
base imposta, argumentando que a fundamentação da majoração se 
deu em desacordo com o art. 59 do Código Penal. Espera, também, a 
substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos e o 
estabelecimento de regime aberto para cumprimento da pena. No doc. 
1998, a defesa de Jorge Luiz Zelada apresenta uma petição 
autodenominada rerratificação das razões de apelação, acrescendo um 
relatório parcial produzido pela Delegacia Regional de Combate ao 
Crime organizado, que reforçaria a tese de nulidade do feito por 
incompetência absoluta, pois a mesma estaria apurando, em Curitiba, a 
mesma contratação. 

 
João Augusto Rezende Henriques, igualmente insatisfeito, 

apresentou as razões de seu reclame no doc. 1978, solicitando a 
nulidade do feito, por ofensa ao princípio da correlação. No mérito, 
aguarda sua absolvição, justificando que não participou dos fatos 
narrados na denúncia. Subsidiariamente, pede a redução da pena. 

  
As razões de Aluisio Teles Ferreira Filho e Ulisses Sobral vieram 

no doc. 2049. Preliminarmente, pretendem a nulidade do processo por 
violação aos artigos 383 e 384 do CPP., alegando que o juiz poderia 
modificar  apenas a  classificação jurídica dos  fatos da denúncia, mas 
nunca alterar o fatos, modificando a própria imputação factual, de  
atribuição exclusiva do Ministério Público e que o magistrado 
sentenciante não percebeu que na denúncia não estão narrados os 
fatos que se amoldam ao art. 90 da Lei de Licitações. Argumenta, ainda, 
que o referido dispositivo legal se destina ao licitante ou pretenso 
licitante e nunca ao servidor público, real ou por extensão, que somente 
poderia ser acusado de partícipe.  No mérito, pretende a absolvição, 
ratificando a questão da ofensa ao princípio da correlação, afirmando 
que “A sentença apelada funda-se exclusivamente na opinião do 
magistrado, em torno do que poderia ter corrido, fazendo afirmações 
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inverídicas, levantado possiblidade de obtenção de vantagens, fugindo 
completamente dos fatos denunciados. A defesa se defende dos 
narrados na denúncia, não das especulações e elucubrações da 
sentença. No Processo Penal, se um réu é denunciado porque praticou 
uma fraude, abusando de um documento assinado em branco, não pode 
ser condenado porque a fraude teria sido falsificar a assinatura de 
alguém.” Subsidiariamente, pede o redimensionamento do valor da 
multa aplicada na sentença, observando-se o art. 99 do Código Penal e 
a redução da pena-base, que teria sido elevada de forma exagerada, 
extrapolando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Busca, 
também, a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos. 

 
No doc. 2075, o Ministério Público com atribuição junto à 27ª Vara 

Criminal pediu a digitalização dos documentos referidos pelas defesas, 
que não constavam dos autos do processo eletrônico. O pedido foi 
deferido consoante doc. 2079. 

 
O Ministério Público pediu, no doc. 2113, que fosse certificado se 

todas as defesas tomaram ciência dos documentos acrescidos nos 
anexos do processo eletrônico. O juiz de origem deferiu o pedido no 
doc. 2116. 

 
A defesa de Jorge Luiz Zelada, nos docs. 2121 e 2126, ratifica 

suas razões de apelação, acrescentando, quanto à tese de 
incompetência absoluta, a notícia da recente publicação do acórdão 
referente à Pet. nº 5862/DF, mencionada em seu inconformismo, o qual 
reafirma o entendimento do STF, defendido na questão de ordem no 
Inquérito 4.130, da relatoria do Min. Dias Toffoli, de que a apuração de 
pretensas fraudes e desvio de recursos no âmbito da Petrobras compete 
ao Juízo Federal de Curitiba/PR.  

 
Venâncio Pessoa Igrejas Lopes Filho ratificou suas razões de 

apelação no doc. 2124. 
 
Sócrates José Fernandes Marques da Silva, no doc. 2129, ratifica 

as razões de seu inconformismo e acrescenta não ter sido indiciado no 
âmbito do Processo Administrativo Sancionador nº 00190.011297/2014-
52, alegando que tal ato se assemelha a uma absolvição. 
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Alexandre Penna Rodrigues igualmente ratifica as razões do 
apelo e informa não ter sido indiciado no Processo Administrativo 
Sancionador nº 00190.011297/2014-52.  

 
Quanto aos demais recorrentes, foi certificado no doc. 2263, que 

eles não se manifestaram quanto ao acrescido, apesar de devidamente 
intimados e transcorrido o prazo legal.  

 
Ofertadas as contrarrazões no doc. 2269, relativas aos apelantes 

Aluísio Teles Ferreira Filho, Alexandre Penna Rodrigues, Venâncio 
Pessoa Igrejas Lopes Filho, Ulisses Sobral Calile, Sócrates José 
Fernandes Marques da Silva, João Augusto Rezende Henriques e Jorge 
Luiz Zelada, onde o órgão do Parquet se manifestou pelo desprovimento 
de todos os recursos. 

 
Como não logrou êxito em acessar a oitiva das testemunhas 

feitas por carta precatória, a Procuradoria de Justiça, no doc. 2346, 
pediu a mídia da inquirição de Teofanes de Almeida Elias, Willian Jones, 
Ronaldo Maia Botelho, Marco Diniz Borges de Sá e Flávio Bento de 
Farias. O pleito foi deferido o doc. 2351. 

 
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos 

recursos defensivos (doc. 2356). 
 
É o relatório. 

 

                              VOTO 
 

Os recursos devem ser conhecidos, eis que presentes os 
requisitos de admissibilidade. 

 
 

CAPÍTULO I – DAS PRELIMINARES  
 
Comecemos pela análise das preliminares arguidas pelas 

defesas. 
 
O problema da falta de digitalização de todas as peças do 

processo foi sanado e franqueada vista dos autos às partes, que 
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ratificaram as razões de seus inconformismos. Em sendo assim, nada a 
prover. 

 
A) – DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA 

JULGAR O PRESENTE FEITO. 
 
De acordo com o art. 61 da Lei 9.478/97, a Petrobras é uma 

sociedade de economia mista, vinculada ao Ministério de Minas e 
Energia, que tem como objetivo a pesquisa, a lavra, a refinação, o 
processamento, o comércio e o transporte de petróleo proveniente de 
poço, de xisto ou de outras rochas, de seus derivados, de gás natural e 
de outros hidrocarbonetos fluidos, bem como quaisquer outras 
atividades correlatas ou afins, conforme definidos em lei. 

 
É cediço que o Enunciado da Súmula do Superior Tribunal de 

Justiça nº 42 prevê que “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as 
causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em 
seu detrimento”  

 
Em sendo assim, não há razão para se deslocar a 

competência para a Justiça Federal, pois não se verifica, no caso 
concreto, conexão com os outros crimes praticados contra a Petrobras, 
oriundos da denominada “Operação Lava Jato.” O crime de que trata 
esse processo não é objeto de investigação primária pela Justiça 
Federal. 

 
Tanto é  que no doc. 115, o Ministério Público Federal, em 

ofício da lavra do Dr. Deltran Martinazzo Dallagnol, datado de 
28/07/2014, solicitou cópia da denúncia para análise de existência de 
pertinência temática entre a presente imputação e os casos penais 
investigados pela força tarefa do órgão do Parquet federal, que 
envolvem lavagem de dinheiro atrelada ao superfaturamento de obras 
da Petrobras. Após o envio da aludida peça, não houve qualquer 
manifestação acerca do deslocamento da competência. 

 
Ademais, a competência para processar e julgar o crime de 

lavagem de dinheiro é definida diante do caso concreto e em função do 
crime antecedente, havendo, entre eles, uma relação de 
prejudicialidade. 
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Como regra geral, temos que os processos relativos ao crime 
antecedente e o crime de lavagem de dinheiro tramitem separadamente, 
independentemente do resultado de um e outro, ao menos a princípio. 

 
Prevê o art. 109 da CRFB/88: 

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública 
federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, 
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à 
Justiça do Trabalho; 

Já a chamada “Lei de Lavagem de Dinheiro” (Lei 9.613/98, 
alterada pela Lei 12.683/12), determina o seguinte: 

Art. 2º O processo e julgamento dos crimes previstos nesta Lei: 

II - independem do processo e julgamento das infrações penais 
antecedentes, ainda que praticados em outro país, cabendo ao juiz competente para 
os crimes previstos nesta Lei a decisão sobre a unidade de processo e julgamento;   

III - são da competência da Justiça Federal: 

a) quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-
financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, ou de suas 
entidades autárquicas ou empresas públicas; 

 A competência da Justiça estadual é residual e se restringe 
ao processamento e julgamento dos crimes de ocultação de bens, 
direitos e valores provenientes de outros delitos antecedentes que não 
guardam vinculação primária com a competência atribuída à Justiça 
Federal, como é o caso dos autos. O delito do art. 90 da Lei de 
Licitações que ora se apura, não tem a referida vinculação primária com 
os crimes apurados na denominada “Operação Lava Jato”.   

 
Com a devida vênia aos argumentos trazidos pelas defesas 

dos recorrentes, esta parece ser a interpretação que melhor atende aos 
fins da Justiça e aos princípios da autonomia, celeridade e economia 
processual. 
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À colação, jurisprudência no mesmo sentido: 
 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 111.039 - SP (2010/0045870-9) - 
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE 
COMPETÊNCIA.  JUSTIÇA ESTADUAL. JUSTIÇA FEDERAL. CRIME DE 
LAVAGEM DE DINHEIRO ANTECEDIDO PELO CRIME DE TRÁFICO DE 
ENTORPECENTES PRATICADO NO TERRITÓRIO NACIONAL. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL SUSCITADA.  1.O crime de 
lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, valores e direitos tem 
natureza acessória, pressupõe a ocorrência de um crime anterior, que 
na espécie corresponde à prática de crime de tráfico de entorpecentes 
no território nacional, de competência da Justiça estadual.  2. Conflito 
conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara 
de Cruzeiro - SP. O crime de lavagem ou ocultação de bens, valores e 
direitos tem natureza acessória ou parasitária, ou seja, pressupõe a 
ocorrência de um crime anterior. Todavia, não se exige para a sua 
caracterização condenação pelo crime antecedente, bastando a 
existência de indícios.  A competência da Justiça Federal para o 
processamento e julgamento do crime de lavagem ou ocultação de 
bens, direitos e valores está prevista no art. 2º, inciso III, da Lei n. 
9.613/98, in verbis: Art. 2º - O processo e julgamento dos crimes 
previstos nesta Lei: (...)  III - são da competência da Justiça Federal:  a) 
quando praticados contra o sistema financeiro e a ordem  econômica-
financeira ou em detrimento de bens, serviços ou  interesses da União, 
ou de suas entidades autárquicas ou empresas  públicas;  b) quando o 
crime antecedente for de competência da Justiça Federal. Da análise 
dos autos, verifica-se de plano que a hipótese prevista  na alínea b da 
aludida norma está afastada, uma vez que os réus  estão sendo 
processados pela prática de crime de tráfico de  entorpecentes no 
território nacional, de competência da Justiça  estadual, conforme a 
Súmula 522 do Supremo Tribunal Federal, que  dispõe in verbis: Salvo 
ocorrência de tráfico com o exterior, quando então, a  competência 
será da justiça federal, compete a justiça dos estados o  processo e o 
julgamento dos crimes relativos a entorpecentes. Estabelecida a 
acessoriedade, fica caracterizado que o crime de lavagem de dinheiro é 
de competência estadual, uma vez que os valores supostamente ilegais 
seriam oriundos de ilícito praticado no território nacional, cuja 
competência, por força constitucional, é da alçada estadual. Além 
disso, de acordo com os autos, as condutas investigadas no inquérito 
policial, instaurado pela Polícia Federal, consistem em movimentações 
bancárias, não havendo provas até o momento, de que os atos tenham 
sido praticados contra o sistema financeiro e a ordem econômico-
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financeira, ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União, 
ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. É pacífico 
entendimento da Terceira Seção desta Corte de que não havendo 
ofensa a bens, serviços ou interesse da União, a competência para 
processamento e julgamento do feito é da Justiça estadual, não 
incidindo o disposto no art. 109, IV, da Constituição Federal.  RELATOR: 
MINISTRO CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP)  
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA 2A VARA CRIMINAL DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DO ESTADO DE  SÃO PAULO  SUSCITADO : JUÍZO DE 
DIREITO DA 2A VARA DE CRUZEIRO – SP  INTERES. : JUSTIÇA PÚBLICA  
INTERES. : EM APURAÇÃO 

 
Ressalte-se que as decisões citadas pela defesa do apelante 

Jorge Luiz Zelada nos docs. 1998 e 2121 não afastam a competência da 
Justiça Estadual para processar e julgar os fatos contidos na denúncia. 
Ao contrário disso, afirmam que, em não se verificando hipótese de 
conexão ou continência com outros procedimentos de persecução penal 
já instaurados, a competência deve ser determinada pelo local em que 
se consumou a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi 
praticado o último ato de execução, nos termos do art. 70 do Código de 
Processo Penal. 

 
Como bem salientado pelo Ministério Público de Primeira 

Instância, no doc. 2269, fls. 11: “Esta verdadeira opção na distribuição de 
algumas ações decorrentes da operação Lavajato não desnatura a competência da 
Justiça Estadual para processar e julgar os processos de crimes em prejuízo da 
Petrobrás, sociedade de economia mista.  De modo algum se pode falar em 
competência de natureza absoluta, sendo certo que o exercício argumentativo para 
deflagração de ações penais similares a esta perante a Justiça Federal deve ser 
elaborado no âmbito federal e não no âmbito estadual, mormente com fulcro no 
verbete nº 42 da Súmula de jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.” 

 
De todo o explicitado, podemos verificar que não há nos autos 

conexão ou continência e nem procedimentos previamente instaurados 
para apurar o que consta da inicial acusatória. 

 
B) - DA INÉPCIA DA DENÚNCIA 
 
A inicial acusatória deve conter a qualificação dos acusados 

ou qualquer meio que possa identificá-los, a exposição do fato imputado 
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com suas circunstâncias, a classificação do crime e, se necessário, o rol 
de testemunhas, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal. 

 
Tais exigências visam, além de delimitar a imputação, 

proporcionar aos denunciados o direito ao sagrado princípio da ampla 
defesa, assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil 
em seu artigo 5º, inciso LV. 

 
No caso em tela, não obstante a denúncia apontar o art. 92, 

parágrafo único, da Lei 8.666/93, descreve o tipo penal previsto no 
artigo 90 do mesmo diploma legal, ou seja, fraude, mediante ajuste 
prévio, com o intuito de obter vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação para realização de serviços de requalificação de 
unidades da Petrobrás no exterior, com intervenção nas áreas de 
segurança, meio ambiente e saúde, devendo os apelantes receber a 
resposta prevista no mencionado dispositivo. 

 
Não houve qualquer omissão que pudesse prejudicar o pleno 

exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo descrita a conduta 
típica, baseando-se em elementos fáticos que indicam a fraude na 
adjudicação do objeto da licitação. 

 
A denúncia, destarte, descreveu as condutas dos apelantes, 

de modo que pudessem se defender da acusação. 
 
A inicial acusatória narrou os fatos de forma a evidenciar o 

delito previsto no art. 90 da Lei de Licitações, não havendo, assim, falar 
em falta de intimação da defesa acerca da imputação a qual foram 
condenados. 

 
Os objetivos da capitulação da denúncia são fixar a 

competência para distribuição do feito e possibilitar aos acusados, 
desde o início do processo, o conhecimento mais completo possível da 
pretensão punitiva estatal contra eles instaurada e o fato de a denúncia 
não trazer o artigo ao qual foram condenados não é causa de nulidade, 
desde que narrado o crime. 

 
Demais disso, o artigo 383, caput, do Código de Processo 

Penal, permite que o juiz atribua definição jurídica diversa da contida na 
denúncia, ainda que, em consequência, tenha que aplicar pena mais 
grave. 
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Não se pode, portanto, alegar prejuízo à atividade defensiva, 
pois a exordial apresentou a narrativa do fato, com suas circunstâncias. 

 
 

C) – DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA 
 

Não vislumbro, também, nenhuma ofensa aos princípios da 
ampla defesa e do contraditório, conforme querem fazer crer as defesas. 
Às partes foi garantida a participação no processo de forma paritária e 
simétrica e os apelantes foram acompanhados por defesa técnica em 
todas as fases do processo. 

 
O fato de o magistrado de origem ter indeferido a produção 

de prova pericial, requerida pela defesa de Rodrigo Zambrotti Pinaud, 
por si só, não enseja qualquer nulidade. 

 
Para a configuração do delito em comento, não há 

necessidade de realização de perícia para provar que houve efetivo 
prejuízo à Petrobras com o ilícito ora apurado. Toda a prova documental 
e testemunhal já se mostra suficiente a embasar o decreto condenatório. 

 
Vale lembrar que o crime previsto no artigo 90 da Lei 

8.666/93 é formal, consumando-se no ato da fraude ou frustração da 
competição, independentemente de obter ou não vantagem para si ou 
para outrem, o que torna despicienda a perícia.  

 
Para que seja declarada a nulidade do feito é preciso se 

comprovar o efetivo prejuízo ao processo ou às partes, o que não 
ocorreu no presente caso.  

 
Noutro giro, já estaria preclusa a matéria, pois o magistrado 

de origem apreciou o pedido e indeferiu a pretensão defensiva. 
 
Em homenagem ao princípio de pas de nullité sans grief, 

previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado da Súmula 523 do STF, 
rejeita-se a preliminar. 

 
D) – DO RITO ADOTADO 
 
Correto o rito adotado pelo juiz de primeiro grau, considerando 

que o art. 90 da Lei de Licitações não é crime funcional próprio previsto 
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no capítulo do Código Penal de Crimes Praticados por Funcionários 
Públicos contra a Administração Pública. O procedimento previsto no 
art. 514 e seguintes do CPP é especial, a ser adotado somente nas 
aludidas hipóteses. 

 
Demais disso, existe uma corrente doutrinária que entende 

que com as alterações procedimentais trazidas pela Lei 11.719/08, o rito 
previsto também para os delitos praticados por funcionário público é o 
ordinário. 

 
Vejamos o que preceitua Eugênio Pacelli Oliveira e Douglas 

Fischer, no Comentários ao Código de Processo Penal e sua 
Jurisprudência, página 1019, 2ª Edição, Editora Lumen Juris: 

 
“Não há qualquer razão lógica ou jurídica (salvo a leitura isolada do 

procedimento previsto no art. 514, CPP, e uma concepção absolutamente formalista) 
para justificar o procedimento acima proposto. A mais não poder, como já anunciado, 
a novel sistemática amplificou sobremaneira a possibilidade de o réu exercer sua 
defesa no processo, possibilitando-se inclusive a absolvição sumária. A defesa prévia 
aqui prevista não tem mais qualquer utilidade. Aliás, na prática (e processo é também 
a realidade das coisas), na grande maioria dos casos, já não tinha qualquer efeito 
prático.” 

 
Não se cogita da nulidade da sentença por ausência da 

notificação prévia prevista no artigo 514 do CPP, notadamente porque a 
denúncia foi precedida de investigação pelo Ministério Público e 
procedimento administrativo. 

 
E) – DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO 

Segundo leciona Fernando Capez em seu Curso de Processo 
Penal, 14ª Edição, página 427: “Por princípio da correlação entende-se que deve 
haver uma correlação entre o fato descrito na denúncia ou queixa e pelo fato pelo qual 
o réu é condenado. O juiz não pode julgar o acusado extra petita, ultra petita ou citra 
petita; vale dizer, não pode desvincular-se o magistrado da inicial acusatória julgando 
o réu por fato do qual ele não foi acusado”. 

Apesar de estar o juiz, de certa forma, adstrito ao requerido 
pelo órgão do Parquet, devemos ter em mente também que, no 
Processo Penal, vigoram os princípios  jura novit cúria e narra mihi 
factum dabo tibi jus. Assim, o réu não se defende, repita-se, da 
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capitulação dada ao crime pelo Ministério Público na denúncia, mas sim 
da descrição fática nela constante.  

Trata-se do princípio pelo qual o juiz somente pode julgar 
dentro do pedido, vedado o julgamento extra petita, ultra petita ou citra 
petita, sendo imperiosa a correspondência entre a condenação e a 
imputação. 

No caso dos autos, o objeto da ação corresponde ao objeto 
da sentença, oportunizando-se aos réus ciência dos fatos criminosos 
que lhe foram imputados, bem como o direito de defesa. 

O juiz deve se pronunciar acerca daquilo que lhe foi pedido, 
que está exposto na denúncia, sendo certo que o que determina o 
campo de atuação do magistrado são os fatos contidos na inicial 
acusatória e não o artigo que nela figura, não havendo, assim, falar em 
nulidade da sentença. 

Demais disso, apesar de o juiz estar, no momento de prolatar 
a sentença, de certa forma constrito à inicial acusatória, também cabe a 
ele aplicar o princípio da livre dicção do direito – narra mihi factum dabo 
tibi jus.  

O princípio da congruência representa, em matéria de 
processo penal, uma das mais importantes garantias dadas aos réus, já 
que apresenta balizas para a prolação da sentença, ao dispor que deve 
haver precisa correspondência   entre   o   fato   imputado   e a 
responsabilidade penal.  

Pelo contexto fático-probatório dos autos, presente a referida 
correspondência, e, por consequência lógica, não houve ofensa ao 
discutido princípio, constando detalhadamente da sentença os motivos 
de fato e de direito que levaram o magistrado a sua decisão, tendo sido 
apreciadas todas as matérias levantadas tanto pela acusação como 
pelas defesas. 

O entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça é no 
mesmo sentido: 

Ementa - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 
DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL.  NÃO CABIMENTO.  ART.  10 
DA LEI Nº. 7.347/85. VIOLAÇÃO   AO   PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.  
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INOCORRÊNCIA.  EMENDATIO LIBELLI.   AUSÊNCIA DE NULIDADE.  
CONDENAÇÃO ANTE A OMISSÃO AOFORNECIMENTO DE 
DOCUMENTOS TÉCNICOS, RELACIONADOS AO INQUÉRITO CIVIL 
(PRIMEIRO FATO) E AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (TERCEIRO 
FATO). ATIPICIDADE DAS CONDUTAS.  PROMOÇÃO DE 
ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL.  PROBLEMAS JÁ 
SOLUCIONADOS.  AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL.  
ATIPICIDADE RECONHECIDA.  PENA REDIMENSIONADA EM 1 ANO DE 
RECLUSÃO.  NECESSIDADE DE EXAME DA POSSIBILIDADE DE 
OFERECIMENTO DE SURSIS PROCESSUAL.  REMESSA DOS AUTOS À 
ORIGEM. SÚMULA 337 DO STJ. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. 
Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior 
Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos 
especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a 
concessão da ordem, ante a constatação de ilegalidade flagrante, 
abuso de poder ou teratologia. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, 
à luz do princípio da correlação ou da congruência, o juiz está adstrito 
aos limites da acusação, sendo-lhe defeso afastar-se dos fatos 
descritos na denúncia, podendo, contudo, dar-lhes capitulação jurídica 
diversa, ainda que implique em penalidade mais severa, nos termos do 
art. 383 do CPP. 3. Na espécie, mostra-se plenamente possível e válida 
a nova capitulação jurídica dada na sentença e mantida no acórdão 
impugnado ao  terceiro  fato  narrado  na inicial acusatória, que 
entendeu, em razão  dos  fatos narrados na denúncia, cabível a 
aplicação de crime diverso  daquele  descrito  na  inicial  acusatória,  
inexistindo  o alegado constrangimento ilegal. 4. Quanto ao primeiro 
fato da denúncia, relacionado ao Inquérito Civil nº 0384.97.000001-2, 
resta caracterizado o crime narrado na denúncia, por adequação típica 
ao art. 10 da Lei  7.347/85, porquanto,  tratando-se de omissão 
injustificada, por parte do Chefe Executivo Municipal à época, de 
documentos técnicos, reconhecidos na origem  como  imprescindíveis, 
e ao não serem fornecidos postergou a propositura   da   ação  civil  
pública,  possibilitada  apenas  com diligências ministeriais anormais e 
adicionais. 5. Tratando-se de crime formal, basta que haja, por parte 
do paciente, a recusa, o retardamento ou a omissão de dados técnicos 
indispensáveis à propositura da ação civil, quando requisitados pelo 
Ministério Público, sendo despiciendo o ajuizamento ou não de ação 
civil pública. 6. Em relação ao terceiro fato, relacionado à peça de 
informação, considerando que restou apurado na promoção de 
arquivamento do inquérito   civil, que os problemas já foram 
solucionados, inexistindo, por consequência, o interesse de agir no 
ajuizamento de instrumentos   de   tutela  coletiva,  infere-se  que  se  
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mostravam prescindíveis   as   informações  requisitadas,  mormente  
porque  o arquivamento  não  se  deu  pela falta de documentos 
comprobatórios, motivo  pelo  qual é de se reconhecer a atipicidade, 
por inadequação típica ao art. 10 da Lei 7.347/85. 7. Não cabe a esta 
Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir a valoração das 
instâncias locais quanto à existência de dolo, porque indevida 
pretensão de revisão probatória. 8. Constatando a procedência parcial 
da denúncia e tendo sido mantida a condenação somente em relação 
ao primeiro fato da denúncia, em que foi fixada a pena de 1 ano de 
reclusão e 10 dias multa, é de se determinar o retorno ao Juízo singular 
a fim de analisar a possibilidade do oferecimento da proposta de 
suspensão condicional do processo, conforme Súmula 337 do STJ 9. 
Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para 
afastar apenas a condenação do terceiro fato narrado na denúncia 
diante da atipicidade, reduzindo a pena para 1 ano de reclusão e 10 
dias-multa, mantidas as demais cominações da condenação, e ainda 
determinar o retorno dos autos à instância singular para que seja 
examinada a possibilidade do oferecimento de proposta de suspensão 
condicional do processo, consoante a Súmula 337 do STJ. HC 367376 / 
MG - 2016/0215993-8 – Relator Ministro NEFI CORDEIRO - Órgão 
Julgador: SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 08/11/2016 - Data da 
Publicação/Fonte: DJe 17/11/2016 –  

 

F) – DA NÃO APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS – 
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA SENTENÇA 
CONDENATÓRIA 

 
Ao contrário do que aduziram as defesas, o juiz examinou a 

matéria de forma devidamente fundamentada.  
 
A defesa do apelante Venâncio Pessoa Igrejas Lopes Filho, 

em alegações finais, pugnou pela absolvição, negando a participação 
dele no delito e depois trouxe a tese de atipicidade da conduta. O juiz, 
por sua vez, assim decidiu: 

 
“No que pertine ao réu Venâncio Pessoa Igrejas Lopes Filho, a autoria 
restou comprovada pelo relatório final da Comissão Interna de 
Apuração (CIA) — vide, por exemplo, o que consta dos itens 6.2.1.22, 
letras "g"/"j", e 7.1.2 -, pelos termos de declarações prestadas à 
referida comissão e pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo 
do contraditório, por Levi Rodrigues de Oliveira Junior (vide mídia de fl.  
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632)  — este afirmou que participou da comissão de licitação que 
resultou na contratação da Construtora Norberto Odebrecht para 
prestar serviços de SMS à Petrobras, tendo questionado ao réu 
Venâncio, que era a "autoridade competente" em relação à comissão 
de licitação, a razão de sua participação na referida comissão, já que 
não possuía nenhuma experiência com SMS, e que Venâncio justificou 
sua participação pela confiança que possuía nela (testemunha) — e 
Agostinho Cândido Gato (vide mídia de fl. 851) — este disse que foi 
coordenador da comissão de licitação, que  alertou  que  a  área  
internacional  não  era  operativa,  mas  sim, normativa, e que aquela 
licitação possuía um escopo muito grande para ser executado na área 
internacional, devendo ser encaminhado para um órgão estruturado 
de contratação, no que não foi atendido. Afirmou que, dos integrantes 
da comissão, praticamente apenas ele tinha experiência. Assegurou, 
também, que apenas depois soube da existência de outra comissão 
que "lá tinha feito tudo", tanto que na comissão da qual participou e 
que originou a contratação da Construtora Norberto Odebrecht não foi 
elaborado critério de licitação, não foram selecionadas as empresas 
nem foi elaborada a planilha de preço, lá vindo tudo praticamente 
pronto -, que demonstraram a veracidade dos fatos narrados na 
denúncia, especialmente o que consta do 2° parágrafo de fl.  02D e do 
penúltimo parágrafo de fl. 02J.” 
 

 
Noutro trecho do decreto condenatório, há expressa 

fundamentação quando afastada a inaplicabilidade da Lei 8.666/93. 
Vejamos: 

 
“No que concerne à preliminar de inaplicabilidade da Lei n° 8.666/93 
às sociedades de economia mista "vocacionadas à exploração de 
atividade econômica", a mesma não pode prosperar em 'virtude de o 
parágrafo único do art. 1° do mesmo diploma legal não prever tal 
exceção, consoante se pode verificar pela sua redação, in verbis: 
"Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da 
administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações 
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e 
demais  entidades  controladas direta  ou  indiretamente  pela  União,  
Estados,  Distrito  Federal  e Municípios" 

 
De outro prisma, as teses de inépcia da denúncia e de 

absolvição, trazidas pela defesa de Alexandre Penna Rodrigues também 
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foram amplamente apreciadas na sentença, conforme se depreende do 
doc. 1496, fls. 05 e 13, in verbis: 

 
“Ab initio,  em relação à preliminar de inépcia da denúncia, a mesma 
não pode prosperar em virtude de a inicial acusatória expor a conduta 
dos réus, bem como todos os meios utilizados para chegar ao 
resultado, oferecendo condições plenas de defesa aos acusados e 
preenchendo todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo 
Penal.” (fls. 05) 
 
No tocante ao réu Alexandre Penna Rodrigues, a autoria restou 
comprovada pelo relatório final da Comissão Interna de Apuração (CIA) 
— vide, por exemplo, o que consta dos itens 6.2.1.11, 6.2.1.12, 6.2.1.14 
(este evidencia que o aludido réu, usurpando a competência delegada 
pela Diretoria Executiva, constituiu uma comissão de licitação 
capenga) e 7.1.4 -, pelos termos de declarações prestadas à referida 
comissão e pelos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do 
contraditório, por Teófanes de Almeida Elias (vide mídia de fl. 944) —  
este disse que o réu  Alexandre Penna constituiu uma comissão para 
fazer o levantamento do  passivo de SMS da Petrobras no segundo 
semestre de 2009. Afirmou, ainda, que essa comissão tinha 
representantes da área internacional, da área financeira e da área de 
abastecimento, porque era uma comissão integrada por pessoas das 
diretorias PIB-BV. Assegurou, também, que essa comissão trabalhou 
até o ponto de receber orientação de não avançar com as duas 
contratações sugeridas. Outrossim, asseverou que um DIP partiu de 
Alexandre Penna solicitando autorização para a contratação 
centralizada e que este era a interface direta com o diretor   -, Levi 
Rodrigues de Oliveira Junior (vide mídia de fl. 632) — este afirmou que 
é funcionário da Petrobras e participou da comissão de licitação que 
resultou na contratação da Companhia Norberto Odebrecht, bem 
como da comissão anterior, que possuía escopo diferente.  Asseverou 
que questionou sua participação na segunda comissão, porque, na 
época, estava muito sobrecarregado de trabalho, não possuía 
experiência alguma em SMS e, mesmo assim, foi nomeado para 
compor a comissão pelo gerente executivo, que à época era o réu 
Alexandre Penna — e Agostinho Cândido Gato (vide mídia de fl. 851) 
— este afirmou que houve um documento interno, assinado pelo réu 
Alexandre Penna, designando a comissão de licitação e nomeando o 
réu Venâncio como gerente responsável pela licitação. Assegurou que 
houve pressão interna para que a licitação andasse rápido -, que 
demonstraram a veracidade dos fatos narrados na denúncia.”(fls. 13). 
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Portanto, não há como acolher o pedido de nulidade da sentença 
por falta de fundamentação. 

A aludida fundamentação do decreto condenatório decorre da 
Constituição da República, em seu artigo 93, inciso, IX, bem como do 
próprio Código de Processo Penal, artigo 381, inciso III. 

No caso em tela, não vislumbro ofensa ao dever constitucional de 
fundamentar as decisões. A fundamentação da sentença foi sucinta, 
mas abarcou todas as teses levantadas pelas defesas. Não se pode, 
assim, confundir fundamentação sucinta com ausência ou falta de 
fundamentação.   

 
O juiz sentenciante explicou claramente como chegou à 

conclusão de que os apelantes teriam praticado o delito, bem como 
demonstrou as razões da pena e sua individualização. Em momento 
algum foram manejados critérios subjetivos, distantes dos parâmetros 
legais ou, ainda, expressões infundadas ou vagas. 

 
Como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, em seu Código 

de Processo Penal Comentado, 8ª Edição, Editora RT, página 676 : 
“fundamentação é o cerne, a alma ou a parte essencial da sentença. Trata-se da 
motivação do juiz para aplicar o direito ao caso concreto da maneira como fez, 
acolhendo ou rejeitando a pretensão de punir do Estado. É preciso que constem os 
motivos de fato (advindos da prova colhida) e os motivos de direito (advindos da lei, 
interpretada pelo juiz), norteadores do dispositivo (conclusão). É a consagração, no 
processo penal, do princípio da persuasão racional ou livre convicção motivada.” 

 
Da leitura do decreto condenatório, podemos perceber que o 

magistrado de origem sentenciou baseado nas provas colhidas durante 
a instrução criminal e nos motivos de direito. 

 

G) – DA MUTATIO LIBELLI 
 
Não há como agasalhar o pleito de nulidade da sentença em 

decorrência da alegada mutatio libelli. Compulsando os autos, verifica-
se que o magistrado apenas mudou a figura típica, sendo que os fatos 
ensejadores da ação penal continuaram sendo os mesmos, havendo, 
portanto, emendatio libelli. 
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Na emendatio, o juiz simplesmente dá a sua própria 

interpretação aos fatos, conforme é seu dever. Por isso não há violação 
ao sistema acusatório. A acusação continua nas mãos do órgão 
ministerial e o julgamento com o magistrado sentenciante. 

 
Assim, dispõe o CPP sobre a matéria: Art. 383. O juiz, sem 

modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe 
definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais 
grave. 

 

Nos presentes autos, quando da sentença, o magistrado de 
origem verificou que a tipificação não correspondia aos fatos narrados 
na inicial acusatória. De ofício, então, apontou sua correta definição 
jurídica, em total respeito ao citado art. 383 do CPP. O que ocorreu, na 
verdade, foi uma emendatio libelli, pois os fatos provados foram 
exatamente aqueles narrados na denúncia. O Juiz, simplesmente, 
corrigiu a acusação no prisma da qualificação jurídica. 

 
Após as considerações acima, rejeito as preliminares trazidas 

pelas defesas. 
 

CAPÍTULO II– MÉRITO  
 
TÍTULO I - MATERIALIDADE 
 

A materialidade está devidamente comprovada pelo ofício do 
departamento jurídico da Petrobras, que enviou cópias dos documentos 
levantados pela Comissão Interna de Apuração (doc. 17), cópias do 
Relatório Final da Comissão Interna de Apuração dos anexos 01, 02 e 
03, Convite Internacional nº 001/10, relativo ao procedimento licitatório 
de segurança, meio ambiente e saúde dos docs. 211/217 e contrato 
celebrado entre a Construtora Norberto Odebrecht e a Petrobras dos 
docs. 219/239.   

 
 

TÍTULO II – DA AUTORIA 
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O estopim dos fatos narrados na denúncia foi a publicação da 
matéria denominada “A Sombra do PMDB na Petrobrás”, na Revista 
Época, Edição nº 794, datada de 12/08/2013. 

