
MPF                               
Ministério Público Federal                                                       
Procuradoria da República no Paraná 
FORÇA-TAREFA      

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  1ª  VARA  FEDERAL  DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CURITIBA – PARANÁ.

Distribuição por dependência à AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA N.º
5025933-28.2016.4.04.7000 em virtude do disposto no artigo 57 do CPC1.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF, pelos Procuradores Regionais da
República  e  Procuradores  da  República  signatários,  no  exercício  de  suas  atribuições
constitucionais e legais, com fundamento nos artigos 127 e 129, inciso III, e 37, caput e § 4º
da Constituição Federal, e nos artigos 5º, inciso I, h, inciso III, b, 6º, inciso VII, b, e XIV, f, da
Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do Ministério Público da União), na Lei nº
8.429/92 e na  Lei nº 7.347/85,  e  PETRÓLEO  BRASILEIRO  S/A -  PETROBRAS,
sociedade de economia mista integrante da Administração Pública Federal Indireta, sediada na
Avenida República do Chile, nº 65, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20035-900, devendo as
intimações e notificações serem remetidas à Avenida do Batel, n. 1898, 2o andar, Curitiba –
PR, CEP 80420-090, vêm, perante Vossa Excelência, propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E

VALORES

em face de

1. ALDO GUEDES ÁLVARO, brasileiro, casado, empresário, filho de Carlos Edson
Teixeira Álvaro e Tânia Maria Guedes Álvaro, nascido em 06/09/1970, natural de Recife/PE,
portador da Identidade Civil n. 3373534-SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n. 520.480.044-
15, residente e domiciliado na Avenida Boa Viagem, n. 4398, apartamento 21, Boa Viagem,
Recife, Pernambuco;

2. ANDRÉ GUSTAVO DE FARIAS PEREIRA, CPF nº 295635264-49, filho de
Raquel de Oliveira Pereira, nascido em 27/03/1962, com endereço na Nestor Silva, 351, 2101,
Casa Forte, Recife Pernambuco;

1 A presente AIA é continente em relação à AIA referida em epígrafe, sob o aspecto objetivo, porquanto imputados atos de
improbidade em maior extensão, veiculando, de consequência, pretensão condenatória mais ampla em relação à empresa
QUEIROZ GAVÃO. Ademais, a presente demanda traz ampliação subjetiva e objetiva em relação à contida, porquanto aqui
figuram  como  demandados  os  demais  réus,  integrantes  do  esquema  ilícito  narrado,  aos  quais  são  imputados  atos  de
improbidade e/ou concurso e benefício decorrente dos atos ímprobos e formulada pretensão condenatória, além da postulação
de tutela provisória cautelar. 
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3.  AUGUSTO  AMORIM  COSTA,  CPF  nº193.388.057-00,  filho  de  Rosalina
Amorim, nascido em 4/4/1948, com endereço na rua Marginal, nº 8023B, ap. 5050 MRE-750,
Cascais, Lisboa, Portugal;

4. Espólio de EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS, natural de Recife/PE,
filho de Ana Lucia Accioly Campos, nascido em 10.08.1965 e falecido em 13.08.2014, inscrito
no  CPF/MF sob o n. 45334773487, representado pela inventariante RENATA DE ANDRADE
LIMA CAMPOS, brasileira, viúva, economista, inscrita no CPF sob o n° 545.519314-0, filha de
Rejane  Coelho  de  Andrade  Lima,  nascida  em 18/08/1967,  residente  na  Cidade  do Recife,
Estado de Pernambuco, à Rua Luiz da Mota Silveira, n° 121, bairro de Dois Irmãos, CEP n°
52171-021,  conforme  processo  de  inventário  e  partilha  em  trâmite  perante  a  2º  Vara  de
Sucessões e Registros Públicos da Capital/PE, autuado sob o nº 0072269-98.2014.8.17.0001;

5.  EDUARDO  HENRIQUE  DA  FONTE  DE  ALBUQUERQUE  SILVA,
brasileiro, Deputado Federal, nascido em 17.10.1972, natural de Recife/PE, inscrito no CPF
sob o n. 53467108415, filho de Francisco Maurício Rabelo de Albuquerque Silva e Celina
Maria  da Fonte de Albuquerque Silva,  residente na Av.  Boa Viagem 5450 ap.  2501,  Boa
Viagem, Recife/PE;

6. Espólio  de  ILDEFONSO COLARES FILHO, CPF  016.554.933-53,  filho  de
Eulalia de Goes Colares, nascido em 1/08/1954, representado pelo, inventariante RENARDO
LINHARES  COLARES,  brasileiro,  solteiro,  advogado,  CPF  n.  021.911.917-11,  filho  de
Terezinha Linhares Lima, nascido em 22/04/1974, residente e domiciliado na Rua Prudente de
Moraes n. 1700, apto. 607, Ipanema, RJ, conforme processo de inventário e partilha em trâmite
perante a 1ª Vara de Família do Foro Regional da Barra da Tijuca - Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro, autuado sob o nº 0001978-35.2018.8.19.0209;

7. FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO, brasileiro, casado, empresário,
nascido em 07/12/1957, natural de Petrolina/PE, filho de Paulo de Souza Coelho e Lizete de
Souza  Coelho,  portador  da  Identidade  Civil  n.  1085328-SSP/BA,  inscrito  no  Cadastro  de
Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n. 010.778.878-09, residente na
SQN 302, bloco B, apartamento 602, Brasília, Distrito Federal e na Avenida Boa Viagem, n.
2746, apartamento 501, Boa Viagem, Recife, Pernambuco.

8.  JOÃO  CARLOS  LYRA PESSOA DE  MELLO  FILHO,  brasileiro,  casado,
empresário, filho de João Carlos Lyra Pessoa de Mello e Paulo Maria Jucá de Alcântara Velho
Barreto, nascido em 22/01/1976, natural de Recife/PE, portador da Identidade Civil n. 4175029-
SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n. 018.567.784-36, residente na Avenida Boa Viagem, n.
3136, apartamento 201, Recife, Pernambuco.

9.  MARIA  CLEIA  SANTOS  DE  OLIVEIRA,  brasileira,  casada,  funcionária
pública, nascida em 03.08.1953, natural de Feira Grande/AL, filha de Antônio José dos Santos e
Josefa Rosa de Lira, portadora da Identidade Civil n. 170803-SSP/AL, inscrita no CPF/MF sob
o n. 061.345.484-72, residente e domiciliada na SQN 108, Bloco I, apartamento 616, Brasília,
Distrito Federal.
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10. OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO, CPF nº 010.975.198-13, filho de
Janete Zanoide de Mores, nascido em 20/06/1959, com endereço na Rua Euzebio Naylor, 187,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, atualmente preso no Complexo Médico Penal em Pinhais;

11.  PAULO  ROBERTO  COSTA,  réu  colaborador2, RG  031027386/SSP/RJ,
CPF/MF nº 302.612.879-15, casado, engenheiro, filho de Paulo Bachmann Costa e Evolina
Pereira da Silva Costa, nascido em 01/01/1954, natural de Monte Alegre/PR, com endereço na
Rua  Ivando  de  Azambuja,  casa  30,  condomínio  Rio  Mar  IX,  Barra  da  Tijuca,  Rio  de
Janeiro/RJ, atualmente recolhido em prisão domiciliar no Rio de Janeiro/RJ;

12.  PEDRO  ROBERTO  ROCHA,  brasileiro,  casado,  empresário,  nascido  em
07.08.1959, natural de Maracai/SP, filho de Pedro de Souza Rocha e Matinha Andrade Rocha,
portador da Identidade Civil n. 95227040-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n. 960.321.628-
34, residente e domiciliado na Rua 7, casa 23, Vila Planalto, Brasília, Distrito Federal.

13.  PETRÔNIO BRAZ JUNIOR,  CPF 296787.491-49,  filho  de  Maria  Olga  de
Figueiredo Brazo, nascido em 17/09/1963, com endereço na Av. Prefeito Dulcidio Cardoso,
3080, bloco 5, ap. 401, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro;

14. Espólio de SEVERINO SÉRGIO ESTELITA GUERRA, brasileiro, natural de
Recife/PE, nascido em 09.11.1947 e falecido em 06/03/2014, filho de Jacy Estelita Guerra,
inscrito no CPF/MF sob o n. 01659367468, representado pela inventariante ANA ELISA DE
ALMEIDA BRENNAND  GUERRA FERNANDES,  empresária,  casada  pelo  regime  de
separação total  de  bens,  filha  de Maria  da  Conceição  Vasconcelos  de  Almeida  Brennand
Guerra,  nascida  em  02/11/1978,  portadora  de  cédula  de  identidade  número  435.0970,
expedida pela IDS/PE,  CPF M. 932.009.944-87, residente na cidade de Recife,  estado de
Pernambuco,  na Av. Boa Viagem, n° 6246, apt.  1001, conforme processo de inventário e
partilha  em trâmite  perante  a  5º  Vara  de  Sucessões  e  Registros  Públicos  da  Capital/PE,
autuado sob nº 0017004-14.2014.8.17.0001.

15. VALDIR  RAUPP DE  MATTOS,  brasileiro,  casado,  Senador,  nascido  em
24.08.1955, natural de São João do Sul/SC, filho de Manoel José de Matos e Auta Raupp de
Matos,  portador  da  Identidade  Civil  n.  5703022-SSP/RO,  inscrito  no  Cadastro  da Pessoa
Física do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n. 343.473.649-20, residente na SQN 311,
Bloco I, apartamento 605, Distrito Federal.

16.  CONSTRUTORA  QUEIROZ  GALVAO  S/A,  pessoa  jurídica  de  direito
privado,  CNPJ:  33.412.792/0001-60,  endereço  RUA  SANTA  LUZIA,  651,  2  AO  6
ANDARES, CENTRO, RIO DE JANEIRO/RJ, CEP: 20030-041;

17. VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ: 02.536.066/0001-26, sediada na Rua Santa Luzia, nº 651, 21º andar, Centro,
Rio de Janeiro/RJ;

2 Conforme Acordo de Colaboração Premiada por ele celebrado com o Ministério Público Federal (ANEXO
38).
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18. MOVIMENTO  DEMOCRÁTICO  BRASILEIRO (MDB)  –  Diretório
Estadual  de  Rondônia,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ  n.
84.638.196/0001-34, sediado na Rua Elias Gorayeb, 3326, Liberdade, Porto Velho – RO;

19. PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) – Diretório Nacional, pessoa
jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no  CNPJ n.  01421697000137,  sediada  na  SHC/Norte
Comércio Local QD 304, BL A, salas 101 a 112, n. 63, Asa Norte, Brasília/DF;

nos termos a seguir expostos.

I  –  SÍNTESE  E  DELIMITAÇÃO  DO  OBJETO  DA  PRESENTE  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.

A presente  ação decorre  dos  desdobramentos  cíveis  das  apurações  realizadas  no
âmbito da  Operação Lava Jato,  relacionadas a crimes contra o sistema financeiro nacional,
contra  a  ordem econômica  e  contra  a  administração  pública,  fraude  à  licitação,  além de
lavagem de dinheiro e organização criminosa. 

Dentre os diversos delitos identificados, foi comprovada a existência de um esquema
de corrupção por meio do qual empreiteiras cartelizadas e empresas privadas não integrantes
do cartel  contratadas para a execução de obras da estatal  acordavam o pagamento de um
percentual dos valores dos contratos como propina, em troca do beneplácito de diretores da
PETROBRAS à consecução de interesses das empreiteiras junto à estatal.

O Ministério Público Federal, a par das ações penais que vêm sendo promovidas na
medida  em  que  as  investigações  se  ultimam,  notadamente  pelos  delitos  de  organização
criminosa (art. 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013), corrupção ativa e passiva (arts. 333 e 317 do
Código  Penal),  lavagem de  dinheiro  (art.  1º  da  Lei  9.613/98)  e  crimes  contra  o  sistema
financeiro  nacional  (arts.  16,  21,  parágrafo  único,  e  22,  caput  e  parágrafo  único,  da  Lei
7.492/1986), também ajuizou, inicialmente,  nove ações de improbidade administrativa –
seis  delas  relativas  aos  atos  perpetrados  no  âmbito  da  Diretoria  de  Abastecimento  sob o
comando de PAULO ROBERTO COSTA, uma delas envolvendo condutas perpetradas tanto
na Diretoria de Abastecimento como na Diretoria de Serviços e Gerência de Engenharia, e
duas envolvendo atos perpetrados no âmbito da Diretoria Internacional sob o comando de
JORGE LUIZ ZELADA, sendo cada uma delas relativa às propinas pagas pelas empreiteiras
e empresas privadas a seguir identificadas e seus dirigentes, com os seguintes polos passivos:

•  autos  n.º  5006628-92.2015.4.04.7000  –  pagamentos  de  propina  pela  empresa
ENGEVIX ENGENHARIA ao ex-Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO
COSTA. Partes rés: PAULO ROBERTO COSTA, JACKSON ENGENHARIA S.A.,
ENGEVIX  ENGENHARIA,  GERSON  DE  MELLO  ALMADA,  CARLOS
EDUARDO STRAUCH ALBERO, NEWTON PRADO JÚNIOR, LUIZ ROBERTO
PEREIRA3.

•  autos n.º 5006675-66.2015.4.04.7000 – pagamentos de propina pela empresa  OAS
ENGENHARIA ao ex-Diretor PAULO ROBERTO COSTA. Partes rés:  PAULO
ROBERTO  COSTA,  OAS  S/A  (OAS  ENGENHARIA E  PARTICIPACOES  S/A),
CONSTRUTORA OAS LTDA, COESA ENGENHARIA LTDA, JOSE ALDEMARIO
PINHEIRO FILHO, AGENOR FRANKLIN MAGALHAES MEDEIROS, MATEUS

3 Este caso está relacionado à Ação Penal nº 5083351-89.2014.4.04.7000/PR – denúncia e sentença: ANEXOS 2
e 3.
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COUTINHO DE SA OLIVEIRA,  JOSE RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI,
FERNANDO AUGUSTO STREMEL ANDRADE, JOAO ALBERTO LAZZARI4. 

•  autos  n.º  5006694-72.2015.4.04.7000  –  pagamentos  de  propina  pela  empresa
GALVÃO ENGENHARIA ao ex-Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO
COSTA. Partes rés: PAULO ROBERTO COSTA, GALVÃO PARTICIPACÕES S/A,
GALVÃO ENGENHARIA S/A, ERTON MEDEIROS FONSECA, JEAN ALBERTO
LUSCHER CASTRO, EDUARDO DE QUEIROZ GALVÃO, DARIO DE QUEIROZ
GALVÃO FILHO5. 

•  autos  n.º  5006695-57.2015.4.04.7000  –  pagamentos  de  propina  pela  empresa
MENDES JÚNIOR ao ex-Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA.
Partes rés: PAULO ROBERTO COSTA, MENDES JÚNIOR PARTICIPAÇÕES S/A,
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A., SÉRGIO CUNHA MENDES,
ROGÉRIO  CUNHA  DE  OLIVEIRA,  ÂNGELO  ALVES  MENDES,  ALBERTO
ELÍSIO VILAÇA GOMES, JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE6. 

•  autos  n.º  5006717-18.2015.4.04.7000  –  pagamentos  de  propina  pela  empresa
CAMARGO  CORREA ao  ex-Diretor  de  Abastecimento  PAULO  ROBERTO
COSTA.  Partes  rés:  PAULO  ROBERTO  COSTA,  CAMARGO  CORRÊA  S/A,
CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO  CAMARGO  CORRÊA S/A (CONSTRUTORA
CAMARGO CORRÊA),  DALTON DOS SANTOS AVANCINI,  JOÃO RICARDO
AULER,  EDUARDO  HERMELINO  LEITE  (“LEITOSO”),  SANKO  SIDER
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO e EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS
LTDA, SANKO SERVIÇOS DE PESQUISA E MAPEAMENTO LTDA.,  MARCIO
ANDRADE BONILHO7.

•  autos  n.º  5011119-11.2016.4.04.70008 –  pagamentos  de  propina  pela  empresa
ODEBRECHT ao ex-Diretor de Abastecimento PAULO ROBERTO COSTA, ao
ex-Diretor  de  Serviços   PEDRO  JOSÉ  BARUSCO  FILHO  e  ao  ex-Gerente  de
Engenharia RENATO DE SOUZA DUQUE.  Partes rés: PAULO ROBERTO COSTA,
PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO,   RENATO DE SOUZA DUQUE,  MARCELO
BAHIA  ODEBRECHT,  CELSO  ARARIPE  D'OLIVEIRA,  CESAR  RAMOS
ROCHA,  MARCIO  FARIA  DA  SILVA,  PAULO  SÉRGIO  BOGHOSSIAN,
ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT,
ODEBRECHT  S.A,  FREITAS  FILHO  CONSTRUÇÕES  LTDA,  EDUARDO  DE
OLIVEIRA FREITAS FILHO, HOCHSTIFF DO BRASIL SA 9.

•  autos  5028568-79.2016.4.04.7000  –  pagamentos  de  propina  pela  empresa
COMPAGNIE  BÉNINOISE  DESHYDROCARBURES  SARL  (CBH) ao  ex-
Diretor  Internacional  JORGE  LUIZ  ZELADA e  ao  ex-Deputado  Federal
EDUARDO CONSENTINO CUNHA. Partes rés: EDUARDO CONSENTINO DA
CUNHA,  JORGE  LUIZ  ZELADA,  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE  HENRIQUES,

4 Este caso está relacionado à Ação Penal nº 5083376-05.2014.404.7000/PR – denúncia e sentença: ANEXOS 4
e 5.
5 Este caso está relacionado à Ação Penal nº autos nº 5083360-51.2014.404.7000/PR – denúncia, aditamento e
sentença ANEXOS 6 a 8.
6 Este caso está relacionado à Ação Penal nº 5083401-18.2014.404.7000/PR – denúncia e sentença ANEXOS 9
e 10.
7 Este caso está relacionado à Ação Penal nº 5083258-29.2014.4.04.7000/PR  – denúncia e sentença ANEXOS
11 e 12.
8 Esta ação civil pública por atos de improbidade administrativa também trata de atos praticados no âmbito da
Diretoria de Serviços da Petrobras.
9 Este caso está relacionado à Ação Penal nº 5036528-23.2015.404.7000/PR – denúncia e sentença ANEXOS 13
e 14.
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IDALÉCIO DE CASTRO RODRIGUES DE OLIVEIRA e CLAUDIA CORDEIRO
CRUZ10.

•  autos 5012249-02.2017.4.04.7000 – pagamentos de propina arrecadas na  Diretoria
de  Abastecimento  pelo  ex-diretor  PAULO  ROBERTO  COSTA em  favor  de
Políticos integrantes do  PARTIDO PROGRESSISTA (Atual PROGRESSISTAS).
Partes rés: PEDRO DA SILVA CORRÊA DE OLIVEIRA ANDRADE NETO, PEDRO
HENRY NETO,  JOÃO  ALBERTO  PIZZOLATTI  JUNIOR,  NELSON  MEURER,
MARIO  SILVIO  MENDES  NEGROMONTE,  MARIO  SILVIO  MENDES
NEGROMONTE JUNIOR,  JOÃO CLAUDIO DE CARVALHO GENU, ARTHUR
CÉSAR PEREIRA DE LIRA, JUIZ FERNANDO RAMOS FARIA, JOSÉ OTÁVIO
GERMANO, ROBERTO PEREIRA DE BRITTO E PARTIDO PROGRESSITA11.

• autos 5027641-79.2017.4.04.7000 – pagamentos de propina pela empresa VANTAGE
DRILLING  INTERNATIONAL  ao  ex-Diretor  Internacional  JORGE  LUIZ
ZELADA.  Partes  rés:  JORGE  LUIZ  ZELADA,  RAUL  SCHMIDT  FELIPPE
JUNIOR,  EDUARDO  COSTA  VAZ  MUSA,  JOÃO  AUGUSTO  REZENDE
HENRIQUES e VANTAGE DRILLING INTERNATIONAL12.

Ao serem promovidas as referidas demandas, ressalvou-se, em cada uma delas, que
seriam objeto de  ações autônomas (a)  os atos concretos de frustração da licitude de cada
processo licitatório e de contratação por preços superiores aos de mercado perpetrados pelas
referidas empreiteiras e seus dirigentes e outros partícipes, e o ressarcimento dos prejuízos
causados por tais atos; (b) todos os atos relativos às vantagens indevidas pagas por outras
empreiteiras  a  PAULO  ROBERTO  COSTA, aquelas  pagas  pelas  empreiteiras  a  outros
diretores e empregados do alto escalão de outras áreas da  Petrobras e, ainda, as vantagens
indevidas pagas pelas empreiteiras por intermédio de outros operadores financeiros que não
ALBERTO YOUSSEF; e, por derradeiro (c) os atos de improbidade perpetrados por agentes
políticos  integrantes  dos  partidos  políticos  que  se  conluiaram com  PAULO ROBERTO
COSTA,  bem assim a participação dos partidos políticos,  ex-agentes  políticos e  terceiros
integrantes  das  agremiações  como  indutores  e  beneficiários  dos  atos  de  improbidade,
causadores de enriquecimento ilícito desses agentes e causadores, na mesma medida, de dano
ao erário.

Nesse contexto, a presente ação tem por objeto o sancionamento de parte dos atos
de improbidade referidos nas letras a, b e c acima, especificamente no que se refere  : 

(i) a  os  atos  concretos  de  frustração  da  licitude  dos  processos  licitatórios  da
PETROBRAS   e  de  contratação  por  preços  superiores  aos  de  mercado cuja  QUEIROZ
GALVÃO logrou-se  vencedora,  que  foram  perpetrados  pela  referida  empreiteira  e  seus
dirigentes com a anuência e colaboração, mediante atos comissivos e comissivos, de PAULO
ROBERTO COSTA, bem como   ressarcimento dos prejuízos causados por tais atos. Quanto
aos  demais  participes  dos  atos  vinculados  a  outras  empreiteiras,  serão objeto  ações
autônomas;

(ii) aos atos de improbidade perpetrados, em conluio, por   PAULO ROBERTO COSTA   e por
agentes  políticos do Partido  Progressista  (PP),  Partido  do  Movimento  Democrático
Brasileiro  (PMDB),  atual  Movimento  Democrático  Brasileiro  (MDB), e  do  Partido

10 Este  caso  está  relacionado  às  Ações  Penais  nº  5027685-35.2016.4.04.7000/PR  e  5051606-
23.2016.4.04.7000/PR – denúncias e sentenças: ANEXOS 15 a 21.
11 Este caso está relacionado à ação Penal nº 5030424-78.2016.4.04.7000 – denúncia e sentença: ANEXOS 22 e
23 – e de investigações realizadas no Supremo Tribunal Federal, conforme compartilhamento deferido na PET
6274 – ANEXO 24.
12 Este caso está relacionado à Ação Penal nº 5039475-50.2015.4.04.7000 – denúncia e sentença: ANEXOS 25 e
26.
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Socialista Brasileiro (PSB),  os  quais  se  beneficiaram de  valores  de propina oriundos da
QUEIROZ GALVÃO, juntamente com agentes privados que concorreram para tal prática e
se  beneficiaram,  em relação  aos  contratos  e  aditivos  celebrados  entre  tal  empreiteira  e  a
PETROBRAS envolvendo  a  Diretoria  de  Abastecimento,  ocupada  pelo  então  Diretor
PAULO ROBERTO COSTA; 

(iii) aos atos de improbidade perpetrados pelo agente público   PAULO ROBERTO
COSTA  ,  que,  em conluio com agentes  políticos do  Partido Socialista Brasileiro (PSB),
cujos atos perpetrados também são objeto, beneficiaram-se de valores de propina oriundos da
OAS  e  CAMARGO  CORRÊA em  relação  aos  contratos  e  aditivos  celebrados  por  tais
empreiteiras  e  a  PETROBRAS envolvendo  a  Diretoria  de  Abastecimento,  nas
circunstâncias abaixo descritas.

(iv) aos  atos  de  improbidade  perpetrados  pelos  parlamentares EDUARDO
HENRIQUE  DA  FONTE  DE  ALBUQUERQUE  SILVA e  SEVERINO  SÉRGIO
ESTELITA GUERRA, que receberam propina para que a CPI da PETROBRAS em 2009
não tornasse público e cessasse o esquema de pagamento de propinas arrecadas de contratos
celebrados entre a estatal e empresas privadas, o que envolveu atos praticados  pelo agente
público    PAULO ROBERTO COSTA,  na condição de diretor de abastecimento,  junto às
empreiteiras QUEIROZ GALVÃO e GALVÃO ENGENHARIA e seus administradores, que
ficaram responsáveis pelos pagamentos indevidos, concorrendo para a prática ilícita.

Os  agentes  envolvidos  são partícipes  e  beneficiários  dos  atos  de  improbidade
imputados tanto a PAULO ROBERTO COSTA quanto aos próprios detentores de mandato
parlamentar, causadores de enriquecimento ilícito e, na mesma medida, de dano ao erário, nos
termos dos artigos 9º, caput e incisos I, VII, IX e X, 10, caput e incisos I, V, VIII, e XII, e 11,
caput, combinados com o artigo 3º, todos da Lei 8.429/92.

Registra-se que não integrarão o polo passivo desta demanda os demandados que já
figuram no polo passivo das outras nove ações civis públicas acima referidas, anteriormente
propostas,  porquanto,  em face da causa  de  pedir  ora deduzida,  que  em parte  é  a  mesma
daquelas  ações  civis  públicas,  já  se  postulou  naqueles  feitos  para  todos  os  litisconsortes
passivos lá arrolados a aplicação das sanções previstas no artigo 12 da Lei n.º 8.429/92, o que
ora é perseguido para os integrantes do núcleo político, na condição de corresponsáveis e
beneficiários  diretos  dos  atos  de  improbidade  administrativa  praticados  por  PAULO
ROBERTO COSTA.

Na  parte  em  que  as  causas  de  pedir  não  forem coincidentes,  conforme  adiante
delimitado, ressalva-se que  PAULO ROBERTO COSTA e as demais empresas envolvidas
serão demandadas em ações próprias. 

Ademais, esclarece-se que a presente ação guarda relação direta, mesmo que parcial,
com  os  fatos  apurações  nas  ações  penais  5046120-57.2016.4.04.7000  e  5045575-
84.2016.4.04.7000, em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, e na ação penal 1015 e
no IPL 4005 em trâmite  perante o Supremo Tribunal Federal,  cujo compartilhamento dos
elementos de prova colhidos nos processos e procedimentos investigatórios instaurados em
desfavor de parte dos demandados nesta Ação Civil Pública, foi deferido13.

13 Decisões nos ANEXOS 39 a 43.
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II – FATOS.

A) INTRODUÇÃO:   A   OPERAÇÃO LAVA JATO E O DESLINDADO ESQUEMA DE
PAGAMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS EM DETRIMENTO DA PETROBRAS.

A Operação Lava Jato iniciou com a apuração de diversas  estruturas paralelas ao
mercado de câmbio, abrangendo um grupo de doleiros com âmbito de atuação nacional e
transnacional, chegou à identificação de colossal esquema criminoso engendrado no seio e em
detrimento da  PETROBRAS, pelo menos entre 2004 e 2014, envolvendo, dentre outros, a
prática  de  crimes  contra  a  ordem  econômica,  corrupção  e  lavagem  de  dinheiro,  com  a
formação de um grande e poderoso cartel do qual participaram as empresas ODEBRECHT,
OAS, UTC,  CAMARGO  CORREA,  TECHINT,  ANDRADE  GUTIERREZ,  MENDES
JÚNIOR, PROMON, MPE, SKANSKA, QUEIROZ GALVÃO, IESA, ENGEVIX, SETAL,
GDK e  GALVÃO ENGENHARIA, as  quais,  por  meio  de  seus  executivos,  fraudaram a
competitividade dos procedimentos licitatórios referentes às maiores obras contratadas pela
Petrobras entre os anos de 2006 e 2014, majorando ilegalmente os lucros das empresas em
centenas de milhões de reais.

Desvendou-se  que,  para  o  perfeito  funcionamento  deste  cartel  de  grandes
empreiteiras, foi praticada a corrupção de diversos empregados públicos do alto escalão da
PETROBRAS,  notadamente  dos  então  Diretores  de  Abastecimento  e  de  Serviços,
PAULO ROBERTO COSTA e RENATO DE SOUZA DUQUE, e do Gerente Executivo
de Engenharia, PEDRO JOSÉ BARUSCO FILHO, bem assim dos dirigentes da Diretoria
Internacional, NESTOR CERVERÓ e JORGE ZELADA, certo que foram recrutados, para
a  concretização  dos  ilícitos  e  lavagem  dos  ativos,  diversos  operadores  financeiros  –
notadamente ALBERTO YOUSSEF, JOÃO VACCARI NETO, FERNANDO ANTÔNIO
FALCÃO  SOARES,  conhecido  como  FERNANDO  BAIANO,  e  JOÃO  AUGUSTO
REZENDE  HENRIQUES,  entre  outros  –  que,  embora  formassem  grupos  autônomos,
relacionavam-se  entre  si,  em alianças  pontuais,  para  o  desenvolvimento  das  atividades
criminosas.

Surgiram,  no  curso  da  apuração,  elementos  probatórios  a  evidenciar  que  o
esquema trespassava a corrupção dos agentes públicos da PETROBRAS, já que também
agentes políticos eram corrompidos, servindo o esquema para financiar partidos políticos
com os recursos provenientes dos crimes.

Efetivamente, as provas coletadas na Operação Lava Jato trouxeram a lume que as
diretorias da Petrobras estavam divididas entre partidos políticos, notadamente o Partido dos
Trabalhadores (PT), o Partido Progressista (PP) e o Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB) que haviam negociado a nomeação desses diretores e que, portanto, eram
destinatários, assim como os parlamentares integrantes das agremiações que dominavam as
diretorias da estatal, de parcela substancial dos valores ilícitos obtidos no esquema criminoso.

O avançar  das  apurações  evidenciou mais:  que no vértice do esquema criminoso
revelado  figurava  o  então  Presidente  da  República,  LUIZ  INÁCIO  LULA DA SILVA,
orquestrando uma sofisticada estrutura ilícita de apoio parlamentar, assentada na distribuição
de cargos públicos na Administração Pública Federal, como foi o caso das mais importantes
diretorias  da  PETROBRAS,  que  geravam  recursos  que  eram  repassados  para  seu
enriquecimento  ilícito  próprio,  dos  agentes  políticos  e  das  próprias  agremiações  que
participavam  do  loteamento  dos  cargos  públicos,  alimentando  campanhas  eleitorais  com
dinheiro criminoso, assim como funcionários públicos detentores dos cargos e operadores
financeiros. 
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Neste  contexto,  as  investigações  evidenciaram  que  LUIZ  INÁCIO  LULA  DA
SILVA,  que  ocupou  o  cargo  de  Presidente  da  República  no  período  compreendido  entre
01/01/2003 e 31/12/2010, autorizou a nomeação e manteve,  por longo período de tempo,
Diretores da PETROBRAS comprometidos com a geração e arrecadação de propinas para a
compra do apoio dos partidos de que dependia para formar confortável base aliada, garantindo
o enriquecimento ilícito dos parlamentares dessas agremiações, de si próprio, dos detentores
dos  cargos  diretivos  da  estatal  e  de  operadores  financeiros,  financiando caras  campanhas
eleitorais em prol de uma permanência no poder assentada em recursos públicos desviados.
Na  Diretoria  de  Serviços,  cuja  direção  cabia  a  RENATO  DE SOUZA DUQUE,  parcela
substancial  dos  valores  espúrios  foi  destinada  ao  Partido  dos  Trabalhadores  (PT)  e  seus
integrantes. Já na Diretoria de Abastecimento, comandada por PAULO ROBERTO COSTA,
parte  expressiva  da  propina  foi  destinada  a  partidos  da  base  aliada  do governo de  LUIZ
INÁCIO LULA DA SILVA, como o Partido Progressista (PP), e o  Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB). 