 
Segundo a reportagem: "Com todas essas evidências, João Augusto 

era o nome favorito do PMDB para assumir a diretoria da Petrobrás que Lula 
prometera aos deputados do partido, em janeiro de 2008. Seu nome, porém , foi 
barrado na Casa Civil: João Augusto fora condenado pelo Tribunal de Contas da União 
a pagar uma multa de R$ 500 mil, em virtude de irregularidades cometidas quando ele 
era diretor da BR Distribuidora. O deputado Fernando Diniz, que comandava a 
bancada do PMDB de Minas, comunicou-lhe o óbice. E pediu um nome alternativo. 
João Augusto indicou um de seus melhores amigos na empresa, o engenheiro Zelada, 
que trabalhava com um dos diretores petistas da estatal. Ao nomear Zelada, João 
Augusto se tornou, de fato, segundo deputados e lobistas, o "diretor de fato" da área 
internacional. "A função do Zelada era obedecer as ordens de João Augusto", diz um 
lobista do PMDB. 

 
Para garantir que as operações do partido correriam como esperado, João 

Augusto recrutou técnicos de sua confiança na Petrobrás. Distribuiu, pela área 
internacional, seus colegas de turma na Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
Sócrates José virou chefe de gabinete de Zelada. Era cicerone dos parceiros do grupo 
que visitavam a sede da Petrobrás para fazer reuniões. "Se o projeto  fosse bom para a 
Petrobras, eu levava adiante. Fazia isso por amizade", diz Sócrates. Ele também tinha 

como missão reportar o que via e ouvia a João Augusto". 
 
Outros trechos da matéria que merecem destaque são os 

seguintes: 
 
"João Augusto diz que, no auge da CPI da Petrobras no Senado, no 

segundo semestre de 2009, o relator da comissão, Romero Jucá, do PMDB, que 
também era líder do governo, convocou-o para uma reunião em Brasília. Disse que 
fizera um acordo com o então presidente da Petrobras, Gabrielli: o PMDB ajudaria a 
enterrar a CPI, que já estava morna, e, em troca, Gabrielli não criaria dificuldades à 
aprovação pela diretoria executiva da Petrobrás, do "projeto" Odebrecht. "Manda o 
João apresentar", disse Gabrielli a Jucá, segundo o relato de João Augusto. Logo 
depois, em dezembro de 2009, Jucá  seu relatório final que isentava a Petrobras de 
irregularidades. A CPI morria como previsto. 

 
(...) "A empresa não sabia o tamanho do passivo, quem cuidava do quê. 

Era preciso centralizar, diz João Augusto. Por que não fazer uma Licitação? A 
Odebrecht tinha que ganhar." 
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(...) No momento em que Gabrielli deveria cumprir sua parte do acordo 
com Jucá, o PMDB foi traído, diz João Augusto. "Quando ela ( a Odebrecht) ganhou, 
Gabrielli fez de tudo para derrubar na diretoria. A CPI, claro, já tinha passado. Quis f... 
o negócio. O contrato entrava na pauta da diretoria, mas eles enrolavam." Com sua 
experiência política, João Augusto sabia o que fazer. Conta que conversou primeiro 
com seus parceiros na Odebrecht. Em seguida, procurou Vaccari, também tido como 
homem do PT na Petrobras. "Avisei a ele: a Odebrecht vai ajudar vocês na campanha. 
Vai lá e acerta com eles", diz João Augusto. Qual o valor acertado? "Deram, mais ou 
menos, o equivalente a US$ 8 milhões para o Vaccari", afirma. 

 
As dificuldades na diretoria prosseguiram por mais algumas semanas. Em 

26 de outubro de 2010, a cinco dias do segundo turno entre Dilma e José Serra, o PSDB, 
a diretoria da Petrobras aprovou o contrato. "Todo mundo recebeu. O partido, eu as 
pessoas que ajudam. Quem ajuda, ganha", diz João Augusto. E que recebeu? Ele não 
responde. Pessoas de dentro (da Petrobras) que eu pago." (grifei) 

 

Diante da matéria jornalística, a presidência da Petrobras 

determinou que se instaurasse uma comissão interna de apuração, 

acolhendo um parecer do departamento jurídico, visando averiguar as 

denúncias contidas na revista, em especial o fato do apelante João 

Augusto Resende Henriques se declarar lobista do PMDB e dizer ter 

atuado numa contratação em segurança ambiental de quase um bilhão 

de dólares entre a área internacional da Petrobras e a Construtora 

Norberto Odebrecht, às vésperas do segundo turno da eleição de 2010.  

 
A comissão interna de apuração foi composta por Pedro Aramis 

de Lima Arruda, na qualidade de coordenador, Jorge Salles Camargo 
Neto, Gerson Luiz Gonçalves, André Lima Cordeiro e Nilton de Almeida 
Maia e criada com o intuito de apurar eventuais prejuízos sofridos pela 
Petrobras na contratação referida na reportagem da Revista Época e 
indicar as responsabilidades trabalhistas aos possíveis envolvidos em 
irregularidades. 

 
A aludida comissão analisou documentos, registros de contatos 

telefônicos corporativos e ouviu empregados e ex-empregados da 
Petrobras que, de alguma forma, estavam relacionados com as 
denúncias contidas na reportagem referida. 
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A conclusão foi pela possibilidade de que o apelante João 
Augusto tenha exercido influência e atuado como intermediador de 
negócios de responsabilidade da área internacional, pois era próximo de 
vários empregados que ocupavam posições de comando e direção 
naquela área. 

 
Além disso, várias ligações realizadas por meio de telefones 

corporativos, visitas e reuniões do apelante Sócrates e do funcionário 
Clóvis coincidem com períodos mencionados na matéria publicada na 
revista. 

 
Dos cinco casos apontados na reportagem, só a contratação da 

Construtora Norberto Odebrecht para o projeto de SMS não seguiu os 
procedimentos previstos nas normas internas da Petrobras e na 
legislação vigente acerca do tema, apresentando um conjunto de “não 
conformidades” (expressão corriqueiramente utilizada no linguajar 
próprio dos empregados da companhia).  

 
A comissão interna apurou que realmente existia a necessidade 

de corrigir passivos ambientais em SMS da Petrobras no exterior, mas 
Jorge Luiz Zelada teria orientado a execução dos serviços de forma 
centralizada, em um único contrato, apesar do levantamento realizado 
pela área técnica, que constatou a necessidade da contratação de duas 
empresas: uma para montagem de um escritório de projetos para que a 
sede pudesse controlar a execução dos trabalhos e outra com 
abrangência internacional para acompanhamento técnico dos projetos, 
ao custo estimado de USD$ 6.000.000,00 

 
Ficou apurado que a comissão de licitação foi pressionada a 

imprimir celeridade na conclusão do processo, o que acabou gerando 
pagamentos não correspondentes aos serviços que seriam prestados. 

 
Por fim, o grupo de apuração concluiu que as pessoas 

selecionadas para operacionalizar a contratação em exame teriam 
plenas condições para produzir um trabalho de qualidade melhor e que 
não expusesse a companhia. 

 
O resultado foi no sentido da responsabilização pessoal dos 

empregados, numa rotina marcada por procedimentos incomuns e 
geração de documentos questionáveis, lesivo aos interesses da 
Petrobras. 
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Pois bem, analisando todo o vasto conjunto probatório, percebe-

se que a Petrobras celebrou contrato com a Construtora Norberto 
Odebrecht, que objetivava a prestação de serviços de reabilitação, 
construção e montagem, diagnóstico e remediação ambiental, 
elaboração de estudos, diagnóstico e levantamentos nas áreas de 
segurança, meio ambiente e saúde e aquisição de serviços e 
equipamentos de contingenciamento e combate a incêndios referentes 
ao plano de ação de certificação em SMS da área de negócios 
internacionais da empresa. 

 
O valor do contrato, conforme a cláusula quinta do instrumento 

contratual, foi de US$ 825,660,293,79. 
 
Segundo o relatório da auditoria interna, o exame da licitação que 

culminou com a contratação da Odebrecht revelou diversas “não 
conformidades” na definição do escopo dos serviços, na composição 
dos custos do contrato e na condução, em si, do processo licitatório.  À 
colação: 

 
a)  Situações que podem ter contribuído para a baixa participação das 
empresas convidadas na licitação (de 8 empresas, sendo que nem 
todas do ramo, apenas 3 compareceram):  
• Contratação com mais foco em serviços de construção e montagem 
(C&M) em detrimento de SMS;  
• Inclusão de serviços de manutenção rotineira ou incompatíveis com 
as instalações onde seriam executados; 
• Inserção de 3.856 itens de serviços (52% da PPU de integridade 
mecânica) sem fundamentação técnica (arbitrados com quantidades 
"um" ou "dois");  
• Falta de apresentação do edital em língua inglesa, apesar de 
solicitado por uma licitante, dificultando a participação plena das 4 
empresas internacionais convidadas, embora uma fosse de ramo 
alheio ao da natureza dos serviços pretendidos;  
• Exigência de preenchimento manual de aproximadamente 8.800 
itens das planilhas de preços; e  
• Estabelecimento de prazo curto para a apresentação das propostas 
(inicialmente 20 dias, prorrogados para 35 dias); 
 
b)  Detalhamento insuficiente dos projetos prejudicando a definição 
dos serviços necessários à sua implantação:  
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• Inexistência de conteúdo e abrangência nos 358 projetos previstos 
para os 9 países objeto do contrato;  
• Falta de qualidade e clareza das informações técnicas essenciais ao 
correto e adequado entendimento do escopo contratual;  
• Ausência de especificações ou detalhamento dos serviços e 
fornecimentos previstos no contrato. 
c) Inconsistências relacionadas à orçamentação dos serviços, análise 
da proposta vencedora e elaboração da documentação contratual  
• Foram incluídos instalações,  projetos e serviços desnecessários, 
obsoletos ou incompatíveis com o propósito contratual, 
principalmente, porque, para a definição do escopo, foram 
consideradas informações levantadas um ano antes da assinatura do 
contrato nas unidades operacionais a serem atendidas;  
• Houve alteração do escopo contratual antes mesmo do efetivo início 
dos serviços, visto que cerca de 60% dos 358 projetos de SMS foram 
retirados por diversos motivos. Entretanto, por força do contrato, o 
valor dessas supressões integrou a base de cálculo dos pagamentos a 
título de mobilização.  
• O MD do contrato define os pagamentos de 11% para mobilização e 
de 29% para supervisão, totalizando US$ 330,9 milhões, dissociados da 
realização de qualquer dos serviços contratados;  
• A mobilização no Brasil (US$ 33,03 milhões) compreende a emissão 
de plano de ação, a contratação de profissionais de direção e 
supervisão e instalações administrativas. A CNO disponibilizou área 
com cerca de 400 m2, em escritório já existente, para ser utilizada por 
55 pessoas, o com aluguel cobrado à parte, não havendo evidências de 
outros serviços incluídos na mobilização Brasil que possam justificar 
aquele montante. Para efeito de comparação, a aquisição de um 
imóvel novo, com área equivalente e instalações no padrão Petrobrás, 
custaria cerca de US$ 4 milhões;  
•  Foram incluídos na formação de preços da supervisão (Brasil), custos 
referentes a: consumo de óleo diesel a R$ 3,94 por litro; internet a R$ 
1,3 milhão (R$ 38 mil/mês); telefonia a R$ 1 milhão (R$ 28 mil/mês);  
•  A PPU foi elaborada com o intuito de prever possíveis serviços a 
serem executados (não havia definição do que devia ser realizado), 
uma vez que seus quantitativos foram arbitrados. Como exemplo, os 
serviços de integridade mecânica, que representam 70% do valor 
contratual total (o que justificou a seleção de empresas de construção 
e montagem), contemplam 3.856 itens (52% da PPU) com quantidades 
"um" ou "dois";    
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• Houve inclusão indevida de tributos na formação de preços, 
onerando a contratação em US$ 15 milhões (VAT de 7% nos EUA; e 
Stamp tax no Chile — 0,5% e Argentina — 1%) e  
•  Cerca de 40% dos preços unitários contratuais se apresentam duas 
vezes acima ou abaixo em relação aos estimados pela Companhia, não 
havendo evidência da composição da estimativa de custos. 

 
As não conformidades apontadas pela auditoria foram as 

seguintes: 
 

a) Foi utilizada extensa planilha, com cerca de 9 (nove) mil itens;  
b)  O prazo para apresentação de proposta tão complexa foi curto — 
inicialmente, vinte dias, os quais foram prorrogados por mais quinze 
dias;  
c)  Convite apenas em português para licitantes estrangeiras;    
d) Seleção de empresas que não atuam ou não tinham especialidade 
em SMS;  
e)  Contratação com mais foco em serviços de construção e montagem 
(C&M) em detrimento de SMS;  
f)  Inclusão de serviços de manutenção rotineira ou incompatíveis com 
as instalações onde seriam executados; 
g) Inclusão de serviços a título de "reparos provisórios e emergenciais" 
não condizentes com a natureza e propósito da contratação;  
h)  Inserção de 3.856 itens de serviços (52% da PPU de integridade 
mecânica) sem fundamentação técnica (arbitrados com quantidades 
"um" ou "dois");  
i)  Inexistência de conteúdo e abrangência nos 358 projetos previstos 
para os nove países objeto do contrato;  
j)  Falta de qualidade e clareza das informações técnicas essenciais ao 
correto e adequado entendimento do escopo contratual;  
k)  Ausência de especificações ou detalhamento dos serviços e 
fornecimentos previstos no contrato;  
I) Inconsistências relacionadas à orçamentação dos serviços, análise da 
proposta vencedora e elaboração da documentação contratual. 

 
Por causa da recomendação contida na conclusão da auditoria 

interna, o contrato objeto do presente feito foi aditado (Termo Aditivo nº 
05) e reduzido o valor total para mobilização e supervisão para US$ 
481.690.002,21. Vejamos (docs. 244/ 252):  

 
"1.1 O presente Termo Aditivo nº 5 ao contrato tem por objeto (I) 
excluir os países Colômbia, Bolívia, Chile e Japão, uma vez que somente 
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serão prestados serviços nos países Estados Unidos da América, 
Uruguai, Paraguai e Argentina; II) estabelecer os sites para os fins de 
pagamento dos itens de Mobilização e Supervisão (previstos no Anexo 
II do Contrato); (IV) reduzir o valor total estimado do contrato;  (V) 
estabelecer mecanismo para a compensação de valores já pagos que 
ultrapassem os novos montantes acordados; (VI) prever um prazo para 
a celebração de aditivos aos Contratos Suplementares; (VII) prorrogar 
o prazo do contrato até 28/02/2014; e (VIII) formalizar outras questões 
acordadas entre as Partes com relação ao Contrato e/ou Contratos 
suplementares" 

 
De acordo com o padrão PG-2IS- Diretoria Executiva, o fluxo 

ordinário de aprovação dos projetos da área internacional era o 
seguinte: análise pelo corpo técnico (tanto no Brasil quanto nas sedes 
das empresas no exterior); avaliação pelo comitê de gerentes gerais; 
aprovação não pelo comitê de gerentes executivos; e, se aprovado, o 
projeto era encaminhado à diretoria executiva. 

 
No caso sob exame, esse fluxo não foi respeitado. A análise do 

corpo técnico indicou a necessidade de contratação de duas empresas 
para realizar as intervenções necessárias no passivo de segurança, 
meio ambiente e saúde da companhia no exterior. Uma para montagem 
de um escritório de projetos, de forma que, da sede, fosse possível 
controlar a execução dos projetos nas empresas; outra, mais técnica, 
seria uma consultoria de abrangência internacional, para 
acompanhamento técnico no local, com valor total estimado de cerca de 
seis milhões de dólares americanos, para pagamento das duas firmas. 

 
Ocorre que, depois de concluído o trabalho de levantamento de 

passivos em SMS da área internacional, o apelante Jorge Luiz Zelada, 
então diretor, orientou que essa contratação fosse feita de forma 
centralizada, devido à urgência, contrariando a análise do corpo técnico 
da companhia. 

 
O próprio apelante Aluisio Teles Ferreira Filho, ao ser interrogado, 

disse que foi feito um levantamento inicial em 2009, onde era prevista a 
contratação de duas empresas para realização das obras e serviços de 
segurança, meio ambiente e saúde do passivo da Petrobras no exterior. 

 
Foi criada, então, ao arrepio do fluxo ordinário de aprovação de 

projetos, uma comissão especial de contratação, que deveria elaborar 
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um PMO (Project Management Office) e executar os projetos definidos 
no escopo da carteira de projetos de segurança, meio ambiente e saúde 
e prover o suporte técnico para certificação no assunto. 

 
Ressalte-se que todos os integrantes dessa comissão especial 

foram uníssonos em afirmar que houve apenas uma reunião, em oito de 
fevereiro de dois mil e dez, conduzida pelo apelante Alusio Teles 
Ferreira Filho, e que não participaram da elaboração de nenhum 
documento (minuta contratual, planilha de preços unitários, memorial 
descritivo e relatório final). 

 
O apelante Aluisio Teles Ferreira Filho, de forma unilateral, 

encaminhou e-mail solicitando análise do departamento jurídico da 
companhia, no que tange à contratação pretendida. 

 
O departamento jurídico emitiu parecer onde não apontava óbice 

jurídico à realização do contrato, sem, contudo, apreciar os documentos 
de natureza técnica. A atribuição para isso seria da gerência que 
efetuou a consulta. 

 
Ato contínuo, o apelante Alexandre Penna Rodrigues assinou o 

documento interno Petrobras (DIP), pleiteando à Diretoria Executiva 
autorização para o início do processo licitatório do Plano de Ação de 
Certificação em SMS da Área Internacional, em forma de contratação 
centralizada, recebendo aprovação. Esse DIP foi instruído com toda a 
documentação contratual pertinente, bem como com a relação de 
empresas a serem convidadas. O aludido documento interno Petrobras 
foi minutado pelo apelante Aluísio Teles Ferreira Filho. 

 
A diretoria executiva aprovou o nome do apelante Venâncio 

Pessoa Igrejas Lopes Filho como autoridade para constituir a comissão 
de licitação, mas, usurpando a competência do corréu, o apelante 
Alexandre Penna Rodrigues foi quem designou os membros da citada 
comissão. 

 
Ficou provado que, dessa comissão de licitação, só participaram 

efetivamente Agostinho Gatto, como coordenador, Mateus Fonseca e o 
também o apelante Ulisses Sobral Calile. Os outros três membros 
sequer estiveram presentes às reuniões. Afirmaram que somente 
assinaram a ata de abertura das propostas e o relatório final. 
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Foram enviados convites para as oito empresas constantes da 
lista que a comissão de licitação já recebera pronta e somente três 
apresentaram propostas, sendo que a de menor preço foi a da 
Construtora Norberto Odebrecht. 

 
Dois meses após a constituição da comissão de licitação, emitiu-

se outro DIP (documento interno Petrobras), solicitando ao apelante 
Jorge Luiz Zelada o encaminhamento à Diretoria Executiva para 
assinatura do contrato com a Odebrecht. O assunto foi mantido em 
pauta durante cinco reuniões da diretoria executiva, até a sua efetiva 
aprovação, com a ressalva de que os serviços das refinarias de Bahia 
Blanca, Pasadena e Okinawa precisariam ser submetidos à prévia 
aprovação daquele colegiado. 

 
Todo o narrado até agora prova o desrespeito ao fluxo de 

aprovação de projetos e que a implantação da carteira de segurança, 
meio ambiente e saúde, que desembocou na contratação da 
Construtora Norberto Odebrecht foi um projeto que o apelante Jorge 
Luiz Zelada, sob as ordens do apelante João Augusto, avocou para si a 
condução, impondo a centralização das ações de execução e criando 
uma equipe informal, diretamente ligada a ele, responsável pela 
operacionalização da contratação que ora se discute, tendo como 
integrantes Aluisio Teles Ferreira Filho, Ulisses Sobral Calile e Rodrigo 
Zambrotti Pinaud (o contratado) e, como interlocutores, Sócrates José 
Fernandes Marques da Silva, Alexandre Penna Rodrigues e Venâncio 
Pessoa Igrejas Lopes Filho, sendo que Aluisio Teles Ferreira Filho se 
reportava diretamente ao diretor Jorge Luiz Zelada. 

 
 Ademais, provou-se inadequada a estratégia na implantação da 

carteira de segurança, meio ambiente e saúde, considerando a forma 
centralizada para a execução do serviço, além do modo de contratação, 
por preço global, com planilha manuscrita ou datilografada, com itens 
sem especificação, incluindo países que já estavam no plano de 
desmobilização da Petrobrás no exterior, ou seja, já estavam à venda. 

 
A conclusão da auditoria R- 926/2011 ilustra bem a assertiva 

acima: 
 
"A estratégia adotada na implantação da carteira de SMES da ANI foi 

inadequada, visto  que, para definir a necessidade da contratação, delimitar o escopo e 
o custo dos serviços,  bem como solicitar a aprovação da DE, foram consideradas 
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informações ultrapassadas ou sem o detalhamento requerido, além de premissas que, 
por inconsistentes, não se confirmaram, tais como: agilidade; flexibilidade; execução 
abrangente de todos os projetos; atendimento simultâneo de projetos,  países, ganho 
de escala, etc.  A forma de contratação - única na Companhia - mostrou-se equivocada 
à luz da execução contratual, haja vista que, passados 21 meses da assinatura do 
contrato (posição de jul/2012), muito pouco foi realizado (apenas 12% do valor dos 
serviços previstos) e, mesmo assim, por meio de subcontratações, fato que, inclusive, 
descaracteriza as indicações de risco de SMES e de urgência do processo, assim como, 
a centralização da contratação.  Na prática, o contrato foi por preço global, rateado 
sem qualquer critério pelos itens de planilha, e contempla condições excessivamente 
onerosas para a Companhia, em razão, principalmente, do pagamento de valores 
elevados por conta de mobilização/supervisão dissociado da execução dos serviços."  

 
Por fim, foi recomendado reavaliar amplamente a situação do 

contrato, inclusive, a pertinência da sua continuidade. 
 

O artigo 90 da Lei de Licitações prevê o seguinte: 
 
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. 

 
De acordo com a doutrina de Cezar Roberto Bitencourt, em 

seu “Direito Penal das Licitações”, Editora Saraiva, 2012, páginas 183 a 
210: (...)Aparentemente, a criminalização das condutas neste tipo penal assemelham-
se àquelas do art. 335 do CP, que protegia a concorrência pública e a venda em hasta 
pública. Contudo o novo dispositivo acrescenta inúmeras outras elementares que o 
distinguem daquele artigo do Código Penal de 1940, inclusive pela inclusão do 
elemento subjetivo especial do injusto, qual seja, o intuito de obter, para si ou para 
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. Na verdade, 
neste dispositivo da lei de regência, não é fraudar ou frustrar a concorrência pública, 
como prevê ̂ aquele dispositivo do Código Penal, mas frustrar ou fraudar o caráter 
competitivo do próprio procedimento licitatório. “Os pontos de referência, portanto – 
destaca Greco Filho –, não são a licitação ou seu resultado, mas os princípios da 
igualdade e da competitividade que devem nortear o certame, indispensáveis a que a 
Administração possa obter a melhor proposta”. 

 
Quanto ao bem jurídico tutelado, continua o doutrinador: “Além 

da objetividade jurídica genérica dos crimes licitatórios, qual seja, preservar os 
princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
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publicidade e da probidade administrativa, já destacamos que cada tipo penal possui a 
sua própria objetividade. Há, na verdade, uma multiplicidade de bens jurídicos 
protegidos no art. 90 da Lei n. 8.666/93, destacando-se, sobremodo, a competitividade 
do certame, a despeito da grande importância de tantos outros como a própria 
transparência dos atos públicos e a probidade, moralidade e dignidade administrativa. 
Embora o bem jurídico tutelado especifico, no entanto, seja o caráter competitivo do 
procedimento licitatório, o qual deve ser o mais amplo possível, permitindo que todos 
aqueles que satisfaçam os requisitos legais possam, se o desejarem, participar do 
certame licitatório. A finalidade perseguida pela incriminação das condutas descritas 
– frustrar ou fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório – é, 
inegavelmente, a concorrência legítima na competição licitatória, com preços justos, 
assegurando uma participação honesta, aberta, legítima e saudável entre 
concorrentes, e, ao mesmo tempo, preservando sempre a dignidade e moralidade 
administrativa. 

 
Com efeito, a busca, a qualquer custo, de vantagem econômica (embora 

o texto não mencione essa natureza) é, sem sombra de dúvida, o móvel que, 
normalmente, desvirtua a correção, retidão e moralidade da competição licitatória, 
e que este diploma legal pretende evitar. Aliás, fica muito claro no próprio texto deste 
dispositivo, quando adota como objeto dos verbos nucleares, frustrar ou fraudar, 
expressamente, “o caráter competitivo do procedimento licitatório”. Esse é, 
igualmente, o bem jurídico prioritariamente tutelado e que, em hipótese alguma, pode 
ser respeitado, sem macular definitivamente a lisura da concorrência pública. 

 
Protege-se, em outros termos, a inviolabilidade do patrimônio público e 

privado, particularmente em relação aos atentados que podem ser praticados 
mediante fraude. Tutela-se tanto o interesse social, representado pela confiança 
recíproca que deve presidir os relacionamentos patrimoniais individuais e comerciais, 
quanto o interesse público de reprimir a fraude causadora de dano alheio, hoje tão em 
moda, e que causa danos irreparáveis à Administração Pública.” (grifei). 

 

Ora, vemos claramente nas condutas dos apelantes a 
finalidade de fraude, estabelecendo-se um procedimento licitatório 
incomum, onde a concorrência foi ilegítima, os preços astronômicos, 
sem oportunidade de participação honesta dos demais convidados para 
o certame, em total afronta à dignidade e moralidade administrativa. 

 
Destaque especial merece a testemunha Levi Rodrigues de 

Oliveira Júnior, quando de sua oitiva em juízo, ao afirmar que a mais 
grave inconsistência apontada pela auditoria foi a forma orientada de 
convidar as empresas, diminuindo, assim, a competitividade do certame. 
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Isso, porém, não estava dentro do escopo de avaliação da comissão de 
licitação, da qual fez parte.  

 
Aduziu a testemunha que foi emitido um documento interno 

Petrobrás –DIP, oriundo da diretoria da companhia, dizendo como 
deveria ser conduzido o processo licitatório, quais as empresas que 
deveriam ser convidadas, qual a modalidade do certame, não cabendo 
qualquer tipo de avaliação técnica. Tocava à comissão de licitação 
simplesmente e somente comparar preços das propostas, de forma 
global.   

 
Os recorrentes se utilizaram de toda a sorte de manejos e 

influências para atingir, a qualquer custo, vantagem econômica em favor 
da Construtora Norberto Odebrecht, desvirtuando totalmente a 
moralidade da licitação. 

 
E diz ainda o autor: “Não se pode olvidar que são duas coisas distintas, 

a realização do “procedimento licitatório”, e o “caráter competitivo” deste; a 
frustração de qualquer dos dois é suficiente para tipificar a primeira conduta que ora 
examinamos. Neste dispositivo objetiva-se, fundamentalmente, preservar o caráter 
competitivo do certame licitatório; no caso, mais que o próprio procedimento, a 
relevância reside na sua natureza competitiva, de tal sorte que preservar ou realizar o 
referido procedimento sem essa característica, viola o bem jurídico que se pretende 
proteger, qual seja, a competitividade da concorrência pública (em sentido lato). Por 
outro lado, frustrar o próprio procedimento leva consigo (na frustração) também a 
competitividade, violando, por conseguinte, igualmente a proteção penal, por isso, a 
nossa afirmação de que a violação de qualquer dos dois é suficiente para tipificar a 
primeira conduta do tipo sub examen.” 

 

Reafirmamos, para que a conduta seja considerada típica, é 
imprescindível perceber a intenção dos recorrentes. No caso em 
comento, ficou demonstrado que eles agiram com consciência e vontade 
de fraudar o caráter competitivo da licitação, com o intuito de obter para 
eles e para a Construtora Norberto Odebrecht vantagem decorrente da 
adjudicação do objeto da licitação. Em sendo assim, os comportamentos 
devem ser classificados como típicos.  

 
A consciência e a vontade (elementos que constituem o dolo) 

em cometer o delito são pressupostos primordiais para a realização da 
conduta criminosa, que apresenta adequação típica ao art. 90 da Lei de 
licitações, sendo induvidosa a prova da autoria e do dolo. 
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Todo o conjunto probatório demonstra que os apelantes não 

agiram amparados em excludente de ilicitude. É inviável o acolhimento 
da aludida tese de ausência de dolo quando esta não se apresenta 
comprovada de forma inquestionável, sem nenhuma dúvida.  

 
No livro intitulado “Dos Crimes da Lei de Licitações”, 2ª 

Edição, 2007, Editora Saraiva, páginas 72 a 76, Vicente Greco Filho 
destaca um ponto importante, que vai de encontro ao que alguns 
apelantes trazem como argumento nas razões de seus inconformismos. 
É a questão da desnecessidade de prejuízo econômico para a 
Administração Pública. A seguir: 

 
“O crime é de dano, ou seja, há necessidade de que a manobra do 
concorrente frustre ou venha a fraudar o caráter competitivo do 
procedimento licitatório. Haveria necessidade de prejuízo econômico 
para a Administração? Não é ele elemento material do tipo, e, assim, 
basta que se demonstre que o ajuste, a combinação ou outro 
expediente excluiu eventual candidato ou preordenou o resultado 
entre os concorrentes.” 

 
É irrelevante a ocorrência de prejuízo econômico à Petrobras. 

O processo licitatório visa selecionar a proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública, dando igual oportunidade a todos os 
interessados, com o objetivo de imprimir maior eficiência e moralidade 
aos contratos administrativos. Os apelantes fraudaram o caráter 
competitivo da licitação, obtendo vantagem decorrente da adjudicação 
do objeto da licitação, sendo indiferente que, eventualmente, incorra 
prejuízo para a companhia. 

 
Mesmo diante do exposto acima, devemos destacar que a 

Petrobras efetivamente sofreu prejuízos, conforme apontado no relatório 
final da auditoria realizada no contrato sob exame.  Uma das conclusões 
foi no sentido de que os valores incluídos indevidamente impactaram 
negativamente nos custos de mobilização, os quais foram calculados 
com base em percentual do valor contratado e, na prática, a escolha do 
preço global, rateado sem qualquer critério pelos itens de planilha, 
contemplando condições excessivamente onerosas para a companhia, 
em razão, principalmente, do pagamento de valores elevados por conta 
de mobilização/supervisão dissociado da execução dos serviços. 
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Para reforçar a ocorrência de prejuízo, destaque-se que a 
testemunha Marise declarou que com os valores pagos a título de 
aluguel da sala onde funcionava um escritório da construtora, com cerca 
de cinquenta funcionários envolvidos na contratação, daria para adquirir 
um imóvel, que reverteria em favor da Petrobras, e ainda sobraria muito 
dinheiro. 

 
Ressalte-se que até julho de 2012, o desembolso contratual 

atingiu US$ 220 milhões, dos quais US$ 162 milhões (74%) gastos em 
mobilização e supervisão e apenas US$ 58 milhões (26%) com serviços. 

 
Sobre a ação física, Greco aduz que: “A conduta consiste em fazer 

ajuste, combinação ou utilizar-se de qualquer outro expediente que frustre a 
competitividade do procedimento. Ajuste e combinação envolvem pelo menos duas 
pessoas, dois concorrentes ou um concorrente e o administrador responsável pelo 
certame. Quanto a outro expediente, pode ser unilateral. Na primeira hipótese estaria, 
por exemplo, o acordo entre empresas que predefinem os valores das ofertas ou 
mesmo coordenam a forma das propostas para, previamente, estabelecer o vencedor. 
Na segunda, estaria, por exemplo, a divulgação de notícia falsa para afastar 
concorrente. Essa situação, aliás, seria mais bem enquadrada no art. 95, mas, como as 
penas são absolutamente idênticas, qualquer um dos dispositivos pode ser aplicado. 

 
O tipo é misto alternativo, diferentemente do tipo do Código Penal, que 

englobava o presente, porque a conduta diferenciada de afastar concorrente, prevista 
no mesmo artigo na legislação anterior, foi descrita como outro tipo penal (art. 95).” 

 

Evidente está que os apelantes, de alguma forma 
responsáveis ou envolvidos no certame, em ajuste prévio e combinado 
com a Construtora Norberto Odebrecht coordenaram a forma das 
propostas para estabelece-la como vencedora da licitação. 

 
Vale repisar que o delito previsto no artigo 90 da Lei 8666/93 é 

formal, consumando-se no ato da fraude ou frustração da competição, 
independentemente de os recorrentes obterem ou não vantagem para si 
ou para outrem. 

 
Parra corroborar, juntamos jurisprudência do E. Supremo 

Tribunal Federal acerca do tema: 
 

Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA 
AÇÃO PENAL. ART. 90 DA LEI 8.666/1993. FORMAÇÃO DE QUADILHA. 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11296090/artigo-90-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE 
INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS DELITIVAS. NÃO 
OCORRÊNCIA. FRAUDE À LICITAÇÃO. CRIME FORMAL. INVIABILIDADE 
DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. 
PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência desta Corte 
firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de 
forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em 
hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da 
conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e 
materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva 
da punibilidade. 2. A inicial acusatória narrou de forma 
individualizada e objetiva as condutas atribuídas ao paciente, 
adequando-as, em tese, aos tipos descritos na peça acusatória. 3. O 
Plenário desta Corte já decidiu que o delito previsto no art. 90 da 
Lei 8.666/1993 é formal, cuja consumação dá-se mediante o mero 
ajuste, combinação ou adoção de qualquer outro expediente com o 
fim de fraudar ou frustar o caráter competitivo da licitação, com o 
intuito de obter vantagem, para si ou para outrem, decorrente da 
adjudicação do seu objeto, de modo que a consumação do delito 
independe da homologação do procedimento licitatório. 4. Não há 
como avançar nas alegações postas na impetração acerca da 
ausência de indícios de autoria, questão que demandaria o 
revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de habeas 
corpus. Como se sabe, cabe às instâncias ordinárias proceder ao 
exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do 
contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os 
fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, 
portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, 
sob pena de distorção do modelo constitucional de competências. 5. 
Ordem denegada. (STF, HC 116680 / DF, Segunda Turma, Rel. Min. 
TEORI ZAVASCKI, DJe de 12-02-2014). (Destacamos). 

 
No mesmo sentido decidiu o I. Superior Tribunal de Justiça: 

"3. A exordial acusatória descreveu precisa e objetivamente o fato 
delituoso, com a narração de todos os elementos essenciais e 
circunstanciais, inclusive explicitando o favorecimento que teria 
ocorrido à empresa beneficiada com a frustração do caráter 
competitivo do procedimento licitatório em razão da escolha de 
modalidade diversa da exigida pela legislação e da falta de 
publicidade do certame, permitindo, assim, ao agravante, o exercício 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10602053/artigo-288-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1033702/c%C3%B3digo-penal-decreto-lei-2848-40
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11296090/artigo-90-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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da mais ampla defesa assegurada no ordenamento constitucional, o 
que afasta a alegada ofensa do art. 41 doCPP. 4. Basta à 
caracterização do delito tipificado no artigo 90da Lei 8.666/93 que 
o agente frustre ou fraude o caráter competitivo da licitação, 
mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, com o 
intuito de obter vantagem decorrente da adjudicação do objeto do 
certame, vantagem essa que pode ser para si ou para outrem. 5. As 
demais questões, como a prova do dolo subjetivo do acusado, por 
demandarem exame aprofundado de provas, não pode ser apreciada 
em Recurso Especial (Súmula 7/STJ). 6. Agravo Regimental 
improvido". (STJ, AgRg nº 983.730/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes 
Maia Filho, DJe de 04.05.2009.) (destacamos). 

 
Outra tese defensiva que merece ser rechaçada é a trazida pela 

defesa de alguns apelantes, que pretendem usar o fato de não terem 
sido indiciados no Processo Administrativo Sancionador nº 
00190.011297/2014-52 como elemento apto a absolvê-los em segunda 
instância. 

 
Não procede o reclame das defesas, em razão da independência 

das instâncias administrativa e criminal. 
 
É cediço que uma mesma conduta pode ser classificada, ao 

mesmo tempo, como ilícito penal e administrativo e a decisão proferida 
em uma esfera não influencie a outra, valendo a regra da independência 
e autonomia entre as instâncias, exceto nos casos de absolvição no 
âmbito penal, que não ocorreu no presente feito. 

 
A assertiva acima decorre da inteligência dos artigos 125 e 126  

da Lei 8.112/90. 

 
Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-
se, sendo independentes entre si. 
 
Art. 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada 
no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua 
autoria. 
 

Não existe ofensa ao princípio do no bis in iden, que traz a 
impossibilidade de alguém ser responsabilizado, mais de uma vez, pela 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10676044/artigo-41-do-decreto-lei-n-3689-de-03-de-outubro-de-1941
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028351/c%C3%B3digo-processo-penal-decreto-lei-3689-41
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11296090/artigo-90-da-lei-n-8666-de-21-de-junho-de-1993
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1027021/lei-de-licita%C3%A7%C3%B5es-lei-8666-93
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prática de um determinado crime, diante da independência das 
instâncias. 

 
O não indiciamento no procedimento administrativo não afasta, de 

plano, a persecução penal e possível condenação. 
 
Os apelantes praticaram atos que refletiram nas esferas 

administrativa e penal e ainda que isentos de responsabilização 
extrajudicial, no campo do Estatuto Repressor, contudo, merecem a 
sanção imposta, diante do farto conjunto probatório de autoria e 
materialidade. 

 
No que se refere à Comissão Interna de Apuração, seu objetivo 

foi de indicar as responsabilidades trabalhistas aos possíveis envolvidos 
em irregularidades e, após sua conclusão, o departamento jurídico da 
companhia entendeu por enviar as peças ao Ministério Público para 
apurar as infrações penais. 

 
Outro argumento defensivo, que não procede, é a alegada 

inexperiência do coordenador da comissão interna de apuração. Pedro 
Aramis de Lima Arruda, coronel da reserva do Exército Brasileiro, possui 
em seu currículo, vasta atuação em conselhos de disciplina e 
procedimentos afins, e esteve à serviço da Petrobras durante 13 anos, 
conhecendo bem o funcionamento da empresa e dos assuntos tratados 
em sede administrativa. 

 
Já sobre a aplicabilidade da Lei 8.666/93 à Petrobras, devemos 

atentar que a Lei 13.303/2016 que traz o denominado “Novo Regime de 
Licitações e Contratações das Estatais”, e em seu artigo 91, define 
como dia 01 de julho de 2016 a entrada em vigor do diploma legal, bem 
como  o prazo para que se promova as adaptações necessárias à 
adequação ao disposto no novo regramento. 

 
O que merece mais destaque na novel legislação, é o § 3º do 

artigo 91: 
§ 3.o  Permanecem regidos pela legislação anterior procedimentos 
licitatórios e contratos iniciados ou celebrados até o final do prazo 
previsto no caput.” 
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Em resumo, as licitações iniciadas ou contratos celebrados dentro 
do período de 24 meses a contar da publicação da Lei n. 13.303/2016 
seguem a legislação tradicional (Lei 8.666/93).  

A Lei nº 13.303/2016, na prática, somente tem vigência imediata 
para novas estatais, criadas a partir da publicação da Lei, em 01 de 
julho de 2016.  

O parágrafo § 3º afasta qualquer discussão acerca do cabimento 
ou não das regras da Lei de Licitações ao caso concreto. 

 
Em razão da ausência do estatuto à época do fato, que só foi 

editado em 2016, o que prevalece é o entendimento de que a Petrobras 
deve obedecer ao art. 37, XXI, da CF, que não distingue o dever de 
licitar no caso de empresa exploradora de atividade econômica ou de 
serviço público, seguindo a norma geral da Lei 8666/93.  

 
No que diz respeito ao quantitativo de 8.800 itens da planilha, 

vários apelantes contestaram a não conformidade apresentada pela 
auditoria, alegando que seriam cerca de 900 itens, replicados para cada 
país onde havia necessidade de atuação em serviços de segurança, 
meio ambiente e saúde. 

 
A questão da planilha ser constituída por 8.800 ou 900 itens, 

repetidos por nove vezes, é apenas matemática, o que contribuiu para a 
baixa participação das empresas convidadas na licitação. A 
complexidade da planilha é a mesma e o mecanismo utilizado dificultou 
a participação honesta, transparente, aberta, legítima e saudável entre 
concorrentes, em frontal ofensa à dignidade e moralidade administrativa. 

 
Ademais, o próprio apelante Jorge Luiz Zelada, em seu 

interrogatório, confirmou a necessidade de se contratar os cerca de 
9.000 itens constantes da planilha de preços unitários, tendo a 
testemunha Marcos Diniz Borges de Sá afirmado que o que influenciava 
o preço para a mesma planilha em cada país era a legislação 
trabalhista, o custo de mão de obra, logística material e legislação 
tributária. Marcos Diniz informou que eram os mesmos itens, porém com 
condições distintas.  

 
Por fim, conclui-se que a entrevista dada pelo apelante João 

Augusto Resende Henriques vai ao encontro das demais provas 
produzidas no processo, confirmando a fraude perpetrada pelos 
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apelantes, mediante prévio ajuste e em comunhão de ações e desígnios 
entre si, com o intuito de obter vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação. 

 
TÍTULO III – OITIVA DAS TESTEMUNHAS 

 
O registro das audiências foi realizado por meio audiovisual. 
 
Segue transcrição dos depoimentos das testemunhas. 
 

 MARISE BARRETO DOS SANTOS FEITOZA  
 
A testemunha, auditora da Petrobras, disse ter gerenciado 

uma equipe de engenheiros e de auditores engenheiros que realizaram 
a auditoria no contrato objeto do processo, onde restou apurado que a 
licitação foi atípica em relação aos demais trabalhos que já tinha 
auditado.   

 
Segundo a testemunha, em qualquer processo licitatório é 

necessário dar isonomia a todas as empresas concorrentes, ou seja, 
condições iguais de concorrência. Todavia, no caso em tela, foi 
identificado que algumas das empresas convidadas não tinham o 
mesmo nível de informação das outras. Por serem algumas empresas 
estrangeiras, não foi disponibilizado, por exemplo, o edital em língua 
inglesa. A planilha de preços unitários era muito extensa (cerca de 8.000 
itens) e muito genérica, ou seja, sem as especificações necessárias e 
detalhadas para que as concorrentes pudessem fazer as cotações de 
preços. Além disso, foi dado pouco tempo para que as empresas 
pudessem fazer suas cotações. Outro fato que chamou a atenção foi a 
exigência de preenchimento das planilhas à mão ou à máquina de 
datilografia, ou seja, 8.000 itens preenchidos manualmente ou 
datilografados, inadmissível nos dias atuais. Destacou que não havia 
informações suficientes para que as empresas convidadas 
apresentassem seu preço. No entendimento da equipe, isso não foi 
adequado.  

 
As empresas não tinham condições de apresentar uma 

proposta diante da falta de informações. O preço era fechado, global. 
Sublinhou que alguns preços apresentados eram excessivos, 
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incoerentes, e outros não adequados. Soube, posteriormente, que 
houve uma negociação quanto aos valores contratados. 

 
Esclareceu que participou de dois trabalhos quanto a 

execução do contrato, analisando questões de subcontratação e de 
situações tributárias questionadas, pois não tinha muita coisa feita. 
Novamente ressaltou a atipicidade desse contrato, considerando que 
fora desembolsada uma parte muito grande à título de mobilização, 
cerca de 40% do seu valor, para a instalação, no Brasil, de um escritório 
para 55 pessoas, sendo que o valor para o pagamento dos alugueres 
desse escritório correspondia a compra um imóvel, que depois poderia 
se reverter para o ativo da Petrobras. Foi usado um percentual bem alto 
para mobilizar no Brasil. Portanto, totalmente inadequado e fora dos 
padrões.  

 
A testemunha não se recordou dos nomes dos integrantes da 

comissão de licitação, mas afirmou que eram da área internacional da 
Petrobras e que o diretor era o apelante Jorge Luiz Zelada. A alegação 
apresentada à época, para justificar a urgência da licitação, seria para 
atender quentões de saúde e segurança, mas, na realidade, não havia 
essa urgência toda. Tanto foi assim que o serviço levou cerca de um 
ano para ser implementado. 

 
Para a testemunha, quanto mais empresas capazes 

participassem do processo licitatório, mais competitividade seria 
imprimida entre os concorrentes e melhor seria o resultado para a 
Petrobras. No caso em tela, foram chamadas mais de três empresas, 
porém, sem a necessária e essencial isonomia, repise-se, pois algumas 
delas eram empresas estrangeiras. Disse que deveria ter sido dada uma 
importância maior a todo o processo de licitação e contratação, maior 
severidade e atenção, pois se tratava de um valor muito grande, ou seja, 
não era um contrato de oitocentos mil dólares, mas de oitocentos 
milhões de dólares. 

 
Segundo a declarante, apurou-se na auditoria que havia uma 

informalidade nas reuniões para tratar desses assuntos e, 
posteriormente, houve uma recomendação da auditoria para que o 
contrato fosse revisto, principalmente pelo fato de a própria contratada 
ter assumido o erro no estabelecimento do preço. Em razão disso, foi 
feito um aditivo ao contrato, tornando-o menos oneroso à Petrobrás, já 
que houve diminuição no escopo.  
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Marise tomou conhecimento de que, após a conclusão da 

auditoria que gerenciou, foi formada uma comissão interna de apuração, 
mas não participou desse grupo, que geralmente é confidencial.     

 
O órgão do Ministério Público leu o nome dos denunciados 

para a testemunha e pediu para que ela dissesse o que sabia acerca do 
envolvimento deles com essas irregularidades apontadas pela auditoria 
que gerenciou. 

 
Sobre o apelante Jorge Luiz Zelada, disse que, terminado o 

trabalho, levou o relatório das irregularidades ao seu conhecimento e 
acredita que ele tivesse ciência do que ocorria, ainda mais por se tratar 
de contrato tão vultoso.  

 
No que se refere a conduta dos apelantes, esclareceu que a 

comissão interna de apuração é quem poderia indicar os eventuais 
autores das ilegalidades. 

 
A defesa de Rodrigo Zambrotti Pinaud ponderou com a 

testemunha que seu assistido não era funcionário de carreira da 
Petrobras, sendo, apenas, um contratado e que, à época dos fatos, 
existia um funcionário com sobrenome idêntico ao de Rodrigo, 
exercendo o cargo de gerente, e perguntou se ela reconhecia o apelante 
Rodrigo como envolvido nos fatos ou se recordava apenas do 
sobrenome Pinaud.  

 
A testemunha disse que ouviu várias vezes o sobrenome 

Pinaud, mas não soube esclarecer se era Rodrigo ou outra pessoa que 
atuou nesse processo com tantas não conformidades, aduzindo que 
nunca ouviu falar de um terceirizado participando de processo licitatório 
e se ele atuou, foi de forma errônea.  

 
Marise declarou que sua equipe fez a auditoria no contrato 

objeto dos autos, atendendo ao plano anual de auditorias e não porque 
desconfiava de alguma irregularidade nessa contratação específica.  

 
Indagada, não soube dizer sobre a existência de 

representação brasileira por parte das empresas estrangeiras que 
participaram do processo licitatório. 
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Acrescentou que durante todos os anos em que trabalhou na 
Petrobras, nunca tinha auditado uma licitação desse porte. 

 
Explicou, detalhadamente, que quando os auditores terminam 

o trabalho, relatam ao gestor da unidade auditada, através de uma 
minuta, as não conformidades, dando-lhe a oportunidade de se justificar. 
É estabelecido um prazo para resposta do auditado. Somente então a 
auditoria elabora o relatório final gerencial, com um plano de ação, com 
prazo estabelecido e acordado entre as partes, para a resolução dos 
problemas apurados.   

    
Disse ainda que a regularidade formal do processo licitatório é 

analisada pelo departamento jurídico e iniciado por autorização de quem 
tem o limite de competência, dentro do estabelecido pelas normas 
internas da companhia e, nesse caso, foi aprovada a contratação pela 
diretoria. 

 
 

 LEVI RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR 
 
A testemunha declarou que atualmente está em fase de 

transição dentro da Petrobras, para o cargo de gerente setorial de 
sondas contratadas, mas que em 2010 já era funcionário da empresa. 
Que participou da primeira comissão de licitação, a qual foi extinta após 
uma única reunião, bem como da comissão de licitação que culminou 
com a contratação da construtora Oderbrecht. 

 
Disse que houve, inicialmente, uma tentativa de formar uma 

comissão, com o objetivo de estruturar uma contratação a ser licitada 
posteriormente, em serviços de segurança, meio ambiente e saúde, 
salientando que participou desse grupo. Essa comissão só se reuniu 
uma única vez e não houve mais nenhuma execução de trabalho, seja 
do ponto de vista formal ou informal. Essa comissão foi extinta. 

 
O escopo da primeira comissão tinha três objetivos, mas 

ressaltou que nenhum desses objetivos era contratação de uma 
empresa de construção e montagem para atender e sanear problemas 
em segurança, meio ambiente e saúde. 

 
Posteriormente, foi criada uma comissão de licitação 

composta por: Gatto, Sobral, Teofanes, Mateus, Pedro Lobo e a 
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testemunha, com mais foco em engenharia civil, cuja empresa 
vencedora foi a Construtora Norberto Odebrecht.  

 
Afirmou que o processo licitatório tem uma parte burocrática e 

fases de decisão. No aspecto operacional da comissão de licitação, a 
testemunha declarou nunca ter atuado, porém, no que se refere ao 
resultado dela, houve participação de todos os membros. Não considera 
que aconteceu irregularidades nesse processo licitatório, do ponto de 
vista da normatividade interna da Petrobras, apesar de não possuir 
experiência nessa área. 

 
Por não ter qualquer experiência na área de SMS, ao ser 

indicado para fazer parte da comissão, ponderou esse fato com o 
apelante Venâncio, gerente geral, e ainda argumentou que estava muito 
assoberbado de trabalho, ou seja, deixou claro que sua indicação como 
membro da comissão era inapropriada. Mesmo assim, foi nomeado 
oficialmente pelo gerente executivo, apelante Alexandre Penna 
Rodrigues, também recorrente. 

 
No seu entender, o trabalho da comissão foi abrangido pela 

auditoria e as não conformidades apontadas foram de ordem burocrática 
e, na sua opinião, a mais grave inconsistência apontada foi a forma 
orientada de convidar as empresas, diminuindo, assim, a 
competitividade do certame, mas isso não estava dentro do escopo de 
avaliação da comissão de licitação, da qual fez parte. 

 
Disse que nunca tinha participado de uma comissão de 

licitação com o referido escopo, envolvendo empresas de grande porte 
ou estrangeiras.   

 
Aduziu que a comissão recebeu um documento interno 

Petrobras–DIP, oriundo da diretoria da companhia, com todas as 
diretrizes, e como deveria ser conduzido o referido processo licitatório, 
quais as empresas a convidar, a modalidade do certame, não cabendo à 
comissão qualquer tipo de avaliação técnica. O grupo deveria 
simplesmente comparar preços das propostas, de forma global.   

 
Os diretores que enviaram o aludido DIP, de acordo com o 

depoimento da testemunha, foram Grabrielli, Zelada, Barbaço, 
Guilherme Estrela, Paulo Roberto, Renato Duque e Graça Foster. 
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Não tomou conhecimento de que o apelante Aluisio tenha 
dirigido alguma reunião da comissão de licitação e nem participado em 
nenhum outro momento. Do ponto de vista técnico, se reportou algumas 
vezes ao recorrente Sobral. Ressaltou que a comissão a que se referiu 
em suas declarações era a especial de contratação, quando da 
apuração dos fatos em sede administrativa e não a de licitação, que 
resultou no contrato firmado com a Odebrecht. 

 
Indagado pelo Ministério Público se o contratado de nome 

Pinaud a que ele se referia no anterior depoimento (na comissão interna 
de apuração) era o apelante Rodrigo Pinaud, disse que sim, inclusive 
informando do seu encontro com ele no corredor do fórum, antes da 
realização da audiência. 

 
Sobre o convite para participar dessa comissão de licitação, 

falou que, informalmente, foi convidado pelo apelante Venâncio, gerente 
geral de controle corporativo de gestão e que o convite oficial partiu do 
apelante Alexandre Penna Rodrigues. 

 
Ratificou suas palavras na comissão interna de apuração, 

sobre a urgência na prestação de serviços de SMS, considerando o 
grave passivo da empresa em âmbito internacional e que já tinha até 
registro de ocorrências com morte no exterior. 

 
Informou que o apelante Jorge Luiz Zelada, à época, era 

diretor da área internacional e tinha conhecimento do elevado valor 
licitado. 

 
A testemunha declarou que só viu o apelante Aluísio uma 

única vez e quem tinha mais contato com ele era o também recorrente 
Sobral, não podendo afirmar se Aluisio participou da organização, 
procedimento e contratação, mas afirmou que o Sobral mantinha contato 
contínuo com ele e com Pinaud. Acrescentou que ouviu dizer pelos 
corredores da companhia acerca do envolvimento dos dois nessa 
licitação, mas não poderia confirmar se o fato é verdadeiro. 

 
Com o apelante Sobral, teve contatos quando da 

implementação da primeira comissão e ele foi apresentado como sendo 
um homem vindo da Transpetro, diante da sua experiência na área de 
SMS. Posteriormente, retomou comunicação com ele, por ocasião da 
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participação na comissão de licitação que desembocou na contratação 
da Odebrecht, pois o mesmo era o responsável técnico.  

 
O declarante aduziu que o apelante Rodrigo Zambrotti Pinaud 

teria participado informalmente, nas duas comissões e fora apresentado 
à testemunha junto com o apelante Sobral. Asseverou que Rodrigo 
Pinaud não poderia funcionar oficialmente da aludida comissão, por ser 
de fora do quadro de concursados da companhia, ou seja, um 
contratado, mas ele que atuou informalmente, sempre ladeado pelo 
apelante Sobral. 

 
Indagado pela defesa do apelante Rodrigo Pinaud se as 

referências feitas por Agostinho Gatto, em seu depoimento em sede 
administrativa, eram relativos à Rodrigo Pinaud ou Melgaço Pinaud, 
deduziu que era sobre Melgaço Pinaud, o gerente, e não sobre 
contratado.   

 
Não soube dizer acerca da participação do apelante Sócrates 

nos fatos narrados na denúncia, porquanto era assistente de diretor e 
nunca teve contato com o mesmo. Que o apelante Sócrates estava, 
hierarquicamente, muito acima de quem a testemunha deveria se 
reportar. 

 
Informou que viu o apelante João Henriques no corredor e 

também na capa da revista época, mas não o conheceu pessoalmente. 
Sabia que Marco Duran era diretor da empreiteira Norberto Odebrecht, 
porém, de igual forma, não o conhecia pessoalmente.  

 
Em função de sua participação na comissão de licitação de 

que trata o presente feito, asseverou que recebeu uma sanção 
administrativa de advertência e que outros membros não sofreram 
nenhuma punição. Tal sanção se deu em virtude de não ter participado 
do processo efetivamente, pois apenas assinava os documentos. Os 
outros membros participaram e não receberam qualquer penalidade.  

 
Sua atuação terminou na comissão de licitação. Não trabalhou 

na execução do contrato. 
 
Afirmou nunca antes ter integrado qualquer comissão de 

licitação com esse escopo ou com participação de empresas 
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internacionais, não sabendo informar se as empresas constantes da lista 
de convidadas para o processo licitatório tinham sede no Brasil. 

 
Disse desconhecer qualquer norma que exija que as regras 

para o processo licitatório sejam publicadas também na língua inglesa 
ou em qualquer outro idioma, que não o português.   

 
Com relação às decisões da comissão de licitação, 

respondendo à pergunta da defesa, disse que todas elas foram 
consensuais e tomadas por todos os seus seis membros e não sofreram 
qualquer tipo de recurso ou objeção, e o relatório final foi submetido ao 
gerente geral apelante Venâncio Igrejas, subordinada ao diretor 
apelante Jorge Zelada.   

 

 DEMARCO JORGE EPIFANIO  
 
A testemunha declarou ser funcionário da Petrobras, 

exercendo atualmente a função de engenheiro de petróleo sênior e que 
em 2010 era gerente geral de TMDI, subordinado ao gerente executivo 
de desenvolvimento de novos negócios e só soube desse contrato 
quando foi chamado no mês de novembro, por Roberto Gonçalves, 
gerente executivo. Foi informando que a Petrobras tinha aprovado o 
aludido contrato com a Odebrecht e que ele iria implementá-lo.  

 
Destacou que quando o contrato chegou em suas mãos, já 

tinha três ordens de serviço aprovadas (mobilização Brasil, Argentina e 
Uruguai) e que permaneceu com o documento até março. A partir desse 
mês voltou para a equipe da gerência da América Latina.  

 
Indagado pelo Ministério Público se era normal a mudança de 

gerência durante a execução do contrato, disse que o caso não é tão 
atípico e não viu nenhum problema nisso.  

 
A testemunha declarou que foi preciso fazer alguns ajustes no 

contrato e teve dificuldade em juntar a documentação que precedeu à 
aprovação do negócio. A primeira coisa que chamou muito sua atenção 
foi o fato de o pagamento ter sido todo em dólares americanos, apesar 
de envolver duas empresas brasileiras. Realizou-se, então, um aditivo, 
para regularizar o referido pagamento da ordem de serviço em reais. 
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Outra situação que lhe causou alerta foi que no Equador e no 
Chile os trabalhos em segurança, meio ambiente e saúde já haviam sido 
concluídos, todavia o preço da parcela de mobilização estava atrelado 
ao valor total estimado do contrato e esse valor não mais contemplava 
Equador e Chile. Além de Japão, que estava sub judice, não seria 
correto pagar um percentual de mobilização em cima do total que sabia 
que podia ser menor que aquele. Foi feita, então, uma reunião com a 
Odebrecht, registrada em ata, e o valor foi reduzindo em cerca de cento 
e oitenta milhões de dólares e ficou acordado que caso a diretoria 
executiva aprovasse um valor de mobilização maior em momento 
posterior, seria paga a diferença.  

 
Demarco explicou que, no contrato, cada país tinha uma 

parcela referente à mobilização, uma referente à supervisão e outra 
relativa à serviços, bem como o total do valor. A parcela de mobilização 
de cada país era um percentual do valor total do contrato. A parcela 
mobilização Brasil, de 33 milhões de dólares, era um percentual sobre o 
valor total do contrato de 826 milhões de dólares. Assim que recebeu, 
verificou que era um contrato que operaria em nove países, sendo que 
três deles já haviam sido mobilizados e existia uma expectativa de valor 
total do contrato. A testemunha Demarco, dando início a execução, ligou 
para as empresas da Petrobras de todos os países onde as obras 
ocorreriam para explicar sobre o contrato. Para sua surpresa, o 
representante da companhia no Chile disse que as obras já estavam 
totalmente concluídas. O representante do referido país esclareceu que 
aquela demanda que havia feito era de 2009 e já estavam, 
praticamente, em 2011. No Equador a Petrobras já não tinha mais 
atividade, e o representante da Bolívia informou que 70% das obras se 
encontravam prontas. 

 
Antes da execução desse contrato ter passado para a 

testemunha, segundo seu depoimento, ficou um período de duas ou três 
semanas com a gerência do apelante Venâncio e quando retornou para 
a diretoria da América Latina, ficou sob a responsabilidade do apelante 
Aluísio Teles, para quem foram enviadas cópias dos documentos 
produzidos naquele pequeno período por sua gerência. Os referidos 
documentos (cinco pastas) também foram enviados para o 
departamento jurídico e para a área técnica. 

 
Sobre irregularidades na licitação, não tinha o que comentar. 

Disse que o processo foi feito mediante uma demanda do diretor, após a 
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realização da reunião de avaliação crítica, onde se concluiu pela 
aceleração do procedimento, que culminou nesse modelo de contrato, 
usando como parâmetro o projeto PEGASO. 

 
Disse que esse contrato não passou pelos comitês executivos, 

aos quais deveria ter sido submetido e que nunca tinha visto algo assim. 
Que os apelantes Zelada e Venâncio deveriam tê-lo submetido aos 
referidos comitês e só em casos excepcionais esse trâmite não era 
seguido, mas com uma fundamentação, uma exposição de motivos 
extraordinários para tal. O que, no caso, não ocorreu. 

 .  
Declarou que teve pouco contato com o apelante Aluísio Teles 

e com o apelante Rodrigo Pinaud. Já com o apelante Alexandre Penna 
não comentou nada sobre o contrato, pois se reportava ao seu superior 
hierárquico, Roberto Gonçalves. 

 
Acrescentou que o apelante Sobral trabalhou diretamente em 

sua equipe, mas quando a testemunha lhe falava alguma coisa acerca 
do contrato, as respostas de Sobral não eram muito precisas e 
terminava suas frases, geralmente, com a seguinte expressão: 
“Pergunta para o Aluisio”   

     
Dermaco afirmou que conhecia o apelante Sócrates e, às 

vezes, passava na sala dele e comentavam sobre o contrato e seu 
andamento, porém sem ser de coisas específicas, nada em especial. 

 
Asseverou que o apelante João Henriques não era funcionário 

da Petrobras e que esteve com ele por duas vezes e que o recorrente 
Sócrates mencionou que conhecia João Henriques desde a época da 
faculdade. 

 
Já Marco Antonio Duran lhe foi apresentado como gerente de 

contrato da Odebrecht e com ele teve várias reuniões. Acrescentou que 
o mesmo tinha muita pressa na mobilização do contrato. 

 
A referida testemunha prestou declarações muito mais 

complexas, quando da sua oitiva na Comissão Interna de Apuração. 
Vejamos o que está nas fls. 08/09, do doc. 88, anexo 02:  

 
“O contrato estava a cargo da gerência INTER-AL, sob os cuidados do 
Venâncio Igrejas, que estava montando um grupo de fiscalização para 
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tal. Atuava como gerente e fiscal do contrato, respectivamente, Aluísio 
Teles e Sobral. Os três primeiros Boletins de Medição foram aprovados 
pelos Gerente e Fiscal do contrato, referentes à mobilização no Brasil, 
na Argentina e no Uruguai. A mobilização consumiria cerca de 40% do 
valor do contrato. Não havia previsão orçamentária para esse contrato 
no PAN. Em outubro de 2010 o contrato foi transferido para a gerência 
do declarante. Os pagamentos dos três BM's mencionados 
anteriormente foram feitos pelo declarante. A primeira coisa com que 
se deparou e com a qual não concordou foi a moeda de pagamento 
(dólar) já que o contrato foi celebrado entre empresas brasileiras. Foi 
necessário aditivo para alterar a moeda. As empresas do exterior não 
sabiam da existência do contrato de SMS com a Odebrecht e ficaram 
surpresas, inclusive em razão da dificuldade em tramitar internamente 
a questão. Da forma em que estava o contrato quando chegou ao 
declarante, não era possível executá-lo, por isso foi necessário celebrar 
aditivos e buscar a forma de implementação do contrato. A 
mobilização aconteceu antes mesmo de as empresas no exterior serem 
informadas. Logo que o contrato chegou ao declarante ele 
providenciou o levantamento dos serviços que seriam executados, 
tendo feito contato com cada unidade no exterior que seria objeto da 
prestação de serviços, ocasião em que observou que a maioria já havia 
realizado os trabalhos previstos no contrato. Além desse fato, a 
própria Diretoria Executiva havia tomado a decisão de deixar 
condicionada a sua prévia autorização, os trabalhos nas refinarias do 
Japão, USA e Argentina. Em razão disso, determinou que não houvesse 
qualquer outra mobilização sem a prévia verificação da real 
necessidade. A Odebrecht questionou a não mobilização nos demais 
países, inclusive fazendo certa pressão. Esta situação levou o 
declarante a negociar o pagamento a menor do valor da mobilização, 
uma vez que o contrato estabelecia o valor da mobilização como um 
percentual do valor total estimado do contrato e o mesmo já mostrava 
possibilidades de não atingir o valor total. No caso em tela, foi 
negociada com a Odebrecht a aceitação de uma -redução do -  valor a 
ser pago a título de mobilização, e caso a Diretoria Executiva 
aprovasse os trabalhos nas refinarias, a diferença seria paga. Após 2 
meses de trabalho O implementando o contrato e montando todo o 
acervo documental e de execução do mesmo, foi comunicado de que o 
contrato estava voltando para a INTER-AL, para a gerência do Aluísio 
Teles. Todo o acervo documental montado durante sua gestão à frente 
do contrato foi encaminhada para a INTER-AL, INTER-CORP e Arquivo. 
Acredita que a decisão de retornar o contrato para a INTER-AL foi do 
diretor Zelada. Conhece o João Augusto de vista.” 
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 AGOSTINHO CÂNDIDO GATTO  
 

A testemunha declarou ser funcionário aposentado da 
Petrobras e que, na época dos fatos, fazia parte da comissão de 
licitação em segurança, meio ambiente e saúde, na área internacional e 
recebeu a informação de que estava designado para o certame por Luiz 
Fernando Pinaud, gerente de contratação e prestação de serviços. 

 
Segundo a testemunha, o objetivo da comissão era licitar um 

contrato em SMS, envolvendo vários países, dentre eles, Argentina, 
Paraguai e Colômbia. 

 
Diante do grande valor a ser licitado, da dificuldade de 

logística, dos curtos prazos a serem cumpridos, ponderou e explicou a 
Luiz Fernando Pinaud que seu departamento não tinha estrutura e 
pessoal adequado para realizar um certame daquele porte e 
complexidade. Sugeriu que outro departamento com mais estrutura o 
fizesse, e se negou a participar de comissão na qual somente ele, 
testemunha, teria experiência.  

 
Todavia, apesar de toda explicação e dificuldades 

apresentadas pela testemunha, Luiz Fernando Pinaud determinou que o 
certame fosse feito pela referida comissão, por causa das graves 
pendências ambientais existentes em alguns países, já que em outro 
departamento o processo de licitação seria demorado.  

 
Afirmou que nessa comissão, os integrantes não elaboraram 

critérios da licitação, não selecionaram as empresas, não fizeram 
planilha de preço, etc. Tudo já estava pronto e fora feito em outra 
comissão, a qual não soube declinar o nome ou departamento de 
origem e que já tinha aprovado o escopo do serviço. 

 
Esclareceu que a nomeação dos integrantes da comissão da 

qual participou foi feita pelo apelante Alexandre Penna, que também 
designou o apelante Venâncio como gerente da licitação. 

 
A testemunha era o coordenador da comissão. Os demais 

integrantes eram Matheus, Pedro Paulo, Levi, Teófanes e o apelante 
Sobral, não se recordando do nome completo dessas pessoas, sendo 
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que os conhecia de dentro da própria Petrobras e que eles não 
possuíam experiência pretérita no assunto. 

 
Destacou que, apesar do Decreto 2745 estabelecer um prazo 

de três dias, houve uma discussão entre Luiz Fernando Melgaço Pinaud 
e o apelante Sobral (este último o usuário do serviço) com os 
integrantes da comissão de licitação, em decorrência do prazo exíguo 
para um escopo daquele tamanho e com aqueles critérios. Diante do 
conflito, declarou que o prazo teria passado para vinte dias, salvo 
engano. Disse, ainda, que uma das empresas, pediu, inclusive, a 
prorrogação do período, mas não se recorda qual delas.  

 
Agostinho acrescentou que, na prática, só atuavam na 

comissão com a testemunha, Matheus e o apelante Sobral, pois apesar 
de expedir os convites para os demais integrantes, seus colegas não 
compareciam, mas nunca soube o motivo da ausência dos aludidos 
funcionários. 

 
Sobre a licitação, disse que foi realizada por valor global e que 

a Construtora Norberto Odebrecht venceu o certame. Todavia, como o 
valor estava acima do previsto pela Petrobras, após negociação com o 
representante da construtora vencedora, Marcos Duran, houve uma 
pequena redução no valor total a ser contratado, de cerca de 3,5%, mas 
que ficou acima do previsto. Que da negociação com a construtora, 
além da testemunha, participaram somente o apelante Sobral e 
Matheus, apesar de ter sido emitido convite aos demais integrantes da 
comissão. 

 
Após essa negociação, foi feito um relatório concluindo pela 

contratação da aludida empresa, que apresentou o menor preço, nos 
termos do Decreto 2745 e das normas de contratação e serviços da 
Petrobras, sendo que todos os membros da comissão de licitação 
firmaram o referido relatório, mesmo aqueles que não estavam 
usualmente presentes nas reuniões.  

 
Prosseguiu dizendo que havia uma cobrança externa, uma 

pressão, por parte de Luiz Fernando Pinaud, para que se acelerassem 
os trabalhos e concluíssem logo a licitação. 

 
Segundo Gatto, depois da apresentação do relatório, ele foi 

entregue ao gerente responsável, o apelante Venâncio, que o acolheu. 
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Em seguida foi feito um DIP SAC (documento que solicita a assinatura 
do contrato), remetido ao gerente executivo recorrente Alexandre Penna 
e depois para o diretor apelante Zelada. Em seguida, a toda diretoria, 
devido ao alto valor. 

 
Agostinho Candido Gatto afirmou que depois da entrega do 

relatório soube da sua aprovação pela diretoria, porém não teve mais 
notícias do contrato, por já ter saído de sua esfera de atuação, que é 
somente normativa, porquanto não executa o contrato, só dando 
assessoramento.  

 
A testemunha esclareceu que o setor onde trabalhava era 

normativo, ou seja, prestava orientação e assessoramento normativos 
às empresas da Petrobras no exterior, diante da diversidade de leis e 
peculiaridade das normas vigentes em cada país onde a companhia 
atuava, e que nunca seu setor havia trabalhado na contratação, até o 
presente caso.     

 
Quanto ao prazo de todo o processo licitatório, disse que foi 

rápido, levando cerca de 60 dias.  
 
Esclareceu, em suas declarações, que sempre que se referia 

ao Pinaud, era Luiz Fernando Pinaud, gerente, subordinado ao apelante 
Venâncio, subalterno de Alexandre Pena, que se subordinava ao 
apelante Jorge Luiz Zelada.  

 
Ao responder às perguntas da defesa, informou que a 

expressão “usuário”, usada internamente na Petrobras, se refere ao 
cliente de onde provém a demanda, sendo que Sobral era o usuário por 
ser o representante, junto à comissão, da área que necessitava do 
serviço e de onde viera a solicitação, ou seja, da área internacional.  

 
Segundo o depoente, o apelante Sobral era quem fazia a 

ligação entre a comissão e quem necessitava do serviço. 
 
Informou ter conseguido dilatar o prazo da licitação para vinte 

dias e, ainda assim, o considerou curto. 
 
Ratificou que o certame sequer deveria ter sido feito pelo 

departamento no qual trabalhava à época. Declarou não saber de onde 
veio a determinação contida no DIP – SIC, que definira a estimativa de 
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preços e quais empresas deveriam participar do processo, mas que o 
documento fora assinado pelo apelante Alexandre Penna, o qual 
possuía essa atribuição por ser gerente executivo, não sabendo dizer 
quem o minutou. Constatou que a licitação foi atípica por não seguir 
uma conduta normal. 

 
Sobre o apelante Aluísio Teles, disse que uma vez 

compareceu em uma reunião e que este estava presente.  
 
No que se refere ao apelante Rodrigo Zambrotti Pinaud, 

acrescentou que ele, às vezes, aparecia no setor onde o declarante 
exercia suas atividades, durante o período a licitação, pois Rodrigo 
trabalhava com o apelante Sobral, não sabendo dizer qual a sua 
atuação específica.  

 
  

 

 PEDRO ARAMIS DE LIMA ARRUDA  
 
A testemunha declarou ser Coronel da reserva do Exército 

Brasileiro e que fora chamada para trabalhar na Petrobras na gerência 
de segurança empresarial, responsável pela proteção de pessoas, 
instalações e informações e ficou nesse cargo por 13 anos. Pedro 
Aramis de Lima Arruda está aposentado desde março de 2015, mas 
integrou algumas comissões internas de apuração, em especial a que 
visava apurar denúncias da revista época, atuando como coordenador. 

 
A comissão de apuração foi instalada pelas vias ordinárias, 

por meio normal, através de DIP confidencial, que atribuía as 
responsabilidades, determinava seus integrantes, seu coordenador, bem 
como o prazo de conclusão. 

 
Os integrantes da comissão eram: o gerente executivo do 

departamento jurídico, o gerente executivo do departamento de 
auditoria, o atual gerente executivo do CEMPE, e um assessor da 
presidência de nome Jorge Sales Carvalho Neto, além da própria 
testemunha, como coordenador.  