Efetivamente, descortinou-se, no decorrer das investigações, a atuação de enorme e
complexa organização criminosa, estruturada em quatro núcleos básicos:

(a) O núcleo político, formado principalmente por parlamentares que, utilizando-se
de suas agremiações partidárias, comprometiam-se a apoiar o governo do então presidente da
República LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA – por meio da aprovação de projetos de lei,
medidas provisórias e assuntos de interesse do governo, inclusive buscando impedir a criação
ou instalação de CPIs ou comissões especiais que tivessem por objetivo investigar assuntos do
governo,  ou,  quando  instaladas,  impedir  a  convocação  de  agentes  vinculados  e
comprometidos com o governo – em troca de que LULA autorizasse a nomeação e mantivesse
diretores da  PETROBRAS (integrantes do núcleo administrativo) engajados na geração e
arrecadação de propinas para a compra do apoio dos partidos e seus integrantes, bem como
para o financiamento  de campanhas  eleitorais  e  enriquecimento  ilícito  dos  envolvidos  no
esquema. Os pagamentos de propina feitos aos parlamentares ocorriam de maneira periódica e
sistemática, e também de forma episódica e extraordinária, sobretudo em épocas de eleições
ou de escolhas das lideranças. A repartição política das diretorias da PETROBRAS14 revelou-
se  mais  evidente  em relação  à  Diretoria  de  Abastecimento,  à  Diretoria  de  Serviços  e  à
Diretoria  Internacional,  envolvendo  sobretudo  o  Partido  Progressista  (PP),  o  Partido  dos
Trabalhadores (PT), e o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

(b) O  núcleo econômico, formado pelas empreiteiras cartelizadas contratadas pela
PETROBRAS, que ofereciam e pagavam vantagens indevidas a funcionários de alto escalão
da sociedade de economia mista,  é  dizer,  aos  integrantes  do núcleo administrativo,  e  aos
componentes  do  núcleo  político,  por  meio  da  atuação dos  operadores  financeiros,  para  a
manutenção  do  esquema.  Por  vezes,  o  pagamento  das  vantagens  indevidas  era  feito
diretamente pelas empreiteiras aos partidos políticos ou agentes políticos sob o disfarce de
doações  eleitorais  “oficiais”.  Esse  cartel  era  formado,  entre  outras,  pelas  seguintes
empreiteiras:  ODEBRECHT,  UTC,  OAS,  CAMARGO CORRÊA, QUEIROZ GALVÃO,
MENDES  JÚNIOR,  ANDRADE  GUTIERREZ,  GALVÃO  ENGENHARIA,  IESA,
ENGEVIX,  SETAL,  TECHINT,  PROMON,  MPE,  SKANSKA e  GDK.  Eventualmente,
participavam das  fraudes  as  empresas  ALUSA,  FIDENS,  JARAGUÁ EQUIPAMENTOS,
TOMÉ  ENGENHARIA,  CONSTRUCAP e  CARIOCA ENGENHARIA.  Especialmente  a
partir  de  2004,  essas  empresas  cartelizadas  passaram  a  dividir  entre  si  as  obras  da
PETROBRAS, evitando que empreiteiras não participantes do cartel fossem convidadas para
os correspondentes processos seletivos. Referido cartel atuou ao longo de anos, de maneira

14 A Petrobras, na época, possuía as seguintes Diretorias: Financeira; Gás e Energia; Exploração e Produção;
Abastecimento; Internacional; Serviços. 
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organizada, inclusive com “regras” previamente estabelecidas, semelhantes ao regulamento de
um campeonato de futebol15. Havia, ainda, a repartição das obras ao modo da distribuição de
prêmios de um bingo16. Assim, antes do início dos certames, já se sabia qual seria a empresa
ganhadora.  As demais  licitantes  apresentavam propostas – em valores  maiores  do que os
ofertados pela empresa que deveria vencer – apenas para dar aparência de legalidade à falsa
disputa. 

(c) O  núcleo  administrativo,  formado  pelos  funcionários  de  alto  escalão  da
Petrobras, especialmente os diretores, cuja nomeação e manutenção nos cargos era assegurada
por LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, após a indicação feita pelos integrantes do núcleo
político, e recebiam vantagens indevidas das empresas cartelizadas, componentes do núcleo
empresarial,  para  viabilizar  o  funcionamento  do  esquema.  Efetivamente,  o  sucesso  do
esquema demandava a participação de dirigentes da Petrobras, que detinham grande poder de
decisão  na  empresa.  A atuação  desses  dirigentes,  que  recebiam vantagens  indevidas  das
empresas  cartelizadas, envolvia não apenas a tolerância quando à existência do cartel, mas
também a  sua facilitação,  por  exemplo,  restringindo a participação de empresas  dele  não
integrantes e adotando medidas  tendentes a que a empresa escolhida fosse vencedora das
licitações. Como referido, o loteamento e a apropriação política da estatal revelou-se mais
evidente  nas  seguintes  diretorias:  (i)  a  Diretoria  de Abastecimento,  ocupada por  PAULO
ROBERTO COSTA entre 2004 e 2012, era de indicação do Partido Progressista (PP), com
posterior apoio do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB); (ii) a Diretoria
de Serviços, ocupada por RENATO DUQUE entre 2003 e 2012, era de indicação do Partido
dos Trabalhadores (PT); e (iii) a Diretoria Internacional, ocupada por NESTOR CERVERÓ
entre 2003 e 2008 e por JORGE ZELADA entre 2008 e 2012, era de indicação do Partido do
Movimento  Democrático  Brasileiro  (PMDB).  Assim,  restou  evidenciada  a comunhão  de
esforços e interesses entre os poderes econômico e político para implantação e funcionamento
do esquema.

(d) O núcleo financeiro era formado pelos operadores do recebimento das vantagens
indevidas das empresas cartelizadas integrantes do núcleo econômico e também do repasse da
propina para os integrantes dos núcleos político e administrativo, por meio de expedientes de
lavagem de dinheiro, com vistas a escamotear a origem ilícita das vantagens. Cada diretoria
da empresa estatal, respectivo dirigente e partido político que lhe dava sustentação contava
com operadores próprios. Durante boa parte em que o esquema funcionou, o operador do
Partido Progressista (PP) era o doleiro ALBERTO YOUSSEF, ao passo que o operador do
Partido  dos  Trabalhadores  (PT)  era  JOÃO  VACCARI  NETO  e,  quanto  ao  Partido  do
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), funcionavam como operadores FERNANDO
ANTÔNIO  FALCÃO  SOARES,  conhecido  como  FERNANDO  BAIANO,  e  JOÃO
AUGUSTO REZENDE HENRIQUES, entre outros. Numa  primeira etapa,  a propina era
repassada das empresas integrantes do núcleo econômico para o operador, usualmente de três
maneiras:  (i) entrega de valores em espécie;  (ii) depósito e movimentação no exterior;  (iii)
contratos simulados de consultoria com empresas de fachada. Em seguida, quando a propina

15 AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, representante de uma das empresas cartelizadas, pertencente
ao GRUPO SETAL, a SOG – ÓLEO E GÁS S/A, celebrou acordo de colaboração premiada com o Ministério
Público Federal e, na ocasião, apresentou um documento, dissimuladamente intitulado “Campeonato Esportivo”,
o  qual  continha  as  regras  de  funcionamento  do  cartel  (Processo  5083351-89.2014.404.7000/PR,  Evento  1,
ANEXO10, Páginas 1-5) – ANEXO 177. 
16 Vários  documentos  apreendidos  na  sede  da  empresa  ENGEVIX  ENGENHARIA  S/A  retratam  o
funcionamento do cartel, destacando-se o papel intitulado “reunião de bingo”, em que são indicadas as empresas
que deveriam participar das licitações do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ, bem como o
papel intitulado “proposta de fechamento do bingo fluminense” (COMPERJ), em que são listados os “prêmios”
(diversos  contratos  do  empreendimento)  e  os  “jogadores”  (diferentes  empreiteiras)  (Processo  5083351-
89.2014.404.7000/PR, Evento 1, MANDBUSCAAPREENC11, Páginas 1-27) – ANEXO 178.
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já havia sido disponibilizada para o operador, passava-se a uma segunda etapa, na qual os
valores  eram  remetidos  pelo  operador  aos  beneficiários  finais  (integrantes  dos  núcleos
administrativo e político), descontada a comissão do operador, basicamente de três maneiras:
(i) entrega  de  valores  em  espécie  (forma  mais  utilizada  para  o  pagamento  dos  agentes
políticos  envolvidos  no  esquema),  diretamente  pelo  operador  ou  por  intermediários;  (ii)
transferências eletrônicas para empresas ou pessoas indicadas pelos destinatários ou, ainda,
entrega de bens ou pagamento de contas em nome dos beneficiários; e  (iii) transferências e
depósitos em contas no exterior,  em nome de empresas  offshores de responsabilidade dos
agentes  públicos  ou  de  seus  familiares.  Ademais,  em  época  de  campanhas  eleitorais,  o
pagamento  de  propina  era  eventualmente  feito  diretamente  pelas  empresas  do  núcleo
econômico  para  os  políticos  ou  partidos  políticos,  de  maneira  disfarçada  como  doações
eleitorais “oficiais”, mediante o respectivo desconto do caixa de propinas mantido junto ao
operador.

Em acordos de colaboração premiada celebrados entre o MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL e  os  principais  envolvidos  no  esquema  ilícito,  dentre  os  quais  o  Diretor  de
Abastecimento  PAULO  ROBERTO  COSTA,  o  operador  ALBERTO  YOUSSEF  e  seus
transportadores  de  valores  RAFAEL  ÂNGULO  LOPEZ,  CARLOS  ALEXANDRE  DE
SOUZA ROCHA (“CEARÁ”)  e  JAYME  ALVES  DE OLIVEIRA FILHO (“CARECA”),
foram revelados e descritos com minúcias o funcionamento dos núcleos referidos, a corrupção
político-partidária  e  o  loteamento  das  diretorias  da  PETROBRAS,  o  que  foi,  depois,
amplamente corroborado por outras provas, especialmente documental17. Em especial, quanto
à nomeação de PAULO ROBERTO COSTA para a Diretoria de Abastecimento da Petrobras.

A prova reunida, conforme será a seguir melhor descrito, apontou que,  a partir da
nomeação de PAULO ROBERTO COSTA, para a Diretoria de Abastecimento, em todos os
contratos e em todos os aditivos firmados pelas empresas cartelizadas com a Petrobras no
interesse  da  Diretoria  de  Abastecimento,  houve  o  pagamento  de  vantagens  indevidas  aos
empregados corrompidos da estatal e a pessoas por eles indicadas no montante de ao menos
1% do valor total dos contratos. Apurou-se que, na divisão das vantagens indevidas pagas no
âmbito da referida diretoria, o valor da propina era repassada a PAULO ROBERTO COSTA
e às pessoas por ele indicadas, sobretudo operadores financeiros do mercado negro e agentes
políticos, integrantes do Partido Progressista (PP), do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB) e do Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Por sua vez, o valor da propina repassada a empregados corrompidos da Diretoria de
Serviços, em especial  RENATO DE SOUZA DUQUE, era de ao menos 2% do valor dos
contratos,  sendo  que  parte  desses  valores  seria  destinada  a  integrantes  do  Partido  dos
Trabalhadores (PT). 

Com o avanço das investigações também evidenciou-se que a organização criminosa
contava um núcleo de atuação na área internacional. Efetivamente, vieram a lume elementos
ponderáveis  a  apontar  que,  no  âmbito  da  Diretoria  Internacional  da  Petrobras,  houve
pagamento de propina a NESTOR CERVERÓ que ocupou o cargo de Diretor de 20/03/2003 a
07/03/2008, e que se valia, por exemplo, do operador FERNANDO SOARES, encarregado de
negociar, captar e intermediar as vantagens com que ambos eram beneficiados, assim como
também  o  Partido  do  Movimento  Democrático  Brasileiro  (PMDB).  Também,  na  mesma
diretoria, veio a lume o envolvimento de JORGE LUIZ ZELADA, que sucedeu NESTOR
CERVERÓ, no período de 04/03/2008 a 20/07/2012.

17 As provas obtidas nas investigações criminais realizadas na Operação Lava Jato foram compartilhadas para
utilização  em ações  de  improbidade  administrativa  pelo  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  da  Seção  Judiciária  de
Curitiba, em decisão proferida nos autos nº 5049010-95.2018.4.04.7000/PR, e pelo Supremo Tribunal Federal
em decisões proferidas nos respectivos processos. 
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B) DOS INTERESSES DAS EMPREITEIRAS NA PETROBRAS.

b.1) O CARTEL DE EMPREITEIRAS.

As apurações comprovaram que 16  grandes  empreiteiras  com atuação no setor de
infraestrutura associaram-se para,  com abuso do poder econômico, dominar o mercado de
grandes obras de engenharia civil demandadas pela PETROBRAS e eliminar a concorrência.
Com isso, lograram frustrar o caráter competitivo de licitações de grandes obras realizadas
pela PETROBRAS, obtendo vantagens consistentes em impor preços maiores aos que seriam
obtidos em um ambiente de livre concorrência,  tornar certa a contratação em um volume
determinado de obras e escolher as obras que lhes eram mais adequadas conforme a região ou
por conhecimento técnico, dentre outras vantagens.

O cartel que fraudou licitações e contratos da PETROBRAS passou por quatro fases
que representaram sua evolução no tempo. 

i) primeira fase: perdurou entre 1998/1999 e 2002. Havia encontros eventuais na
sede  da  ABEMI  (Associação  Brasileira  de  Engenharia  e  Montagem  Industrial),  com  o
objetivo de tratar de assuntos relacionados ao mercado de montagem industrial. As empresas
IESA OLEO E GAS, MENDES JÚNIOR TRADING ENGENHARIA, MPE MONTAGENS
E  PROJETOS  ESPECIAIS  S.A.,  SETAL  ENGENHARIA  E  CONSTRUÇÕES  S.A.,
TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A., TENENGE (posteriormente adquirida
pela  Construtora  NORBERTO  ODEBRECHT  S.A.)  e  ULTRATEC  (atual  UTC
ENGENHARIA S.A.) participaram desta fase.

Nessa fase, os empreiteiros começaram uma troca de informações sobre questões
relativas às licitações da PETROBRAS, o que culminaria num sistema de proteção mútua. O
histórico de conduta do CADE aponta que, nesta época, houve um início de acomodação dos
interesses relacionados a licitações da PETROBRAS (ANEXO 206, fl. 38).

Também nesse momento, por pressão dos empreiteiros, a  PETROBRAS passou a
adotar o método de contratação EPC – Engeneering, Procurement & Construction – no qual
uma mesma empresa fica responsável por todas as fases do desenvolvimento do projeto e
montagem  industrial.  Concomitantemente,  a  PETROBRAS passou  a  utilizar  um
procedimento de licitação simplificado denominado carta-convite. Tais fatos culminaram na
elevação dos custos e na redução do número de potenciais licitantes, criando o cenário ideal
para práticas anticompetitivas.

ii)  segunda  fase: entre  2003/2004,  começou  a  fase  de  formação  do  cartel  com
propósitos ostensivos de proceder ajuste no mercado relevante com a formação do chamado
“Clube dos Nove”, composto pelas seguintes empresas: 1) CAMARGO CORRÊA S.A.; 2)
CONSTRUTORA  ANDRADE  GUTIERREZ  S.A.;  3)  CONSTRUTORA  NORBERTO
ODEBRECHT  S.A;  4)  MENDES  JUNIOR  TRADING  ENGENHARIA;  5)  MPE
MONTAGENS E PROJETOS ESPECIAIS S.A.; 6) PROMON ENGENHARIA LTDA.; 7)
SOG ÓLEO E  GÁS;  8)  TECHINT ENGENHARIA E  CONSTRUÇÃO  S.A.;  e  9)  UTC
ENGENHARIA S.A. Todas essas empresas já possuíam cadastro aprovado na PETROBRAS
para participação de licitações de serviços de montagem industrial de grande porte.

O cenário ideal de soma dos fatores que dificultaram a concorrência e as barreiras
para as entradas de potenciais licitantes favoreceu a formação de um grupo estável com o
propósito  de  fraudar  as  licitações  da  PETROBRAS.  Para  deliberar  sobre  os  temas  de
interesse do cartel, eram marcadas reuniões presenciais com os representantes das empresas
integrantes do grupo criminoso. Para isso, o grupo se utilizava de mensagens eletrônicas ou
emissários.  Esses  encontros  tinham  frequência  variada  conforme  a  quantidade  de  obras
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constantes no plano de negócios e geralmente aconteciam na sede da UTC em São Paulo e no
Rio de Janeiro.

Contudo, após certo período de funcionamento, o “CLUBE” de grandes empreiteiras
verificou a necessidade de contornar alguns empecilhos para que o Cartel pudesse funcionar
de forma ainda mais eficiente.

O primeiro entrave enfrentado referia-se à ausência da participação de funcionários
públicos da PETROBRAS que garantissem que as decisões do cartel prevalecessem. 