 
A comissão foi instalada por causa de uma matéria publicada 

na Revista Época. Na reportagem havia uma denúncia acerca de um 
contrato na área de SMS, firmado pela Petrobras com a Construtora 
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Norberto Odebrecht, bem como sobre a venda da refinaria de San 
Lorenzo, um processo de entrada em um campo de petróleo na Namíbia 
e, numa reportagem complementar, a venda de uma companhia de 
energia na Argentina.  

 
 A comissão fez um filtro na reportagem e selecionou quais 

assuntos poderiam ser de interesse da Petrobras e, a partir daí, houve a 
coleta de documentos e informações correlatos aos fatos denunciados 
na matéria, inclusive uma auditoria feita no contrato que ora se apura. 
Foram ouvidas cerca de 31 pessoas, não só relacionadas à denúncia de 
SMS, mas também a outros assuntos. Aduziu que fizeram pesquisas 
sobre contatos telefônicos dentro da Petrobras e trocas de 
correspondências internas. 

 
Os pontos que a comissão entendeu pertinentes diziam 

respeito às negociações realizadas em que o apelante João Augusto 
atuava de fato, efetivamente, como diretor da área internacional e o 
apelante Jorge Luiz Zelada executava as ordens daquele. 

 
Num certo grau, a comissão identificou uma correlação muito 

grande entre as pessoas que estavam ocupando cargos importantes na 
diretoria internacional com os colegas de faculdade do apelante João 
Augusto, inclusive Sócrates, Amigo e Clóvis.  

 
Pedro Aramis disse que o apelante João Augusto foi 

convidado a prestar declarações na comissão de apuração por duas 
vezes e mais uma ou duas vezes no escritório do advogado dele, mas 
as tentativas foram infrutíferas, não tendo sido possível entrevista-lo 
pessoalmente. Que a comissão obteve apenas uma declaração por 
escrito. 

 
Disse que o gestor ficou preocupado com o modo como 

estava sendo conduzido o contrato e pediu para que a auditoria interna 
avaliasse possíveis não conformidades com o padrão da Petrobras. O 
documento elencava várias não conformidades, dentre elas o prazo, a 
forma atípica de pesquisa de preços unitários, com mais de oito mil 
itens, que deveriam ser indicados de forma escrita à mão ou 
datilografados, o que inviabilizaria uma análise mais profunda do que 
estava sendo licitado, dentre outras. 
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Afirmou que vários pontos no referido contrato chamaram à 
atenção da testemunha, como o curto prazo, atipicidade da licitação, os 
convites às empresas de construção e montagem, apesar do escopo ser 
sobre segurança, meio ambiente e saúde, especificação superficial dos 
serviços, etc. 

 
Outra questão que causou espécie à testemunha foi o fato de 

ter sido licitada a colocação de dutos sobre tanques numa refinaria do 
Paraguai, onde nem tanques existiam, o que levou a auditoria interna a 
fazer um relatório bastante duro sobre esse contrato e seu processo 
licitatório.  

 
Aduziu que a auditoria interna apurou que cerca de 40% do 

contrato foi pago com supervisão e mobilização, sendo que nos 
primeiros trabalhos realizados pela construtora contratada foi 
efetivamente muito superior ao que foi pago em serviços, identificando 
mais essa anomalia.  

 
O conteúdo das planilhas, bem como dos memorias 

descritivos de preços unitários, era muito genérico e pouco preciso, 
ensejando uma série de questões, alvo das denúncias.  

 
O relatório elaborado pela auditoria interna foi um dos 

documentos utilizados pela comissão de apuração presidida pela 
testemunha Pedro Aramis. 

 
Aduziu que foi apurado que no período da licitação, vários 

representantes da Odebrecht estiveram na Petrobras e através do 
departamento de tecnologia da informação, conseguiram obter dados 
que comprovavam ligações telefônicas entre o apelante João Augusto e 
outros executivos da companhia, envolvidos no processo, próximas a 
datas dos eventos narrados na inicial acusatória.  

 
Esclareceu que o setor de tecnologia da informação enviou, a 

pedido da comissão de apuração, um documento com o dia e horário 
das ligações feitas entre os envolvidos. Com os registros das ligações 
pode a comissão de apuração fazer a correlação com os fatos como, por 
exemplo, a proximidade da assinatura do contrato.  

 
Foi constatado pela testemunha que alguns dos envolvidos 

ligaram para o apelante João Augusto em datas relativamente próximas 





 

 

 

 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

Primeira Câmara Criminal 

Apelação Criminal nº 0232574-02.2014.8.19.0001 

 

 

 

 

 

  
 

 
Secretaria da Primeira Câmara Criminal 

Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 101 – Lâmina IV 
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010 

Tel.: + 55 21 3133-5178 – E-mail: 01ccri@tjrj.jus.br –  
  67  

 

a algum evento marcante no referido processo, como os recorrentes 
Jorge Zelada e Sócrates. 

 
Segundo o declarante, todas as pessoas envolvidas no 

processo licitatório e de contratação foram convidadas a comparecer e 
foram ouvidas. Diante da prova colhida, foi apontada a responsabilidade 
administrativa de cada um.  

 
A testemunha afirmou que Teofanes era o gerente de SMS e 

fez um primeiro levantamento das demandas de passivo no exterior. De 
posse disso, planejou a contratação de duas consultorias: uma de 
escritório de projeto e outra internacional que tivesse condições de 
averiguar in loco se as necessidades apresentadas na consultoria 
anterior estavam sendo atendidas de forma adequada. Na narrativa da 
testemunha, Teofanes teria dito que o valor a ser dispendido para esses 
dois contratos, em tese de pequena monta, seria na casa de seis 
milhões, sem ter como precisar se eram em dólares ou reais.  

 
Continua dizendo que a sugestão de Teofanes, gerente da 

área de SMS, era a contratação de uma empresa no Brasil para fazer os 
projetos de segurança, meio ambiente e saúde da área internacional da 
Petrobras e outra companhia para verificar, no exterior, a execução dos 
projetos. Estando tudo de acordo, os recursos seriam liberados. 

 
De acordo com o depoimento da testemunha, Teófanes levou 

a questão ao diretor apelante Jorge Zelada, que discordando do 
entendimento do gerente da área, achou por bem que deveria ser feita 
uma contratação única, ou seja, uma única empresa para executar os 
dois serviços, sob o argumento de dar mais agilidade ao processo, 
diante dos riscos dos passivos no exterior.   

 
Ressaltou que não foi seguido o rito normal de trabalho da 

área internacional, qual seja, levar a questão aos comitês gestores de 
gerentes gerais e de gerentes executivos e depois ao diretor, pois no 
caso concreto, foi um grupo técnico que apresentou a matéria direto ao 
diretor, que avocou para si as responsabilidades e tomou decisões, sem 
o envolvimento dos integrantes dos comitês gestores. 

 
Expôs que o primeiro grupo técnico era composto por 

Teofanes e outras pessoas que não se recorda o nome.   
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Relatou que, antes do processo licitatório seguir o trâmite 
regular, foi constituída uma comissão especial de contratação, que se 
reuniu apenas uma única vez, sob a presidência do apelante Aluísio 
Teles, quando foi exposta a forma de contratação para remediar os 
problemas de SMS, ou seja,  centralizada, não havendo qualquer 
registro de que essa comissão tenha voltado a se reunir, nem tão pouco 
foi encontrado apontamento de relatório final e, segundo o apurado, 
esse trabalho ficou centralizado com os apelantes Aluísio Teles, Ulisses 
Sobral e Rodrigo Pinaud. 

 
No entanto, consoante as declarações da testemunha, os 

documentos que deveriam ter sido preparados pela comissão de 
licitação, como memorial descritivo, planilha de preços unitários, minuta 
de contrato, já chegaram prontos aos integrantes da comissão, 
anexados em um DIP-SIC. Toda essa documentação foi agregada ao 
DIP-SIC para que fosse iniciado o processo de licitação.  

 
 
No caso dos autos, esse DIP-SIC foi um documento essencial 

para que a diretoria decidisse se a contratação deveria ser feita ou não. 
Era um documento que descrevia e fundamentava a contratação ou a 
não contratação. Tudo devidamente especificado. 

 
O tal documento não foi aprovado da primeira vez que foi 

apresentado, houve uma resistência da diretoria. No entanto, uma 
semana depois, foi aprovado.   

 
A partir daí, o apelante Venâncio constituiu, na prática, a 

comissão de licitação, com a indicação dos seus membros, mas quem a 
formalizou foi o apelante Alexandre Penna. 

 
Essa comissão também teve uma formação atípica, porque as 

pessoas que a compunham não tinham experiência na área de SMS ou 
no valor de grande porte a ser contratado, mais de 800 milhões de 
dólares, segundo afirmação de Agostinho Gatto, coordenador da 
comissão ao revelar um grande desconforto em participar do referido 
certame, pois,  conforme já mencionado, além da complexidade do 
contrato - um trabalho a ser feito em dez países - seu departamento não 
possuía estrutura para o grande porte a ser licitado, cerca de nove mil 
itens, nem experiência na área de SMS, além do curto tempo para 
conclusão do certame, sendo que na prática, somente três pessoas 
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conduziram os trabalhos, os demais apenas assinavam os documentos 
e houve sugestão de sanção aos mesmos por firmarem os textos cujo 
conteúdo desconheciam.   

 
Segundo ele, esse tipo de licitação deveria ocorrer em seis 

meses ou mais, e não em vinte dias, prorrogados por mais dez. 
 
Das empresas convidadas, três apresentaram proposta: 

Odebrecht, Camargo Correia e Andrade Gutierrez, sendo que a primeira 
apresentou melhor preço, e como eram mais de oito mil itens a serem 
licitados, ficou impossível fazer um trabalho valor a valor na planilha de 
preços unitários e foi visto pelo quantum global, que ficou dentro da 
margem de aceitação da companhia, mas houve uma negociação para 
baixar o referido valor e auditoria também teceu comentários críticos 
acerca dessa negociação, por terem sido reduzidos preços em itens de 
pouca utilização e acréscimo naqueles de maior utilidade, sendo essa 
solução, na verdade, nociva para a Petrobras.   A partir desse momento, 
o processo licitatório seguiu seu trâmite com a consequente contratação 
da construtora Norberto Odebrecht. 

 
Afirmou que Ulisses Sobral era da Transpetro e, antes mesmo 

de ser transferido para a Petrobras, já tinha participado daquela primeira 
comissão especial de contratação, que só se reuniu uma vez e só 
depois foi removido oficialmente. 

 
O apelante Rodrigo Pinaud era contratado da Transpetro e, 

posteriormente, foi integrado ao grupo por conta de sua experiência em 
SMS naquela subsidiária da Petrobras.  

 
Como já afirmado pela testemunha, pelo que foi constatado na 

comissão de apuração, o DIP SIC do contrato de SMS foi elaborado por 
Aluísio Teles, com a supervisão de Venâncio e a participação de 
Sócrates, e que Agostinho Gatto teria ficado muito desconfortável em ter 
que coordenar a comissão de licitação de um contrato no valor de mais 
de oitocentos milhões de dólares, numa área sem estrutura para isso, 
com poucas pessoas e funcionários sem experiência, num escopo que 
envolveria nove países. O prazo também era uma reclamação de Gatto, 
já que uma licitação desse porte levaria, no mínimo, seis meses, de 
acordo com as declarações dos demais funcionários ouvidos no 
procedimento administrativo.   
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O relatório final da comissão de licitação concluiu pela 
contratação da Construtora Norberto Odebrecht, sendo que todo o 
processo licitatório foi feito em pouco mais de trinta dias, de acordo com 
o referido por Pedro Aramis. 

 
Narrou que, após a conclusão da comissão de licitação, foi 

feito um DIP SAC ao departamento jurídico, com a indicação da 
empresa vencedora, para avaliar a pertinência legal/jurídico do 
processo. Como não houve nenhum óbice jurídico/legal, foi 
encaminhado à diretoria.  Esse DIP SAC ficou por quatro vezes na pauta 
e só na quinta vez foi aprovado, com a ressalva de que as refinarias de 
Pasadena, Okinawa e Bahia Blanca só teriam suas obras 
implementadas com o aval da diretoria, o que não chegou a acontecer, 
sendo que em uma delas a obra se iniciou sem a autorização exigida. 

 
Informou que na conclusão da comissão de apuração foi feito 

um quadro apontando o que constava na reportagem da Revista Época 
e que foi apurado.  

 
Expôs que a auditoria sugeriu um conjunto de ações 

corretivas e, em função disso, houve um aditivo que reduziu os valores 
do contrato, taxas de mobilização e supervisão, passando de oitocentos 
para cerca de quatrocentos milhões de dólares. Apesar de ter havido 
uma redução do escopo, a mobilização e supervisão foram calculadas 
sobre o valor total do contrato, sendo que esse fato exigiu o ajuste. Os 
auditores estranharam o recebimento pela Odebrecht de trinta milhões 
para a mobilização do escritório no Rio de Janeiro e a cobrança de óleo 
diesel ao preço de mais de três reais, em 2010, pois os valores 
propostos para a realização dos serviços na Argentina eram muito 
superiores aos praticados por empresas locais.  

 
A comissão de apuração concluiu que apelante Jorge Zelada 

avocou para si a responsabilidade pelo processo licitatório e que deveria 
ter detectado todas as irregularidades apontadas pela auditoria.  

 
A responsabilidade do apelante Alexandre Penna ficou por 

conta da formalização dos documentos, apesar de não ter participado de 
nenhuma das reuniões de diretoria (apresentação do DIP SIC e DIP 
SAC).   
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Aluísio Teles foi apontado por Pedro Aramis como o grande 
processador e articulador de todo o contrato, com alguma supervisão de 
Venâncio e contatos com os apelantes Sócrates e Jorge Zelada.  

 
Pelo que apurou a testemunha, a participação do apelante 

Venâncio não se deu formalmente e foi colhida dos relatos das pessoas 
envolvidas, que apontaram sua atuação de forma extraoficial.  

 
O apelante Ulisses Sobral Calile participou na elaboração de 

PPU e memorial descritivo do DIP. 
 
No que se refere ao apelante Sócrates, a comissão identificou 

que em algumas situações em que os assuntos eram tratados 
diretamente com o diretor, sem a observância do normativo interno da 
Petrobras, ele era o intermediário dos interessados junto à diretoria. 

 
O apelante Rodrigo Pinaud também participou da elaboração 

de PPU e memorial descritivo, sendo parte integrante do pequeno grupo 
de três elementos que se dedicava mais profundamente a esses 
trabalhos, inclusive sendo contratado pela Petrobras para atuar nessa 
área de SMS. 

 
O recorrente João Augusto Resende Henriques não tinha 

vínculo com a Petrobras, mas boa parte das informações que ele deu na 
entrevista para a Revista Época corresponderam a fatos reais. 

 
Marco Antônio Duran prestou declarações na comissão e 

apontou alguns problemas que havia no processo de contratação e que 
antes da assinatura do contrato ele participou de algumas reuniões na 
Petrobras, mas não há como afirmar que essas reuniões diziam respeito 
ao contrato objeto do presente feito e que pode se comprovar a 
presença dele pelo sistema de controle de visitas da empresa, onde 
tudo fica registrado por alguns anos, sobre os visitados e visitantes. 

 
Na conclusão da comissão de apuração foi apontada 

aplicação de medidas disciplinares, o que não é comum nesses casos, 
mas com respaldo do departamento jurídico.  

 
Respondendo às perguntas da defesa, a testemunha não se 

recordou de ter convidado Luiz Fernando Pinaud para prestar 
declarações, ressaltando que não houve nenhum propósito da comissão 
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de excluir ou proteger alguém ou, ainda, evitar falar com qualquer 
envolvido. Que não houve pressão para ouvir ou deixar de ouvir 
ninguém.  

 
A testemunha esclareceu que a transferência de um 

empregado da Transpetro para a Petrobras não é uma coisa incomum.  
 
Afirmou que o contrato abrangia a prestação de serviços no 

caso de vazamento de hidrocarbonetos, mas o que lhe causou espanto 
foi a celeridade no processo, o fato da ordem de serviço ter sido feita 
com tamanha brevidade, ao ponto do apelante Venâncio mandar 
suspender todos os pagamentos referentes a esse processo, e, pelo que 
se lembra, Ulisses tinha sido designado como fiscal de contrato. 

 
O que se constatou na comissão de apuração foi que havia 

um paralelo entre um grupo de pessoas, ex-colegas de faculdade do 
apelante João Augusto e ele. Tais indivíduos exerciam cargos gerenciais 
importantes na estrutura da Petrobras, dentre eles, Amigo, Sócrates e 
Clóvis. Na denúncia da Revista Época há, inclusive, um relato de que 
Clóvis teria deixado a unidade na Argentina e de lá teria sido retirado por 
determinação de João Augusto, sendo que a data de transferência 
coincide com a reportagem. 

 
Como a testemunha é militar da reserva, lhe foi perguntado se 

acharia estranho que algum colega da época da caserna lhe 
telefonasse, e foi respondido que estranharia a ligação se elas 
estivessem correlacionadas com algum fato alvo de uma denúncia, 
como ocorreu nos autos. A comissão de apuração julgou digna de 
registro a coincidência entre o texto da reportagem, os fatos que 
estavam constatando e as datas das ligações. 

 
A defesa do apelante Aluísio perguntou se a testemunha se 

sentia capaz de analisar um contrato de engenharia, porque seu 
currículo não ostenta essa especialidade. Pedro Aramis descreveu, 
então, toda sua formação e graduação, além da vasta experiência 
profissional. Disse ser perfeitamente apto a ler e interpretar um relatório 
de auditoria, e enfatizou que muitos dos dados relatados pela comissão 
de apuração foram extraídos da auditoria.  

 
Consta do relatório da comissão de apuração que os serviços 

contratados diretamente no país estrangeiro seriam mais baratos do que 
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os firmados com a Odebrecht no Brasil e que o depoimento do Sr. 
Costa, que era o gerente na Argentina, foi no mesmo sentido, não 
sabendo dizer quais as razões foram usadas para Petrobras não fazer 
um contrato em cada país, mas um contrato só no Brasil.  

 
Disse que o apelante Aluísio foi ouvido na comissão de 

apuração, por telefone, pois estava afastado de suas atribuições na 
companhia por problemas de saúde. Mesmo assim, a testemunha teve a 
cautela de indagar se ele estava em condições de prestar declarações, 
tendo o apelante Aluísio respondido afirmativamente, e assim foi feito. 

 

 TEOFANES DE ALMEIDA ELIAS  
 
A testemunha declarou ter sido funcionário da Petrobras de 

fevereiro de 1978 até junho de 2014 e atuava como gerente de ambiente 
e saúde da área internacional, conhecendo os apelantes. 

 
Sobre a hierarquia da companhia, Teofanes afirmou que ele 

era subordinado ao gerente geral Venâncio, o qual se reportava ao 
gerente executivo Alexandre Penna, que, por sua vez, respondia ao 
diretor da área internacional Jorge Zelada.  

 
No que se refere ao apelante Aluísio Teles Ferreira Filho, 

acrescentou que ele era gerente geral de negócios internacionais em 
uma outra área da empresa. 

 
Disse que conheceu o apelante Ulisses Sobral Calile na 

atividade de segurança, meio ambiente e saúde e que ele foi cedido 
pela Transpetro e trabalhava com o recorrente Aluísio Teles Ferreira 
Filho. 

 
A testemunha declarou não conhecer o apelante João 

Augusto Rezende Henriques e Marco Antonio Duran. 
 
 Acerca dos fatos narrados na denúncia, disse que, ao 

assumir o cargo de gerente de segurança, meio ambiente e saúde, a 
primeira providência que tomou foi fazer um levantamento dos ativos da 
área internacional para saber o status e os riscos das operações nessa 
área. Foi, então, constituído um grupo de especialistas em segurança, 
meio ambiente e saúde, que era composto por Jaime de Seta Filho, 
Tânia e pelos também gerentes de SMS da Argentina, Chile e da 
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Petrobras América, além do técnico Luis Antônio Arroio, um 
representante da área de abastecimento e da área de AIP. 

 
Foi formado um grupo de trabalho, coordenado pela 

testemunha Teofanes para levantar os passivos de SMS composto por 
Rui Fonseca, Luiz Igrejas, Juan Martin D'Agostino, Jaime de Seta Filho.  
Esse grupo teria coordenado o levantamento feito pelas diversas 
empresas da área internacional sobre uma carteira de projetos, 
seguindo critérios anteriormente definidos 

 
O gerente executivo apelante Alexandre Penna Rodrigues 

mandou um documento a todas as empresas da área internacional para 
que apresentassem uma relação de projetos de SMS relacionados a 
passivos, integridade mecânica, contingência e gestão, classificados nos 
termos dos critérios estabelecidos no grupo de trabalho.  

 
A questão foi apresentada ao diretor apelante Jorge Luiz 

Zelada em reunião da qual participaram o gerente executivo Alexandre 
Penna e o Venâncio Pessoa, quando foi sugerida a contratação de duas 
empresas de consultorias: uma para a montagem de um escritório de 
projetos, de forma que da sede fosse possível controlar a execução dos 
projetos nas empresas, e outro mais técnico, com uma consultoria de 
abrangência internacional do tipo das que fazem trabalhos de due 
diligence, para acompanhamento técnico local dos projetos.  

 
Informou que os trabalhos do grupo duraram cerca de seis 

meses e durante esse período foram minutados memoriais descritivos 
do processo de contratação. Foram obtidos, do departamento jurídico, 
pareceres com as minutas de contrato a serem utilizadas, além do 
estabelecimento de uma relação de empresas preparadas para executar 
os serviços a serem contratados. 

 
A respeito do valor para essas contratações, foi estimado em 

cinco ou seis milhões, ficando em dúvida se seriam de dólares ou reais. 
 
Como não houve concordância acerca da utilização de 

recurso da PIB-BV (Holding da área internacional da Petrobras), para 
essas contratações, o grupo foi extinto. 

 
A testemunha negou ter sugerido a contratação centralizada 

para execução dos projetos, já que a melhor prática seria a contratação 
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local, em cada um dos países. A ideia era de centralizar somente a parte 
orçamentária, na  PIBV, e não de execução do projeto. Acrescentou que 
o diretor apelante Zelada não concordou com a proposta. 

 
Acrescentou que em 2010 foi criada outra comissão pelo 

INTER-CORP, coordenada pelo apelante Aluísio Teles Ferreira Filho, 
gerente geral da área internacional, e formada por representantes de 
cada uma das gerências executivas.  

 
Sobre o atuar desse novo grupo, aduziu que houve uma 

reunião de abertura na qual foram entregues os documentos elaborados 
pela comissão anterior, a especial de contratação, ao coordenador 
apelante Aluísio. A testemunha disse que não participou de qualquer 
etapa da montagem dos memoriais descritivos e PPU, o que foi feito 
somente pelo coordenador apelante Aluísio, sem a participação de 
nenhum dos membros da comissão da qual fazia parte. Disse, a 
testemunha, que o apelante Ulisses Sobral, mesmo não sendo membro 
da comissão, demandava informações à testemunha, não se recordando 
de ter assinado qualquer relatório como fruto do trabalho feito 
anteriormente. 

 
À época, recebeu informação de que o apelante Aluísio 

coordenaria a comissão em razão da participação no PEGASO, além da 
experiência que detinha em relação aos passivos de SMS como gerente 
executivo nessa mesma área da TRANSPETRO.  

 
A testemunha se sentiu muito incomodada com a nova 

abordagem dada ao assunto por parte de Aluíso Teles Ferreira Filho, 
pois não houve debate com os técnicos sobre a adoção da centralização 
da execução dos projetos, sobre possíveis vantagens e desvantagens, 
acreditando que a decisão partiu de Aluísio, e que teria sido discutida, 
possivelmente, em um nível superior ao da comissão.  

 
Disse, ainda, ao gerente geral apelante Venâncio e ao 

apelante Alexandre Penna que não tinha interesse nem condições, 
como gerente de SMS, de administrar um contrato daquele porte, por 
não ter experiência suficiente no tipo de atividade, não possuir equipe 
com qualificação ou número adequado de pessoas para o 
gerenciamento do que seria equivalente a um empreendimento de 
razoável porte da engenharia. Propôs que o Departamento de 
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Engenharia fosse o responsável pelo trabalho, por sua vocação e 
atribuições.  

 
Esclareceu, também, que não atuou no gerenciamento do 

contrato e que durante todo o tempo que trabalhou na Petrobras, só 
participou de uma comissão licitatória, que terminou por contratar a 
Odebrecht. Essa comissão foi coordenada por Agostinho Gatto, sendo a 
maior parte de seus membros da área de contratação.  

 
Sobre a comissão de licitação, declarou que teve bastante 

rigor na observância dos ritos e não se recorda de ter havido discussão 
acerca das empresas que participariam da licitação e nem sobre o 
memorial descritivo, a planilha de preços unitários e o instrumento 
contratual, os quais já chegaram definidos. Aduziu que os convites 
foram emitidos pela comissão.  

 
Ressaltou que as gerências inferiores sugerem, propõe 

determinada conduta, mas há uma questão de limite de competência 
para contratar, estabelecida pelo departamento jurídico. Tal 
competência se delimita pelo valor da contratação e a decisão do porte 
da apurada seria de atribuição da diretoria, e quando se cria uma 
comissão, o que prevalece é o conhecimento de seus membros sobre 
da matéria e não o cargo que ocupam, ou seja, pode o coordenador 
exercer um cargo inferior ao dos coordenados, como ocorreu na 
comissão de licitação da qual fez parte.   

 
Explicitou que já recebeu tudo pronto, inclusive a lista das 

empresas a serem convidadas, e não achou anormalidade nisso, diante 
da inexperiência na atuação em comissão de licitações.  

 
Sobre a comissão de licitação da qual integrou, afirmou ter 

participado da reunião de abertura das propostas, da assinatura da ata, 
do exame de alguns documentos e do relatório final, fazendo um juízo 
de valor somente nesse relatório terminal. Que o DIP (documento 
interno Petrobras) do apelante Alexandre Penna foi encaminhado para o 
diretor da área e voltou com a licitação já formatada, mas não pode 
afirmar que os critérios já estabelecidos tenham sido propostos 
exatamente naqueles termos pelo Alexandre Penna.  

 
A comissão coordenada pelo apelante Aluísio, gerente geral 

da área internacional, sugeriu a uma instância superior uma minuta da 
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contratação, mas poderia haver alteração do documento pelos agentes 
de mais alta hierarquia. O recorrente Alexandre Penna não interferiu 
nessa minuta primeira. 

 
Afirmou que conhecia o Alexandre Penna há mais de trinta 

anos, sem saber de nada que desabonasse sua conduta. 
 
Sobre o apelante Venâncio Pessoa Igrejas Filho, asseverou 

que o nome dele não integrou nenhuma dessas comissões. Ele era 
gerente direto da testemunha, a quem sempre se reportava. Para 
Teofanes, os nomes indicados para a comissão teriam passado pelo 
crivo de Venâncio. Certa vez, até discutiu com ele sobre o grupo 
integrante da aludida comissão e também por sua interferência em todo 
o trabalho feito por ele, Teofanes, diante do modo de agir, de atuar 
como gerente. 

 
Por fim, falou não ter entendido o motivo de ter sido 

promovida a mobilização integral no início do contrato, já que o 
entendimento era de que esta ocorreria proporcionalmente à demanda. 

 
A execução do contrato ficou bem distante da área da 

testemunha Teofanes, o que gerou um desconforto nas unidades no 
exterior, por um atuar diferente do que havia sido planejado inicialmente, 
no primeiro grupo de trabalho.  

 
Para reforçar, trazemos as declarações da testemunha 

Teofanes quando da comissão interna de apuração (anexo 02, doc. 01, 
fls. 84/87 : 

 
“Entre 2004 e 2008 foi gerente de SMS na PAI. Assumiu a gerência de 
SMS da área internacional em 2009. O Luiz Igrejas, seu antecessor, 
havia feito um levantamento de passivos de SMS nas empresas da 
América Latina. Desse trabalho surgiu a necessidade de fazer o mesmo 
levantamento em toda a área Internacional. Foi formado um grupo de 
trabalho para levantar os passivos de SMS composto por Rui Fonseca, 
Luiz Igrejas, Juan Martin D'Agostino, Jaime de Seta Filho (do SMES). 
Esse grupo coordenou o levantamento feito pelas diversas empresas 
da INTER de uma carteira de projetos, seguindo critérios definidos pelo 
próprio grupo. Esse grupo foi coordenado pelo declarante. Os projetos 
foram definidos por níveis de prioridades. O declarante estava 
subordinado ao Gerente Geral Venâncio. O Gerente Executivo da 
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INTER-CORP mandou um DIP para todas as empresas da área 
Internacional para que estas apresentassem uma relação de projetos 
de SMS relacionados a passivos, integridade mecânica, contingência e 
gestão de SMS, classificados nos termos dos critérios estabelecidos no 
grupo de trabalho. A iniciativa deste levantamento foi do declarante. O 
projeto PEGASO foi importante balizador para essa iniciativa de SMS 
na área Internacional. Houve a apresentação da questão ao Diretor 
Zelada, em reunião da qual participaram o Gerente Executivo 
Alexandre Pena e o Venâncio. Nessa reunião foram sugeridas duas 
contratações de empresas de consultorias: uma para a montagem de 
um escritório de projetos, de forma que da sede fosse possível 
controlar a execução dos projetos nas empresas; outro mais técnico, 
com uma consultoria de abrangência internacional do tipo das que 
fazem trabalhos de due diligence, para acompanhamento técnico local 
dos projetos. Em nenhum momento foi feita a sugestão de contratação 
de empresa para a execução centralizada dos projetos. O Diretor 
concordou com a proposta. A determinação às empresas no exterior 
foi para que não parassem o tratamento dos passivos de SMS e demais 
prioridades de SMS já identificadas. Foi constituída uma comissão pelo 
INTER-CORP, pelo Alexandre Pena, sob coordenação do declarante. Era 
composto por representantes da INTER-CORP e um de FINANÇAS. A 
comissão não pensou em nenhum momento em fazer a execução 
centralizada, já que o entendimento naquele momento era de que a 
melhor prática seria a contratação local, em cada um dos países. A 
idéia era a centralização orçamentária, na PIBV, e não de execução do 
projeto. A comissão durou cerca de seis meses. Foram minutados 
memoriais descritivos do processo de contratação, obtidos do Jurídico, 
pareceres com as minutas de contrato a serem utilizadas, além do 
estabelecimento de uma relação de empresas com know-how para os 
serviços a serem contratados. O valor estimado para esses contratados 
era da ordem de cinco ou seis milhões de reais ou dólares, não sabendo 
informar ao certo qual a moeda. O Zacarias não concordou com a idéia 
original de utilizar recursos da PIB-BV para estas contratações das 
consultorias (para o PM0 e o acompanhamento técnico dos projetos), 
o que resultou na extinção da Comissão por DIP do GE da 1NTER-CORP. 
Já em 2010 foi formada outra comissão pelo INTER-CORP, coordenada 
pelo Aluísio, GG da INTER-AL, e representantes de cada uma das 
gerências executivas. Houve uma reunião de abertura na qual foram 
entregues os documentos elaborados pela comissão anterior ao 
coordenador Aluísio. Não participou de qualquer etapa da montagem 
dos memoriais descritivos e PPU, o que foi feito somente pelo 
coordenador, sem a participação de nenhum dos membros da 
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comissão. Que Sobral, mesmo não sendo membro da comissão, 
demandava informações ao declarante. Não se recorda de ter assinado 
qualquer relatório como fruto dos trabalhos. Foi-lhe esclarecido que o 
Aluísio coordenaria a comissão em razão da participação no PEGASO, 
além da experiência que detinha em relação a passivos de SMS como 
gerente executivo de SMS da TRANSPETRO. Não houve debate com os 
técnicos sobre a adoção da centralização da execução dos projetos 
levantados pelas empresas da INTER em um único contrato na sede. O 
que incomodou o declarante em relação a essa nova abordagem, que 
pareceu ser decisão do coordenador Aluísio, possivelmente discutida 
em nível superior ao da Comissão e sem nenhum envolvimento do 
SMS, foi a falta de discussão quanto às possíveis vantagens e 
desvantagens associadas à essa mudança de viés, assim como a 
desconsideração ao tratamento proposto inicialmente pelo grupo de 
SMS. Informou tanto ao GG Venâncio quanto ao Alexandre Pena que 
não tinha interesse nem condições, como gerente de SMS, de gerenciar 
um contrato desse tamanho, não possuindo experiência suficiente 
nesse tipo de atividade nem equipe qualificada e suficiente para o 
gerenciamento do que seria equivalente a um empreendimento de 
razoável porte da Engenharia. Propôs que a Engenharia fosse a 
responsável pelo trabalho, por sua vocação e atribuições. Não 
participou do gerenciamento do contrato. Participou da comissão 
licitatória que terminou por contratar a Odebrecht. Essa comissão foi 
coordenada pelo Gatto, sendo a maior parte de seus membros da área 
de contratação. A comissão de licitação teve bastante rigor na 
observância dos ritos. Não se recorda de ter havido discussão acerca 
das empresas que participariam da licitação, tampouco sobre o 
memorial descritivo, a PPU e o instrumento contratual, os quais já 
chegaram definidos. Os convites foram emitidos pela comissão. Não 
entende o motivo de ter sido promovida a mobilização integral no 
início do contrato, já que o entendimento era de que a mobilização 
ocorreria proporcionalmente à demanda. A execução do contrato ficou 
bem distante da área de SMS da INTER-CORP, tendo gerado um 
desconforto nas unidades no exterior, já que diferente do que havia 
sido planejado inicialmente, no primeiro grupo de trabalho. Todo o 
processo de execução do contrato não foi conduzido pela área de SMS. 
Não conhece o João Augusto.” 