Em razão disso, a primeira medida que foi tomada consistiu em, por volta do ano de
2004,  cooptar  funcionários  do  alto  escalão  da  PETROBRAS,  que  por  suas  posições
estratégicas detinham poder suficiente para zelar pelos interesses dessas empreiteiras. Tornou-
se  sistemático,  nesse  contexto,  o  oferecimento,  promessa  e  pagamento  de  vantagens
indevidas a RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA, além
de outros agentes públicos, os quais passaram a garantir que os intentos do grupo criminoso
fossem atingidos, conforme se verá nos itens seguintes18.

Outro obstáculo a ser superado pelo “CLUBE” referia-se ao fato de que nele não
estavam contempladas algumas das grandes empreiteiras brasileiras, de sorte que, mesmo com
os  ajustes  entre  si  e  mediante  auxílio  dos  funcionários  corrompidos  da  PETROBRAS,
persistia ainda alguma concorrência em alguns certames para grandes obras da Estatal. Tal
cenário tornou-se mais crítico no momento em que houve grande incremento na demanda de
grandes obras da estatal petrolífera.

Isso  ensejou  a  necessidade  de  ampliar  o  cartel  com  a  participação  de  outras
empresas, o que resultou na terceira fase do cartel, que será a seguir descrita.

iii) terceira fase: a partir de março de 2006, diante do incremento de grandes obras
da PETROBRAS e do risco efetivo de não fazer valer as decisões do cartel apenas com as
empresas até então existentes, houve a necessidade de acomodar mais empresas no “Clube do
Nove”, sendo criado, neste momento, o chamado “Clube das 16”, composto pelas dezesseis
maiores empresas de engenharia do País. 

Nessa  fase,  a  CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO passou a  fazer  parte  do
cartel.

Assim, foram agregadas ao cartel as seguintes empresas: 1) CONSTRUTORA OAS
S.A.; 2) ENGEVIX ENGENHARIa; 3) GALVÃO ENGENHARIA S.A.; 4) GDK S.A.; 5)
IESA ÓLEO E GÁS; 6)  CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.;  e 7) SKANSKA
BRASIL LTDA. 

A partir deste momento, outras empresas eventualmente eram aceitas a participar dos
ajustes  do  cartel.  Dentre  outras,  participavam  esporadicamente  dos  ajustes  a  CARIOCA
CHRISTIANI-NIELSEN  ENGENHARIA  S.A,  CONSTRUCAP  CCPS  ENGENHARIA,
JARAGUÁ  ENGENHARIA  E  INSTALAÇÕES  INDUSTRIAIS  LTDA.  e  SCHAHIN
ENGENHARIA S.A.

Além disso, foi  nesta  época  que  o  cartel  passou  a  pagar a  maior parte  das
vantagens  indevidas  aos  empregados  públicos,  que  em  razão  do  recebimento  de

18 Conforme consignado em seu Termo de Declarações nº 1 (autos nº 5073441-38.2014.404.7000, evento 1,
TERMOTRANSCDEP4  –  ANEXO  241)  de  AUGUSTO  MENDONÇA “[…]  QUE  um  pouco  antes  da
participação direta do declarante no “CLUBE”, durante o ano de 2004, esclarecendo que antes disso, a SETAL
CONSTRUÇÕES  já  participava,  mas  por  intermédio  do  sócio  GABRIEL  ABOUCHAR,  o  “CLUBE”
estabeleceu uma relação com o Diretor de Engenharia da PETROBRÁS, RENATO DUQUE (Fase 3), para que
as empresas convidadas para cada certame fossem as indicadas pelo “CLUBE”, de maneira que o resultado
pudesse ser mais efetivo […]”.
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percentuais dos contratos como vantagem indevida, passaram a apoiar ostensivamente
as atividades do cartel. 

iv) quarta fase: criação do “Clube Vip”: após 2007, com o objetivo de restringir
ainda mais a concorrência e aumentar arbitrariamente os lucros das companhias, foi formada
uma espécie de subgrupo dentro do cartel formado pelas empresas mais poderosas do País
com a finalidade de impor suas vontades aos demais integrantes  do grupo criminoso. Do
“Clube  Vip”,  participaram  as  seguintes  empresas:  1)  CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO
CAMARGO  CORRÊA  S.A.;  2)  CONSTRUTORA  ANDRADE  GUTIERREZ  S.A.;  3)
CONSTRUTORA NORBERTO  ODEBRECHT S.A.;  4)  CONSTRUTORA OAS  S.A.;  5)
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO; e 6) UTC ENGENHARIA S.A.

A partir dos anos de 2012, o cartel progressivamente foi se esvaziando pela redução
do  número  de  obras  da  PETROBRAS.  Contudo,  como  a  seguir  será  demonstrado,  são
registradas reuniões do clube até junho de 2013, sendo que os efeitos das práticas criminosas
persistem até os dias atuais, tendo em conta que diversas obras que tiveram a concorrência
fraudada pelo grupo criminoso continuam em andamento.

Durante o seu período de funcionamento, o cartel apresentou um  modus operandi
bem definido que pode ser resumido da seguinte forma:

a)  durante  as  reuniões,  considerando os  planos de  investimentos  divulgados pela
Petrobras,  as  sociedades  integrantes  do  cartel  se  reuniam e  indicavam três  obras  de  sua
preferência,  apresentando a prioridade.  Logo em seguida,  as obras eram loteadas entre os
cartelizados e quando duas ou mais empresas se interessavam por uma mesma obra eram
formados consórcios ou grupo para discussões específicas19.

Assim, muitas vezes os integrantes do cartel se reuniam em consórcio para participar
de uma mesma obra, com o objetivo de equilibrar a participação de cada uma no mercado e
garantir que todas seriam contempladas com um faturamento mínimo.

Cabia a RICARDO PESSOA, diretor da UTC ENGENHARIA, a coordenação das
reuniões do “CLUBE”, as quais ocorriam, em sua maioria, nas sedes da própria UTC, em São
Paulo  e  Rio  de  Janeiro,  sendo  que  também  ocorreram  reuniões  do  Cartel  na  sede  da
QUEIROZ GALVÃO.20

A convocação dos membros para as reuniões do CLUBE era usualmente realizada
por RICARDO PESSOA e se dava por variadas formas. Eram feitas convocações mediante o
envio de SMS, por meio de um “emissário”, mediante contatos entre secretárias ou, ainda,
pessoalmente.

De cada encontro não era lavrada uma ata formal, mas, por vezes, eram lançadas
pelos próprios participantes anotações manuscritas sobre as decisões tomadas na reunião. 

b) após a definição pelo grupo criminoso de qual (is) empresa (s) seria (m) vencedor
(as) da licitação, as empresas escolhidas para serem “perdedoras” apresentavam uma proposta
cobertura  a  fim  de  assegurar  que  existissem  no  mínimo  três  propostas  válidas  com  a
finalidade de simular uma concorrência verdadeira.

19 Nesse sentido, Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, diretor da Setal/SOG, explicou em seu depoimento: “As
empresas se reuniam periodicamente, inicialmente eram 9 empresas, discutiam quais as obras potenciais que
haveriam no mercado, e entre elas escolhiam quais que disputariam com preferência cada uma. E as outras se
comprometiam  a  não  competir  naquele  certame  com  a  empresa  que  havia  escolhido  uma  determinada
oportunidade.  Apresentavam  proposta  com  preço  superior,  ou  deixavam de  apresentar.”  (Ação  Cautelar  nº
5073475-13.2014.404.7000/PR,  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba/PR,  Evento  529_TERMOTRANSCDEP2)  –
ANEXO 541.

20 Sobre este aspecto, assim como maiores detalhes acerca do funcionamento do CARTEL é oportuno citar o
termo de depoimento prestado por MARCOS PEREIRA BERTI (ANEXO 542).
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c)  já  finalizados  os  ajustes,  o  representante  da  UTC  RICARDO  PESSOA
encaminhava as listas com as empresas que deveriam ser contempladas nos respectivos lotes
de licitação para os diretores corrompidos, em especial  RENATO DE SOUZA DUQUE e
PAULO ROBERTO COSTA.

A formação do cartel permitia, assim, que fosse fraudado o caráter competitivo das
licitações  da  PETROBRAS,  com  a  obtenção  de  benefícios  econômicos  indevidos  pelas
empresas cartelizadas. O crime em questão conferia às empresas participantes do “CLUBE”
ao menos as seguintes vantagens:

1) os contratos eram firmados por valores superiores aos que seriam
obtidos  em  ambiente  de  efetiva  concorrência,  ou  seja,  permitia  a
ocorrência de sobrepreço no custo da obra;

2) as empresas integrantes do “CLUBE” podiam escolher as obras que
fossem de sua conveniência  realizar,  conforme a região ou aptidão
técnica, afastando-se a competitividade nas licitações dessas obras;

3) ficavam  desoneradas  total  ou  parcialmente  das  despesas
significativas inerentes à confecção de propostas comerciais efetivas
nas licitações que de antemão já sabiam que não iriam vencer21; e

4)  eliminação da concorrência por meio de restrições e obstáculos à
participação de empresas alheias ao “CLUBE”.

Essas vantagens, de caráter nitidamente econômico, constituíam o proveito obtido
pelas empresas com a prática criminosa da formação de cartel e fraude à licitação  . O
produto desse  crime,  além de ser contabilizado para o  lucro das empresas,  também
servia  em  parte  para  os  pagamentos  (propina)  feitos  aos  empregados  públicos  da
PETROBRAS e a terceiros (operadores, agentes políticos e partidos políticos), conforme
adiante será descrito.

Com  efeito,  a  fim  de  balizar  a  condução  de  seus  processos  licitatórios,  a
PETROBRAS estima internamente o valor total da obra, mantendo em segredo tal montante
perante os interessados. Além disso, ela estabelece, para fins de aceitabilidade das propostas
dos licitantes interessados, uma faixa de valores que varia entre -15% (“mínimo”) até +20%
(“máximo”) em relação a tal estimativa. 

Contudo, conforme já apurado pelo TCU22 e também pela PETROBRAS, a partir de
Comissões Internas de Apuração constituídas para analisar os procedimentos de contratação
adotados  na  implantação  da  Refinaria  Abreu  e  Lima  –  RNEST23,  em  Ipojuca/PE,  e  no
Complexo  Petroquímico  do  Rio  de  Janeiro  (COMPERJ)24,  em  Itaboraí/RJ,  é  possível

21 Destaca-se que as empresas também lucravam com o funcionamento do cartel porque poderiam ter custos
menores de elaboração de proposta, nos certames em que sabiam que não iriam sair vencedoras. Com efeito,
para vencer uma licitação, a empresa necessitava investir na formulação de uma proposta “séria”, a qual chegava
a custar de R$ 2 milhões a R$ 5 milhões, conforme a complexidade da obra. Já as concorrentes que entravam na
licitação apenas para dar uma aparência de falsa competição não investiam nas propostas e, propositadamente,
elevavam os custos de seu orçamento para ser derrotada no simulacro de licitação. Com isso, despendiam valor
substancialmente  menor  por  certame  disputado.  Bem  na  verdade,  as  empresas  perdedoras  tomavam
conhecimento do valor a ser praticado pela vencedora e apresentavam sempre um preço superior àquele.
22 ANEXOS 543 – 544 : Planilha do TCU com dados de contratos objeto de fiscalização e ofício 0475/2014-
TCU/SecobEnerg, que a encaminhou, bem como mídia com cópia de peças de processos do TCU mencionados
na planilha.
23 ANEXO 545:  Relatório Final da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP DABAST 71/2014,  constituída
especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação da Refinaria Abreu e Lima
– RNEST, em  Ipojuca,  no  Estado de Pernambuco.
24ANEXO 546:  Relatório Final  da Comissão Interna de Apuração instituída pelo DIP DABAST 70/2014,  constituída
especificamente para analisar procedimentos de contratação adotados na implantação da COMPERJ
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vislumbrar que o valor das propostas das empresas vencedoras do certame – participantes do
Cartel - via de regra aproximavam-se do valor máximo (“teto”) das estimativas elaboradas
pela Estatal, em alguns casos até mesmo o superando.

A partir do referido material fornecido pelo TCU, consolidou-se a seguinte tabela,
com informações de alguns certames/contratos da  PETROBRAS no âmbito das Refinarias
REPAR e RNEST:

CONTRATO BID
EMPRESAS

CONVIDADAS

EMPRESAS
PROPONENTES E

PROPOSTAS
APRESENTADAS

A PROPOSTA
MENOR É X%

DA PROPOSTA
MAIOR

VALOR DE
ESTIMATIVA

LIMITE MÁXIMO DE
CONTRATAÇÃO

(VALOR DE
ESTIMATIVA + 20%)

VALOR DO
CONTRATO /

VALOR CONTRATO
É X% ACIMA DO

VALOR DE
ESTIMATIVA

PERCENTAGE
M DA

PROPOSTA
VENCEDORA
EM RELAÇÃO

AO LIMITE
MAXIMO DE
CONTRATAÇ

ÃO

REPAR – IERP 111
(contrato

0800.0043363.08.
2)

1º BID

Carioca, Contreras,
Camargo Correa,

Andrade, Odebrecht,
OAS, Queiroz Galvão,
Engevix, GDK, IESA,
Mendes Junior, MPE,

Promon, Schahin,
Setal, Skanska, Techint
e UTC (18 empresas)

1. Consórcio INTERPAR
(MENDES/MPE/SETAL):

R$ 2.253.710.536,05

1 e 3

87,31%

R$ 2.076.398.713,04 R$ 2.491.678.455,65

R$ 2.252.710.536,05

90, 44%

2. Consórcio
ODEBRECHT/ OAS/ UTC:

R$ 2.472.953.014,05

1 e 2

91,13%

8,49%
3. Consórcio

QUEIROZ/IESA: R$
2.581.233.420,41

2 e 3

95,80%

REPAR – IERP 112
(contrato

0800.0043403.08-
02)

1º BID

Alusa, Carioca,
Construcap, Camargo

Correa, Andrade
Gutierrez, Queiroz
Galvão, Contreras,

Enesa, Engevix, GDK,
IESA, Mendes Junior,

Montcalm, MPE,
Promon, Samsung,
Schahin, Skanska e

Techint (20 empresas
convidadas)

1.  Consórcio CCPR –
REPAR : R$

2.489.772.835,01

1 e 3

91,89%

R$ 2.093.988.284,45 R$ 2.512.785.941,34

R$ 2.488.315.505,20

99,08%

2. Consórcio IESA e
QUEIROZ GALVÃO: R$

2.681.312.844,30

1 e 2

92,85%

18,83%
3. Consórcio ANDRADE e

TECHINT: R$
2.709.341.946,33

2 e 3

98, 96%

RNEST -
UHDT/UGH edital

0634316.09-8

1ª

BID

Camargo Correa,
Andrade Gutierrez,
Odebrecht, OAS,
Queiroz Galvão,
Engevix, IESA,

Mendes Junior, MPE,
Setal, Skanska,

Techint, UTC, GDK e
Promon (15
convidadas)

1. Consórcio CONEST-
UHT-ODEBRECHT e OAS:

R$ 4.226.197.431,48.

1 e 4

88,70%

R$ 2.621.843.534,67 R$ 3.146.212.241,60
Prej.

Prej.

2. CAMARGO CORRÊA: R$
4.451.388.145,30.

1 e 2

94, 94%

3. MENDES JUNIOR: R$

4.583.856.912,18

2 e 3

97, 11%

4. Consórcio TECHINT-
TECHINT e ANDRADE

GUTIERREZ: R$
4.764.094.707,65

3 e 4

96, 21%

2ª REBID Camargo Correa,
Andrade Gutierrez,
Odebrecht, OAS,
Queiroz Galvão,
Engevix, IESA,

Mendes Junior, MPE,
Setal, Skanska,

Techint, UTC, GDK e
Promon (15
convidadas)

1. Consórcio CONEST-
UHT-ODEBRECHT e

OAS: 

1ª RODADA

R$ 3.260.394.026,95.