 

 ABÍLIO PAULO PINHEIRO RAMOS (DECLARAÇÕES 
EXTRAÍDAS DA COMISSÃO INTERNA DE 
APURAÇÃO) 
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Importantíssimo o depoimento do engenheiro de 
processamento da Petrobras, Abílio Paulo Pinheiro Ramos onde relata o 
envolvimento dos apelantes Jorge Luiz Zelada, Aluísio Teles Ferreira 
Filho, Ulisses Sobral Calile e João Augusto Rezende Henriques, 
incrementando o suporte probatório (Anexo 01, doc. 01, fls. 78/87). À 
colação: 

 
“Estava na Colômbia na época em que houve a determinação de 
levantamento de todas as questões existentes e potenciais de SMS e 
das empresas no exterior. O montante apurado foi da ordem de 30 
milhões de dólares. O contrato de SMS não foi assinado na Colômbia, 
em razão de muitos dos passivos serem compromissos legais e estarem 
em andamento ou equacionados, tendo sido possível a redução do 
passivo para 1.5 milhão de dólares. Não sabe dizer do contrato da 
Odebrecht após sua saída da Colômbia, mas posteriormente enviou 
documentação ao Coronel Arruda, informando que 
intempestivamente, em 15 de maio de 2012, foi enviado pela INTER-AL 
um contrato suplementar de SMS assinado pelo GG Aluísio Teles, 
pedindo também a assinatura do Contrato pela Petrobras Colômbia, o 
que não foi realizado em virtude da Petrobras Colômbia não ter 
passivos na ocasião que justificassem tal contrato. Recorda que após 
uma reunião de RAC da área Internacional, em encontro somente do 
diretor, dos gerentes executivos e dos gerentes gerais, o diretor disse 
que era para "usar e abusar" desse contrato com a Odebrecht. Relata a 
existência de contaminação com defensivos agrícolas na planta de 
Puente Aranda e que não foi aceita em sua gestão a posse definitiva 
desse ativo junto a Shell, a menos que a Shell assumisse a 
responsabilidade por qualquer passivo passado, presente ou futuro 
relativo a defensivos agrícolas, nessa ocasião não houve pressão para 
assinatura de contrato com a Odebrecht. No caso do passivo da 
Estação Mochuelo, onde houve a necessidade de evacuação de prédio 
contiguo a Estação, houve pressão do Aluísio para que fosse feita uma 
avaliação do problema pela Odebrecht, que viajou a Bogotá para 
avaliar o trabalho de remediação emergencial contratado e na ocasião 
a Odebrecht atestou que a tecnologia utilizada parecia adequada para 
o problema que era de extrema complexidade, declinando de assumir 
esse trabalho. Assumiu oficialmente a Direção Industrial da PESA na 
Argentina dia 1° de agosto de 2011. Com uma semana na Argentina 
houve uma explosão na casa de operadores. Entre agosto e dezembro 
aconteceram vários incidentes operacionais e ambientais. Foi chamado 
na sede para apresentar os problemas e o plano de ação. Tentaram 
caracterizar todos os problemas em Bahia Blanca como de SMS, com o 
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que o declarante não concorda. Fez um levantamento de todos os 
problemas que estariam dentro do escopo do contrato de SMS. Esses 
passivos somavam cerca de 32 milhões de dólares. Fez DIP com 
pareceres técnicos em janeiro de 2012, o qual foi enviado para a sede. 
Novamente foi chamado a comparecer na sede, desta feita pelo 
Aluísio, o qual questionou que os passivos levantados eram baixos para 
um ativo que tinha sido classificado previamente de grande porte, cuja 
mobilização e supervisão eram próximos dos passivos levantados, o 
que causaria constrangimentos para a aprovação do contrato de SMS 
com a Odebrecht pela Diretoria. Como o valor estava baixo, na 
consideração da Aluísio, informou que estava enviando a empresa 
Atnas para uma auditoria na Remaria. Essa empresa fez um 
levantamento de 72 milhões de dólares em passivos ambientais. Foram 
incluídos serviços que o declarante considera não serem propriamente 
de SMS e foram contestados formalmente pela equipe técnica da 
Direção Industrial. Esse embate com a sede durou muito tempo. Houve 
uma pressão muito grande do Aluísio e do Sobral. Aluísio disse em 
reunião que o declarante seria o responsável, inclusive criminalmente, 
caso acontecesse alguma coisa em Baía Blanca. Responderia, ainda, 
perante a presidência da Companhia. Quanto aos demais contratos de 
SMS assinados pela PESA para as demais Plantas Industriais, antes de 
assumir a Direção Industrial, a implementação do contrato foi muito 
baixa, pois poucas vezes se conseguiu chegar a um acordo de preço. A 
CNO, no dia a dia, fazia muita pressão em relação aos passivos 
ambientais. O preço que a Odebrecht apresentava era muito acima dos 
preços de mercado. No entendimento do declarante, mesmo já tendo 
sido pago o valor da mobilização, isso não significava que deveria a 
companhia concordar com qualquer valor que viesse a ser apresentado 
pela Odebrecht. Entre janeiro e junho houve muita pressão para a 
realização das obras. Havia um assédio moral, no entendimento do 
declarante. A venda da refinaria de San Lorenzo já havia acontecido 
quando o declarante chegou à Argentina. Nessa ocasião, Clóvis já 
havia saído de lá. A movimentação do declarante para a Argentina, 
não ocorreu como havia sido previsto, pois inclusive havia feito uma 
visita de reconhecimento em maio de 2011 e a efetivação da 
transferência não ocorria, perguntado ao GE da INTER-AL o porquê da 
demora, foi relatado que aparecera restrições ao seu nome e Amigo 
confidenciou que o nome do declarante era mal visto por João Augusto 
e disse que talvez fosse importante uma reunião com João Augusto, o 
que foi prontamente recusado. Posteriormente, foi informado que o 
problema havia sido superado e a transferência da Petrobras Colômbia 
para a Petrobras Argentina foi efetivada em 15 de julho de 2011.” 
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 MARIA DE FÁTIMA SALLES ABREU PASSOS 
(DECLARAÇÕES EXTRAÍDAS DA COMISSÃO 
INTERNA DE APURAÇÃO) 
 

De fundamental importância, ainda, trazer aos autos as 
palavras da analista de pesquisa operacional sênior Maria de Fátima 
Salles Abreu Passos, (fls. 66 e 94, doc. 88, anexo 02): 

 
“Trabalha na INTERNACIONAL desde 2005. Ficou durante um ano e 
meio como gerente de estratégia, sob a gerência do Castejon. Após, 
assumiu a função de Assistente do Castejon, estando, desde então, 
nessa função na INTER-CORP. O trabalho de assistente varia muito de 
acordo com o Gerente Executivo e o tipo de projeto. Não participou do 
projeto de SMS que redundou na contratação da Odebrecht. As 
gerências responsáveis eram a INTER-AL e a INTER-CORP. Os 
empregados que participavam desse projeto eram Aluísio e Venâncio. 
Alexandre raramente liberava no sistema DIP. A declarante não se 
inteirou sobre esse projeto. Normalmente, o Canellas era o assistente 
do diretor responsável pelas demandas da INTER-CORP. Recorda-se 
que o Sócrates era o contato na DINTER para esse projeto de SMS. Não 
houve uma formalização sobre a alteração de assistente responsável 
pelas questões atinentes a essa contratação. Venâncio e Aluísio/Ulisses 
eram os empregados que tratavam diretamente desse projeto. Não se 
recorda da minuta de um DIP relativo a projeto de uma gerência 
executiva ter sido elaborado por empregado de outra gerência. A 
comissão especial de contratação, com base nas pesquisas feitas pela 
declarante, não produziu nenhum resultado. Via de regra, se o DIP vier 
incompleto a declarante devolve ao responsável pela elaboração. Só 
em situações muito extraordinárias é que a declarante anexa 
documentos nos DIPs, principalmente quando o prazo não permite 
devolver o DIP a quem minutou o documento. Não se recorda se foi 
essa a situação em relação ao DIP que constituiu a comissão de 
licitação. A prática corrente na gerência executiva, em vista do volume 
de trabalho, era depositar confiança na preparação dos processos e 
documentos pelas gerências subordinadas, o que não impediria 
eventuais verificações quando julgado oportuno ou necessário. A 
declarante concorda que deveria ser atribuição do Venâncio, e não do 
Aluisio, conduzir esse projeto. Não sabe o motivo que levou a ser 
alterada a gestão do contrato da INTER-DN para a INTER-AL. O projeto 
de contratação sempre foi de responsabilidade do Aluisio e do 
Venâncio. Em geral, todos os projetos da INTER passam na comissão 
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de gerentes gerais, na comissão de gerentes executivos. Esse projeto 
de SMS não passou em nenhuma das duas.” 
 

 

 RONALDO MAIA BOTELHO (TESTEMUNHA DE 
DEFESA DOS APELANTES SÓCRATES E DE 
JORGE ZELADA)  

 
Em 2009 trabalhava no Estaleiro Mauá, na fiscalização de 

uma obra da Petrobras, denominada de “Projeto Mexilhão”. Em 2010 
passou a atuar diretamente na empresa petrolífera, como assistente do 
diretor apelante Jorge Luiz Zelada, juntamente com o recorrente 
Sócrates e com Canelas (esse último ainda é assistente da diretoria até 
hoje). Quando iniciou suas atividades, estava sendo feito um 
levantamento das empresas que a Petrobras havia adquirido, para ver 
se estavam dentro das especificações adotadas pela companhia.  

 
Afirmou que os três assistentes do apelante Jorge Luiz Zelada 

tinham as mesmas atribuições, mas o trabalho era dividido em três 
partes. A testemunha era responsável pela área da América Latina, o 
Canelas pela África e EUA e o apelante Sócrates por novos negócios e 
área técnica. O trabalho do trio compreendia, entre outras coisas, 
interagir com Ministério de Minas e Energia, com empresas do exterior, 
comitivas e delegações internacionais e nacionais e com a diretoria para 
apresentar as pautas de seu diretor e dos outros diretores.  

 
O apelante Sócrates fazia uma interlocução entre diversos 

setores e diretorias sim, porém, nos termos aventados acima. Seria mais 
correto dizer que interagia com as diretorias. 

 
Segundo a testemunha, quando o diretor se ausentava, um 

gerente executivo que o substituía e não um dos assistentes. Que essa 
substituição era feita também por DIP eletrônico (documento interno 
Petrobras), repisando que o assistente poderia fazer alguma observação 
ou sugestão ao substituto do diretor, sem nunca, porém, decidir no lugar 
dele ou fazer alguma alteração em documentos. 

 
O trabalho do assistente não avaliava o escopo em si da 

licitação, não fazia juízo de valor e sim da tramitação, da forma de 
apresentação e se todos os documentos estavam de acordo.  
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Indagado sobre o que faz um gerente de contrato, esclareceu 
que ele deve zelar pela perfeita execução as atividades constantes do 
contrato, dando andamento a ele. Em resumo, sua função é de fiscal do 
contrato e também realiza pagamento do que já foi executado.  

 
Aduziu que o gerente de contrato não precisa ser um gerente 

da empresa. Pode ser um administrador ou engenheiro, sendo que o 
declarante já realizou essa tarefa no Estaleiro Mauá.  

 
Sobre o projeto “PEGASO”, disse que foi de grande sucesso 

quando houve vazamento de petróleo na Baia de Guanabara e que, 
devido ao êxito, foi adotado como parâmetro de segurança pela 
Petrobras e houve uma licitação para adotar esse modelo também na 
área internacional da empresa. 

 
A respeito do processo licitatório, declarou que é rotina na 

empresa haver um procedimento prévio, onde se levantam as reais 
necessidades da execução de determinado serviço e quais empresas 
podem executá-lo. Acrescentou que são juntados vários documentos e 
esse procedimento é encaminhado a todos os diretores, com um pedido 
para iniciar a licitação.  

 
No caso dos autos, foi autorizada a licitação pelos diretores. 

Formou-se, então, uma comissão e ela foi executada, mas não teve 
acesso ao andamento e conclusão da referida comissão, pois tal 
atribuição pertencia a outra área. 

 
Após apresentação do relatório final da comissão de licitação, 

é feito um documento interno Petrobras – DIP, que é encaminhado à 
diretoria e para decisão, pois o diretor executivo só poderia aprovar 
licitação orçada no máximo de vinte e cinco milhões de reais.  

 
Na licitação referida nesse processo, o apelante Jorge Luiz 

Zelada não teria autonomia para, sozinho, autorizar a contração da 
Construtora Norberto Odebrecht.  

 
Sabe que desde de 2010 a empresa vem vendendo ativos do 

exterior e que não havia como alterar o valor da contratação, porquanto 
os documentos vão para a secretaria da Petrobras, que os autentica na 
parte de baixo e quando retornam, são verificados por meio eletrônico. 
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Isso impediria qualquer alteração por parte do apelante Jorge Luiz 
Zelada.  

 
Acerca do prosseguimento para segunda fase da licitação, 

qual seja, a contratação, acredita que não houve qualquer alteração da 
ata. Os documentos tramitam por meio eletrônico, o que impediria isso. 
Além do mais, os assistentes têm atribuição de conferir se houve 
modificação na aludida ata, não podendo garantir, porém, que outras 
pessoas que tiveram acesso ao documento, implementassem alguma 
mudança.  

 
Não soube dizer se o apelante Ulisses Sobral Calile era diretor 

de contrato e nem a quem ele se reportava e que tem uma ideia do valor 
apurado nesses autos, sendo cerca de oitocentos e vinte e oito milhões 
de dólares. Informou, porém, que um gerente de contrato efetua o 
pagamento à empresa contratada, mas sempre sob a fiscalização do 
fiscal do contrato, ou seja, pelo menos duas pessoas atuam, assinam 
para que o pagamento seja efetivado. Existem casos de necessidade de 
três ou quatro pessoas assinando para liberar a verba do contratado.  

 
Respondendo sobre a minuta do contrato, disse que ela é 

uma prévia, mas pode ser usada como documento definitivo firmado 
entre as partes, não sabendo dizer se outras pessoas têm que analisá-la 
e, no caso dos autos, se a minuta foi tomada como texto final do 
contrato. 

 
Por fim, declarou ser amigo dos apelantes Jorge Luiz Zelada, 

João Augusto Rezende Henriques e Sócrates José Fernandes Marques 
da Silva e que conhece o recorrente Aluísio da área internacional, mas é 
somente colega de trabalho. No que tange aos demais apelantes, não 
os conhece.  

 

 WILLIAM JONES (TESTEMUNHA DE DEFESA DE 
JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES)  

 
 
A testemunha afirmou conhecer o apelante João Augusto faz 

uns seis anos e que ele é engenheiro e não conhecer o apelante 
Sócrates. Aduziu que nunca trabalhou com o apelante João Augusto e 
nem tem relação com a empresa, mas supõe que ele não seria capaz de 
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usar algum círculo de amizades interno, dentro da Petrobras, para 
angariar negócios em seu favor. 

 
Asseverou que o apelante João Augusto nunca lhe disse que 

fazia lobby dentro da Petrobras e não imagina a origem das acusações 
que pesam contra ele. 

 

 JOSÉ CARLOS VILAR AMIGO (TESTEMUNHA DE 
DEFESA DE SÓCRATES JOSÉ FERNANDES 
MARQUES DA SILVA)  

 
A testemunha declarou que trabalhou na área internacional da 

Petrobras e que em 2009 era gerente executivo da empresa na América 
Latina e que, nessa mesma época, o apelante Sócrates também 
prestava seus serviços na área internacional, mas nunca trabalharam 
diretamente juntos. O diretor da área possuía três assistentes e 
Sócrates era um deles.  

 
Genericamente falando, o assistente subsidiava o diretor, 

filtrando as pautas e explicando a ele como os assuntos seriam 
apresentados e quais os pontos mais importantes, antecipando 
perguntas que o aludido diretor deveria fazer e esclarecendo, também, 
eventuais dúvidas técnicas de seu superior. As demais funções eram 
administrativas, tais como, gerar DIPs para o diretor assinar, escrever e 
responder cartas, filtrar reuniões e informações. É comum a 
comunicação do assistente com as áreas técnicas, mas não tem poder 
de decisão. Sua atribuição é administrativa. A execução, a decisão, 
cabe ao diretor. 

 
Afirmou que substituiu o apelante Jorge Luiz Zelada por um 

tempo, a pedido da presidente Graça Foster, e que nesse período 
recebeu muitas visitas, inclusive representantes do Congo, Líbano, 
embaixadores, acompanhando representantes de seus países, e até 
comitivas de políticos e que enquanto estava no lugar do apelante 
Zelada, pediu para os então assistentes que atendessem a 
representantes, diante de sua pesada agenda de compromissos. 

 
Sobre o contrato objeto da presente ação, esclareceu que 

quando a Petrobras compra empresas no exterior, existe um processo 
de avaliação da firma que vai ser adquirida e também de seu passivo. 
Isso sempre é feito e, diante do gasto futuro a ser despendido em razão 
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dos passivos ambientais, há um desconto no preço da compra.  Daí 
para frente, cabe a Petrobras resolver essas pendências. Acrescentou 
que, na área internacional, a companhia tinha passivos gravíssimos e 
logo que chegou para trabalhar na referida área, houve uma explosão 
numa empresa de gás no Uruguai, e que não visita a Argentina, por 
medo de ser preso, por conta de um acidente ambiental ocorrido na 
refinaria de Bahia Blanca e pela explosão da casa de controle, que 
matou um operador. Já na Bolívia e Colômbia também queriam 
incriminá-lo por causa de um vazamento que contaminou um bairro 
inteiro e por conta de um acidente de um funcionário com mercúrio. 

 
Acredita no caráter urgente e emergencial dos serviços em 

SMS licitados. Que houve uma auditoria sobre os fatos narrados na 
denúncia. Que quando substituiu o apelante Jorge Zelada procurou o 
gerente da área de auditoria para tentar entender o que estava se 
passando e tomar ciência do tamanho do problema. 

 
Sobre a comissão de apuração, prestou declarações por duas 

vezes, sentindo-se pressionado somente na segunda vez, quando, 
então, eram feitas perguntas em cima de perguntas, com pouco tempo 
entre elas para respostas, sendo que os depoimentos eram tomados por 
seis pessoas. Aduziu que na primeira vez, foi tudo tranquilo, mas na 
segunda entrevista os integrantes da comissão estavam estressados e o 
deixaram nervoso, sendo, até, ríspido com os componentes da 
averiguação, que assim o foram com ele, de igual forma. E, diante do 
clima, ainda no mesmo dia, fez uma declaração complementar, por 
escrito, de iniciativa própria. 

 
Disse que não participou da comissão de licitação. 
    
 

 FERNANDO JOSÉ CUNHA (TESTEMUNHA DE 
DEFESA DO APELANTE SÓCRATES JOSÉ 
FERNANDES MARQUES DA SILVA)  

 
A testemunha disse trabalhar na Petrobras à época dos fatos 

como gerente executivo de INTERAF. Que o apelante Sócrates atuava 
como assistente do diretor recorrente Jorge Zelada, e que havia mais 
dois assistentes. 
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Em apertada síntese, aduziu que o assistente auxilia o diretor 
em tarefas administrativas, em especial no que tange às pautas da 
diretoria e relacionamentos com gerentes gerais e executivos, não 
possuindo função decisória.  

 
Afirmou que havia, sim, uma demanda de caráter de urgente 

em segurança, meio ambiente e saúde, em especial em sua área de 
atuação, Europa, África, Estados Unidos e Ásia, principalmente na 
Refinaria de Pasadena e, no Japão, mas em menor escala. 

 
Houve reuniões com órgãos ambientais, no Texas, para que a 

Petrobras resolvesse a questão dos passivos ambientais, sob pena de 
multa e penalidades maiores a seus dirigentes. 

 
Ressaltou que nenhuma pauta é aprovada pela diretoria da 

companhia sem o respaldo de um parecer jurídico.  
 
Declarou que o jurídico é um setor a parte e a gerência deles 

não está ligada a outras áreas e sim diretamente à Presidência, sem se 
subordinar às demais diretorias, sendo comum questionamentos com as 
áreas de negócios, sobre as questões técnicas acerca do que se está 
fazendo, mas, ao final, via de regra, se entra em um consenso.  

 
Sobre o apelante Alexandre Penna, aduziu que seu convívio 

era somente profissional e como tal desconhece qualquer coisa que 
desabonasse sua conduta, sendo funcionário de altíssimo grau de 
profissionalismo e que sempre se portou de forma a defender os 
interesses da Petrobras.   

 
A testemunha declarou que não participou do processo 

licitatório que gerou o presente processo. 
 

 RENATO VOLTAIRE BARBOSA ARAÚJO 
(TESTEMUNHA DE DEFESA DO APELANTE JOÃO 
AUGUSTO RESENDE HENRIQUES)  

 
 Afirmou conhecer o apelante João Augusto desde o início de 

suas carreiras, como engenheiros, na cidade de Santos, Estado de São 
Paulo, e a amizade entre eles perdura até hoje, com alguns intervalos 
de encontros, quando João Augusto estava fora do Brasil, atuando pela 
Petrobras no exterior. Que que atualmente o convívio entre é social e 
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não mais profissional, pois o apelante se aposentou faz mais de dez 
anos. Que montou uma consultoria na área de energia após se afastar 
da companhia. 

   
Esclareceu que nunca teve ciência da atuação do apelante 

João Augusto em lobbys junto à Petrobras.  
 
Sobre o apelante Sócrates José, declarou que não o conhece. 
 

 GUILHERME OTTO DO NASCIMENTO KUHN 
(TESTEMUNHA DE DEFESA DE JOÃO AUGUSTO 
RESENDE HENRIQUES)  

 
Declarou conhecer o apelante João Augusto faz quinze anos 

e, nessa época, ele já não trabalhava mais na Petrobras e que não tinha 
ciência dos fatos narrados na denúncia.  

 
Sabe que atualmente o recorrente trabalha com projetos de 

engenharia de refinarias e petróleo e que nunca ouviu dizer da atuação 
dele em lobby de interesses privados com a administração pública e que 
ficou surpreso com a notícia veiculada na Revista Época acerca do 
envolvimento do recorrente nos fatos narrados na inicial acusatória. 

 
 Sobre a citada reportagem, declarou que o apelante João 

Augusto, à época dos fatos, disse que a revista teria incluindo frases 
que ele sequer teria dito, mas não soube dizer, ao certo, pois não possui 
qualquer vínculo com a Petrobras. Que desconhece o apelante Sócrates 
José. 

 

 FERNANDO HENRIQUE UNGARI BARRIOS 
(TESTEMUNHA DE DEFESA DE MARCO ANTONIO 
DURAN)  

 
Declarou que participou do processo de licitação junto à 

Petrobras, atuando na fase de propostas como responsável em 
consolidar as ofertas e trabalhava com Marco Duran desde o início do 
negócio, ainda na fase de desenvolvimento. Esclareceu que já integrava 
a equipe de Marco em momento anterior, quando trabalhou para a Vale 
do Rio Doce e na Patagônia, ambos na Argentina. 
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Aduziu que a equipe tinha entre quinze e vinte pessoas e que 
a carta convite da Petrobras já veio instruída com o PPU (planilha de 
preço unitário), o memorial descritivo e outros anexos que ampliavam as 
informações. Declarou que eram de novecentos a mil itens que faziam 
parte da planilha de preços unitários e para cada país existia uma 
planilha com os mesmos itens. A única coisa que mudava eram os 
serviços a serem prestados em cada lugar.  

 
Sobre o demonstrativo de formação de preço, acrescentou 

que dentro das informações da planilha de preços unitários existia um 
documento a ser preenchido pela empresa convidada e isso se 
transformava em uma planilha de análise de preços.  

 
O trabalho da testemunha era fazer uma consolidação das 

análises técnicas, para formar o pressuposto. 
 
O prazo para conclusão do processo licitatório era de vinte 

dias, inicialmente, porém foi prorrogado por mais quinze, não se 
recordando quem pediu a dilação. 

 
O memorial descritivo continha as informações necessárias 

para a composição da planilha de preços unitários. 
 
Participou também da execução da obra como responsável 

de execuções no Uruguai e quando foram autorizados a mobilizar, 
começaram a entrar em contato com o pessoal da Petrobras daquele 
país. 

A situação do passivo em SMS no Uruguai tinha dois focos 
principais preocupantes: um era a distribuição de gás e o outro a zona 
de serviços que tinha junções muito antigas e em péssimo estado de 
conservação. 

 
Havia risco grave na questão do passivo ambiental da 

Petrobras no Uruguai, em especial na distribuição de gás, com muitas 
perdas, instalações fora das normas e antigas e a situação era mais 
complexa do que a Odebrecht imaginava inicialmente. Apesar de terem 
feito uma visita na fase de propostas da licitação, não sabiam que o 
quadro era tão complicado, conforme se mostrou quando começaram a 
realizar efetivamente o serviço, havendo uma questão de emergência. 

 





 

 

 

 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

Primeira Câmara Criminal 

Apelação Criminal nº 0232574-02.2014.8.19.0001 

 

 

 

 

 

  
 

 
Secretaria da Primeira Câmara Criminal 

Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 101 – Lâmina IV 
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010 

Tel.: + 55 21 3133-5178 – E-mail: 01ccri@tjrj.jus.br –  
  91  

 

A execução de cada serviço era feita através de um plano de 
implantação, que continha um projeto do serviço a ser realizado, a forma 
como deveria ser executado, um prazo e um pressuposto. Este último 
era apresentado para a Petrobras, com os itens contidos na planilha de 
preços unitários (PPU).  

 
A Petrobras tinha a faculdade de aceitar ou não a execução 

desse serviço descrito no plano de implantação, mesmo depois da 
aprovação do contrato. 

 
No que se refere ao Aditivo cinco, a testemunha explicitou 

que ele gerou uma redução do alcance do serviço e ampliação do prazo. 
Foram eliminados países como, por exemplo, Bolívia, Equador, 
Colômbia, Chile e Japão. Acrescentou que os preços unitários se 
mantiveram, conforme o contrato.  

 
 Não tem conhecimento de nenhum dado acerca de acidentes 

ou danos na área de SMS no Uruguai e, na Argentina, soube de alguns 
problemas em refinarias, com mortes. 

 

 MARTIN PABLO MASINI (TESTEMUNHA DE 
DEFESA DE MARCO ANTÔNIO DURAN)  

 
A testemunha declarou trabalhar na Odebrecht desde 2007, 

como engenheiro de produção e agora presta seus serviços no Peru, 
mas participou da execução do contrato narrado na denúncia. 
Acrescentou que foi convidado por Marco Antônio Duran para trabalhar 
no Paraguai, em novembro de 2010 e só participou da execução. 

 
Quando chegou ao Paraguai para montar um escritório, não 

sabia o que deveria fazer por lá. Realizou contato com o pessoal da 
Petrobras naquele País e foi informado da necessidade de um 
diagnóstico dos 150 postos de gasolina da Shell, pois não tinham ideia 
do estado em que eles se encontravam.  

 
Verificou-se, então, que em cerca de 85% dos postos havia 

algum tipo de contaminação, alta ou média e que, em 50% dos casos 
havia contaminação alta, que atingia o lençol freático, além do solo. Isso 
era considerado grave, já que boa parte da população do país se utiliza 
de água de poço para seu abastecimento, implicando em risco para a 
saúde. 
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Mesmo após a assinatura do contrato, era preciso pedir 

autorização da Petrobras para realizar o serviço e, no caso, o primeiro 
foi o diagnóstico ambiental da rede e, com base nesses resultados, a 
companhia decidia onde intervir. Para cada projeto, era autorizado 
localmente, depois pelo Brasil e pela empresa de consultoria contratada 
pela estatal, que conferia se os projetos se enquadravam dentro do 
contratado.     

 
Segundo a testemunha, a Petrobras indicava quais trabalhos 

executar e, com base nessa recomendação, elaborava-se um plano com 
preço, custo e prazo. Esse plano era encaminho à companhia, para 
aprovação nessas três instâncias, sempre de acordo com a planilha de 
preços unitários e o memorial descrito, sendo que a Petrobras tinha a 
faculdade de não solicitar nenhum serviço. Afirmou que somente fazia 
um plano, com base nas indicações da companhia, e mesmo assim a 
empresa decidia se realizava ou não o serviço, e a Odebrecht poderia 
efetuar esses trabalhos com terceiros. 

 
No que se refere aos preços contratados, no momento da 

execução específica, disse que era possível negociar os valores em 
qualquer uma das três instâncias.   

 
Ressaltou que, no caso do Paraguai, a Petrobras contratou 

uma empresa local para acompanhar os serviços executados e que os 
representantes da Odebrecht do Paraguai emitiam uma nota fiscal do 
que fora efetivamente feito. Essa nota era encaminhada ao Brasil e paga 
trinta dias depois.    

 
O processo de autorização para execução dos serviços podia 

demorar entre 60 ou 90 dias, dependendo do caso, mas a emissão de 
notas fiscais e os pagamentos delas estavam dentro dos prazos 
contratuais. 

 
Acerca do aditivo cinco, dado o nível de contaminação dos 

postos comprados, houve muita ampliação dos serviços anteriormente 
contratados, com aumento dos valores totais. Os valores unitários não 
se alteraram. 
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Enquanto estava no Paraguai, tomou conhecimento de que 
na Argentina havia ocorrido um acidente fatal. No país em que 
trabalhava, ocorria muita contaminação da água por combustível.  

 

  DANIEL ALEGRIA DE MARCO (TESTEMUNHA DE 
DEFESA DE MARCO ANTÔNIO DURAN)  

 
Afirmou trabalhar na Odebrecht desde 2010, sendo 

responsável pela parte de administração contratual e conhece Marco 
desde então. Disse que fora admitido para atuar no contrato objeto da 
denúncia e em mais outras duas obras. Trabalhou diretamente na 
execução contrato de segurança, meio ambiente e saúde e não atuou 
na fase de propostas. 

 
Da necessidade de estabelecimento de um escritório no 

Brasil, disse que a Odebrecht o montou para a execução de contratos 
de SMS de uma carteira de clientes, que esses trabalhos seriam 
realizados nos países previstos nos contratos, porém, a gestão e 
relacionamento com cliente, além da autorização de serviços se davam 
de forma centralizada no Rio de Janeiro.  

 
Em 2012 passou a trabalhar nos EUA, sendo responsável 

pela operação do contrato de segurança, meio ambiente e saúde com a 
Petrobras naquele país. O único passivo em segurança e meio ambiente 
de lá era a Refinaria de Pasadena, muito antiga, num estado de 
conservação que demandava uma série de cuidados e uma carteira de 
projetos todos relacionados à parte de controle de emissões, segurança 
operacional, risco de desabamento e de incêndio, ou seja, várias 
questões a serem tratadas de modo emergencial.   

 
A testemunha acredita haver um entendimento equivocado do 

que seria um serviço em segurança, meio ambiente e saúde, pois há o 
prisma da remediação, como por exemplo, no caso de um vazamento e 
uma fase preliminar para evitar que esse problema ocorra e a obra para 
tal é de atribuição da área de SMS e visa prover um ativo operacional e 
não de construção e montagem.  

 
A Petrobras determinou uma carteira de serviços à Odebrecht 

e a primeira coisa a fazer era gerar um plano de implantação, que seria 
apresentado ao pessoal técnico da estatal (gerente operacional). 
Seguia, então, um processo interno dentro da refinaria e depois para o 
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fiscal do contrato nos EUA e para a Petrobras América, área de 
suprimento. Após negociado, o plano era enviado ao Brasil, visando a 
implantação da AS. O processo, em si, era demorado, cerca de 90 dias 
ou mais.  

 
Alguns projetos não foram aprovados pela Petrobras, devido a 

decisões internas do cliente. Segundo a testemunha, a companhia 
estaria livre até para contratar outra empresa para fazer o serviço 
anteriormente licitado em favor da Odebrecht.  

 
O relatório de medição também era aprovado nas mesmas 

etapas citadas anteriormente e, às vezes, alguns itens caiam em 
exigência e a Petrobras vinha a campo para verificar a execução. 

 
Até fevereiro de 2012, acompanhava os outros países do 

escritório do Rio de Janeiro e uma das funções era garantir critérios de 
execução iguais ao que rezava o contrário.   

 
Era previsto no contrato, ainda, a faculdade de solicitar 

serviços não licitados, até o limite contratado, sem obrigatoriedade de 
valor mínimo. 

 
No memorial descritivo havia indicativo de se ampliar ou 

reduzir a atuação nos países previstos no contrato. 
 
No aditivo cinco foi reduzido o valor global do contrato, 

considerando a necessidade do plano de desinvestimento e alguns 
países listados estariam fora da contratação. Não houve revisão de 
nenhum preço unitário da planilha ou mesmo do percentual cobrado 
sobre o total contratado.   

 
Segundo o relatório da comissão interna de apuração, alguns 

itens da planilha de preços unitários estariam com preços incompatíveis. 
Sobre isso, a testemunha declarou que cada empresa calcula os custos 
de uma forma e a Petrobras indicou, por exemplo, preço incompatível de 
óleo combustível e de construção civil, mas esses valores praticados 
pela Odebrecht não refletiram no quantum total do contrato.  

 

 MARCOS DINIZ BORGES DE SÁ (TESTEMUNHA DE 
DEFESA DE MARCO ANTÔNIO DURAN)  
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Declarou trabalhar na Odebrecht cerca de dez anos, como 
gerente administrativo financeiro e com Marco Duran desde 2010, época 
do contrato objeto da denúncia. 

 
Afirmou ter participado da equipe multidisciplinar que atuou no 

contrato de segurança, meio ambiente e saúde da Petrobras desde o 
recebimento do convite.   

 
A equipe, após receber o convite, e por já ter operação na 

maioria dos países referidos no contrato, tomou a iniciativa de visitar 
uma grande parte dos lugares envolvidos na contratação. 

 
De acordo com a testemunha, a planilha de preços unitários 

elenca os serviços, as quantidades preços unitários de cada serviço e 
preço total de cada item e era resultado do demonstrativo total de 
preços. O documento possuía entre 900 a 1000 itens, mas existia uma 
para o Brasil e outras mais para os países no exterior, onde seriam 
prestados os serviços.  

 
O que influenciava o preço para a mesma planilha em cada 

país era a legislação trabalhista, custo de mão de obra, logística, 
material e leis tributárias. Eram os mesmos itens, com condições 
distintas.   

 
O edital era composto da carta convite, modelo do contrato, 

memorial descritivo, com o detalhamento escopo, tipificação dos 
serviços, quantitativos e o demonstrativo de formação de preços. Este 
último era modelo utilizado pela Petrobras, onde se detalhava a 
composição de cada serviço e a planilha de preços unitários seria uma 
consequência desse demonstrativo.  

 
A proposta tinha um prazo curto e a Odebrecht pediu a 

prorrogação por 15 dias, por ser um trabalho bastante intenso.  
 
A intensidade do trabalho sofrera um impacto muito grande 

em função da determinação do convite de que o preenchimento da 
proposta precisava ser feito em folhas assinadas pela comissão de 
licitação. Essas folhas já vinham em planilhas, que deveriam ser 
datilografadas. A impressão não era possível, porquanto os itens já 
vinham preenchidos e foi necessária a contratação de seis datilógrafos, 





 

 

 

 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

Primeira Câmara Criminal 

Apelação Criminal nº 0232574-02.2014.8.19.0001 

 

 

 

 

 

  
 

 
Secretaria da Primeira Câmara Criminal 

Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 101 – Lâmina IV 
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010 

Tel.: + 55 21 3133-5178 – E-mail: 01ccri@tjrj.jus.br –  
  96  

 

aluguel das máquinas de escrever e contratação de um especialista em 
conserto do referido maquinário. 

 
De acordo com a testemunha, alguns equívocos ocorreram no 

preenchimento da TFP, por erro de digitação e de linhas, mas que não 
influenciaram no preço final contratado e o memorial descrito continha o 
material necessário para a planilha de preços unitários.  

 
Segundo a comissão interna de apuração, alguns serviços 

constantes do contrato de SMS seriam relativos à construção e 
montagem. A respeito dessa conclusão, disse que esses últimos 
propiciaram a prevenção de vazamentos e acidentes, dentre outras 
consequências graves. Os serviços de integridade seriam prerrogativas 
para a condição de segurança do trabalho e prevenção a danos e riscos 
ambientais. 

 
A testemunha também participou da execução do contrato. 

Disse que em cada projeto prioritário, era detalhado no plano de 
implementação e metodologia de execução.  

 
A Petrobras tinha resguardado em contrato o direito de não 

aprovar o plano e vez ou outra o exercia. 
 
  Participou da negociação do aditivo cinco, onde foi reduzido 

o valor sob a explicação de que a Petrobras iria diminuir os 
investimentos no exterior, colocando os passivos à venda, não sendo 
mais necessárias as obras e serviços anteriormente licitados. Foram 
excluídos quatro ou cinco países, mas sem redução de valor de item 
previsto na planilha de preços unitários ou percentual de mobilização. As 
condições originais do contrato não foram alteradas. Houve uma 
adequação do valor, em função da redução de escopo.  

 
Marco Antonio Duran, como diretor de contrato, coordenou e 

integrou as distintas áreas ligadas ao preço e durante a execução foi o 
principal gestor estratégico entre as áreas comerciais e contratuais e 
orientações técnicas quanto às atribuições de Construtora Norberto 
Odebrecht.  

 

 FLÁVIO BENTO DE FARIA (TESTEMUNHA DE 
DEFESA DE MARCO ANTÔNIO DURAN)  
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A testemunha trabalha como diretor superintendente da 
Odebrecht desde 1994, sendo chefe direto de Marco Antonio Duran. 

 
Informou que na ocasião em que a carta convite chegou ao 

escritório de São Paulo foi comunicado por telefone, pois atuava em 
Buenos Aires, no chamado escritório do “Cone Sul”, sendo ele quem 
determinou à Marco Duran que compusesse uma equipe multidisciplinar 
para realizar proposta, em razão do escopo e concentração grande de 
trabalho a ser realizado na Argentina.   

 
Desconhecia qualquer tratativa, anterior à carta convite, de 

Duran com a Petrobras.  
 
Quanto à proposta licitada ser feita por preço global, disse que 

é comum ocorrer licitação assim, quando o projeto não tem as 
quantidades bem definidas e nem exatidão do escopo a ser executado. 

 
A Petrobras tinha a faculdade de solicitar ou não a execução 

do trabalho, no todo ou em parte. 
 
Havia risco para os passivos de segurança, meio ambiente e 

saúde da Petrobras no exterior, com urgência de execução dos serviços. 
De uma maneira geral, todos os locais que foram visitados no exterior, 
tinham falhas de segurança e operacionais muito grandes. 