2ª RODADA

R$

3.209.798.726,57 – Após
negociação findou no
valor da coluna “valor

contrato”

1 e 4

1ª RODADA

81,14%

1 e 3

2ª RODADA

84,89%

R$ 2.892.667.038,77 R$ 3.216.200.446,52

R$ 3.190.646.503,15

99,80%

2. MENDES JUNIOR: 

1ª RODADA

R$

3.658.112.809,23

2ª RODADA

R$

3.583.016.751,53

1 e 2

1ª RODADA

89,12%

1 e 2

2ª RODADA

89,58%

10,30%

3. CAMARGO CORRÊA:

1ª RODADA

 R$ 3.786.234.817,85

2ª RODADA

R$

2 e 3

1ª RODADA

96,61%

2 e 3
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3.781.034.644,94
2ª RODADA

94, 76%

4. Consórcio TECHINT: R$
4.018.104.070,23.

3 e 4

1ª RODADA

94,09%

Segundo histórico de conduta elaborado pelo CADE, pelo menos 22 licitações foram
fraudadas pelo cartel25 (Anexo 49, p. 32), estando dentre estas: 1) Refinaria Henrique Lage
(REVAP)- HDT Diesel  (2006);  2)  Refinaria  Presidente Getulio  Vargas  (REPAR)  Off  sites
HDS  Gasolina  (2007-2008);  3)  Refinaria  Henrique  Lage  (REVAP)-  HDS  NAFTA URC
(2007); 4) Refinaria de Paulínia (REPLAN) (2007); 5) Refinaria Presidente Getúlio Vargas
(REPAR)- UCR (2007); 6) Refinaria do Nordeste (RNEST- Refinaria Abreu e Lima) (2008);
7) Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) (2008); e 8) Refinaria Gabriel
Passos (REGAP) (BETIM/MG) (2005-2006).

Vale frisar que cada grande obra da PETROBRAS envolvia diversas licitações.

Há  provas  abundantes  da  existência  do  cartel  atuante  na  PETROBRAS e  da
participação da QUEIROZ GALVÃO. Boa parte dessas provas foi indicada pelo CADE, ao
analisar as práticas anticompetitivas no inquérito administrativo nº 08700.009125/2014-23. As
inúmeras evidências estão colacionadas entre os ANEXOS 208-240.

A participação dessas empresas na prática do cartel  foi  revelada inicialmente por
PAULO ROBERTO COSTA e  ALBERTO YOUSSEF26 após  terem celebrado acordo de
colaboração premiada com o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 

PAULO  ROBERTO  COSTA apontou  ILDEFONSO  COLARES  como
representante  da  QUEIROZ  GALVÃO  no  cartel, enquanto  ALBERTO  YOUSSEF  se
reportou a OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO.

Posteriormente,  AUGUSTO  RIBEIRO  DE  MENDONÇA  NETO,  executivo  da
SETAL OLEO E GAS S/A (SOG) - que era uma das empresas que participavam dos ajustes –
firmou acordo de colaboração premiada (autos nº 5073441-38.2014.4.04.7000) e admitiu a
existência do esquema de ajustes com a finalidade de frustrar a concorrência dos certames
licitatórios da PETROBRAS e pagar propina aos agentes públicos da companhia estatal. São
apontadas como representantes da QUEIROZ GALVÃO no cartel as pessoas de AUGUSTO
COSTA AMORIN e OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO (termo de colaboração n.º
1, ANEXO 241). 

AUGUSTO MENDONÇA também procedeu a juntada das regras de funcionamento
do cartel redigidas na forma de um regulamento de um campeonato esportivo (ANEXO 242):

25 Segundo o CADE: “O caráter dinâmico do acordo colusivo, que se mostrou adaptável às diversas mudanças
conjunturais  ocorridas  no  período,  possibilitou  que  o  cartel  atuasse  em diversas  licitações  conduzidas  pela
Petrobras,  alocando  privadamente  os  certames  a  fim  de  permitir  que  as  empresas  envolvidas  fossem
contempladas e, assim, se garantisse a elas uma carteira de contratos minimamente equânime em termos de
faturamento.” (ANEXO 206, p. 108)

26 Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef prestaram depoimentos sobre esses fatos no curso da ação penal
5026212-82.2014.404.7000 (evento 1101)
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Além  de  AUGUSTO  MENDONÇA,  RICARDO  PESSOA  (ANEXO  249),
representante  da  UTC,  DALTON  DOS  SANTOS  AVANCINI  e  EDUARDO  LEITE
(ANEXOS 243,  244  e  245,  respectivamente),  representantes  da  CAMARGO  CORREA,
também firmaram acordo de colaboração premiada e admitiram a existência do cartel e a
participação da QUEIROZ GALVÃO. 

O  colaborador  RICARDO  PESSOA  juntou  contratos  em  que  a  UTC  sagrou-se
vencedora  com  a  colaboração  da QUEIROZ  GALVÃO,  que  apresentou  propostas
“coberturas”.  A título  de  exemplo,  cite-se  a  licitação  para  construção  do  Pipe  Rack  do
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – Comperj, vencida pela UTC em consórcio com
a ODEBRECHT e com a MENDES JÚNIOR. Como contrapartida, a QUEIROZ GALVÃO
venceu  o  certame  para  a  contratação  do  UHDT  Destilados  Médios  (U2500),  UHDT
Querosene (U2600) e SE (SE2500 e SE 2600), no mesmo Complexo Petroquímico do Rio de
Janeiro, com a cobertura da UTC e de outras empreiteiras. As relações apresentadas pelo
colaborador demonstram que a QUEIROZ GALVÃO apresentou propostas "cobertura" em
várias outras licitações (ANEXOS 246 e 247). 

Já  DALTON  AVANCINI  indicou  o  acerto  entre  a  CAMARGO  CORREA,  a
QUEIROZ GALVÃO  para preferências na obra da RNEST (termo de colaboração nº 04,
ANEXO 254, p.2).

No  histórico  de  condutas  do  CADE   (ANEXO  254)  e  na  nota  técnica
nº38/2015/ASSTEC-SG/SGA2/SG/CADE  (ANEXOS  255 a  258),  o  CADE  descreve
minuciosamente  todas  licitações  fraudadas,  apresentando  as  evidências  consistentes  em
mensagens  eletrônicas,  tabelas  e  planilhas  de  divisão  de  preferência  de  obras,  além  de
anotações manuscritas entregues por colaboradores ou obtidas em buscas e apreensões. Essas
provas  foram  produzidas  durante  a  investigação  da  Operação  Lava  Jato,  sendo
compartilhadas com o CADE.

Conforme  as  conclusões  técnicas  da  autarquia  federal,  a  QUEIROZ  GALVÃO
ingressou no grupo criminoso a partir de 2006/2007, no chamado “Clube das 16”, tendo a
QUEIROZ GALVÃO composto o CLUBE VIP - uma espécie de subgrupo criminoso que
congregava  somente  as  maiores  empreiteiras  -  a  partir  de  2007,  juntamente  com  a
CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO  CAMARGO  CORRÊA  S.A.,  CONSTRUTORA
ANDRADE  GUTIERREZ  S.A.,  CONSTRUTORA  NORBERTO  ODEBRECHT  S.A.,
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CONSTRUTORA OAS S.A.  e  UTC ENGENHARIA S.A.  Assim,  houve abuso de  poder
econômico dentro do grupo formado para abusar do poder econômico e dominar os mercados
relevantes  do  ramo  de  contratação  de  serviços  de  engenharia,  construção  e  montagem
industrial onshore da PETROBRAS. 

Os apontamentos do CADE indicam que a  QUEIROZ GALVÃO era representada
no  cartel  inicialmente  por  OTHON  ZANOIDE  DE  MORAES  FILHO e  AUGUSTO
AMORIM COSTA. Com o passar do tempo, também participaram das reuniões o então
presidente  ILDEFONSO  COLARES  FILHO  e  os  executivos  PETRÔNIO  BRAZ
JUNIOR e ANDRÉ GUSTAVO DE FARIAS PEREIRA (ANEXO 206, p. 29). 

Dentre outras provas, constam as evidências entregue pelo colaborador  AUGUSTO
MENDONÇA,  que  apresentou  documentos  produzidos  nas  reuniões  do  cartel  (autos  nº
5073441-38.2014.404.7000)  como,  por  exemplo,  a  tabela  de  distribuição  de  obras  da
PETROBRAS em que aparece expressamente o nome QG - representando a empreiteira
QUEIROZ  GALVÃO,  com  anotações  relacionadas  às  preferências  de  cada  empresa
(números 1 a 3) (ANEXO 259, fl. 7).

Para comprovar  a  existência  dos  encontros  do cartel,  são relevantes  as  anotações
manuscritas de reunião realizada no dia 29/08/200827, feitas por MARCUS BERTI da empresa
SOG ÓLEO E GÁS e entregues espontaneamente pelo denunciado AUGUSTO MENDONÇA
em decorrência do acordo de colaboração que celebrou com o Ministério Público Federal.
Neste documento foram anotadas reclamações, pretensões e ajustes de várias das empresas
cartelizadas  com  relação  a  grandes  obras  da  PETROBRAS.  Deste  material  também  se
depreende a informação de que o próximo encontro ocorreria no dia 25/09/2008. De mesmo
teor é o conteúdo das anotações fornecidas por JULIO CAMARGO (ANEXO 260).

Ainda, em relação à QUEIROZ GALVÃO, consta a evidência nº 46, apreendida na
casa de ERTON MDEIROS FONSECA, diretor da GALVÃO ENGENHARIA, que consiste
num “Termo de Compromisso Comerciais” (ANEXO 206,  p. 153) em que a  QUEIROZ
GALVÃO e a IESA ÓLEO E GÁS firmam um “acordo” com a GALVÃO ENGENHARIA
“para que atuassem em consórcio nas futuras licitações dos pacotes do COMPERJ.”

Existem também cópias das mensagens eletrônicas trocadas pelo grupo criminoso em
que se menciona o agendamento de reuniões entre os empresários integrantes do cartel. Pela
QUEIROZ  GALVÃO aparecem  os  nomes  de  ANDRE  GUSTAVO  DE  FARIAS
PEREIRA, ILDEFONSO COLARES FILHO, PETRONIO BRAZ e OTHON ZANOIE
DE MORAES FILHO.

Nessa linha,  a evidência nº 11 que consiste em um e-mail  enviado por ROGERIO
ARAUJO  da  ODEBRECHT em 2/12/2010  endereçado  para  as  empresas  do  Clube  VIP,
estando dentre os destinatários o email  andregustavo@queirozgalvao.com.br  pertencente a
ANDRE GUSTAVO DE FARIAS PEREIRA, diretor da QUEIROZ GALVÃO, referindo-
se ao resultado de uma audiência pública na comissão mista de orçamento do Congresso
Nacional (ANEXO 206, p. 71):

Apresentação na Audiência foi feita integralmente pelo Gabrielli.
Avaliação  do  resultado  pela  equipe  da  Pb  foi  de  muito  positivo  ,
totalmente oposto ao ano passado.
Apresentação  foi  facilitada,  pois  somente  compareceram
parlamentares da base (não ocorreram perguntas da oposição).
Próximo  passo  eh  a  elaboração  do  Relatório  pelo  COI  com  as

27 ANEXO 250 Item nº 01 do Auto de Apreensão formalizado.
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recomendações, q será submetida a
CMO na prox 4a feira.
Pb  já  recebeu  inf  do  pres  CMO  q  vai  acatar  integralmente  as
recomendações deste Relatório do COI
“Portanto, eh importante acompanharmos a elaboração deste Relatório
do COI, não deixando recomendações do tipo paralisação, retenção,
ajustes/repactuacao dos contratos!!!”
Rogerio.

Consta também a evidência 116, em que  OTHON ZANOIDE MORAES confirma
uma reunião geral do cartel para o dia 27/09/2011 e a evidência nº19 do histórico de condutas
do CADE em que  ILDEFONSO COLARES confirma a presença numa reunião do cartel
juntamente com PETRÔNIO BRAZ:
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A existência  desta  reunião  foi  reforçada  com  as  apreensões  realizadas  na  casa
PETRÔNIO BRAZ JUNIOR no dia 3/08/2016, que indicam a existência de tratativas do
grupo criminoso em 12/09/2012 (ANEXO 261):

Na  sétima  fase  da  Operação  Lava  Jato,  no  bojo  dos  autos  nº  5073475-
13.2014.404.7000, evento 10, na sede da ENGEVIX, foram apreendidas tabelas com fixação
de preferência por empresa em avenças com a  PETROBRAS (evento 38, apreensão9, do
inquérito 5053845-68.20144047000). 

Dentre eles, há duas listas de novos negócios com uma tabela de divisão de obras entre
as empreiteiras. A primeira datada de 28/09/2007  (ANEXO 262, p. 10) e outra datada de
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11/06/2008 (ANEXO 262, p. 15).

Há outra lista de novos negócios da COMPERJ e da RNEST (ANEXO 262, p. 15 e
16)

Nos documentos relacionados à COMPERJ há uma planilha datada de 7/08/2008 em
que há apontamento, ao lado esquerdo, das obras da PETROBRAS no COMPERJ a serem
loteadas, e, em cima, do nome das empreiteiras identificadas por siglas, e nos campos que
seguem  a  anotação  das  preferências  de  cada  uma  (com  os  números  1  a  3,  segundo  a
prioridade  de  preferência),  como  uma  etapa  para  os  ajustes  em  que  consta  a  sigla  da
QUEIROZ GALVÃO (ANEXO 262, p. 16).

Já  na  tabela   "Lista  Novos  Negócios  RNEST"  (ANEXO 262,  p.  15)  para  a  obra
identificada  como  "UDA  +  UDV  +  Coque  +  Armaz.  Coque",  aparece  na  coluna
correspondente à QUEIROZ GALVÃO, identificada novamente como "GQ", a anotação da
preferência "1".

Em outro documento denominado “Tentativas para a FLUMINENSE”, também datado
de 7/08/2008, nas empreiteiras identificadas aparece a sigla da QUEIROZ GALVÃO “QG”
,  tendo indicação de  preferência  a  obra   "UDA + UDV + Coque +  Armaze Coque"  no
COMPERJ (ANEXO 262, p. 14). 

Não suficiente, existe também uma tabela denominada “proposta de fechamento do
bingo fluminense”, em que aparece o apontamento da preferência de Consórcio formado pela
QUEIROZ GALVÃO, IESA e GALVÃO ENGENHARIA para as obras  "Steam Cracker",
"HDT Nafta  + HDT C4 + Butadieno"  e  "Trat.  GLP + DEA -  URE's  + AA's  + UTGR"
(ANEXO 262, p. 5):

Há ainda outra tabela com a mesma denominação (ANEXO 262, p. 5 e 28).

A  QUEIROZ  GALVÃO também  aparece  na  tabela  de  título  "Lista  de  Novos
Negócios  (Mapão)  -  28/09/2007,  14/03/2008,  29/04/2008,  16/05/2008  e  11/06/2008""
(ANEXO 262, p. 24). A título de exemplo, a obra "HDT Diesel + UGH" na REDUC consta
na coluna correspondente à  QUEIROZ GALVÃO,  identificada outra  vez como "GQ", a
anotação da preferência "1".

Na 26ª fase da Operação Lava Jato houve apreensão na residência de BENEDITO
BARBOSA DA SILVA JUNIOR, executivo da ODREBRECHT, de um documento do “tatú
tênis clube”, cujo objetivo era “trabalharem conjuntamente para preservar o tênis nacional e
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transformá-lo  no  melhor  e  mais  rentável  esporte  nacional”,  para  o  que  deveriam  os
participantes manter “um mesmo estilo tático, independentemente do jogador titular, e os
reservas devem prestar todo o apoio necessário para a vitória do TTC mediante qualquer
solicitação dos titulares”. O documento se referia ainda em maximizar a renda em jogos do
âmbito nacional,  estadual e municipal,  o que indica uma cartelização bastante abrangente
(ANEXO 263):

No documento intitulado “Sport Club Unidos Venceremos”, previa-se que “todos terão
a mesma (remuneração) participação independentemente de serem titulares ou não durante os
jogos.” Estipulava-se ainda um “equilíbrio nas escalações” e que todos mantivessem “um
mesmo estilo  tático,  independentemente do titular”,  regulando inclusive  como deveria  se
realizar eventual saída de uma empresa do cartel (ANEXO 264):
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Para  se  ter  ideia  da  intensidade  da  cartelização  das  empresas  no  Brasil,  as
investigações  da  Operação  Lava  Jato  permitiram ao  Conselho  Administrativo  de  Defesa
Econômica (CADE) iniciar a investigação de cartéis em 17 mercados, isto é, em 17 diferentes
áreas de atuação. 

Por fim, a evidência nº 20 do CADE indica o agendamento de uma reunião do CLUBE
VIP para 18/06/2013 na sede da QUEIROZ GALVÃO. No e-mail enviado em 12/06/2013
para executivos da UTC, CAMARGO CORREA e OAS com o título “Reunião Mercado”
consta a seguinte mensagem (ANEXOS 255 a 258):

Prezados senhores,
Boa tarde. A pedido do meu diretor André Gustavo, venho através 
deste verificar
se há disponibilidade
na agenda dos senhores para uma reunião sobre Mercado, no dia 18/06
(terça-feira)
às 15h aqui no
escritório da Queiroz Galvão, no Rio.
Desde já agradeço a atenção dispensada.
Cordialmente,
Daniela Rodrigues
DIMPI-Diretoria de Mercado Privado e Industrial
Construtora Queiroz Galvão S.A.
Tel: 55 (21) 2212-8855

Assim, há incontáveis provas da existência do cartel e da participação da QUEIROZ
GALVÃO.

b.2) Do interesse das empreiteiras em atos comissivos e omissivos de PAULO ROBERTO
COSTA, RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO.

As empreiteiras  participantes  do  Cartel,  e  notadamente  a  QUEIROZ GALVÃO,
tinham interesse na omissão de PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE, PEDRO
BARUSCO  e  outros  empregados  da  PETROBRAS,  que  deveriam  se  manter  coniventes
quanto à  existência  e  efetivo  funcionamento do Cartel  no seio e  em desfavor  da Estatal,
omitindo-se nos deveres que decorriam de seus ofícios, sobretudo o dever de imediatamente
informar irregularidades e adotar as providências cabíveis nos seus âmbitos de atuação.

Paralelamente, era do interesse das empresas cartelizadas que PAULO ROBERTO
COSTA, RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e outros empregados corrompidos, quando
necessário, praticassem atos de ofício, regulares e irregulares, no interesse da otimização do
funcionamento do Cartel.

A  título  de  exemplo,  é  possível  apontar  que  PAULO  ROBERTO  COSTA,
RENATO  DUQUE  e  PEDRO  BARUSCO  adotavam  as  providências  necessárias,  por  si
próprios  ou  influenciando  os  seus  subordinados,  para  promover:  i) a  aceleração  dos
procedimentos licitatórios e de contratação de grandes obras, sobretudo refinarias, inclusive
dispensando  etapas  importantes  para  avaliação  da  obra;  ii) o  compartilhamento  de
informações sigilosas ou restritas com as empresas integrantes do Cartel;  iii) a inclusão ou
exclusão  de  empresas  cartelizadas  dos  certames,  direcionando-os  em  favor  da(s)
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empreiteira(s) ou consórcio de empreiteiras selecionado pelo “CLUBE”; iv) a inobservância
de  normas  internas  de  controle  e  avaliação  das  obras  executadas  pelas  empreiteiras
cartelizadas; v) a sonegação de determinados assuntos da avaliação que deveria ser feita por
parte do Departamento Jurídico ou Conselho Executivo;  vi) a facilitação da aprovação de
aditivos em favor das empresas, tudo para permitir a continuidade da atuação do cartel de
empreiteiras. 

Destaque-se,  todavia,  que,  muito  embora  em  todos  os  contratos  firmados  pelas
empresas  cartelizadas  com  a  PETROBRAS,  PAULO  ROBERTO  COSTA,  RENATO
DUQUE,  PEDRO  BARUSCO  e  os  demais  empregados  corrompidos  tenham  se
comprometido e efetivamente se abstido de praticar os atos de ofício a que estavam obrigados,
revelando a existência do Cartel e tomando a providências necessárias para fazer cessar suas
atividades,  a  prática  de  atos  de  ofício  em  favor  das  empresas  cartelizadas,  conforme
exemplificado  acima,  somente  ocorreu  em  alguns  casos  específicos,  quando  se  fazia
necessário.

Abaixo, seguem  os contratos cujos atos concretos causaram prejuízo ao erário em
licitações em que a QUEIROZ GALVÃO logrou-se vencedora e foi beneficiada.

b.3)  FRAUDE  A  LICITAÇÕES  VENCIDAS  PELA  QUEIROZ  GALVÃO  E
SUPERFATURAMENTO EM PREJUÍZO DA PETROBRAS.

b.3.1) TUBOVIAS DA REFINARIA ABREU E LIMA - RNEST  .

A IESA OLEO E GAS e a QUEIROZ GALVÃO compuseram o CONSÓRCIO
IPOJUCA  para  execução  das  obras  de  tubovias  da  Refinaria  de  Abreu  e  Lima.
Este contrato, a exemplo de todos os outros vencidos pelo cartel, foi obtido por intermédio de
concorrência fraudada e do pagamento de propina a agentes públicos, utilizando-se do modus
operandi já descrito acima que pode ser resumido em três fases:  a) divisão das obras pelos
integrantes do cartel, considerando os planos de investimentos divulgados pela Petrobras; b)
definição  das  empresas  que apresentariam propostas  coberturas;  c)  entrega  das  listas  aos
agentes públicos corruptos.

Veja-se que as preferências da Refinaria Abreu e Lima, da IESA e da  QUEIROZ
GALVÃO, constam nas anotações já explicadas na imputação de cartel  (ANEXO 262, p.
15):
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O primeiro processo de licitação para construção da tubovias de interligações da
Refinaria  Abreu  e  Lima  foi  iniciado  em  29/07/2007  e  tinha  o  valor  estimado  pela
PETROBRAS em R$ 2.949 bilhões (ANEXO 265, p. 20 - Relatório da CIA RNEST).

Aberta  a  concorrência,  a  proposta  mais  baixa  foi  a  do  CONSÓRCIO IPOJUCA,
formado  pela  QUEIROZ GALVÃO e  IESA,  no  valor  de  R$  4.986.000.000,00  (quatro
bilhões, novecentos e oitenta e seis milhões de reais), estando 69,09% acima da estimativa da
PETROBRAS.

Como a  PETROBRAS somente aceita propostas até 20% acima de sua previsão
interna, o certame foi cancelado em virtude dos preços excessivos.

Iniciada uma nova licitação, com as mesmas empresas sendo convidadas, novamente
o  CONSÓRCIO  IPOJUCA  apresentou  a  melhor  proposta  no  montante  de  R$
3.498.000.000,00 (três bilhões, quatrocentos e noventa e oito milhões de reais), valor 61,1%
maior  do  que  a  estimativa  da  PETROBRAS que  ficou  em  R$  2.171.000.000,00  (dois
bilhões, cento e setenta e um milhões de reais).

Mais uma vez houve cancelamento do certame pelos preços excessivos.

Na  data  de  27/08/2009  foi  enviado  mais  um  convite  (emissão  do  convite  nº
069340.09.8), novamente para as mesmas convidadas anteriores, iniciando o terceiro certame
licitatório. De novo, o CONSÓRCIO IPOJUCA apresentou a melhor proposta, desta vez no
montante de R$ 2.694.000.000,00 (dois bilhões, seiscentos e noventa e quatro milhões de
reais), 15,65% acima da estimativa da  PETROBRAS, que ficou em R$ 2.331.000.000,00
(dois bilhões, trezentos e trinta e um milhões de reais).

Assim,  o  CONSÓRCIO  IPOJUCA sagrou-se  vencedor  da  licitação,  assinando  o
contrato  nº  0800.0057000.10-2,  no  dia  10/3/2010  (ANEXO  267) para  a “serviços  e
fornecimentos  necessários  à  implantação  das  tubovias  de  interligações  da  Refinaria  do
Nordeste, compreendendo os serviços de análise de consistência do projeto básico, projeto de
detalhamento,  fornecimento  de  materiais,  fornecimento  de  equipamentos,  construção  civil,
subestações, casa de bombas, montagem eletromecânica, preservação, condicionamento, testes,
apoio à pré-operação e operação assista, na Refinaria do Nordeste Abreu e Lima S/A-RNEST”.

Pela PETROBRAS, assinou o contrato como signatário  Ivo Tasso Bahia Baer. Pela
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO, assinaram ILDEFONSO COLARES FILHO e
ANDRE GUSTAVO DE FARIAS PEREIRA.

A avença tinha o valor inicial  de R$ 2.694.950.143,93. Até o presente momento,
sucederam-se 29 aditivos que inflaram os custos em mais R$ 848.700.000,00 (oitocentos e
quarenta e oito milhões, e setecentos mil reais), totalizando um valor final contratado de R$
3.543.650.000,00 (três bilhões, quinhentos e quarenta e três milhões, seiscentos e cinquenta
mil  reais).  Além  disso,  inúmeros  aditivos  prorrogaram  o  prazo  para  término  da  obra
(ANEXOS 266-296).

Na realidade, tratava-se de obra já loteada pelo cartel das empreiteiras, sendo certo
que desde o início já estava ajustado que o CONSÓRCIO IPOJUCA seria o vencedor, sendo
que as propostas excessivas consubstanciavam apenas um efeito da existência do cartel e da
falta de concorrência real.

O relatório da Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS instituído pelo DIP
DABAST  71/2014  de  25/04/2014  constatou  as  fraudes  licitatórias  envolvendo  as
concorrências para a Refinaria de Abreu e Lima  (ANEXO 297). 

Em  relação  às  fraudes  envolvendo  o  CONSÓRCIO  IPOJUCA,  formado  pela
QUEIROZ  GALVÃO  e  IESA, foram  identificadas  as  seguintes  desconformidades:  a)
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ausência  de  definição  dos  percentuais  da fórmula  do reajuste  no edital  de  licitação  e/ou
alteração durante o processo licitatório;  b) falta de inclusão de empresa em novo processo
licitatório, em descumprimento do Decreto 2.745/1998; c) revisão de estimativas em função
de  processos  licitatórios  com preços  excessivos;  d)  falta  de  encaminhamento  à  Diretoria
Executiva, das alterações no modelo de contratação de EPC da RNEST.

Em decorrência  da ausência  de competitividade no processo de contratação e  da
corrução  de  agentes  públicos,  a  QUEIROZ  GALVÃO  inflou  os  valores  do  objeto  do
contrato, recebendo da PETROBRAS descabidos, causando prejuízo à estatal28.

Nesse sentido, tendo em vista que a contratação nasceu viciada por condutas ilícitas,
a QUEIROZ GALVÃO não pode receber qualquer benefício econômico em decorrência dos
instrumentos  jurídicos  celebrados,  devendo  proceder  à  devolução  aos  cofres  da
PETROBRAS de, no mínimo, o valor correspondente ao lucro (ilicitamente) auferido com as
avenças, conforme se explicitará de forma mais minudente em tópico específico mais adiante.

No caso das obras de tubovias da Refinaria de Abreu e Lima, o percentual de lucro
atribuído no Demonstrativo de Formação de Preços (DFP) (Anexos 595-602) – documento
elaborado pela própria  QUEIROZ GALVÃO (como membro do CONSÓRCIO CII) no
momento da celebração do contrato – foi de 10% sobre o montante contratual global. Desse
modo, a reparação deve corresponder ao patamar mínimo de R$ 283.492.000,00 (duzentos e
oitenta e três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil reais).

b.3.2  )  UNIDADES  DE  HIDROTRATAMENTO  DE  DESTILADOS  MÉDIOS  E  DE
QUEROSENE E SUAS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS – UHDT (U-2500, U-2600, SE-
2500 E SE-2600).

O caráter  competitivo  do  procedimento  licitatório  que  visava  à  construção  das
Unidades  de  Hidrotratamento  de  Destilados  Médios  e  de  Querosene  e  suas  Subestações
Elétricas (U-2500, U-2600, SE-2500 e SE-2600 - UHDT) foi fraudado mediante o pagamento
de valores a título de corrupção a agentes públicos, sendo vencido pelo CONSÓRCIO QGGI,
formado por QUEIROZ GALVÃO, GALVÃO ENGENHARIA e IESA, no COMPERJ. 

Do mesmo modo, esse contrato foi obtido por intermédio de concorrência fraudada,
utilizando-se do modus operandi já descrito acima, que pode ser resumido em três fases: a)
divisão  das  obras  pelos  integrantes  do  cartel,  considerando  os  planos  de  investimentos
divulgados pela Petrobras; b) definição das empresas que apresentariam propostas coberturas;
c) entrega das listas aos agentes públicos corruptos.

Inclusive,  segundo  PAULO ROBERTO COSTA,  uma parte  atrasada da propina
devida pelo CONSÓRCIO QGGI foi paga por intermédio da simulação de um contrato de
consultoria com a COSTA GLOBAL, conforme será exposto adiante.

Para essa licitação, foram convidadas as seguintes empresas:

1) CARIOCA CHRISTIANI NIELSEN ENGENHARIA S.A.;

2) CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S.A.;

3) CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.;

4) CONSTRUTORA OAS LTDA.;

28 Utilizando-se de metodologia própria, pendente de decisão final, o TCU constatou no TC 004.038/2011-8 a
existência  de  sobrepreço  em decorrência  de superfaturamento no valor  de R$ 682.404.146,73 (seiscentos  e
oitenta e dois milhões, quatrocentos e quatro mil, cento e quarenta e seis de reais, e setenta e três centavos). Vide
anexos 251-253.
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5) GALVÃO ENGENHARIA S.A.;

6) GDK S.A.;

7) lESA ÓLEO & GÁS S.A.;

8) MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.;

9) ODEBRECHT PLANTAS INDUSTRIAIS E PART. S.A.;

10) UTC ENGENHARIA S.A.;

11) SOG - SISTEMAS EM ÓLEO E GÁS S/A;

12) EBE - EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA S.A.

Na concorrência, foram apresentadas as seguintes propostas comerciais (Anexo 264):

1) Consórcio QUEIROZ GALVÃO-IESA: R$ 987.815.797,54;

2) Consórcio OPPIP/UTC/MENDES JUNIOR: R$ 1.051.901.479,80;

3)  CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO  CAMARGO  CORREA  S/A:
R$1.089.135.763,22;

4) Consórcio COMPERJ, CONERJ HDT: R$ 1.095.177.782,48;

5) Consórcio CARIOCA/GDK/EBE: R$ 1.118.441.499,93

Todas  empresas  e  consórcios  que  apresentaram  propostas  tinham  componentes
integrantes do cartel ou que interagiam com ele.

A PETROBRAS tinha uma estimativa interna de R$  885.501.266,33, sendo que a
avença foi firmada com o valor original de R$ 977.814.500,00 e prazo de execução de 990
dias.  Posteriormente,  foram celebrados  oito  aditivos  que  acresceram 1.305 dias  ao  prazo
inicial da obra e majoraram os valores iniciais em R$ 448.399.827,34.

Sobre esse consórcio,  a Comissão Interna de Apuração da PETROBRAS (Anexo
103, p. 36) concluiu que a QUEIROZ GALVÃO:

Não atendia o critério estabelecido no ato convocatório para o certame
licitatório.  Foi  incluída  sob  justificativa  de  participar  da  execução
prévia de “contratos similares ao porte desta licitação”. A contratação
envolveu 02 (dois) certames e a estimativa PETROBRAS foi revisada
03 (três) vezes. Foram celebrados 08 aditivos, que acresceram 1.305
dias  ao  contrato  e  o  valor  de  R$  448.399.827,34,  dos  quais  R$
347.998.886,99 e  1.215 dias  relacionam-se  a  custos  decorrentes  da
hibernação da Unidade. 

O CONSÓRCIO QGGI foi vencedor de uma licitação no COMPERJ, firmando o
Contrato nº 0800.0060702.10.2 em 10/09/2010 para Contratação tipo EPC das Unidades de
Hidrotratamento de Destilados Médios e de Querosene e suas Subestações Elétricas - UHDT
(U-2500, U-2600, SE-2500 e SE-2600).
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Pela  PETROBRAS,  assinou  o  contrato  como  signatário  Jairo  Luis  Bonet.  Pela
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO, assinaram ILDEFONSO COLARES FILHO e
ANDRE GUSTAVO DE FARIAS PEREIRA.

Em decorrência  da ausência  de competitividade no processo de contratação e  da
corrução  de  agentes  públicos,  a  QUEIROZ  GALVÃO  inflou  os  valores  do  objeto  do
contrato, recebendo da PETROBRAS valores descabidos, causando prejuízo à estatal2930. 