 
Em relação ao relatório da comissão de apuração da 

Petrobras que apontava irregularidades, dentre elas a contratação e 
montagem, a testemunha aduziu que a conclusão foi feita por quem não 
entendia de segurança, meio ambiente e saúde, já que as obras seriam 
necessárias para a prevenção de danos ambientais e a grande maioria 
delas visava corrigir problemas que poderiam causar prejuízos ao meio 
ambiente ou à segurança do trabalho. Existiam, além disso, trabalhos de 
remediação ambiental, tal como, descontaminação de solos e, pelo que 
sabe, nenhuma dessas obras licitadas tinha como objetivo o aumento de 
produção da Petrobras.  

 
Acerca do aditivo cinco, participou da negociação dele, sendo 

reduzido, basicamente, escopo, por conta do desinvestimento da 
companhia no exterior, que alienaria os bens anteriormente adquiridos. 
O valor do contrato foi reduzido de cerca de oitocentos e vinte e cinco 
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milhões de dólares para alguma coisa em torno de quatrocentos milhões 
de dólares.  

 
 

TÍTULO III– DOS INTERROGATÓRIOS 
 

 JORGE LUIZ ZELADA 
 
O apelante negou ter praticado os atos narrados na denúncia 

e afirmou ter sido diretor da área internacional da Petrobras de março de 
2008 até julho 2012. 

 
Declarou que o apelante Aluísio Teles era gerente geral da 

área corporativa internacional; Os apelantes Alexandre Penna 
Rodrigues e Venâncio Pessoa Igrejas Lopes Filho eram gerentes 
executivos da área corporativa internacional. Afirmou que Ulisses Sobral 
Calile era da área afeta à América Latina, um pouco distante dele na 
linha hierárquica. Já o apelante Rodrigo Zambrotti Pinaud era 
contratado, ou seja, não era de carreira, e atuava na mesma área de o 
apelante Ulisses. O recorrente Sócrates José Fernandes Marques da 
Silva atuava como assistente, diretamente em seu gabinete e, por fim, o 
apelante João Augusto Resende Henriques não era funcionário da 
Petrobras, e com ele mantinha um relacionamento pessoal e não 
profissional. A respeito de Marcos Duran, o conheceu na época em que 
foi designado como gerente do contrato de SMS, objeto do presente 
feito. 

 
Na época em que era diretor da Petrobras, o fluxo de 

aprovação de projeto era o seguinte: quando havia uma demanda, era 
formada uma comissão de licitação e seguia-se o procedimento da 
empresa, com todas as fases, procedimentos e pareceres. Dependendo 
do valor a ser contratado, os documentos eram encaminhados a quem 
tinha atribuição para apreciá-las. 

 
Negou ter havido modificação no fluxograma de aprovação do 

projeto de contratação em SMS narrado na denúncia e quanto aos 
comitês de gerentes gerais, declarou que não integram o processo 
formal de aprovação do projeto e foi ele quem os criou, como um 
suporte, um apoio à decisão.   
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Acerca da contratação em SMS, disse que a necessidade de 
levantamento de todos os passivos da Petrobras no exterior, um 
diagnóstico e a propostas para resolução dos problemas surgiu numa 
reunião de análises críticas.  

 
Os apelantes Venâncio Pessoa Igrejas Lopes Filho, Aluísio 

Teles Ferreira Filho e Alexandre Penna Rodrigues integravam o comitê 
de gerentes gerais. 

 
Negou ter formado uma comissão informal para o contrato de 

SMS, composta pelos apelantes Aluisio Teles Ferreira Filho, Ulisses 
Sobral Calile e Rodrigo Zambrotti Pinaud e aduziu que eles trabalharam 
no assunto como diversas outras pessoas dentro da companhia, para 
levantamento do passivo na área internacional.   

 
O recorrente Jorge Zelada esclareceu não ter conhecimento 

de quem elaborou o contrato com a Construtora Norberto Odebrecht, 
pois quando o assunto chegava até ele, já estava com todas as 
documentações formadas, de acordo com os modelos de contratos 
formais da empresa e com aprovação do departamento jurídico.  

 
No que se refere ao relatório da auditoria, explicitou que, após 

o levantamento detalhado feito, realmente ficou demonstrada a 
necessidade de se contratar os cerca de nove mil itens constante da 
planilha de preços unitários, apesar da não conformidade apontada no 
referido relatório.      

 
Informou que SMS é uma função (segurança, meio ambiente 

e saúde) e sua execução pode depender de construção e montagem, 
aplicados em serviços operacionais e não vê nenhuma irregularidade 
nisso. 

As empresas convidadas têm os seus valores de preços 
unitários em seus bancos de dados e quando a Petrobras optou por um 
contrato baseado em uma planilha de preços unitários, bastava que 
fossem preenchidos os valores. Por isso, entende que prazo para 
apresentação das propostas estava dentro do razoável. 

 
O apelante Jorge Zelada fez uma diferença, por exemplo, na 

contratação para construção de plataforma de petróleo, cujas empresas 
convidadas não vão ter os preços prontos de imediato, em seus bancos 
de dados, mas no caso de SMS, as participantes do certame já 
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possuem esses preços previamente. Discorreu sobre a falta de 
conhecimento dos auditores acerca dessas peculiaridades.  

 
Afirmou que não existia necessidade de as empresas 

convidadas a participar da licitação fossem especializadas em 
segurança, meio ambiente e saúde, não enxergando qualquer 
irregularidade nisso.  

 
Não soube dizer quais foram os 3.856 constantes da planilha 

de preços unitários e que figuravam na lista sem fundamentação 
técnica. 

 
Em relação à inclusão de reparos provisórios emergências 

não condizentes com a natureza e propósito da contração, conforme 
apontado pela auditoria, verbalizou que o relatório teria que ser mais 
específico e que não tem condições de avaliar tal assertiva.  

 
A respeito das ações corretivas indicadas no relatório da 

auditoria e a consequente redução do valor contrato, aduziu que grande 
parte da diminuição do quantum se deu pela não execução de serviços.  

 
Expressou que sempre tiveram expectativa de que o gasto 

final do contrato fosse menor do que o inicialmente previsto, porque, 
paralelamente ao saneamento em SMS nas unidades do exterior, 
discutia-se a possibilidade de desinvestimento. Então, caso alguma 
unidade fosse vendida, os serviços não seriam feitos pela Petrobras. 
Outro aspecto, seria a necessidade de realizar algum reparo de 
emergência, que teria que ser efetuado por alguma empresa local. Em 
sendo assim, esse item não seria executado pela construtora 
contratada. Por isso é que a contratação não se deu por preço global, 
como é de costume e, sim, por preços unitários, o que pode causar 
alguma estranheza em certos setores da companhia.  

 
Quanto à comissão especial de contratação, presidida pelo 

apelante Aluísio Teles Ferreira Filho, alegou não se lembrar se ao grupo 
foi dado esse nome, mas acrescentou que desde a reunião de análises 
críticas vários funcionários formaram grupos de trabalho para 
compilação dos diagnósticos e composições de soluções, não sabendo 
dizer quantos foram e nem quem foram seus integrantes, pois esse 
assunto estaria ligado às gerências a ele subordinadas e o 
acompanhamento que fazia era através dos gerentes executivos. 
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Na posição de diretor, afirmou que não participava do 

acompanhamento dos trabalhos da comissão de licitação e recebeu o 
resultado desta, após o assunto ter sido estudado por sua assessoria. 
Disse que também analisou a matéria, para encaminhá-la 
posteriormente à diretoria executiva. 

 
A contratação se deu de forma centralizada, pois na reunião 

de análise crítica foi constatado um enorme passivo ambiental nas 
unidades da Petrobras no exterior, inclusive em aquisições antigas e 
como anteriormente os serviços de segurança, meio ambiente e saúde 
se deram de forma descentralizada e nunca funcionava, resolveu-se, 
então, unificar a contratação, nos moldes do projeto “PEGASO”, que 
havia sido muito exitoso no Brasil. No exterior, porém, nada tinha sido 
feito e, em razão da internacionalização da companhia, decidiu-se 
implantar um projeto naquele modelo de sucesso, que tinha virado 
referência.  

 
De acordo com as declarações do apelante Jorge Luiz Zelada, 

a contratação de forma unificada já teria previsão de preços e execução 
de todos os serviços necessários e o custo final seria menor do que a 
admissão de duas empresas diferentes para atuar em SMS ou contratar 
individualmente, localmente cada um desses serviços. 

 
Respondendo às perguntas da defesa, disse que as empresas 

da Petrobras no exterior não possuíam orçamento suficiente para 
realizar localmente os serviços de SMS, diante da limitação 
orçamentária.  

 
Sobre o nome Luiz Fernando Melgaço Pinaud, esclareceu não 

se recordar. 
 
Acrescentou que, após a licitação, o projeto foi apresentado à 

diretoria, que tomou ciência da magnitude dos serviços e do preço, na 
casa dos oitocentos milhões de dólares. Os diretores teriam feito vários 
questionamentos e solicitado inúmeros pareceres, tendo o assunto 
permanecido na pauta por várias semanas.  

 
Na última reunião da diretoria para tratar desse assunto, o 

projeto foi aprovado, com uma ressalva proposta pelo próprio 
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interrogando, de que serviços específicos em refinarias do exterior 
teriam que voltar para aquele órgão aprovar.  

 
A sugestão foi dada e acolhida, pois a Petrobras estava 

implementando um sistema de desinvestimento em refinarias no 
exterior, como, por exemplo a venda de uma delas na Argentina e outra 
no Japão.   

 
Por fim, aduziu que essa ressalva foi deduzida no valor total 

do contrato. 
 

 ALUISIO TELES FERREIRA FILHO 
 

Sobre quando começou a exercer a função de gerente geral 
da área internacional da Petrobras na América Latina, não soube ao 
certo se no ano de 2009 ou 2011.  

 
Disse que tinha entregue seu cargo na Transpetro, onde era 

gerente executivo e a política da empresa era deixar o funcionário 
afastado recebendo os vencimentos inerentes ao cargo anteriormente 
ocupado, até que fosse realocado. Posteriormente foi nomeado gerente 
geral da área internacional da Petrobras. Entrevistou-se com Sr. Freitas 
e foi aceito. Num primeiro momento, negou ter sido indicado pelo 
apelante Jorge Luiz Zelada e, em seguida, disse não se recordar se foi 
ele quem o indicou para o cargo. 

 
Afirmou que não conduziu a apresentação do plano de ação e 

certificação em saúde, meio ambiente e segurança junto à diretoria, 
tendo apenas participado de algumas reuniões onde se discutia o 
aludido plano, para dar sustentação técnica e suporte a alguma eventual 
pergunta, considerando seu currículo com vasta experiência na área. 

 
Integrou a comissão especial de contratação, pois já havia 

participado de um grupo que implantou o exitoso projeto PEGASO, na 
área de segurança, meio ambiente e saúde. 

 
Em relação à minuta do contrato da licitação, disse que 

seguia o modelo padrão da Petrobras, com parecer aprovado pelo 
departamento jurídico e planilha de preços, mas “sem preços”, que 
procurava englobar os possíveis trabalhos a serem realizados, diante do 
grande passivo ambiental da companhia no exterior e que após instruir o 





 

 

 

 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

Primeira Câmara Criminal 

Apelação Criminal nº 0232574-02.2014.8.19.0001 

 

 

 

 

 

  
 

 
Secretaria da Primeira Câmara Criminal 

Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 101 – Lâmina IV 
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010 

Tel.: + 55 21 3133-5178 – E-mail: 01ccri@tjrj.jus.br –  
  103  

 

procedimento, se afastou da comissão e não sabe se a documentação 
que a testemunha Teófanes se referiu fora anexada por ele, pois não 
teve nenhuma outra participação em nenhuma fase da contratação. 
Declarou que fora indicado pelo Sr. Amigo. 

 
Sobre o apelante Ulisses Sobral Calile, declarou não se 

recordar se ele realmente participou dessa comissão, mas em caso 
positivo, de certo, fora a seu convite, diante, também de sua vasta 
experiência.  

 
No que se refere a sua participação na comissão, negou se 

reportar ao recorrente Jorge Luiz Zelada e afirmou se dirigir a seu 
superior imediato, Sr. Amigo. 

 
Quanto ao memorial descritivo, planilha de preços unitários e 

minuta contratual, negou que o apelante Venâncio Igrejas tenha 
participado na elaboração dessas peças. Disse que várias pessoas que 
ele conhecia contribuíram na compilação dos documentos, entre elas os 
apelantes Rodrigo Zambrotti Pinaud e Ulisses Sobral Calile, já que todos 
haviam integrado o projeto PEGASO, sem saber dizer se o contrato 
aprovado de execução de serviços em SMS, constante da denúncia, foi 
com base na documentação que produziu.  

 
A respeito de eventuais visitas que possa ter recebido de 

Marco Antônio Duran, acrescentou que existia um memorando 
Petrobras para o Peru, coordenado por Eduardo Pinto e recebia muitas 
visitas da Odebrecht, para grupos de trabalho, mas não se recorda 
especificamente de Duran e caso ele tenha ido, o fez na qualidade de 
integrante dos referidos grupos de trabalho, sem, nunca, contudo, tê-lo 
atendido diretamente ou ter recebido qualquer pedido para encontrá-lo 
diretamente. 

 
Ressaltou que é comum os diretores da Petrobras receberem 

visitas dos contratados cadastrados. 
 
Aduziu que, posteriormente, foi indicado como gerente do 

contrato. 
 
Em relação à planilha de preços unitários, explicitou que ela 

tinha pouco mais de 900 itens e que a auditoria fez uma minuta, mandou 
para ele, que respondeu, apesar de já ser o terceiro gerente do contrato 
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e que recebeu novamente a minuta, como se não tivesse respondido à 
primeira. Ato contínuo, respondeu e recebeu a terceira minuta. Nesse 
momento, resolveu ir pessoalmente e esclarecer as dúvidas dos 
auditores e pode verificar que eles não possuíam experiência no 
assunto.  

 
No que se refere aos itens constantes da planilha de preços 

unitários e que eventualmente não iriam ser usados em determinada 
obra, eles constavam do documento somente para, se fosse o caso de 
utilizá-los, não ser necessário fazer aditivos aos contratos. Tal atitude 
visava preservar o preço inicial do serviço.  

 
Sobre o prazo, achou razoável vinte dias, que depois foi 

prorrogado por mais quinze. 
 
Quanto aos serviços atinentes à SMS, trabalhava-se antes, 

evitando que ocorresse algum dano e, depois, no foco do problema. 
Para isso, às vezes, eram necessárias algumas obras de construção e 
montagem, para segurança operacional, meio ambiente e saúde. Negou 
haver inclusão de reparos provisórios e de emergência não condizentes 
com a natureza da proposta.  

 
Acerca da inclusão de três mil, oitocentos e cinquenta e seis 

itens de serviços sem fundamentação técnica, não soube dizer. Alegou 
desconhecer essa informação.  

 
Afirmou ter sido feito um levantamento inicial em 2009, onde 

era prevista a contratação de duas empresas para a realização das 
obras e serviços em SMS do passivo da Petrobras no exterior, com 
cerca de 70% de obras emergenciais, mas visando dar celeridade e 
manter o padrão do projeto PEGASO, decidiu-se por fazer a contratação 
centralizada, mas não soube dizer quem tomou a decisão. 

 
Um grupo técnico anterior avaliou o passivo e o apelante já 

recebeu um pacote dos serviços a serem feitos. 
 
Declarou não ter participado da comissão de licitação, mas 

atuou como terceiro ou quarto gerente de contrato, por cerca de um ano, 
em 2011. 
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Aduziu ter trabalhado com o apelante Rodrigo Zambrotti 
Pinaud, que era contratado da Petrobras e, como não era funcionário de 
carreira, apesar de sua excelente formação profissional, não lhe era 
dado todo um serviço inteiro para fazer. Apenas recebia partes de 
determinadas tarefas.  

 
Sobre a participação de Rodrigo Zambrotti Pinaud na 

comissão de contratação, não se recordou, porém, se a integrou, foi 
como secretário, para fazer a ata, por ser muito comum levar um 
contratado de um escalão menor para esses serviços.    

 
Afirmou que o apelante Ulisses Sobral Calile tinha experiência 

na área de SMS e que apenas sugeriu seu nome, que foi acolhido para 
atuar naquele contrato, sem saber por quem. 

 
Acrescentou que, na época da comissão interna de apuração, 

estava de licença médica e sob tratamento com remédios controlados, 
porém, mesmo assim, não pôs objeção em prestar suas declarações, 
por telefone, para a aludida comissão, ficando acordado que o texto final 
lhe seria enviado por e-mail para comentários e/ou correções. Ocorre 
que, tempos depois, soube da conclusão dos trabalhos do grupo interno 
de apuração, sem que, ao menos, pudesse ler o que constou na 
redução a termo de suas palavras e esse documento está no relatório, 
sem assinatura e totalmente diferente do que realmente falou. 

 
Alegou que conhecia bem todos os outros apelantes, exceto 

João Augusto, que era apenas seu conhecido e que só foi apresentado 
a Marco Duran quando se tornou gerente desse contrato que ora se 
apura, passando a ter contato direto com ele. 

 
Disse que passou toda a documentação do contrato para o 

recorrente Venâncio e que a planilha de preços unitários possuía 
novecentos itens e era aplicada para nove países.  

 
Na minuta técnica que ajudou a elaborar, não havia preço e 

não sabe quem apôs valores em cada item, mas acha que foi a 
comissão de licitação.  

 
Informou que fora convidado para ajudar a elaborar essa 

minuta técnica diante de sua vasta experiência profissional na área, 
onde, inclusive, ganhou um prêmio internacional. 





 

 

 

 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

Primeira Câmara Criminal 

Apelação Criminal nº 0232574-02.2014.8.19.0001 

 

 

 

 

 

  
 

 
Secretaria da Primeira Câmara Criminal 

Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 101 – Lâmina IV 
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010 

Tel.: + 55 21 3133-5178 – E-mail: 01ccri@tjrj.jus.br –  
  106  

 

 
Em última instância, a diretoria, que era chefiada pela 

presidente da Petrobras e formada por cerca de nove diretores, aprovou 
unanimemente a contratação e a apresentação cabia ao diretor da área 
e o assunto era debatido exaustivamente, não cabendo falar em 
aprovação sem conhecimento do que continha no contrato ou sobre sua 
natureza.  

 

 ALEXANDRE PENNA RODRIGUES 
 
Sobre a contratação da Construtora Norberto Odebrecht para 

a execução do contrato constante da denúncia, declarou que participou 
como um dos gerentes executivos da área internacional (setor 
corporativo), tendo integrado o comitê executivo.  

 
Quando a testemunha Teófanes chegou em seu 

departamento, fez um levantamento sobre as situações de perigo na 
compra dos ativos, pois os reparos não tinham sido feitos. Foi enviada 
correspondência aos representantes da Petrobras em cada país e a 
conclusão do estudo foi levada ao diretor apelante Jorge Zelada.  

 
Muita coisa foi levantada, inclusive o risco de acidentes sérios 

e na reunião semestral de análise crítica dos diretores das empresas no 
exterior foi indagado o motivo pela qual os problemas não tinham sido 
sanados e a resposta foi a falta de orçamento. 

 
Afirmou que decidiram reembolsar os valores necessários 

para solucionar as pendências levantadas, colocando o dinheiro numa 
das empresas da Holding no exterior, com a contratação local, em cada 
país, pelas respectivas empresas. Durante o segundo semestre de 
2009, discutiu-se a questão nesses termos e não foi possível fazer 
dessa forma, por imposição da diretoria financeira, que alegava 
questões tributárias. Nesse momento, o diretor apelante Jorge Zelada 
decidiu que de qualquer forma os serviços deveriam ser feitos, através 
de um contrato unificado, visando eliminar problemas sérios e que 
pendiam por solução já fazia muito tempo.  

 
Disse que o apelante Jorge Zelada também pediu para que 

fosse constituída uma comissão, por pessoas conhecidas dele, para dar 
solução ao problema. Ficou bem claro desde o começo que a área do 
apelante não tinha competência e nem estrutura para tocar uma 
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contratação desse tipo, mas o Jorge Luiz tinha experiência no projeto 
PEGASO e conhecia gente que também tinha know how na matéria, 
como o recorrente Aluisio, que era de área diferente e também trouxe 
outras pessoas de sua confiança, como o Ulisses Sobral Calile, também 
com experiência no PEGASO. 

 
No início de 2010 foi constituída a comissão para iniciar a 

contratação, através de DIP, instruído com documentos, que ficou a 
cargo de sua diretoria somente no âmbito formal, pois não tinha 
estrutura e nem atribuição para isso, porém, pessoas de outras áreas 
tinham sido alocadas ali para o prosseguimento do trabalho. 

 
O apelante Alexandre Penna relatou que recebera o processo 

por parte do apelante Jorge Zelada e a ele foi devolvido após a 
conclusão do trabalho, que, então, encaminhou tudo à diretoria, que 
discutiu mais de uma vez acerca do assunto, sendo aprovada a 
contratação.  

 
O apelante Alexandre Penna confirmou que o também 

recorrente Venâncio era um gerente geral a ele subordinado. 
 
De acordo com o apelante Alexandre, o comitê de gerente 

gerais nem seria apropriado, por estar ligado à diretoria, pois era uma 
comissão que se reunia apenas uma vez por semana, por ser de 
hierarquia inferior e tratado informalmente.  

  
O apelante Venâncio Pessoa Igrejas Lopes Filho, segundo o 

apelante, era um advogado com profundo conhecimento em contratos, 
já tendo sido, inclusive, assistente jurídico no setor de engenharia da 
companhia, na contratação de plataformas e refinarias, durante muitos 
anos. Depois atuou na mesma função na Petrobras distribuidora e 
começou a trabalhar como assistente do diretor Jorge Zelada, que nele 
confiava muito, para a segunda etapa, que seria a contratação 
propriamente dita.  

   
Segundo o recorrente, ele não trabalhou com o contratado 

apelante Rodrigo Zambrotti Pinaud, oriundo da Transpetro. Tal pessoa 
atuava diretamente com Aluísio Teles Ferreira Filho. Já Sócrates, era 
seu conhecido de muitos anos e atuava como assessor do diretor 
Zelada.  Sobre o recorrente João Augusto Rezende Henriques, 
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esclareceu que se conheceram no início de sua carreira, na década de 
1980. Quanto à Marco Antônio Duran o conhecia só de vista.  

 
Acerca da comissão de licitação, informou que, na prática, 

quem indicou os seus integrantes foi o apelante Venâncio, limitando-se, 
apenas a assinar o DIP, que já veio com os nomes de Gatto, Teófanes, 
Pedro Lobo, Sobral e Matheus, pessoas da INTER CORP, da área 
técnica, com alguma experiência, não se dando conta de que o próprio 
recorrente Venâncio poderia ter assinado o documento interno 
Petrobras. 

 
Repisou que a INTER CORP não tinha essa atribuição de 

fazer contratação, já que a companhia possuía uma área própria para 
isso.  

 
Não acompanhou a fase licitatória e nem participou da etapa 

de execução, já que, repita-se, o contrato foi transferido para outro 
órgão. 

 
O apelante Alexandre alegou conhecer Luiz Fernando 

Melgaço Pinaud e negou que ele fosse gerente geral. Ele seria só 
gerente da área internacional. 

 
Sobre os DIPs recebidos por sua gerência executiva, 

atinentes ao contrato constante na denúncia, o apelante Alexandre 
afirmou que nunca viu nenhuma irregularidade.  

 
No que diz respeito ao fato de ter usurpado a competência na 

constituição da comissão de licitação, entende que não fez isso, por não 
haver qualquer previsão, em nenhum lugar, de que Venâncio deveria 
constituir o grupo e isso não foi uma ilegalidade. 

 
Afirmou que não cuidou diretamente das questões de 

segurança, meio ambiente e saúde da Petrobras no exterior e que o 
fluxo de aprovação dos negócios não foi descumprido, porquanto as 
comissões (tratadas como comitês) tinham como objetivo proteger o 
diretor dos projetos de investimento, já que uma discussão prévia havia 
sido implementada.  

 
Acrescentou nunca ter trabalhado em nenhuma comissão de 

licitação ou ter sido gerente de qualquer contrato. Atuava, desde sua 
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admissão através de concurso público, na área mais técnica, voltada 
aos projetos e que, nos trinta e oito anos de trabalho, nunca recebeu 
nenhuma punição ou respondeu a processos administrativos. 

 

 VENÂNCIO PESSOA IGREJAS LOPES FILHO 
 
O apelante entrou na Petrobras em 1977 e trabalhou como 

advogado concursado somente em parte de sua carreira dentro da 
companhia e no processo licitatório objeto do presente feito, atuou como 
autoridade superior. 

 
Afirmou que a comissão de licitação foi constituída pelo DIP, 

através do gerente corporativo apelante Alexandre Penna Rodrigues, 
mas quem fez a indicação de seus membros fora ele mesmo. Que as 
pessoas indicadas possuíam bastante experiência na área e dominavam 
o conhecimento da matéria (Téofanis, Levi Rodrigues, Pedro Paulo 
Lobo, Ulisses Sobral Calile e Matheus).  

 
Sobre a elaboração do relatório final da comissão de licitação, 

disse ser ato exclusivo de seu coordenador, que se utiliza de um modelo 
interno da Petrobras e depois o submete a aprovação dos demais 
integrantes do grupo e estando todos de acordo, assinam e 
encaminham ao superior. O jurídico é consultado acerca da legalidade e 
conformidade do processo. 

 
No caso concreto, recebeu o relatório, instruído com o 

parecer do jurídico, de que todas as normas haviam sido seguidas, 
sendo a minuta do contrato a padrão, declarando que poderia ser o 
documento assinado com a vencedora da licitação. 

    
Recebido o relatório, a autoridade superior, no caso ele, 

encaminhava para a autoridade competente, que poderia aprovar, 
reprovar ou requerer diligências. A ordem era apresentar ao gerente, 
depois ao diretor e, por fim, à diretoria, mas não soube dizer se o 
gerente deveria aprovar, acreditando que bastava um “de acordo”, que 
seria sua concordância. 

 
Não tomou conhecimento de uma equipe informal para 

assessorar nessa contratação, formada pelo apelante Jorge Zelada e 
constituída pelos também recorrentes Aluísio Teles, Ulisses Sobral e 
Rodrigo Zambrotti Pinaud. Soube de uma comissão especial de 
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contratação constituída formalmente por DIP, cujo coordenador era o 
Aluísio Teles e formada por Ulisses Sobral, Teofanes de Almeida Elias, 
Laércio ou Laerte Padro, mas não conseguiu se recordar do nome de 
todos, pois não atuou nessa fase. A referida comissão especial elaborou 
os documentos da licitação, instruindo com planilha de preços unitários, 
entre outros documentos necessários de acordo com o normativo 
jurídico da companhia.   

 
Negou ter tido contato com Rodrigo Zambrotti Pinaud. 
 
Quanto à Sócrates, sabia que ele era um dos assistentes do 

diretor Jorge Luiz Zelada, junto com o Augusto Canelas e Ronaldo ou 
Ana Capri, porquanto houve mudanças na equipe.  

 
No que tange à João Augusto Resende Henriques, tinha 

conhecimento de que ele era engenheiro da companhia e foi diretor da 
Petrobras Distribuidora e teria conhecido Marco Antônio Duran no 
Fórum, pois nunca teve nenhuma reunião ou encontro com 
representantes da Construtora Norberto Odebrecht. 

 
Narrou que as declarações de Demarco foram totalmente 

descabidas, na medida em que a decisão pela elaboração do contrato 
foi tomada numa reunião de análise crítica, numa espécie de assembleia 
geral da área internacional, em agosto de 2009. Aduziu que se tornou 
gerente em 2010 e não tinha como, oito meses antes de virar gerente, 
praticar nenhum ato gerencial. Criticou, ainda, a expressão comitê de 
gerentes gerais, alegando que o que existia era apenas uma reunião de 
gerências. O comitê visava investimentos que gerariam lucro e essa 
reunião era só para avaliar as situações críticas. 

 
Segundo o apelante Venâncio, as declarações do Coronel 

Pedro Aramis de Lima Arruda, de que o interrogando supervisionava o 
trabalho de Aluisio Teles na comissão de contratação, seriam absurdas, 
pois o citado grupo foi constituída em janeiro de 2010, ocasião em que 
sequer era gerente da área.  

 
Asseverou que as palavras do Coronel perderam força, na 

medida em que a gerência criada não era para administrar gestão e 
conformidade.  
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Informou não existir normas de que os documentos 
produzidos por essa comissão especial deveriam passar pela gerência 
de sua responsabilidade ou por qualquer outra. 

 
Quanto à contratação de forma centralizada, referiu que, no 

Brasil, a Petrobras constrói seus ativos, mas no exterior ela compra 
esses ativos, que ficam a cargo de empresas que fazem a gerência 
desse patrimônio. Essas empresas seguem a estrutura da Petrobras e, 
em razão de vários acidentes ocorridos em solo nacional, a companhia 
criou um grupo especializado na solução desses problemas em SMS, 
denominado projeto PEGASO. No exterior isso não tinha sido 
implantado e existiam muitos passivos em SMS não tratados, incluindo 
acidentes com mortes. 

 
Na prática, as empresas adquiridas no exterior não trataram 

seus passivos e como tinham independência, não cumpriam os 
orçamentos, e não prestavam contas. Por isso, resolveu-se fazer uma 
contratação que seguisse o mesmo modelo do PEGASO, ou seja, 
fazendo-se um contrato máster, desdobrado pelas empresas e unidades 
do Brasil, que se replicariam pelas unidades do exterior.  Esclareceu, a 
título de comparação, que seria como um contrato de franquia, instruído 
com uma planilha, para garantir que os serviços fossem cumpridos. 

 
Não soube dizer quem decidiu pelo modelo unificado, mas o 

contrato foi preparado pela comissão especial de contratação e 
submetido ao departamento jurídico. 

 
Indagado se era comum criar uma comissão especial de 

contratação, revelou que sim, apesar de não serem tratadas com essa 
nomenclatura e normalmente denominados de grupos de trabalho.  

 
Sobre a competência para assinar o DIP que nomeou os 

integrantes da comissão de licitação, explicou que não necessariamente 
deveria ser ele, apelante Venâncio, porque sua gerência era recém-
criada e ainda não estava bem estruturada, mas o recorrente Alexandre 
Penna poderia ter delegado a atribuição para a assinatura, porém, não o 
fez. Dificilmente numa licitação desse porte, aprovada pela diretoria, 
seria delegado ao novato diretor a assinatura do documento que 
nomeava os integrantes da referida comissão.  
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Acompanhou os trabalhos da comissão de licitação na 
posição de superior hierárquico, a quem o coordenador dos trabalhos 
deveria se dirigir, se reportar. Que não intercedia nos trabalhos do grupo 
e apenas aguardava alguma impugnação, algum recurso, ou, se nada 
disso acontecesse, recebia o relatório e encaminhava para a autoridade 
competente, seguindo a ordem hierárquica.       

 
No que tange aos prazos, discorreu que não existiu qualquer 

comentário acerca do tema por parte dos integrantes da comissão de 
licitação, diante da ausência de impugnação desse requisito temporal. 

 
Ressaltou o apelante Venâncio que não foram nove mil itens 

de planilha e sim novecentos e replicados em nove países, assim como 
o contrato não foi por preço global. Era por preço unitário, nos 
novecentos itens da PPU.  

 
Quando o contrato retornou, o apelante não estava no Brasil 

e, por esse motivo, o Sr. Renato, seu substituto, foi quem o firmou. 
Ressalvou que só apôs sua assinatura em um ato, qual seja, a 
determinação do registro de contrato no sistema de controle.  

 
Ao retornar ao trabalho, o contrato foi transferido para uma 

área que tinha estrutura, sem que tivesse sido feito qualquer pagamento 
ou ato executório, e isso foi comunicado a quem de direito dentro da 
Petrobras.  

 
O apelante Venâncio não soube dizer se o recorrente Rodrigo 

Zambrotti Pinaud atuou na comissão especial de contratação.  
 
Asseverou que, no ano dos fatos narrados na denúncia, João 

Augusto Rezende Henriques não trabalhava na Petrobras há mais de 
uma década. 

 
Acerca de Luiz Fernando Melgaço Pinaud, gerente da área de 

contratos, na diretoria internacional, atestou desconhecer que que Gatto 
tenha sofrido pressões por parte dele e ratificou que Rodrigo Pinaud não 
era chefe de Agostinho Gatto.  

 
 

 ULISSES SOBRAL CALILE 
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O apelante afirmou ser técnico em inspeção de equipamentos 
da Petrobras, cedido para a Transpetro e, na ocasião dos fatos narrados 
na denúncia, já tinha voltado à sua origem, para trabalhar no projeto 
PAC SMS, na área internacional. 

 
Aduziu ter recebido um comunicado de seu superior 

hierárquico de que havia uma possibilidade de voltar para a Petrobras, 
para atuar no aludido contrato e se interessou. 

 
Declarou ter participado da comissão de licitação 

informalmente, pois o processo de transferência entre Petrobras e 
Transpetro era demorado. Foi por empréstimo e, por isso, atuou de 
maneira informal e parcial. Os trabalhos eram coordenados por Gatto e 
faziam parte do grupo Teófanes, Pedro Paulo Lobo, Levi, entre outros.  

 
Negou ter tido qualquer contato com o apelante Jorge Luiz 

Zelada, por ser funcionário de inferior escalão e não se reportava 
diretamente a ele. 

 
Sobre a elaboração da minuta de contratação da Odebrecht, 

declarou que, provavelmente, participou da comissão de contratação, 
colaborando tecnicamente no memorial descritivo, o qual detalha como 
fazer todo o serviço. É uma descrição técnica de atribuição de 
funcionário subalterno como ele. 

 
Não soube dizer quem foram os outros que também 

participaram da elaboração dessa minuta, que teve nove alterações, 
inclusive pela diretoria. 

 
Sobre o apelante Rodrigo Pinaud, não tinha conhecimento se 

ele era funcionário concursado, de carreira, mas soube que ele 
assessorou a comissão de contratação, na parte técnica de meio 
ambiente, por dominar o assunto. 

 
Não trabalhou diretamente com os recorrentes Alexandre 

Penna e Sócrates, somente com Venâncio Igrejas, por dezesseis dias, 
depois que o contrato fora assinado, desconhecendo a pessoa de nome 
João Augusto Rezende Henriques.  

 
O apelante Ulisses declarou ter sido gerente do contrato por 

cerca de dezesseis dias, quando, então, o trabalho foi transferido para 
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outra área. A partir desse momento, passou a ser um dos fiscais, 
ocasião em que conheceu Marcos Duran. 

 
Sobre a planilha de preços unitários, informou que ela possuía 

novecentos itens e se replicava por cada país. 
 
No que se refere ao prazo para proposta, não teria o que 

comentar, entendendo ser o normal ao caso. No que tange ao objeto da 
licitação, ele não era tão complexo quanto alardeavam e que uma 
empresa do porte da Construtora Norberto Odebrecht tinha estrutura e 
conhecimento para atender aos prazos estabelecidos no edital.  

 
Indagado acerca da contratação com mais foco em serviços 

de construção e montagem, em detrimento de SMS, esclareceu que um 
serviço nessa área não é somente de remediação. Necessária se faz a 
realização de obras de tanques, de dutos etc. é o que se chama 
integridade física do equipamento e isso implicava em cerca de 70% do 
contrato. 

 
Quanto à inclusão de mais de três mil itens sem especificação 

técnica, discorda totalmente, pois o memorial descritivo possuía mais de 
duzentas e cinquenta páginas definindo o serviço equivalente a cada 
item.  

 
Aduziu que não estava mais na área quando da elaboração do 

aditivo cinco, que foi reduziu o valor da contratação e ouviu dizer que a 
diminuição se deu em razão da saída de alguns países que estavam no 
contrato original. 

 
Esclareceu que colaborou com a comissão de contratação e 

participou como membro da comissão de licitação. Que todos os 
integrantes trabalhavam no mesmo andar e Agostinho Gatto, como 
coordenador, na medida das necessidades, chamava os componentes 
para reuniões, mas, nem sempre, todos podiam participar em função do 
trabalho e do assunto. 

 
Não tomou conhecimento de que a comissão de licitação 

tenha trabalhado pressionada por um indivíduo chamado Pinaud. 
 
No processo licitatório, recebeu da diretoria, devidamente 

aprovados, os documentos elaborados pela comissão de contratação.  
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Foi orientado pela área de contratação, especificamente por 

Luiz Fernando Melgaço Pinaud, no sentido de que as empresas 
interessadas em participar da licitação preenchessem à mão o valor, na 
planilha de preços unitários.   

 
A proposta da Odebrecht foi a de menor preço e ainda 

negociaram uma redução de 3% no valor final e não se lembra de quais 
pessoas participaram dessa reunião da redução. 

 
Ratificou que atuou muito pouco como gerente do contrato. 
 
Esclareceu que não dava expediente integral na Petrobras. 

Trabalhava lá parte do tempo, pois a formalidade de transferência 
demorou para se efetivar e a tinha que cumprir suas atribuições também 
na Transpetro.  

 
A respeito do organograma da diretoria executiva, disse que 

era formada por seis diretores e mais o presidente da companhia e se 
reuniam para deliberar sobre suas atribuições, inclusive para aprovação 
da contratação objeto do presente feito, diante do alto valor do contrato. 

  
Alegou que fez uma das apresentações do contrato nesse 

colegiado de diretores, já que o assunto esteve em pauta por cinco 
reuniões e que considera isso normal dentro da Petrobras. 

 
Esclareceu ter sido nomeado para gerência geral do contrato 

por Renato Pires, quando este substituía o apelante Venâncio Pessoa 
Igrejas Lopes Filho.  

 
Assegurou que foi subordinado à testemunha Demarco, que 

atuou também como gerente do contrato objeto da apuração e que não 
autorizou pagamentos à Construtora Norberto Odebrecht, considerando 
que não tinha autonomia e nem autoridade para isso. A competência era 
da gerência executiva, salvo engano.  

 
Sobre mobilização, declarou ser o recurso inicial de que a 

empresa precisa disponibilizar para prestar o serviço e inclui recursos 
humanos, materiais e equipamentos.  
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Comunicou que, na atuação como gerente de contrato, há 
uma subordinação e fiscalização por parte da autoridade superior. 

 
Por fim, afirmou que o contrato foi firmado por Renato Pires, 

como interino no cargo e foi o apelante quem levou o documento para 
assinatura. 

 
 

 RODRIGO ZAMBROTTI PINAUD 
 
Negou ter participado formalmente da comissão de 

contratação e declarou ser subordinado ao apelante Aluísio Teles 
Ferreira Filho, dentro do organograma da Petrobras. 

 
Disse que secretariou Aluísio Teles Ferreira Filho na única 

reunião da comissão de contratação, elaborando, inclusive, ata e que os 
integrantes dessa comissão eram Levi Rodrigues, Laercio Prado, 
Luciano Seixas e, entre eles, o recorrente Ulisses Sobral, que atuava 
parcialmente na Petrobras, porquanto ainda estava lotado na 
Transpetro.  

 
Esclareceu não ser concursado e sim um consultor 

terceirizado, em matéria de impacto ambiental e que há uma grande 
confusão, pois trabalhou na Transpetro até o ano de 2005 e, na ocasião 
dos fatos narrados na denúncia, não estava mais na subsidiária. Em 
2009 voltou a trabalhar, só que na área internacional da Petrobras. 

 
Negou a acusação contida na denúncia de que teria 

pressionado os integrantes da comissão de licitação a concluir logo os 
trabalhos. 

 
Sobre uma possível comissão informal, composta pelos 

apelantes Ulisses, Aluísio e ele, com a função de operacionalização da 
contratação, aduziu que auxiliava Aluísio na elaboração dos documentos 
e não na comissão. 

 
Não trabalhou com os demais apelantes, mas os conhecia de 

vista, exceto o apelante João Augusto. Assegurou que que só conheceu 
Marco Duran depois do contrato vigente, como gerente da Odebrecht 
para aquele contrato. 
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Esclareceu que, como biólogo, conseguiria identificar o 
motivo pelo qual o contrato celebrado tinha mais foco em construção e 
montagem do que em serviços de SMS, pois a sua formatação dava 
ênfase na prevenção de acidentes e isso já tinha sido implantado no 
Brasil com o sistema PEGASO, onde se visava o máximo de integridade 
das instalações, evitando contato do material com solo, água etc e no 
exterior era preciso implementar a mesma coisa, para evitar perdas de 
vidas e produtos. 

 
O apelante disse não ser a pessoa mais indicada para 

detalhar as atribuições da comissão especial de contratação, porém, por 
estar próximo ao coordenador, o apelante Aluísio, concluiu que o grupo 
se reuniu para elaboração de documentos que foram utilizados no 
processo licitatório objeto do processo, porém, não soube informar se 
todos os integrantes da comissão de contratação participaram da 
constituição dos aludidos documentos, mas achava que não, até porque 
algumas testemunhas disseram que a comissão não atingiu seu objetivo 
final.  

 
Explicitou que exercia função de assistente do gerente geral 

de integração de mercado da América Latina, e dentro de suas 
atribuições estavam elaboração de minutas, de Power Point, de ligação 
com a gerência geral e seus subordinados. Negou, contudo, ter feito 
apresentação na diretoria sobre o contrato de segurança, meio ambiente 
e saúde em comento.  

 
Repisou não ter trabalhado na comissão de licitação e que 

não poderia atuar nela por não ser funcionário de carreira da 
companhia. 

 
Informou que não atuou com o apelante Jorge Luiz Zelada e 

que nunca participou de nenhuma reunião com ele. Ressaltou que só o 
encontrou uma vez, na festa de fim de ano da área internacional, no 
clube da Petrobras.  

 
 

 SÓCRATES JOSÉ FERNANDES 
 
O apelante disse ter sido funcionário da Petrobras, à época 

dos fatos, exercendo a função de assessor do diretor apelante Jorge 
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Zelada, juntamente com mais dois assistentes, e que fora escolhido 
diretamente por ele. 

 
O seu trabalho mais rotineiro era tratamento de pautas, ou 

seja, assuntos de todas as áreas da Petrobras para serem aprovados 
pela diretoria.  

 
A pauta do contrato com a Odebrecht veio, originalmente, da 

INTER CORP e por isso era de atribuição do assistente Canelas e que o 
único envolvimento que teve no assunto, foi no momento da segunda 
tentativa de aprovação do contrato junto à diretoria, que pediu um 
suporte ao setor técnico acerca das dúvidas levantadas na reunião do 
grupo de diretores. 

 
A respeito de seu contato com o também apelante João 

Augusto Rezende Henriques, disse que era restrito ao âmbito pessoal e 
social, desde à época da faculdade e que atualmente o relacionamento 
deles se estreitou, por força de uma doença que acometeu seu amigo. 

 
Aduziu que quando se encontravam, comentavam sobre as 

pessoas que ainda trabalhavam na Petrobras, mas nunca se 
aprofundavam em assuntos das contratações. 

 
Como diretor, tinha contato, sempre, com todos os 

funcionários da área internacional, pois trabalhava lá desde sua criação, 
inclusive os demais apelantes, exceto o apelante Rodrigo Zambrotti 
Pinaud, que conheceu nos corredores do Fórum e que não teve 
participação nenhuma no processo licitatório. 

 
Informou que esteve com Marcos Duran uma única vez, 

quando de uma das apresentações da pauta na diretoria. 
 
Além disso, sua sala estava estrategicamente posicionada na 

frente do corredor de entrada do gabinete do diretor e que podia 
visualizar todas as pessoas que circulavam pela área.   

 
Confirmou ter recebido uma ligação de uma pessoa que se 

dizia repórter da Revista Época, na véspera da publicação da matéria 
atribuída como denúncia do apelante João Augusto Rezende Henriques 
e, na tentativa de esclarecer que não era daquela forma que as coisas 
aconteciam na governança da Petrobras, conversou com a aludida 
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mulher por cerca de dez minutos e no fim da conversa até se sentiu 
ofendido e, no dia seguinte, mandou duas mensagens bem desaforadas 
para a jornalista, que usou duas ou três frases suas, de modo 
tendencioso na matéria publicada, além de coisas que alegou não ter 
dito. 

 
Destacou que uma das “besteiras” ditas pela repórter, foi que 

João Augusto Rezende Henriques dava dinheiro para o apelante 
Sócrates. 

 
Disse que quando o diretor recorrente Jorge Zelada chegou 

na área internacional, foi feita uma reunião de análises críticas e ficou 
constatado que o cenário das instalações da companhia no exterior era 
muito ruim. Um exemplo eram as unidades adquiridas oito anos atrás e 
que ainda estavam com problemas da época de aquisição. 

 
De acordo com o apelante, os valores dos passivos 

ambientais eram abatidos do ativo, para que, com o dinheiro desse 
abatimento, fossem feitas as obras e prestados os serviços necessários. 

 
Relatou que a situação preocupou o recorrente Jorge Zelada, 

que determinou um levantamento geral, em todas as unidades, sobre os 
problemas de passivo ambiental, que necessitavam de uma ação 
imediata. 

 
Declarou que a prioridade era dada aos investimentos que 

gerassem retorno, e que obras de SMS não apresentavam essa 
característica e, por isso, ficavam sempre para depois. 

 
Diante dessa dificuldade, consoante as declarações do 

apelante, Jorge Zelada avocou para si a responsabilidade na solução da 
demanda e determinou a execução do serviço. Por isso o contrato foi 
centralizado. 

 
O assunto entrou em pauta duas vezes. Numa primeira vez foi 

para aprovação do DIP SIC (autorização de início de contratação, de 
início de licitação) e uma segunda vez, quando já foi aprovado com o 
resultado da licitação.  

 
Explanou que, quando o resultado da licitação chegou na 

reunião de diretoria, ocorreram muitos questionamentos das diversas 
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áreas e o apelante Sócrates recebeu as dúvidas dos outros assistentes, 
encaminhando-as aos setores técnicos pertinentes. Assim que recebeu 
as respostas, enviou-as a que tinha levantado as questões. 

 
 Asseverou que todos os diretores aprovaram a licitação, 

exceto o financeiro, que não concordou com a forma de contratação e 
foi ponderado pelo apelante Sócrates que a oposição era extemporânea 
e deveria ter se dado quando da autorização para início de contratação 
(DIP SIC), mas não soube dizer o motivo que levou o referido diretor a 
não concordar com a contratação unificada. 

 
Informou que, quando a pauta discutida gerava muitas 

dúvidas, era comum que todos os assistentes dos diretores fossem 
convocados para uma apresentação sobre o tema, visando dirimir os 
questionamentos. 

 
Narrou que não teve contato com os integrantes da comissão 

de licitação e seu envolvimento nesse contrato se limitou a compilar as 
dúvidas ocorridas na pauta e atuar junto ao departamento técnico para 
dirimi-las e encaminhar as respostas aos demais assistentes. 

 
No que tange ao seu depoimento prestado na comissão 

interna de apuração, declarou que ficou quatro horas conversando com 
os integrantes do grupo e ainda teve que corrigir as declarações, 
quando reduzidas a termo, por não ter dito exatamente aquilo que 
constava no documento e por faltar incluir coisas que declarou. E, como 
estava muito cansado de tanto falar, não se recorda de ter mencionado 
que a Odebrecht estava pressionando pessoas para a conclusão de 
licitação. Negou ter dito, também, que quem fazia o projeto, realizava a 
fiscalização e, por isso haveria duas empresas contratadas. A 
Odebrecht que faria o serviço e uma outra que verificava a execução 
desses trabalhos. 

 
Com relação a Marco Duran uma vez, esclareceu que esteve 

com ele uma única vez, quando de uma apresentação do contrato. 
 
Aduziu que nunca ouviu dizer que a comissão de licitação 

estava sendo pressionada para concluir o processo, mas acredita até 
que sim, diante de todos os problemas com os passivos em SMS da 
Petrobrás no exterior. 
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Relatou que os assistentes do diretor não tinham poder 
decisório e que o trabalho era, em sua maioria, administrativo e quando 
recebiam algum DIP que não concordavam com a redação, mandavam 
de volta ao departamento de origem, para correção.  

 
 

 JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES 
 
Negou ter atuado como lobista de interesses particulares junto 

à Petrobras. Disse que trabalhou na Petrobras até 1999, quando pediu 
demissão por conta de um câncer no fígado, tendo feito transplante do 
órgão e ficado dois anos sem trabalhar, voltando às atividades em 2002 
e que até hoje faz uso de medicamentos.  

 
Afirmou que voltou a trabalhar na área de engenharia de gás e 

energia na Noruega e Alemanha. Já no Brasil, atuou como diretor de 
uma companhia de eletricidade e na construção de uma usina 
termelétrica. Após tudo isso, criou uma empresa de engenharia para 
montar projetos de gás, energia e produção. 

 
  Sobre a reportagem da Revista Época, disse que não deu 

entrevista alguma. O que ocorreu foi uma conversa informal, “de 
botequim”, com um jornalista que alegou que precisava tirar umas 
dúvidas sobre gás, energia e produção.  

 
O apelante disse que se conversou com o jornalista, de 

maneira despretensiosa. Travaram um diálogo sobre a quantidade de 
sondas que a Petrobras estava comprando, unidades de produção, 
unidades de gás, sobre separação de água e gás. Os assuntos eram 
conceituais e, de repente, o jornalista lhe disse que uma fonte não 
identificada teria narrado algumas situações, tendo o apelante se 
negado a comentar a matéria, instante em que se iniciou um debate, 
uma discussão desagradável, onde cada um falava mais que o outro. 
Nesse momento, o apelante João Augusto assumiu ter feito o que 
constava da denúncia do repórter. No dia seguinte verificou que o 
jornalista havia gravado e filmado parte de suas declarações e fez um 
link daquelas gravações com determinadas situações que envolviam até 
o ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva.  

 
Declarou que a gravação feita pelo repórter não condiz com o 

que realmente falou. Alegou que o material foi editado, com coisas 
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totalmente fora do contexto e definiu seu diálogo com o jornalista da 
Revista Época como “uma conversa de bêbado”, apesar de não poder 
beber. Justifica que estava muito gripado e se sentia mal, só atendendo 
ao homem por uma questão de educação. 

 
Esclareceu que sua empresa, inclusive, não atua em área 

internacional e está restrita ao Brasil.  
 
No que se refere ao apelante Jorge Luiz Zelada, asseverou 

que o encontrava socialmente, mas se viam pouco. Como trabalharam 
juntos, às vezes, almoçavam. O mesmo ocorria com Sócrates José 
Fernandes Marques da Silva, mas que conversavam, de um modo geral, 
acerca do trabalho e não especificamente sobre o contrato licitado e 
celebrado com a Odebrecht.  

 
A respeito dos recorrentes Aluísio Teles, Alexandre Penna e 

Venâncio Pessoa, afirmou os conhecer desde a época que trabalhava 
na Petrobras, porém, na ocasião dos fatos narrados na denúncia não 
mantinha contato com eles. 

    
Narrou não conhecer os apelantes Ulisses Sobral Calile e 

Rodrigo Zambrotti e também Marco Duran.  
    
Sobre o recorrente Sócrates, relatou que o conhece há mais 

de 40 anos e que vez ou outra se encontravam. 
 
No que tange ao grau de influência na Petrobras e na 

Odebrecht sobre esse contrato de segurança, meio ambiente e saúde, 
declarou não possuir nenhum e que, na ocasião dos fatos, não estava 
em Dubai, conforme noticiado, e sim em Bom Jesus de Itabapoana, 
dormindo à base de remédios controlados. 

 

 MARCO ANTÔNIO DURAN  
 

Negou a participação nos fatos descritos na denúncia. 
 
Sobre a centralização dos trabalhos em segurança, meio 

ambiente e saúde, disse que a decisão foi da Petrobras. 
 
Alegou que conheceu o apelante Aluísio Teles numa reunião 

na estatal para tratar de questões de distribuição de gás no Peru, 
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quando acompanhou o diretor da Odebrecht, Sr. Ricardo Rosendo e 
depois da assinatura do contrato estreitou a relação profissional com 
ele.  

 
Após firmarem a contratação, foi feita uma apresentação do 

trabalho a ser realizado pela Odebrecht. Na ocasião, conheceu Jorge 
Luiz Zelada, com quem depois voltou a se encontrar em uma reunião na 
Argentina, juntamente com Sócrates. Asseverou que só esteve com o 
apelante Jorge Zelada nessas duas ocasiões. 

 
Alegou que teve contato com o apelante Ulisses Sobral Calile, 

na fase da licitação e posteriormente, quando ele foi gerente e, em 
seguida, fiscal do contrato e que esteve com o recorrente Rodrigo 
Pinaud, em algumas reuniões na Petrobrás, pois ele era assessor do 
apelante Aluísio. 

 
Sobre a planilha de preços unitários, PPU, expos ser de 

novecentos itens, repetidos para nove países e apenas o que mudava 
era a quantidade, já que o serviço era o mesmo. No memorial descritivo, 
como o próprio nome diz, vinham descritos cada um desses itens.  

 
Na opinião do apelante, é errado afirmar que a contratação se 

focou mais em serviços de construção e montagem do que em SMS, já 
que as obras eram voltadas para a segurança ambiental e de pessoal. 

 
Desconhece o fato de que, depois das ações corretivas 

indicadas no relatório da auditoria interna, houve uma redução 344 
milhões de dólares americanos. Atribui a redução a uma política da 
Petrobras de desinvestimento na área internacional, ou seja, venda de 
ativos que estavam dentro do contrato. 

 
Negou ter visitado o apelante Aluísio Teles na companhia e 

aduziu que desde 2006 estava atuando na Argentina. 
 
Declarou trabalhar na Norberto Odebrecht como diretor de 

contrato, ou seja, responsável pela condução dos serviços contratados 
e, nessa função, deve haver mais umas trezentas pessoas e a 
hierarquia na empresa é a seguinte: o diretor do contrato se reporta ao 
diretor superintende e este ao presidente da empresa.  
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Recebeu de Flávio Faria, seu líder, a carta convite da licitação 
objeto do presente feito e depois que a Odebrecht venceu o certame, 
passou a executar o contrato, agregando até mais gente à sua equipe, 
diante da escassez de tempo para a prestação do serviço. 

 
De acordo com Duran, o prazo para apresentação da proposta 

de 20 dias era apertado, mas dava para ser cumprido. Alega que a 
complicação se deu face a obrigatoriedade de preenchimento da 
planilha de preços unitários, à mão ou datilografada. Pediram, então, a 
prorrogação do prazo por trinta, mas só foi acolhido o pedido por quinze 
dias. 

 
O contato que ele mantinha na Petrobras, durante a execução 

dos trabalhos era com o gerente do contrato no Brasil e, exerceram essa 
função, primeiro Sobral, em seguida o Demarco e, por último, Aluísio, 
além dos gerentes de contrato de cada país. 

 
No que tange ao apelante Ulisses Sobral, se comunicou com 

ele durante o período da licitação, na negociação de um desconto no 
total do valor contratado. 

 
Informou que, na preparação da proposta, visitaram os países 

onde os serviços seriam realizados, exceto no Equador, salvo engano, e 
foram constatados vários problemas graves em todos os eles e depois, 
quando da execução do trabalho, verificaram que a situação era muito 
pior do que a detectada incialmente, com alto índice de acidentes, 
inclusive com mortes e incêndios.  

 
Ressaltou que a faculdade para determinar qual serviço seria 

realizado primeiro era da Petrobras. 
 
Em relação ao pagamento, a fiscalização era feita em todos 

os níveis, desde o plano de implantação até o recebimento efetivo dos 
valores, sendo que a Atnas, uma empresa contratada pela Petrobras, 
acompanhava tudo. 

 
Segundo Marco Antônio, apesar da urgência na realização do 

trabalho, a execução era muito demorada e o início dos serviços, após o 
plano de implantação ser apresentado à companhia cliente, demorava 
entre cento e vinte e cento e cinquenta dias.  
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 Quanto ao aditivo cinco, repisou que não houve redução de 
preços por não conformidades. A diminuição foi de escopo, baseada no 
fato de que a Petrobras pretendia reduzir os investimentos no exterior. 

 
Acrescentou que foi convidado por Pedro Aramis para ser 

ouvido na comissão interna de apuração e compareceu na data 
acordada, se surpreendendo com a estrutura montada e com a 
quantidade de gente que iria fazer perguntas a ele. Suas declarações 
foram reduzidas a termo, sendo solicitada uma cópia por duas ou três 
vezes e que até hoje não a recebeu.   

 
No momento em que foi ouvido pela comissão interna de 

apuração, pode sentir um clima de pressão muito forte, como se 
estivessem buscando um culpado para alguma coisa. 

 
Por fim, acrescentou que nunca trabalhou com Rogério 

Sanches, na Odebrecht. 
 

 
TÍTULO IV– ANÁLISE DAS ESPECIFICIDADES DE 

CADA RECURSO 
 

1. JORGE LUIZ ZELADA 
 
Pugna pela absolvição, afirmando que não foram 

demonstradas provas de autoria e materialidade.  
 
Não assiste razão à defesa. 
 
Ficou amplamente demonstrada nos autos a participação de 

vital importância do apelante na fraude perpetrada por ele e pelos 
demais recorrentes, já que se valeu do cargo de diretor da área 
internacional da Petrobras para tomar a decisão de contratação de 
forma centralizada para execução dos serviços de segurança, meio 
ambiente e saúde (SMS) da área internacional da companhia, 
beneficiando, claramente, a Construtora Norberto Odebrecht. 

 
O apelante Jorge Zelada afrontou o fluxo de aprovação dos 

projetos da Petrobras, na medida em que a aprovação se deu sem as 
avaliações prévias dos comitês de gerentes gerais e dos gerentes 
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executivos, em dissonância com as orientações da equipe técnica, 
determinando a contratação de forma centralizada, alterando 
significativamente o ato convocatório, avocando para si as 
responsabilidades por esse serviço, que resultou na contratação da 
Construtora Norberto Odebrecht, fato esse admitido pelo próprio 
recorrente, em seu interrogatório. 

 
De outro prisma, a comissão interna de apuração constatou a 

existência de registros de ligações telefônicas entre o apelante e João 
Augusto Resende Henriques, em datas correlacionadas aos eventos 
relevantes pertinentes à contratação da referida construtora.  

 
A prova oral produzida foi no sentido da verdadeira 

necessidade dos serviços em segurança, meio ambiente e saúde, na 
área internacional da companhia, com a indicação de duas empresas 
para realização dos trabalhos: uma para a montagem de um escritório 
de projetos, possibilitando um controle central durante as fases de 
execução e outra para consultoria de abrangência internacional, visando 
o acompanhamento técnico no local dos projetos. 

 
Ocorre que o apelante Jorge Zelada ignorou a orientação dos 

especialistas, não consultou os comitês de gerentes, tomando para si a 
responsabilidade na condução dos trabalhos. 

 
Para reforçar a prova oral produzida em juízo, trazemos 

trechos das declarações de outras testemunhas, em sede de comissão 
interna de apuração. 

 
Fernando José Cunha, Engenheiro de Equipamentos, disse 

que: " O diretor Zelada autorizou, por escrito, o início dos trabalhos da Odebrecht na 
refinaria de Pasadena, mesmo sem a aprovação formal pela Diretoria, considerando a 
pressão que o órgão ambiental do Texas estava exercendo. Comentou que Orlando  
caracterizou a planilha anexada ao contrato da Odebrecht como inadequada, 
orientando a ter cuidado quando da medição dos serviços na refinaria de Pasadena.” 
(declarações na comissão interna de apuração -Anexo 02, doc. 01, fls. 72) (grifei).  

 

As declarações de Abílio Paulo Pinheiro Ramos (Anexo 01, 
doc. 01, fls. 78) apontam o total desrespeito do apelante com a coisa 
pública. Segundo o engenheiro de processamento da Petrobras, após 
uma reunião e avaliação crítica (RAC), na área internacional, onde 
estavam presentes somente os gerentes executivos e os gerentes 





 

 

 

 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

Primeira Câmara Criminal 

Apelação Criminal nº 0232574-02.2014.8.19.0001 

 

 

 

 

 

  
 

 
Secretaria da Primeira Câmara Criminal 

Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 101 – Lâmina IV 
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010 

Tel.: + 55 21 3133-5178 – E-mail: 01ccri@tjrj.jus.br –  
  127  

 

gerais, Zelada disse que “era para usar e abusar” desse contrato com a 
Odebrecht. 

 
O apelante Alexandre Penna Rodrigues, em seu 

interrogatório judicial, declarou que o diretor Zelada resolveu que, de 
qualquer forma, os serviços de SMS deveriam ser feitos e decidiu por 
um contrato unificado, visando eliminar problemas sérios e que pendiam 
por solução já fazia muito tempo. Disse que o apelante Jorge Luiz pediu 
que fosse constituída uma comissão, por pessoas conhecidas dele, para 
dar solução ao problema, ficando bem claro, desde o começo, que a 
área não tinha competência e nem estrutura para tocar uma contratação 
desse tipo. Segundo Penna, o apelante Jorge Zelada tinha experiência 
no projeto PEGASO e trouxe pessoas com know how na matéria.  

 
Diante de todo o acervo probatório, não há como absolver o 

apelante. 

 
2. ALUÍSIO TELES FERREIRA FILHO 

 
Pede a absolvição, ratificando a questão da ofensa ao 

princípio da correlação, afirmando que “A sentença apelada funda-se 
exclusivamente na opinião do magistrado, em torno do que poderia ter 
corrido, fazendo afirmações inverídicas, levantado possiblidade de 
obtenção de vantagens, fugindo completamente dos fatos denunciados. 
A defesa se defende dos narrados na denúncia, não das especulações e 
elucubrações da sentença. No Processo Penal, se um réu e denunciado 
porque praticou uma fraude, abusando de um documento assinado em 
branco, não pode ser condenado porque a fraude teria sido falsificar a 
assinatura de alguém.” 

 
No que se refere ao princípio da correlação, reporto-me ao 

contido no início do voto, quando do enfrentamento das preliminares, 
onde a matéria já foi rechaçada. 

 
Os argumentos defensivos não merecem prosperar, pois 

comprovados nos autos, através da farta documentação e prova oral 
que o apelante Aluísio Teles Ferreira Filho foi o grande gerenciador e 
articulador da contratação da Construtora Norberto Odebrecht. 
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Ele foi o coordenador da comissão especial de contratação. O 
grupo sob sua administração só se reuniu uma vez e o próprio 
recorrente minutou os documentos que foram utilizados posteriormente 
pela comissão de licitação. 

 
Ressalte-se que o apelante Aluísio foi auxiliado pelos 

recorrentes Ulisses Sobral Calile e Rodrigo Zambrotti Pinaud, nos 
trabalhos da comissão especial de contratação. 

 
Ademais, recebeu, na Petrobras, diversas visitas de Marco 

Antonio Duran, diretor da Odebrecht nesse contrato especificamente. 
(conforme consta dos anexos). 

  
Para reforçar o agir ilícito do apelante Aluísio, temos o 

parecer do departamento jurídico JC&C - 5134/2013, onde foi analisada 
a atuação dos envolvidos nesse contrato. Após o exame do material 
obtido na comissão interna de apuração, conclui-se que a conduta dele 
se aproximou da desídia, em razão das faltas técnicas, imperícia e não 
observância de procedimentos ordinários da companhia. 

 
Impende destacar a contradição nas declarações do 

recorrente Aluísio na comissão interna de apuração. Ele disse acreditar 
que a planilha de preços unitários e a minuta contratual teriam sido 
elaboradas pela comissão de licitação, porém, já dispunha dos aludidos 
documentos em 12.04.2010, quando enviou e-mail ao departamento 
jurídico objetivando a análise da minuta do contrato, sendo que a 
comissão de licitação só fora instaurada em 22.06.2010. 

 
Além disso, o recorrente Alexandre Penna Rodrigues disse à 

comissão interna de apuração que o apelante Aluísio se reportava 
diretamente à diretoria, preparando também os documentos internos 
Petrobras, e que a indicação do nome de Aluísio como coordenador da 
comissão de contratação foi do diretor apelante Jorge Zelada.  

 
Já em juízo, o apelante Alexandre disse que o apelante Jorge 

Zelada pediu que fosse constituída uma comissão, por pessoas 
conhecidas dele, para dar solução ao problema. Como já dito 
anteriormente, ficou claro desde o início que sua a área não tinha 
competência e nem estrutura para tocar uma contratação daquele tipo, 
mas o apelante Jorge Zelada tinha experiência no projeto PEGASO e 
conhecia gente que também tinha know how na matéria, como o 
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apelante Aluísio, que era de outra área. Por sua vez, o apelante Aluísio 
indicou outras pessoas de sua confiança, como o apelante Ulisses 
Sobral Calile, também com experiência no mesmo projeto. 

 
Em sede administrativa, o apelante Aluísio confirmou ter 

participado das apresentações do projeto à diretoria, nas vezes em que 
a pauta não tinha sido aprovada. 

 
José Carlos Vilar Amigo, testemunha ouvida em juízo, afirmou 

que, apesar de ser superior hierárquico do apelante Aluísio, não 
acompanhou a atuação de seu subordinado, pois esse recebera a tarefa 
de cuidar do projeto de SMS diretamente da diretoria. 

 
Abílio Paulo Pinheiro Ramos, engenheiro de processamento, 

ao prestar declarações na comissão interna de apuração, afirmou que 
um contrato suplementar de SMS, subscrito pelo apelante Aluísio Teles 
Ferreira Filho, foi enviado a ele, pedindo a assinatura do pessoal da 
Petrobras Colômbia, mas o documento não foi firmado, em razão da 
inexistência de passivos, na ocasião, que justificasse a contratação. 
(Anexo 01, doc. 01, fls. 78). 

 
Em outro trecho, Abílio aduz o seguinte: “Tentaram caracterizar 

todos os problemas em Bahia Blanca como de SMS, com o que o declarante não 
concorda. Fez um levantamento de todos os problemas que estariam dentro do escopo 
do contrato de SMS. Esses passivos somavam cerca de 32 milhões de dólares. Fez DIP 
com pareceres técnicos em janeiro de 2012, o qual foi enviado para a sede. Novamente 
foi chamado a comparecer na sede, desta feita pelo Aluísio, o qual questionou que os 
passivos levantados eram baixos para um ativo que tinha sido classificado previamente 
de grande porte, cuja mobilização e supervisão eram próximos dos passivos 
levantados, o que causaria constrangimentos para a aprovação do contrato de SMS 
com a Odebrecht pela Diretoria. Como o valor estava baixo, na consideração da 
Aluísio, informou que estava enviando a empresa Atnas para uma auditoria na 
Refinaria. Essa empresa fez um levantamento de 72 milhões de dólares em passivos 
ambientais. Foram incluídos serviços que o declarante considera não serem 
propriamente de SMS e foram contestados formalmente pela equipe técnica da 
Direção Industrial.  Esse embate com a sede durou muito tempo. Houve uma pressão 
muito grande do Aluísio e do Sobral. Aluísio disse em reunião que o declarante seria o 
responsável, inclusive criminalmente, caso acontecesse alguma coisa em Baía Blanca. 
Responderia, ainda, perante a presidência da Companhia.” 
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Nas declarações acima transcritas está evidenciada a ação 
em conjunto entre os dois apelantes referidos (Aluísio e Sobral). 

 
Maria de Fátima Salles Abreu Passos, analista de pesquisa 

operacional sênior, ao prestar esclarecimentos na comissão interna de 
apuração, concordou que a atribuição para conduzir o projeto descrito 
na denúncia seria do apelante Venâncio e não do recorrente Aluísio, não 
sabendo informar o motivo pelo qual foi alterada a gestão do contrato e 
que, em geral, todos os projetos da área internacional passavam na 
comissão de gerentes gerais e na comissão de gerentes executivos, 
mas esse, em especial, não passou em nenhuma das duas. (anexo 02, 
doc. 88, fls. 94); 

 
Marco Aurélio Bobsin declarou que o contrato com a 

Odebrecht teve o apelante Aluísio como representante da INTER – AL 
no grupo que elaborou a especificação do documento (anexo 01). 

 
Diante de todo o exposto e das provas carreadas aos autos, 

impossível a absolvição pretendia.  

 
3. ALEXANDRE PENNA RODRIGUES 

 

Alega que não cometeu crime algum, merecendo ser 
absolvido.  

 
O apelante Alexandre constituiu formalmente a Comissão de 

Licitação, composta por membros sem experiência, com o intuito de 
conferir vantagens financeiras indevidas à Construtora Norberto 
Odebrecht e não se preocupou com os trabalhos do referido grupo, 
considerando que o assunto estava sendo tratado diretamente pelo 
diretor. 

 
Apesar do também apelante Venâncio Pessoa Igrejas Lopes 

Filho ter alegado que indicou pessoas experientes para atuar na 
comissão de licitação, o fato é que as indicações foram formalizadas 
pelo recorrente Alexandre Penna, mesmo após a irresignação dos 
integrantes do grupo de que não possuíam conhecimento e nem o 
departamento tinha estrutura para suportar um procedimento desse 
porte. 
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Nas declarações em juízo, alguns deles verbalizaram o 
desconforto em integrar a comissão de licitação e outros sequer 
participaram do procedimento, afirmando que somente assinaram os 
documentos, mas não compareceram às reuniões. 

 
Seguindo a orientação do apelante Jorge Luiz Zelada, o 

apelante Alexandre Penna Rodrigues solicitou à diretoria executiva 
autorização para publicar o edital de licitação, na forma de contratação 
centralizada e, mesmo após a nomeação do recorrente Venâncio 
Pessoa Igrejas Filho, como autoridade para constituir a comissão de 
licitação, usurpou a competência dele e constituiu formalmente a 
comissão de licitação, repise-se. 

 
O intuito do recorrente foi, também, beneficiar 

financeiramente a Odebrecht, através de uma licitação fraudulenta. 
 
Relembre-se que ele também assinou o DIP que constituiu a 

comissão especial de contratação e que a testemunha Levi Rodrigues 
de Oliveira Júnior, ao prestar declarações em juízo, afirmou que o 
convite oficial para participar da comissão de licitação partiu de 
Alexandre. 

 
Agostinho Cândido Gatto esclareceu que a nomeação dos 

integrantes da comissão da qual participou foi feita por Penna, o qual 
designou Venâncio como gerente da licitação. Declarou, ainda, não 
saber de onde veio a determinação contida no DIP – SIC, que definira a 
estimativa de preços e quais empresas deveriam participar do processo, 
mas que o documento fora assinado pelo apelante Alexandre Penna. 

 
Teofanes de Almeida Elias declarou que o recorrente 

Alexandre Penna Rodrigues mandou um documento para todas as 
empresas da área Internacional, para que estas apresentassem uma 
relação de projetos de SMS relacionados a passivos, integridade 
mecânica, contingência e gestão, classificados nos termos dos critérios 
estabelecidos no grupo de trabalho.  

 
De acordo com Teófanes, a questão foi apresentada ao diretor 

apelante Jorge Luiz Zelada em reunião da qual participaram os 
apelantes Alexandre Penna e Venâncio Pessoa, quando foi sugerida a 
contratação de duas empresas de consultoria: uma para a montagem de 
um escritório de projetos, de forma que da sede fosse possível controlar 
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a execução dos projetos nas empresas e outro mais técnico, com uma 
de abrangência internacional, do tipo das que fazem trabalhos de due 
diligence, para acompanhamento técnico local dos projetos.  

 
A ligação entre os recorrentes Alexandre e João Augusto 

Rezende Henriques ficou comprovada até mesmo pela declaração do 
próprio apelante Alexandre, em seu interrogatório, quando confirmou 
conhecê-lo desde o início da carreira de ambos, na década de 1980. 

 
A defesa afirma que as declarações de Pedro Aramis de Lima 

Arruda foram consideradas para condenar quase todos os corréus, mas 
não levou em conta o que foi dito pela testemunha em relação ao 
recorrente, quando afirmou que a participação de Alexandre teria sido 
apenas formal. 

 
Pois bem, a testemunha analisou a participação do recorrente 

como formal, mas, mesmo que assim o fosse, ele teria praticado a 
conduta descrita na inicial, já que o objetivo do artigo 90 da Lei de 
Licitações é incriminar aquele que frustra ou frauda o caráter competitivo 
da licitação, quer seja com atuação formal, restrita a assinaturas ou não. 
Firmando os documentos, o apelante contribuiu para uma concorrência 
sem legitimidade na competição e com preços exorbitantes, em frontal 
ofensa à dignidade e moralidade administrativas. 