Nesse sentido, tendo em vista que a contratação nasceu viciada por condutas ilícitas,
a QUEIROZ GALVÃO não pode receber qualquer benefício econômico em decorrência dos
instrumentos  jurídicos  celebrados,  devendo  proceder  à  devolução  aos  cofres  da
PETROBRAS de, no mínimo, o valor correspondente ao lucro (ilicitamente) auferido com
as avenças,  conforme se explicitará  de forma mais  minudente em tópico específico mais
adiante. 

No caso das obras de tubovias da Refinaria de Abreu e Lima, o percentual de lucro
atribuído no Demonstrativo de Formação de Preços (DFP) (Anexos 595-602) – documento
elaborado pela própria QUEIROZ GALVÃO (como membro do CONSÓRCIO QGGI) no
momento da celebração do contrato – foi de 10% sobre o montante contratual global. Desse
modo, a reparação deve corresponder ao patamar mínimo de R$ 142.621.432,73 (cento e
quarenta e dois milhões,  seiscentos e vinte e um mil,  quatrocentos e trinta e dois reais e
setenta e três centavos).

C)   ATUAÇÃO DE PARTIDOS POLÍTICOS E SEUS INTEGRANTES NA DIRETORIA
DE ABASTECIMENTO PARA OBTENÇÃO DE PROPINA.

Desvendou-se no decorrer da operação lava jato que diversas agremiações políticas e
seus  integrantes  beneficiaram-se  de  propina  decorrente  de  contratos  da  PETROBRAS
decorrentes da atuação criminosa do diretor de abastecimento PAULO ROBERTO COSTA.

Como  abaixo  descrito,  o  Partido  Progressista  (PP)  e  o  Partido  do  Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB) e seus integrantes atuaram na diretoria de abastecimento
obtendo propina em troca de apoio político para nomeação e manutenção de Paulo Roberto
Costa em tal cargo.

Por sua vez, o  Partido Socialista Brasileira (PSB) e seus integrantes atuaram na
diretoria  de  abastecimento  obtendo  propina  em contratos  da  PETROBRAS em troca  de
favorecimento aos interesses das empresas cartelizadas, contribuindo com infraestrutura e
incentivos tributários para construção da Refinaria do Nordeste ou Refinaria Abreu e Lima –
RNEST, localizada no Estado de Pernambuco, território de atuação da organização criminosa
formada por integrantes do referido partido.

29 Utilizando metodologia própria, pendente de decisão final, o TCU constatou a existência de sobrepreço no 
valor de R$ 99.311.296,73, no contrato e aditivos da UHDT do COMPERJ, conforme apuração em trâmite no 
TC 009.834/2010-9 (ANEXO 207).
30 O quadro abaixo sintetiza o resultado da análise de cada parcela do sobrepreço apurado:
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c.1) PARTIDO PROGRESSISTA (ATUAL PROGRESSISTAS).

PAULO  ROBERTO  COSTA foi  nomeado  para  o  cargo  de  Diretor  de
Abastecimento da Petrobras em 14 de maio de   2004, após intensa atuação política realizada
pelos Deputados Federais integrantes da cúpula do Partido Progressista (PP), JOSÉ JANENE,
PEDRO CORRÊA e PEDRO HENRY, junto à cúpula da Administração Pública Federal, em
especial  com  o  então  presidente  da  República  LUIZ  INÁCIO  LULA DA SILVA.  Essa
movimentação espúria do grupo da cúpula do Partido Progressista (PP) em prol da nomeação
ocorreu  sob a condição de que   PAULO ROBERTO COSTA   garantisse o locupletamento
ilícito para o referido partido e seus agentes políticos, para tanto atendendo aos interesses das
empreiteiras  integrantes  do  cartel  em  ordem  a  que  obtivessem  contratos  com  a
PETROBRAS31.  Em  contrapartida,  o  Partido  Progressista  (PP)  e  os  seus  parlamentares

31 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na ação
penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) – ANEXO 179:
“[...]Juiz  Federal:  -  Uma referência  na  acusação  que  o  senhor  teria  assumido essa  posição  de  Diretor  de
Abastecimento por conta de uma indicação política do ex-Deputado Federal José Janene. O que o senhor pode
me dizer a esse respeito? Interrogado: -Perfeito. É, foi, esta correta essa colocação, a Petrobras, desde que eu
me conheço como Petrobras, as diretorias da Petrobras, e a presidência da Petrobras foram sempre por
indicação política. Eu dava sempre o exemplo aí, nas discussões aí, como General, ninguém chega a General se
não for  indicado.  Você,  dentro de uma força,  forças  armadas,  você para como Coronel  e  se reforma como
Coronel. Então, as diretorias da Petrobras, quer seja no governo Sarney, quer seja no governo Collor, quer seja
no governo Itamar Franco, quer seja no governo Fernando Henrique, quer seja nos governos do Presidente Lula,
foram sempre por indicação política, e eu fui indicado, realmente, pelo PP, para assumir essa Diretoria de
Abastecimento.  […]  Interrogado:  -  O  Conselho  de  Administração  da  PETROBRAS,  ela  examina  sua
competência técnica, e eu, nos 27 anos de companhia, antes de exercer a Diretoria de Abastecimento, todos os
cargos que eu exerci dentro da companhia foi especificamente por competência 1 técnica. Então eu fui gerente
da, principal gerente da maior unidade de produção da Bacia de Campos, de 1900 e..., do ano de 2000, não,
desculpe de 1990 a 95, por exclusiva competência técnica. Como eu mencionei aqui, para chegar à diretoria da
Petrobras não basta competência técnica, se não tiver a indicação política, não chega. Então, o objetivo
sempre do conselho é olhar a capacidade técnica e a indicação política que dá suporte àquela indicação. [...]”
Cite-se,  ainda, o seguinte trecho do interrogatório judicial  de PAULO ROBERTO COSTA na ação penal n º
5023135-31.2015.4.04.7000/PR (conforme constante na sentença – evento 432, SENT1) – ANEXO 180: "Paulo
Roberto Costa:- É, eu fui procurado, na primeira reunião participou o deputado José Janene, estava também
participando o deputado Pedro Correia, e me propuseram indicar meu nome para uma diretoria da Petrobras,
apoiado pelo PP, e assim foi feito, tratativas foram feitas, depois de cerca de 3 a 4 meses eu fui chamado numa
reunião  de  conselho  de  administração  da  Petrobras,  onde  meu  nome  então  foi  aprovado  no  conselho  de
administração para exercer a função de diretor de abastecimento. Ministério Público Federal:- E por que Pedro
Correia participou dessa reunião? Paulo Roberto Costa:- Ele tinha uma ligação muito forte com o José Janene,
que era do partido, houve também uma reunião em Brasília que José Janene me levou para participar de uma
reunião em Brasília, que também participou na época o Pedro Henry que também era do partido, eu não me
lembro mais quem era o líder, quem era o presidente do partido, eu não tenho mais essa lembrança, mas eram as
pessoas que comandavam o partido, eram os principais líderes do partido. Ministério Público Federal:- Ou seja,
José Janene, Pedro Correia e Pedro Henry, é isso? Paulo Roberto Costa:- É. Ministério Público Federal:-
Mais alguém?  Paulo Roberto Costa:- Bom, eu fiquei conhecendo depois, inicialmente foram essas pessoas,
depois eu fiquei conhecendo o Pizzolatti, fiquei conhecendo o Nelson Meurer, mas inicialmente as pessoas
que  eu  tive  contato  foram esses  3  que  eu  acabei  de  mencionar.  Ministério  Público  Federal:-  Para  a  sua
indicação para a diretoria da Petrobras eles falaram já das supostas contribuições financeiras para o Partido
Progressista? Paulo Roberto Costa:- Inicialmente, nas primeiras conversas, me foi dito que eu precisaria ajudar
o partido e aí qual seria a ajuda? Nas primeiras conversas falaram “Não, que você indica empresas que possam
participar das licitações, a Petrobras tem um cadastro de empresas grande, então dependendo das licitações você
tem 40 empresas e chama 15, 20”, então falaram “Vamos ver se você consegue que as empresas que a gente
indique participem das licitações e tal”. Agora, no início, nesses primeiros contatos, não se falou de percentuais,
não se falou de nada. A minha área, como eu já dei aqui em vários depoimentos, a minha área de abastecimento
nos anos de 2004, 2005 e 2006, praticamente nós não tínhamos projetos nem tínhamos orçamento, então o
envolvimento ,  vamos dizer,  em grandes projetos  era praticamente nenhum, todo o orçamento da Petrobras
nesses primeiros anos era direcionado a área de exploração e produção, então as obras de maior porte na diretoria
de abastecimento começaram a partir de final de 2006 para frente, então tinha muita atividade, mas obviamente
que o partido tinha interesse de que empresas participassem e obviamente uma empresa participando iria ter
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integravam a base aliada governista e apoiavam amplamente o governo de LUIZ INÁCIO
LULA  DA  SILVA,  responsável  por  assegurar  a  nomeação  e  manutenção  de  PAULO
ROBERTO COSTA, que estava comprometido com a arrecadação de vantagens ilícitas no
âmbito da Petrobras.

A respeito,  o  ex-Deputado  Federal  PEDRO  CORRÊA32 expôs  em  depoimentos
prestados  no  Procedimento  Investigatório  Criminal  n.º  1.25.000.003350/2015-98,  em
01/09/2016, e na Ação Penal n.º 5046512-94.2016.4.04.7000, em 12/01/2017, com minúcia, a
forma pela qual a formação da base aliada do governo federal desde 2003 foi construída a
partir do loteamento das diretorias das grandes estatais e como ele, no exercício de mandato
parlamentar,  atuou,  com os demais  dirigentes da cúpula do Partido Progressista  (PP),  nos
expedientes ilícitos de indicação dos ocupantes dos mais altos cargos da República, agindo
para  atender  o  interesse  de  empresários,  possibilitando,  assim,  a  arrecadação  de  propina
destinada ao partido e seus integrantes.

O primeiro contato para o início das tratativas entre os partidos se deu com JOSÉ
GENOÍNO, então presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), o qual agendou uma reunião
com SÍLVIO PEREIRA e MARCELO SERENO, assessores do Ministro-Chefe da Casa Civil,
JOSÉ DIRCEU. Iniciada a reunião, os representantes do Partido Progressista (PP) disseram
que a agremiação tinha interesse em obter cargos estratégicos em diversos órgãos e estatais, a
exemplo  da  TBG  (Gasoduto  Brasil-Bolívia),  IRB,  FURNAS,  Ministérios,  ANVISA,
Secretarias Nacionais dos Ministérios e Fundos de Pensão33. Logo em seguida, considerando
as  dificuldades  inerentes  à  acomodação  dos  interesses  do  Partido  Progressista  (PP)  pelo
Partido dos Trabalhadores (PT), os representantes de ambos os partidos começaram a realizar
diversas reuniões periódicas, nas terças, quartas e sextas, com o então Ministro-Chefe da Casa
Civil JOSÉ DIRCEU.

Algumas  das  pretensões  do  Partido  Progressista  (PP)  foram  atendidas.
Especificamente no que se refere aos fatos objeto da presente ação civil pública, foi acatada
por LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e JOSÉ DIRCEU a indicação de PAULO ROBERTO
COSTA34 para o cargo de Diretor-Superintendente  da Transportadora  Brasileira  Gasoduto
Bolívia Brasil S/A – TBG35, uma subsidiária da PETROBRAS. O Partido Progressista (PP)

algum benefício para o partido, óbvio. Ministério Público Federal:- Esse tipo de benefício seriam contribuições
financeiras,  é  isso?  Paulo Roberto Costa:-  Sim,  sim.  Se indicasse uma empresa,  essa  empresa  entrava no
processo  de licitação  e  essa  empresa  fosse  vencedora,  alguma coisa,  imagino,  que  o  partido  ia  auferir  de
resultado em cima desse processo.  Ministério Público Federal:- Esse acordo que foi feito para você ajudar o
partido, se você não cumprisse poderia ocorrer algum tipo de problema com o senhor? Paulo Roberto Costa:-
Simplesmente não seria nem indicado para ser o diretor de abastecimento.  Ministério Público Federal:- E já
indicado, você poderia ter tido, o partido poderia buscar sua substituição caso o senhor não cumprisse com o
acordado? Paulo Roberto Costa:- Sim."
32 PEDRO CORRÊA ocupou  o  cargo  eletivo  de  Deputado  Federal  pelo  Estado  de  Pernambuco,  por  dois
mandatos consecutivos,  de 1979 a 1987, e,  por quatro mandatos consecutivos,  a partir  de 1991, tendo sido
cassado  em  15/03/2006  por  envolvimento  no  escândalo  do  “Mensalão”.  É  filiado  ao  PARTIDO
PROGRESSISTA (PP) desde 1995, agremiação da qual foi  Vice-Presidente da Executiva Nacional a partir de
2001, durante a presidência de Paulo Maluf, e, em 2003, foi eleito Presidente da Executiva Nacional, tendo sido
reeleito em 2005 em Convenção Nacional. PAULO ROBERTO COSTA, interrogado na Ação Penal nº 5083351-
89.2014.4.04.7000, confirmou que mesmo após a cassação do mandato parlamentar em 2006, PEDRO CORREA
ainda exercia uma forte liderança no comando do PARTIDO PROGRESSISTA (PP) (Evento 606, Video 5, 13:25'
e Evento 654, TERMO1) – ANEXO 181.
33 Termo  de  declarações  prestado  por  PEDRO  CORRÊA  no  Procedimento  Investigatório  Criminal  n.º
1.25.000.003350/2015-98, em 01/09/2016. Depoimento judicial prestado por PEDRO CORRÊA na Ação Penal
n.º 5046512-94.2016.4.04.7000, em 12/01/2017 ANEXOS 182 E 183.
34 Relatório de Informação nº 175/2016 – ANEXO 184.
35 “Em operação desde 1999, a TBG é pioneira no transporte de gás natural em grandes volumes no Brasil. A
Companhia é proprietária e operadora do Gasoduto Bolívia-Brasil,  em solo brasileiro,  com capacidade de
entrega  de  até  30,08  milhões  de  metros  cúbicos  de  gás  natural  por  dia”.  Disponível  em:
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também foi contemplado com a Diretoria de Abastecimento da Petrobras, tendo sido ajustado
que o então Diretor ROGÉRIO MANSO permaneceria no cargo, mas passaria a atender ao
Partido Progressista (PP) repassando-lhe recursos ilícitos36.

ROGÉRIO MANSO, contudo,  não concordou em utilizar  o  seu cargo para obter
recursos  ilícitos  das  empresas  contratadas  pela  PETROBRAS em  favor  do  Partido
Progressista (PP). Na primeira reunião que houve com JOSÉ JANENE, PEDRO CORRÊA e
PEDRO HENRY, integrantes do Partido Progressista (PP), ROGÉRIO MANSO mencionou
que  apenas  deveria  prestar  satisfações  a  JOSÉ EDUARDO DUTRA, então  presidente  da
Petrobras37.

Descontentes com essa resposta os membros do Partido Progressista (PP) voltaram a
se  reunir  com  JOSÉ  DIRCEU,  o  qual  disse  que  conversaria  com  ROGÉRIO  MANSO
novamente,  explicando-lhe  como este  deveria  proceder.  Ocorre  que,  mesmo depois  dessa
conversa, quando estiveram novamente com ROGÉRIO MANSO, os integrantes do Partido
Progressista (PP) ouviram dele que, não obstante a explicação de JOSÉ DIRCEU, ele não
contribuiria com o partido38.

Foi então que os integrantes do Partido Progressista (PP) passaram a pensar em um
outro nome para a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, tendo sido aventado o nome
de PAULO ROBERTO COSTA. Este último, que ainda em 2003 havia sido nomeado ao
cargo de superintendente da TBG, estava “arrecadando” propinas, para o Partido Progressista
(PP), de empresas que eram contratadas por essa estatal, cerca de R$ 200 mil por mês – isso
em um cenário de queda do orçamento da TBG.

Assim, para melhor conhecer  PAULO ROBERTO COSTA, reuniram-se PEDRO
CORRÊA e  JOSÉ JANENE com ele  em 200339,  em um restaurante  no aeroporto  Santos
Dumont, Rio de Janeiro. Nessa ocasião, os membros do Partido Progressista (PP) falaram que
cogitavam nomear PAULO ROBERTO COSTA para a Diretoria de Abastecimento, caso ele
se  comprometesse  a  atender  as  demandas  do  partido.  PAULO  ROBERTO  COSTA
mencionou  saber  como as  “coisas  funcionavam”,  ou  seja,  que  no  exercício  do  cargo ele
deveria arrecadar vantagens indevidas junto aos empresários e repassar uma parcela para o
Partido Progressista (PP). Ajustados esses compromissos, o Partido Progressista (PP) levou o
pleito de nomeação a JOSÉ DIRCEU40.