 
Alexandre assinou vários documentos internos Petrobras que 

diziam respeito ao projeto referido na denúncia, entre eles o de 
informações para a revisão da Carteira de Projetos de SMS da 
internacional 2009/2012 (fls. 131/132, doc. 88, Anexo 02); o de 
designação de comissão especial de contratação (fls. 137/138, doc. 88, 
Anexo 02); o de solicitação de autorização para início de processo de 
licitação (fls. 152/155, doc. 88 e 01/02, do doc. 243, Anexo 02); 
designação de comissão de licitação (fls. 04/05, doc. 243, Anexo 02) e 
solicitação de autorização para contratação dos serviços para execução 
do “Plano de Ação de Certificação em SMS da Área de Negócios 
Internacional (ANI) da Petrobras” (fls. 09/41, doc. 243, Anexo 02); 

 
Não é crível que um funcionário com tantos anos de serviços 

prestados à Petrobras, tenha assinado todos os documentos referidos, 
convidado integrantes de comissões e participado das reuniões sem ter 
ciência de que o procedimento era fraudulento, em especial pela 
assinatura do DIP que constituiu a Comissão Especial de Contratação 
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(comissão essa que em nenhum outro caso foi criada para preceder à 
licitação) e a Comissão de Licitação propriamente dita, além de ter 
designado o também recorrente Venâncio como autoridade da licitação.  

 
Do quadro esboçado, mantém-se a condenação. 

 
4. VENÂNCIO PESSOA IGREJAS LOPES FILHO 

 
Pretende a absolvição, afirmando que jamais participou da 

elaboração, aprovação e execução do contrato com a Construtora 
Norberto Odebrecht S.A. e que estava legalmente impedido de se 
imiscuir nos trabalhos da comissão de licitação em tela, inclusive para 
fiscalizar o grau de assiduidade, pontualidade e participação efetiva dos 
seus membros. 

 
Apesar do esforço de sua defesa, melhor sorte não socorre 

ao apelante, considerando que ficou provado que ele indicou pessoas 
inexperientes como membros da comissão de licitação, facilitando a 
implementação das irregularidades posteriormente identificadas, 
atuando para viabilizar os interesses do recorrente Jorge Luiz Zelada na 
comissão de licitação. 

 
Em suas razões recursais, Venâncio tentou criar uma 

confusão entre quem confeccionou o contrato e quem o assinou. 
Todavia, ficou comprovado que o relatório final da comissão de licitação 
foi elaborado diretamente pelo por ele, sem a participação de seus 
membros,  

 
Levi Rodrigues de Oliveira Junior declarou que foi 

informalmente convidado pelo apelante Venâncio para participar da 
comissão de licitação. Ele e Agostinho Gatto questionaram Venâncio 
acerca de suas nomeações, diante da inexperiência em projetos de 
segurança, meio ambiente e saúde, porém, ainda assim, foram mantidos 
na comissão. 

 
A questão do quantitativo mínimo de integrantes da comissão 

de licitação não está sendo ventilada. O que causa espanto e produz 
efeitos na esfera criminal é indicar pessoas sem experiência e 
conhecimentos específicos, para atuarem em uma comissão de licitação 
desse porte, visando conceder vantagem à construtora contratada. 
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Ainda que não existisse norma exigindo que os integrantes da 
comissão de licitação tivessem experiência no assunto, não é razoável e 
nem proporcional, bem como não atende ao critério da moralidade 
administrativa, indicar pessoas inexperientes para tratar de contrato 
desse vulto, restando óbvias as ilícitas intenções do apelante Venâncio. 

 
Novamente traz-se as declarações de Maria de Fátima Salles 

Abreu, na comissão interna de apuração, afirmando que os recorrentes 
Venâncio, Aluísio e Ulisses eram os empregados que tratavam 
diretamente desse projeto, o que demonstra o envolvimento de 
Venâncio com Jorge Luiz Zelada, diferentemente do que quer fazer crer 
sua defesa. 

 
O nome do apelante Venâncio também constou do parecer 

JC&C, do departamento jurídico, caracterizando como desídia sua 
conduta de ter indicado membros sem conhecimento suficiente nos 
serviços a serem contratados e no procedimento licitatório em si. 

 
A defesa alega que a contratação da Odebrecht observou as 

seis fases consecutivas, que seriam necessárias. Reporto-me ao fato de 
que está provado que a referida contratação foi atípica, não respeitou o 
fluxograma da companhia e não passou pelo crivo dos comitês gestores 
e executivos. 

 
Existe farta prova nos autos da participação do apelante 

Venâncio no processo licitatório e na execução do contrato, conforme 
descrito anteriormente. 

 
A defesa sustenta que o distanciamento do apelante 

Venâncio era imprescindível, por exercer a função de “autoridade 
superior” da licitação. Pois bem, pela prova oral e documental existente 
nos autos, vê-se justamente o contrário, ou seja, a proximidade do 
recorrente em todas as fases da contratação e execução do contrato, 
com a nítida intenção de fraudar a licitação. 

 
Não há na denúncia sequer um fato atribuído à Venâncio que 

se constitua em ação cotidiana ou rotineira. O que se extrai do acervo 
probatório é o total desrespeito aos poderes constituídos na ação de 
fraudar, ajudando a estabelecer um procedimento licitatório incomum, 
onde a concorrência foi ilegítima e com os preços exacerbados e não 
justificados. 
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Não se pode confundir os meios de competitividade em 

empresas privadas e eficiência na gestão empresarial com os fatos 
narrados na denúncia, que se constitui em fraude no caráter competitivo 
da licitação, perpetrada pelo grupo dos apelantes, com o intuito de 
obtenção de vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação 
em prejuízo à Petrobras e com benefício e vantagem à construtora 
Norberto Oderbrecht. 

 
Por todo o exposto, a condenação do apelante deve ser 

mantida. 
 

 
5. UILISSES SOBRAL CALILE 

 

Pede a absolvição ratificando a questão da ofensa ao 
princípio da correlação, afirmando que “A sentença apelada funda-se 
exclusivamente na opinião do magistrado, em torno do que poderia ter 
corrido, fazendo afirmações inverídicas, levantado possiblidade de 
obtenção de vantagens, fugindo completamente dos fatos denunciados. 
A defesa se defende dos narrados na denúncia, não das especulações e 
elucubrações da sentença. No Processo Penal, se um réu e denunciado 
porque praticou uma fraude, abusando de um documento assinado em 
branco, não pode ser condenado porque a fraude teria sido falsificar a 
assinatura de alguém.” 

 
Na questão de ofensa ao princípio da correlação, 

destaco que a matéria já foi analisada, em sede preliminar. 
  
Por sua vez, no mérito, as provas dos autos são no sentido 

de que o apelante Ulisses Sobral Calile fora transferido da Transpetro 
com o objetivo de participar da licitação do Plano de Ação e Certificação 
em Segurança, Meio Ambiente e Saúde da área internacional da 
Petrobras, atuando no procedimento antes mesmo de ser efetivada sua 
transferência, que só ocorreu em 01.05.2010. 

 
Saliente-se que o apelante Ulisses participou, em 08.02.2010, 

(antes de sua transferência ser formalizada), da única reunião da 
comissão especial de contratação. 

 





 

 

 

 

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro 

Primeira Câmara Criminal 

Apelação Criminal nº 0232574-02.2014.8.19.0001 

 

 

 

 

 

  
 

 
Secretaria da Primeira Câmara Criminal 

Beco da Música, 175, 1º andar – Sala 101 – Lâmina IV 
Centro – Rio de Janeiro/RJ – CEP 20010-010 

Tel.: + 55 21 3133-5178 – E-mail: 01ccri@tjrj.jus.br –  
  136  

 

Tomou parte, ainda, da apresentação do contrato à diretoria, 
com a intenção de conseguir aprovação da pauta e foi o primeiro 
gerente do contrato, já na fase de execução. 

 
Pelos depoimentos prestados à comissão interna de 

apuração, os funcionários Renato Pires de Oliveira e Maria de Fátima 
Salles Abreu Passos apontaram o apelante Ulisses Sobral Calile como a 
pessoa responsável diretamente pela tramitação do procedimento de 
contratação da Odebrecht. Está no anexo o e-mail subscrito por Ulisses, 
afirmando a decisão de contratação dos serviços de SMS na categoria 
melhor preço, o que revela a participação importante no contexto que 
ora se apura. 

 
Pois bem, o engenheiro de processamento Abílio Paulo 

Pinheiro Ramos também mencionou o nome do recorrente em suas 
declarações do Anexo 01, doc. 01, fls. 78, afirmando que houve uma 
pressão muito grande por parte de Aluísio e Sobral. Estabelecida assim, 
a ligação e atuação entre os dois apelantes na empreitada criminosa. 

 
No mesmo viés, as informações contidas no Anexo 02, doc. 

01, fls. 82, onde o economista Laércio do Padro Freires assevera que os 
apelantes Sobral e Rodrigo Zambrotti Pinaud participaram de uma 
reunião na comissão de licitação. 

 
Levi Rodrigues de Oliveira Junior afirmou em juízo que o 

apelante Ulisses lhe foi apresentado como o homem vindo da 
Transpetro com experiência na área de SMS  e que manteve contato 
com ele, quando da implementação da primeira comissão (a especial de 
contratação) e que, posteriormente, retomou a comunicação com 
Sobral, por conta da participação na comissão de licitação, que 
desembocou na contratação da Odebrecht.  

 
Já o recorrente Aluísio Teles Ferreira Filho, ao ser 

interrogado, confirmou que os apelantes Rodrigo Zambrotti Pinaud e 
Ulisses Sobral Calile participaram da compilação dos documentos 
produzidos pela comissão especial de contratação (memorial descritivo, 
planilha de prelos unitários e minuta contratual), pois possuíam 
experiência no assunto e tinham integrado o projeto PEGASO.  
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Como acima referido, o apelante Alexandre Penna Rodrigues, 
a pedido do apelante Jorge Zelada, constituiu uma comissão com 
integrantes conhecidos deste, para dar solução ao problema.  

 
Repita-se, restou provado que a área de Alexandre não 

possuía experiência ou estrutura para fazer uma contratação desse tipo, 
mas Jorge Luiz tinha experiência no projeto PEGASO e conhecia gente 
que também tinha know how na matéria, como Aluísio, que era de outra 
área e trouxe pessoas de sua confiança como Ulisses Sobral Calile. 

 
Aduza-se que o apelante Ulisses levou, em mãos, o contrato 

para que Renato Pires de Oliveira, substituto de Venâncio Pessoa 
Igrejas Lopes Filho, assinasse. Vide Anexo 02, doc. 88, fls. 13. Ressalte-
se que Renato conhecia o também recorrente João Augusto desde 
1980. 

 
Portanto, incabível o pleito absolutório. 

 
6. RODRIGO ZAMBROTTI PINAUD 

 
Pretende a absolvição sob o argumento de haver sido 

confundido com um funcionário de carreira da estatal, que possui 
sobrenome semelhante ao seu. Alega que, quando a testemunha 
Agostinho Candido Gatto mencionava a pessoa de alcunha “Pinaud”, 
fazia referência a Luiz Fernando Melgaço Pinaud e não ao apelante. 

 
A tese defensiva não encontra respaldo nos autos, porquanto 

o apelante, juntamente com Aluísio Teles Ferreira Filho e Ulisses Sobral 
Calile, atuou na comissão especial de contratação, conforme 
asseveraram as testemunhas Levi e Pedro Aramis, em seus 
depoimentos judiciais. 

 
Marco Aurélio Bobsin, ao ser ouvido na comissão interna de 

apuração, aduziu que o apelante Rodrigo Zambrotti Pinaud, o 
contratado, ajudou na elaboração da especificação. 

 
Laércio do Prado Freires, economista, no termo de 

declaração da comissão interna de apuração do anexo 02, doc. 01, fls. 
82, ratificou a atuação do apelante Rodrigo Zambrotti Pinaud juntamente 
com Ulisses Sobral Calile e colocou um ponto final na discussão acerca 
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da existência de homônimos, quando acrescentou que: “Acredita que 
mesmo sob a perspectiva da área de contratação o procedimento adotado nesse 
processo de SMS foi incomum. Dessa reunião não participaram o Sócrates ou o 
Venâncio. As pessoas que participaram da reunião da comissão e das quais não 
recordava o nome eram o Sobral e o Pinaud. Que esse Pinaud não é o gerente da 
INTER-CORP.” (grifei) 

 

Levi Rodrigues de Oliveira Junior, ao ser ouvido em juízo, 
acrescentou que o apelante Rodrigo foi apresentado a ele na mesma 
ocasião em que conheceu o recorrente Sobral e que aquele teria 
participado informalmente nas duas comissões (especial de contratação 
e de licitação), já que não poderia atuar oficialmente nos dois grupos, 
por ser de fora do quadro de empregados da estatal e que sempre agiu 
ladeado por Sobral. 

 
Repita-se que o apelante Aluísio Teles Ferreira Filho, ao ser 

interrogado, confirmou que Rodrigo Zambrotti Pinaud e Ulisses Sobral 
Calile participaram da compilação dos documentos produzidos pela 
comissão especial de contratação (memorial descritivo, planilha de 
prelos unitários e minuta contratual), pois possuíam experiência no 
assunto e tinham integrado o projeto PEGASO, rechaçando a dúvida 
levantada pela defesa.  

 
O mesmo apelante Aluísio Teles Ferreira Filho, em seu 

interrogatório, confirmou ter trabalhado com o apelante Rodrigo e disse 
que, apesar de sua excelente formação profissional, não lhe era dado 
todo um trabalho para fazer. Apenas recebia partes de determinadas 
tarefas.  

 
Já o apelante Ulisses Sobral Calile, também em seu 

interrogatório, confirmou que o apelante Rodrigo assessorou a comissão 
especial de contratação, na parte técnica de meio ambiente, por dominar 
o assunto. 

 
Realmente é preciso destacar que existe um funcionário de 

carreira com o mesmo sobrenome do apelante Rodrigo, que se chama 
Luiz Fernando Melgaço Pinaud, e foi citado por algumas testemunhas e 
alguns apelantes. Ocorre que a simples referência a essa pessoa não 
exclui a atuação de Rodrigo Zambrotti Pinaud na empreitada criminosa, 
como quis fazer crer sua defesa, conforme já exposto. Não há nenhuma 
confusão entre os dois “Pinaud”. Quanto ao recorrente, não resta 
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qualquer dúvida de seu envolvimento com o grupo regido por Jorge 
Zelada como o objetivo de fraudar a licitação para favorecer a 
Construtora Norberto Odebrecht no contrato de segurança, meio 
ambiente e saúde da área internacional da estatal. 

 
A falta de investigação quanto ao outro "Pinaud", que, em 

tese, também seria ligado ao apelante Jorge Luiz Zelada e teria 
pressionado os integrantes da comissão de licitação, não impede a 
condenação de Rodrigo Zambrotti Pinaud, pois demonstradas autoria e 
materialidade na prática do delito previsto no art. 90 da Lei de 
Licitações, que ora se apura.  

 
De outro prisma, cabe ao Ministério Público decidir sobre a 

conveniência e oportunidade da propositura da ação penal em desfavor 
de Luiz Fernando Melgaço Pinaud, se for o caso. 

 
Observe-se que o próprio apelante Rodrigo Pinaud, ao ser 

interrogado, confirmou ter secretariado o apelante Aluísio Teles na única 
reunião da comissão de contratação e que o auxiliava na elaboração de 
documentos. 

 
Ao final, conclui-se pela manutenção da condenação do 

apelante Rodrigo Zambrotti Pinaud, que atuava, juntamente com Aluísio 
Teles, para cumprir as determinações de Jorge Luiz Zelada. 

 
7. SÓCRATES JOSÉ FERNADES MARQUES DA SILVA 

 
A defesa espera a absolvição do apelante, por ausência de 

elementos mínimos de prova a sustentar a acusação, alegando que a 
condenação só se deu com base em uma breve menção de seu nome. 
Sustenta que, apesar do grande aparato investigatório decorrente dos 
escândalos ocorridos na Petrobras, as várias delações premiadas e 
inúmeros inquéritos policiais, o nome do apelante Sócrates jamais foi 
mencionado em qualquer acusação, justamente por nunca ter cometido 
crime de qualquer espécie. 

 
Ao revés do alegado pela defesa, a condenação não se deu 

com base somente em uma breve menção de seu nome. Pelo apurado, 
ele era o contato para esse projeto, dentro da área internacional, sendo 
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os apelantes Venâncio, Aluísio e Ulisses os empregados que tratavam 
diretamente do assunto. 

 
Acrescente-se que, em juízo, a testemunha Fernando Cunha 

admitiu que Sócrates se relacionava com os demais gerentes, a pedido 
do diretor. 

 
Pelo controle das ligações do telefone corporativo da 

companhia, também foram apurados os frequentes contatos entre o 
recorrente Sócrates e João Augusto Rezende Henriques, sendo certo 
que Sócrates confirmou ter conversado informalmente com aquele 
acerca de eventuais negócios em potencial da área internacional. 

 
Na verdade, o apelante Sócrates mantinha João Augusto 

Rezende Henriques a par de todo o procedimento fraudulento de 
licitação cujo objetivo era a contratação da Construtora Norberto 
Odebrecht. 

 
A ligação entre os apelantes Sócrates e João Augusto está 

evidenciada, ainda, nas declarações de Fernando José Cunha, junto à 
comissão interna de apuração, consoante Anexo 02, doc. 88, fls. 46: 
“Recorda-se de três ou quatro encontros. Que almoçou com João Augusto algumas 
vezes. O primeiro almoço foi a convite de Sócrates. Nessa ocasião esteve no escritório 
de João Augusto antes do almoço, numa rápida visita. Na segunda vez o encontro foi 
só com João Augusto, não sabendo dizer com certeza qual o assunto tratado, mas 
acredita que tenha sido abordado o problema da sonda que não conseguia entrar em 
Angola. Na terceira vez, no final de 2011, foi-lhe perguntado por João Augusto sobre 
desinvestimento, especialmente em relação aos ativos dos Estados Unidos e da África. 
A propósito, o declarante informou que trabalhava num grupo de análise de 
desinvestimento global da INTER.  O declarante nunca ligava para João Augusto, 
podendo eventualmente ter retornado alguma ligação. Recebeu algumas ligações de 
João Augusto.” (grifei). 

 
De igual modo, ficou comprovado pela comissão interna de 

apuração que o apelante efetuou contatos telefônicos para o apelante 
João Augusto em datas próximas ou coincidentes com eventos 
relevantes durante o processo de licitação e contratação na construtora 
Norberto Oderbrecht. 

 
Provado está que a função do apelante Sócatres era fazer 

uma ligação, uma ponte entre o apelante Jorge Luiz Zelada e os demais 
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recorrentes envolvidos na fraude à licitação, além de manter o apelante 
João Augusto Rezende Henriques a par de tudo o que ocorria na 
Petrobras relacionado à contratação da construtora Norberto Odebrecht, 
não havendo se falar em absolvição. 

 
 

8. JOÃO AUGUSTO REZENDE HENRIQUES 

 
Aguarda sua absolvição, justificando que não participou dos 

fatos narrados na denúncia.  
 
Por derradeiro, sua condenação também deve ser mantida, já 

que restou comprovado que atuava como lobista de interesses privados 
diante da Petrobras. 

 
O apelante, na qualidade de ex-funcionário da estatal, exercia 

influência sobre os demais apelantes da área internacional e também 
intermediava negócios de responsabilidade do referido setor. 

 
A comissão interna de apuração, ao analisar os registros 

telefônicos corporativos que continham ligações para números 
telefônicos pertencentes ao apelante João Augusto, identificou uma 
correlação de datas, coincidentes com eventos relevantes.  

 
Sócrates José Fernandes Marques da Silva ligou para o 

apelante João Augusto por quatro vezes, em datas próximas à consulta 
por DIP às unidades do exterior para identificar problemas de SMS, ao 
DIP INTER-CORP 213, que designa o também apelante Venâncio 
Pessoa Igrejas Lopes Filho para assinar o contrato com a Construtora 
Norberto Odebrecht, bem como na assinatura do contrato com a citada 
empreiteira. 

 
Jorge Luiz Zelada também telefonou para o recorrente João 

Henrique em data perto da emissão do DIP INTER-CORP 163, que 
designou a comissão de licitação de segurança, meio ambiente e saúde. 

 
Já Fernando Cunha, gerente da INTER- AFE, efetuou contato 

com telefônico com João Augusto próximo ao DIP INTER – CORP 146, 
onde é solicitado o início do processo licitatório em SMS. 
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O engenheiro de processamento Abílio Paulo Pinheiro Ramos 
ainda mencionou o nome do apelante João Augusto em suas 
declarações do Anexo 01, doc. 01, fls. 80, onde afirmou que era mal 
visto por João Augusto e que talvez fosse necessária uma reunião entre 
eles. Explícita a influência do apelante “nos bastidores’, interferindo até 
na movimentação de funcionários da companhia. Vejamos: “A 
movimentação do declarante para a Argentina, não ocorreu como havia sido previsto, 
pois inclusive havia feito uma visita de reconhecimento em maio de 2011 e a 
efetivação da transferência não ocorria, perguntado ao GE da INTER-AL o porquê da 
demora, foi relatado que aparecera restrições ao seu nome e Amigo confidenciou que 
o nome do declarante era mau visto por João Augusto e disse que talvez fosse 
importante uma reunião com João Augusto, o que foi prontamente recusado. 
Posteriormente, foi informado que o problema havia sido superado e a transferência 
da Petrobrás Colômbia para a Petrobrás Argentina foi efetivada em 15 de junho 2011.” 
(grifei). 

 

Repise-se, a ligação entre o apelante Sócrates e o recorrente 
João Augusto está evidenciada, ainda, nas declarações de Fernando 
José Cunha, junto à comissão interna de apuração, consoante Anexo 
02, doc. 88, fls. 46: “Recorda-se de três ou quatro encontros. Que almoçou com 
João Augusto algumas vezes. O primeiro almoço foi a convite de Sócrates. Nessa 
ocasião esteve no escritório de João Augusto antes do almoço, numa rápida visita. Na 
segunda vez o encontro foi só com João Augusto, não sabendo dizer com certeza qual 
o assunto tratado, mas acredita que tenha sido abordado o problema da sonda que 
não conseguia entrar em Angola. Na terceira vez, no final de 2011, foi-lhe perguntado 
por João Augusto sobre desinvestimento, especialmente em relação aos ativos dos 
Estados Unidos e da África. A propósito, o declarante informou que trabalhava num 
grupo de análise de desinvestimento global da INTER.  O declarante nunca ligava para 
João Augusto, podendo eventualmente ter retornado alguma ligação. Recebeu 
algumas ligações de João Augusto.” (grifei). 

 

Além de todo o já exposto, a testemunha Carlos Vilar Amigo e 
o apelante Sócrates José Fernandes Marques da Silva narraram grande 
amizade e admiração por João Augusto Rezende Henriques, além de 
reconhecerem contatos usuais com ele. Sócrates chegou a dizer que 
informalmente comentava sobre potenciais negócios da área 
internacional com João Augusto. 

 
Reafirme-se que a existência de ligação entre o apelante João 

Augusto Rezende Henriques e o recorrente Alexandre Penna Rodrigues 
ficou comprovada até mesmo pela declaração do próprio Alexandre, em 
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seu interrogatório, quando confirmou conhecer aquele desde o início da 
carreira de ambos, na década de 1980. 

 
Novamente nos referimos ao depoimento de Marco Aurélio 

Bobsin, na comissão interna de apuração, ao asseverar sobre a 
existência de diversos comentários de que o apelante João Augusto 
Rezende Henriques tinha muitos contatos e era influente junto ao 
apelante Jorge Luiz Zelada.  

 
Não obstante  a defesa ter rechaçado o conteúdo da 

reportagem na Revista Época, ficou confirmado o encontro do apelante 
João Augusto com um jornalista da aludida revista, sendo que todo o 
conjunto probatório apontou para a veracidade das informações contidas 
na matéria, atinentes ao contrato celebrado com a Construtora Norberto 
Odebrecht, na prestação de serviços de segurança, meio ambiente e 
saúde da área internacional da Petrobras, sendo, no caso concreto, 
impossível a absolvição do apelante. 

 

CAPÍTULO III - CONCLUSÃO  
 
Encerradas as questões de mérito, conclui-se pela existência 

de materialidade e autoria, referentes ao delito do artigo 90 da Lei 
8.666/93. 

 
O citado diploma legal atinge sobremaneira a finalidade da 

licitação, que é possibilitar a igualdade de oportunidades em competição 
entre terceiros para contratar com a Administração Pública.  Ao 
contrário, os apelantes, agindo em comunhão de ações e desígnios, 
favoreceram a Construtora Norberto Odebrecht, em detrimento dos 
interesses da Petrobras, fraudando o caráter competitivo do 
procedimento licitatório, com o intuito de obter vantagem decorrente da 
adjudicação do objeto do certame, prática essa, repita-se pela última 
vez, que independe de prejuízo ao erário público.  

 
 

CAPÍTULO IV– DAS PENAS  
 

Para o apelante Jorge Luiz Zelada, o magistrado sentenciante 
majorou a pena-base, considerando, acertadamente, sua personalidade 
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distorcida e conduta social reprovável, além, das consequências do 
crime. Consta envolvimento do apelante na denominada “Operação 
Lava-Jato”, onde teriam sido descobertas contas secretas e milionárias 
em seu nome no exterior e, apesar de ser um profissional de excelente 
formação superior, situação financeira elevada e com condições sociais 
melhores do que a média da população brasileira, ainda se envolveu em 
delitos da Lei de Licitações. As consequências do crime também lhe são 
desfavoráveis, propiciando à Construtora Norberto Odebrecht um 
faturamento desproporcional à execução dos serviços contratados, em 
detrimento do erário público. 

No que se refere aos demais recorrentes, a sanção básica foi 
aumentada diante de uma conduta social reprovável e consequências 
do crime, utilizando-se da mesma fundamentação acima elencados para 
Zelada. 

Pois bem, os fundamentos lançados pelo magistrado 
sentenciante para justificar a pena em patamar superior ao mínimo legal 
atendem à garantia constitucional da individualização da pena, descrita 
no inciso XLVI do art. 5º da CRFB/88, razões essas que se amoldam 
perfeitamente às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código 
Penal. Ressalte-se que não foram manejados elementos do próprio tipo 
penal na primeira fase de individualização da reprimenda. 

 
A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos 

limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, 
fundamentadamente, o quantum ideal de reprimenda a ser aplicada ao 
condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito 
praticado. 

 
Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei 

penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente 
vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, 
guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 
do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar 
individualmente, a saber: culpabilidade; antecedentes; conduta social; 
personalidade do agente; motivos, circunstâncias e consequências do 
crime; e comportamento da vítima, e indicar, especificamente, dentro 
destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera 
favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença 
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que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação 
da resposta penal. 
 

O juiz de origem destacou, em sua fundamentação, para 
aumentar as sanções básicas, o total desrespeito dos apelantes com os 
poderes constituídos, porquanto apresentam condutas sociais 
reprováveis, além das consequências do delito, não sendo razoável que 
lhes sejam aplicadas penas no mínimo legal cominado no tipo penal.  

 
A alegação de que a conduta social só poderia ser valorada 

positivamente, não encontra respaldo. Ela é o comportamento do 
apelante perante a sociedade, analisando-se o seu relacionamento com 
seus pares, temperamento e vícios. No aspecto de circunstância judicial, 
tem por objetivo examinar a interação dos recorrentes no meio social em 
que vivem. 

 
O magistrado sentenciante valorou negativamente a conduta 

social dos apelantes, mas se baseou em parâmetros estabelecidos em 
lei, sem nenhuma ofensa ao princípio constitucional da legalidade. 

 
Assim, o juiz da causa deve aferir a referida conduta social, com o 

intuito de apurar indícios de merecimento de uma maior ou menor 
censura. No caso em tela, diante de todos os argumentos já trazidos, 
somados à fundamentação da sentença, temos que os apelantes 
merecem uma pena maior que a sanção básica.  

 
O Poder Judiciário tem o dever de punir condutas criminosas 

causadoras de danos à sociedade, sendo que, no caso dos presentes 
autos, os recorrentes, sejam empregados de carreira, contratados ou 
nomeados, pertencem a um segmento social, intelectual e 
economicamente mais favorecido, porém, valendo-se de suas posições, 
cometeram crime contra uma das maiores empresas de petróleo do 
mundo, cujo prejuízo apurado chegou à casa dos milhões de dólares 
americanos. Apesar de terem a obrigação de zelar pelo patrimônio da 
companhia, ao contrário, formaram um grupo, liderado pelo ex-
empregado João Augusto Rezende Henriques, para favorecer 
ilicitamente, através de fraude à licitação, à Construtora Norberto 
Odebrecht em detrimento da Petrobras.  

 
No que concerne à substituição da pena privativa de liberdade 

por restritiva de direitos, considero sua incidência prejudicada em razão 
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do disposto no inciso III do artigo 44 do Estatuto Repressor. Incabível, 
também, a concessão do benefício previsto no artigo 77 do CP, diante 
da necessidade de que a fraude perpetrada no contrato que ora se 
analisa e os prejuízos causados ao erário público sejam punidas de 
forma eficaz, destacando o caráter retributivo da sanção. A lesão 
causada pelos apelantes atinge um número muito maior de pessoas do 
que um crime contra o patrimônio privado, causando a supressão de 
direitos fundamentais e até dificuldade no exercício da própria cidadania. 

 

O regime para cumprimento da pena privativa de liberdade há 
de ser o semiaberto, já que é o mais adequado, no caso, para dar 
resposta ao delito praticado e ao mal gerado à sociedade, bem como 
para a reinserção social dos apelantes, sendo necessário o afastamento 
do meio em que vivem, ainda mais quando se trata de crime da lei de 
licitações, envolvendo a Petrobras, que vem sofrendo vários prejuízos, 
com reflexos até na grave crise econômica que assola o país, em razão 
do aparelhamento da estatal por funcionários de carreira, contratados ou 
nomeados, envolvidos em favorecimento da Construtora Norberto 
Odebrecht, delitos estes que vêm causando grande clamor por justiça 
diante da sociedade. 

Ademais, diante da gravidade concreta de suas ações, não vejo 
óbice na fixação de regime mais gravoso, considerando, repise-se, as 
circunstâncias do crime. O estabelecimento de regime mais ameno não 
se mostra suficiente para a prevenção e reprovação de condutas tão 
graves. 

 
No Informativo nº. 482, a 5ª Turma do STJ entendeu que é 

possível a fixação de regime mais severo do que o previsto no art. 33 

§2º do CP, quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis aos 

réus, conforme o caso concreto. 

 

Nesse sentido: 

 

FIXAÇÃO. PENA-BASE. SUPERIOR. MÍNIMO. CABIMENTO.A Turma 

reiterou o entendimento de que, conforme o grau de reprovabilidade 

da conduta e a existência de circunstâncias desfavoráveis, é cabível a 

fixação de regime mais severo aos condenados à pena inferior a oito 

anos desde que devidamente fundamentada a decisão. E considera-se 
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devidamente fundamentada a sentença que estabeleceu regime 

fechado para o cumprimento de pena com base no nível de 

organização do bando criminoso, na quantidade de drogas e 

armamentos apreendidos, na nítida desproporção entre uma tentativa 

de homicídio realizada por meios de explosivos em estabelecimento 

jornalístico e sua motivação (veiculação de reportagem cujo conteúdo 

desagradou a um dos membros do grupo criminoso), no modus 

operandis do delito e na especial reprovação da vingança privada 

devido à tentativa de cerceamento da imprensa. Com esse 

entendimento, a Turma denegou a ordem. HC 196.485-SP, Rel.Min. 

Gilson Dipp, julgado em 1º/9/2011. 

 
Já a pena de multa constitui-se no pagamento de valor 

estabelecido na sentença e calculado em índices percentuais, cuja base 
deve corresponder ao valor da vantagem efetivamente obtida ou 
potencialmente auferível pelo agente. 

 
Acerca da multa, tenho que o magistrado de origem andou 

bem ao fixá-la em 2%, em atenção ao disposto no art. 99 da Lei 
8.666/93. 
 

Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei consiste 
no pagamento de quantia fixada na sentença e calculada em índices 
percentuais, cuja base corresponderá ao valor da vantagem 
efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente. 
§ 1o Os índices a que se refere este artigo não poderão ser inferiores a 
2% (dois por cento), nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato licitado ou celebrado com dispensa ou inexigibilidade de 
licitação. 
§ 2o O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à 
Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal. 

 
Conclui-se que as multas aplicadas são convenientes e 

adequadas de maneira a punir os apelantes pelos delitos cometidos e 
disciplinar suas condutas. 

 
Demais disso, foram observados os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade (nos vieses da adequação, 
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito),  nos parâmetros de 
mensuração da multa, levando em conta a importância do bem tutelado 
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(o interesse da Administração Pública) e os reflexos dos atos dos 
recorrentes , reafirme-se, na grave crise econômica que acomete o país, 
que foi desencadeada após os vários escândalos de corrupção, lavagem 
de dinheiro e fraudes na licitação dentro da Petrobras, uma das maiores 
empresas do ramo no mundo. 

 
CAPÍTULO V - DAS DEMAIS 

PROVIDÊNCIAS 

 
É sabido por todos que o princípio da presunção de inocência 

não impede a decretação da prisão dos apelantes em segundo grau de 
jurisdição, desde que esgotadas as instâncias ordinárias.  

 
Eventuais recursos ao Superior Tribunal de Justiça ou ao 

Supremo Tribunal Federal não mais analisarão o conjunto probatório e, 
em decorrência dessa apreciação restrita, não há empecilho ao imediato 
início do cumprimento da sanção. 

 
Por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal  

entendeu que o artigo 283 do Código de Processo Penal não impede o 
início da execução da pena após condenação em segunda instância e 
indeferiu liminares pleiteadas nas Ações Declaratórias de 
Constitucionalidade (ADCs) 43 e 44. 

 
A Suprema Corte destacou que a presunção de inocência 

conforme previsto na CRFB/88 não tem o condão de afastar o início da 
execução da pena, levando em consideração que o acervo probatório já 
foi apreciado em duas oportunidades, afastando eventual arbitrariedade 
no decreto condenatório.  

 
Considere-se, também, que o artigo 283, do Código de 

Processo Penal, na redação dada pela Lei 12.403/2011, não traz 
qualquer óbice, porquanto os recursos penais e extraordinários não 
possuem efeito suspensivo. 

 
Diante da atual orientação jurisprudencial vinculante do 

Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento das ADC 43 e 44, 
ocorrido em 05/10/2016, decreto a prisão preventiva dos apelantes.  
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Ressalte-se, apenas para reforçar os argumentos acima, que 
a expedição de mandado de prisão em desfavor dos apelantes para o 
início do cumprimento de suas sanções, não configura reformatio in 
pejus, já que “a execução provisória de acórdão penal condenatório 
proferido em julgamento de apelação, ainda que sujeito a recurso 
especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da 
presunção de inocência” (Informativo/STF nº 814). 

 
Repise-se que a condenação em segundo grau tem por base 

a apreciação da matéria fática que se exaure nesta jurisdição. Como 
não se discutirá mais contexto probatório, nada impede a prisão dos 
recorrentes. 

 
Eventual pedido de isenção das custas processuais deve ser 

apreciado no Juízo da execução penal, matéria que já é pacificada pela 
ementa da Súmula do TJ-RJ nº 74: 
 

“A condenação nas custas, mesmo para o réu 
considerado juridicamente pobre, deriva da 
sucumbência, e, portanto, competente para sua 
cobrança, ou não, é o Juízo da Execução”. 

 
Por derradeiro, não se vislumbra ofensa a dispositivos de 

leis ou à norma constitucional: os apelantes foram legalmente 
processados e, positivada a conduta delituosa, foram justamente 
condenados. 
 

Diante da explanação, acolho o parecer do Procurador de 
Justiça, Dr. Antônio José Campos Moreira, e voto pelo desprovimento 
dos apelos defensivos.  

 
Esgotadas as possibilidades de recurso nas instâncias 

ordinárias, expeçam-se os mandados de prisão, com prazo para 
cumprimento de 08 anos, observando-se o que dispõe o artigo 109, IV, 
c/c artigo 110, caput e §1º, do Código Penal e a Resolução 137/2011, do 
Conselho Nacional de Justiça. 

 
Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2017. 
 

MARIA SANDRA KAYAT DIREITO 
DES. RELATORA 
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