Se a nomeação de  PAULO ROBERTO COSTA para a TBG se deu sem maiores
discussões, tendo sido aprovada pelo próprio JOSÉ DIRCEU41,  a nomeação daquele para a

<http://www.tbg.com.br/pt_br/a-tbg/perfil/quem-somos.htm>.
36 Termo  de  declarações  prestado  por  PEDRO  CORRÊA  no  Procedimento  Investigatório  Criminal  n.º
1.25.000.003350/2015-98, em 01/09/2016 .Depoimento judicial prestado por PEDRO CORRÊA na Ação Penal
n.º 5046512-94.2016.4.04.7000, em 12/01/2017 –ANEXOS 182 E 183.
37 Termo  de  declarações  prestado  por  PEDRO  CORRÊA  no  Procedimento  Investigatório  Criminal  n.º
1.25.000.003350/2015-98, em 01/09/2016. Depoimento judicial prestado por PEDRO CORRÊA na Ação Penal
n.º 5046512-94.2016.4.04.7000, em 12/01/2017 –ANEXOS 182 E 183.
38 Segundo PEDRO CORRÊA, que esteve presente na reunião,  ROGÉRIO MANSO teria  dito:  “entendi  a
ordem do  Ministro  JOSÉ DIRCEU,  só  que  não fui  nomeado  para  este  cargo  para  cumpri-la”  (Termo  de
declarações prestado por PEDRO CORRÊA, em 01/09/2016) – ANEXO 182.
39 Termo  de  declarações  prestado  por  PEDRO  CORRÊA  no  Procedimento  Investigatório  Criminal  n.º
1.25.000.003350/2015-98, em 01/09/2016. Depoimento judicial prestado por PEDRO CORRÊA na Ação Penal
n.º 5046512-94.2016.4.04.7000, em 12/01/2017 – ANEXOS 182 E 183.
40 Termo  de  declarações  prestado  por  PEDRO  CORRÊA  no  Procedimento  Investigatório  Criminal  n.º
1.25.000.003350/2015-98, em 01/09/2016. Depoimento judicial prestado por PEDRO CORRÊA na Ação Penal
n.º 5046512-94.2016.4.04.7000, em 12/01/2017 – ANEXOS 182 E 183.
41 Termo  de  declarações  prestado  por  PEDRO  CORRÊA  no  Procedimento  Investigatório  Criminal  n.º
1.25.000.003350/2015-98, em 01/09/2016. Depoimento judicial prestado por PEDRO CORRÊA na Ação Penal
n.º 5046512-94.2016.4.04.7000, em 12/01/2017 – ANEXOS 182 E 183.
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Diretoria de Abastecimento da  PETROBRAS foi bem mais demorada e veio a envolver a
atuação direta de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA. Após a indicação do nome de PAULO
ROBERTO  COSTA pelo  Partido  Progressista  (PP),  passaram-se  seis  meses  até  que  o
governo possibilitasse sua nomeação.

Devido  à  demora  na  nomeação  de  PAULO  ROBERTO  COSTA,  que  também
envolvia pleitos não atendidos de outros partidos que estavam se dispondo a integrar a base
aliada (PTB e PV), tais agremiações obstruíram a pauta da Câmara dos Deputados por cerca
de três meses. Tal circunstância é corroborada por notícias jornalísticas da época42, das quais
se depreende que efetivamente a pauta da Câmara dos Deputados esteve trancada no primeiro
semestre de 2004, por manobra da oposição que ganhou apoio de três partidos da base –
Partido Progressista (PP), PTB e PV.

Houve, assim, uma nova reunião entre PEDRO CORRÊA, PEDRO HENRY e JOSÉ
JANENE, com o então Ministro JOSÉ DIRCEU, ocasião na qual esse confidenciou para os
representantes do Partido Progressista (PP) que já tinha feito de tudo que podia, dentro do
governo, para cumprir a promessa de nomeação de  PAULO ROBERTO COSTA, de sorte
que a solução dependeria da atuação direta de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA43-44.

Foi  então  agendada uma reunião  com  LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA em seu
gabinete  presidencial,  na  qual  se  fizeram presentes  PEDRO CORRÊA, PEDRO HENRY,
JOSÉ JANENE, ALDO REBELO, JOSÉ DIRCEU e o então presidente da  PETROBRAS,
JOSÉ EDUARDO DUTRA. Nessa reunião LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA indagou a JOSÉ
EDUARDO  DUTRA  acerca  dos  motivos  para  a  demora  na  nomeação  de PAULO
ROBERTO COSTA, sendo que o presidente da  PETROBRAS mencionou que essa seria
uma decisão do Conselho de Administração da estatal. Foi então que LUIZ INÁCIO LULA
DA SILVA disse para JOSÉ EDUARDO DUTRA repassar ao Conselho de Administração da
PETROBRAS o recado de que se PAULO ROBERTO COSTA não fosse nomeado em uma
semana,  LUIZ  INÁCIO  LULA DA SILVA demitiria  e  trocaria  todos  os  conselheiros  da
PETROBRAS. JOSÉ EDUARDO DUTRA argumentou na  ocasião que não era da tradição
da PETROBRAS a troca injustificada de Diretores, ao que LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
retorquiu que “se fosse pensar em tradição, nem DUTRA era Presidente da Petrobras, nem
ele era Presidente da República”45.

A determinação de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA na referida reunião surtiu os
efeitos desejados. A nomeação de  PAULO ROBERTO COSTA veio a se concretizar em
14/05/200446. A partir de então, e até 29/04/2012, ele ocupou a Diretoria de Abastecimento da
PETROBRAS.

Por determinação direta e indireta de LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, ao conferir o
cargo ao Partido Progressista  (PP) em troca de apoio político,  a  fim de que este pudesse

42 Disponível  em:  <http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2004-04-15/oposicao-obstrui-votacao-de-
mps-que-trancam-pauta-da-camara> - ANEXO 185.
43 Termo  de  declarações  prestado  por  PEDRO  CORRÊA  no  Procedimento  Investigatório  Criminal  n.º
1.25.000.003350/2015-98, em 01/09/2016. Depoimento judicial prestado por PEDRO CORRÊA na Ação Penal
n.º 5046512-94.2016.4.04.7000, em 12/01/2017 – ANEXOS 182 E 183.
44 Termo de Depoimento de PAULO ROBERTO COSTA na ação penal nº 5045241-84.2015.4.04.7000/PR: “Eu
fui indicado para assumir a diretoria de abastecimento em 2004 pelo PP e, como já falado, eu vou repetir aqui,
não há ninguém que assumisse qualquer diretoria da Petrobras ou Eletrobrás, ou o quer que seja, nos últimos,
talvez  nas últimas  décadas,  se  não tivesse  apoio político,  então  todos  os  diretores  da Petrobras,  todos  os
presidentes da Petrobras assumiram com apoio político” - ANEXO 186.
45 Termo  de  declarações  prestado  por  PEDRO  CORRÊA  no  Procedimento  Investigatório  Criminal  n.º
1.25.000.003350/2015-98, em 01/09/2016. Depoimento judicial prestado por PEDRO CORRÊA na Ação Penal
n.º 5046512-94.2016.4.04.7000, em 12/01/2017 – ANEXOS 182 E 183.
46 Comprovante de nomeação de PAULO ROBERTO COSTA – ANEXO 187.
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arrecadar  propina  usada  para  enriquecimento  ilícito  e  financiamento  eleitoral,  PAULO
ROBERTO COSTA, desde sua nomeação, atendeu os interesses de arrecadação de vantagens
ilícitas em favor de partidos da base aliada do governo, notadamente do Partido Progressista
(PP). Dias  depois  da  nomeação  de  PAULO  ROBERTO  COSTA para  a  Diretoria  de
Abastecimento  da  PETROBRAS,  e  de  outras  pessoas  indicadas  pelos  demais  partidos
cooptados  para  a  base  aliada,  a  pauta  da  Câmara  dos  Deputados  foi  desobstruída47 e
começaram a ser vertidos recursos da PETROBRAS para o Partido Progressista (PP).

Em contrapartida às nomeações de agentes públicos efetuadas por LULA a partir das
indicações do Partido Progressista (PP), com destaque para  PAULO ROBERTO COSTA,
toda a bancada do Partido Progressista (PP) no Congresso Nacional apoiava amplamente a
aprovação de projetos de lei, medidas provisórias e assuntos de interesse do governo, sendo
que para tanto seguiam as orientações dos líderes do governo no Senado e na Câmara dos
Deputados. Tais orientações incluíam, até mesmo, movimentos de retirada ou manutenção de
parlamentares do plenário, de modo a garantir a existência ou a inexistência de quórum para
votação  de  projetos  de  lei.  Além disso,  a  bancada  do  Partido  Progressista  (PP) buscava
impedir a criação ou instalação de CPIs ou de Comissões Especiais que tivessem por objetivo
investigar assuntos do governo, ou então, quando instaladas, buscavam impedir a convocação
de agentes vinculados e comprometidos com o governo.

PAULO ROBERTO COSTA  assim  tornou-se  o  arrecadador  de  propina  para  o
Partido Progressista (PP) na PETROBRAS.

Os depoimentos prestados por PAULO ROBERTO COSTA nas ações penais a ele
relativas, dados na condição de réu colaborador, são de clareza solar no quanto afirma que, já
no momento em que procurado para a nomeação, os líderes do Partido Progressista (PP),
notadamente JOSÉ JANENE, PEDRO CORRÊA e PEDRO HENRY deixaram evidente para
ele  que  deveria  atuar  no  sentido  de  direcionar  os  procedimentos  licitatórios  às  empresas
indicadas  pelo  partido,  do  que  concluiu,  já  de  plano,  que  haveria  uma  contraprestação
econômica  pelas  empresas48.  No  mesmo sentido,  são  os  depoimentos  do  réu  colaborador

47 Termo  de  declarações  prestado  por  PEDRO  CORRÊA  no  Procedimento  Investigatório  Criminal  n.º
1.25.000.003350/2015-98, em 01/09/2016. Depoimento judicial prestado por PEDRO CORRÊA na Ação Penal
n.º 5046512-94.2016.4.04.7000, em 12/01/2017 – ANEXOS 182 E 183.
48 Trechos  do  depoimento  de  PAULO  ROBERTO  COSTA,  tal  qual  transcrito  no  evento  191,
TERMOTRANSCDEP1:  “Ministério  Público  Federal:  O  senhor  estava  falando  do  Pedro  Correia  e  da  sua
nomeação…  Depoente:  É,  eu  fui  procurado,  na primeira  reunião  participou o deputado José  Janene,
estava também participando deputado Pedro Correia,  e me propuseram indicar meu nome para uma
diretoria da Petrobras, apoiado pelo PP, e assim foi feito, tratativas foram feitas, depois de cerca de 3 a 4
meses eu fui chamado numa reunião de conselho de administração da Petrobras,  onde meu nome então foi
aprovado no conselho de administração para exercer a função de diretor de abastecimento. Ministério Público
Federal: E por que Pedro Correia participou dessa reunião? Depoente: Ele tinha uma ligação muito forte com o
José  Janene,  que  era  do  partido,  houve também uma reunião  em Brasília  que  José  Janene  me levou para
participar de uma reunião em Brasília,  que também participou na época o Pedro Henri que também era do
partido, eu não me lembro mais quem era o líder, quem era o presidente do partido, eu não tenho mais essa
lembrança, mas eram as pessoas que comandavam o partido, eram os principais líderes do partido. Ministério
Público Federal: Ou seja, José Janene, Pedro Correia e Pedro Henri,  é isso? Depoente: É. Ministério
Público Federal: Mais alguém? Depoente: Bom, eu fiquei conhecendo depois, inicialmente foram essas
pessoas, depois eu fiquei conhecendo o Pizzolatti, fiquei conhecendo o Nelson Meurer, mas inicialmente as
pessoas que eu tive contato foram esses 3 que eu acabei de mencionar. Ministério Público Federal: Para a sua
indicação para a diretoria da Petrobras eles falaram já das supostas contribuições financeiras para o
Partido  Progressista?  Depoente:  Inicialmente,  nas  primeiras  conversas,  me  foi  dito  que eu  precisaria
ajudar o partido e aí qual seria a ajuda? Nas primeiras conversas falaram Não, que você indica empresas
que possam participar das licitações, a Petrobras tem um cadastro de empresas grande, então dependendo
das licitações você tem 40 empresas e chama 15, 20”, então falaram “Vamos ver se você consegue que as
empresas que a gente indique participem das licitações e tal”. Agora, no início, nesses primeiros contatos,
não se falou de percentuais, não se falou de nada. A minha área, como eu já dei aqui em vários depoimentos, a
minha área de abastecimento nos anos de 2004, 2005 e 2006, praticamente nós não tínhamos projetos nem
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ALBERTO YOUSSEF49.

Assim é que, pelo fato de ter sido politicamente indicado ao cargo de Diretor de
Abastecimento da Petrobras pelo Partido Progressista (PP),  PAULO ROBERTO COSTA
tinha  o  dever  de viabilizar  o  repasse  de  vantagens  indevidas  à  agremiação partidária  em
questão e a seus integrantes. O cumprimento dessa obrigação ocorreu de forma mais intensa a
partir de 2006, quando se iniciou um ciclo de grandes obras, principalmente refinarias, na
esfera  de  atribuições  e  responsabilidades  da  Diretoria  de  Abastecimento  da  sociedade  de
economia mista.

A princípio,  o  grande  responsável  por  organizar  o  esquema criminoso  foi  JOSÉ
JANENE, que exerceu o mandato parlamentar de Deputado Federal pelo Partido Progressista
(PP)  até  o  ano  de  2007.  Ele  fazia  reuniões  com PAULO  ROBERTO  COSTA e
representantes de empreiteiras interessadas em obter contratos na  PETROBRAS, a fim de
ajustar tanto o favorecimento das empresas no que tange às contratações quanto o correlato
pagamento de propinas, destinadas ao Diretor de Abastecimento, ao Partido Progressista (PP)
e a seus membros. Mesmo depois do fim de seu mandato eletivo, JOSÉ JANENE continuou a
desempenhar essa função, fazendo-o até 2010, quando seus problemas de saúde se agravaram
e  ele  veio  a  falecer50.  A liderança  de  JOSÉ  JANENE no  Partido  Progressista  (PP) era
consolidada e com forte apoio das bases da agremiação, notadamente porque este sempre
atendia  e  repassava  aos  demais  integrantes  do  partido  parcela  das  vantagens  indevidas
provenientes da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS51.

JOSÉ  JANENE  era  auxiliado  diretamente  pelo  doleiro  ALBERTO  YOUSSEF  e
também  por  JOÃO  CLAUDIO  DE  CARVALHO  GENU,  que  se  encarregavam  de

tínhamos orçamento, então o envolvimento , vamos dizer, em grandes projetos era praticamente nenhum, todo o
orçamento da Petrobras nesses primeiros anos era direcionado a área de exploração e produção, então as obras de
maior porte na diretoria de abastecimento começaram a partir de final de 2006 para frente, então tinha muita
atividade, mas obviamente que o partido tinha interesse de que empresas participassem e obviamente uma
empresa participando iria ter algum benefício para o partido, óbvio. Ministério Público Federal: Esse tipo
de benefício seriam contribuições financeiras, é isso? Depoente: Sim, sim. Se indicasse uma empresa, essa
empresa entrava no processo de licitação e essa empresa fosse vencedora, alguma coisa, imagino, que o
partido ia auferir de resultado em cima desse processo. Ministério Público Federal: Esse acordo que foi
feito para você ajudar o partido, se você não cumprisse poderia ocorrer algum tipo de problema com o
senhor? Depoente: Simplesmente não seria nem indicado para ser o diretor de abastecimento. Ministério
Público Federal: E já indicado, você poderia ter tido, o partido poderia buscar sua substituição caso o
senhor não cumprisse com o acordado? Depoente: Sim. Ministério Público Federal: De que forma o partido
poderia fazer isso? Depoente: A indicação, como eu falei, o partido indicou, agora  a aprovação final, como
foram com outros diretores, não só de 2003 para cá, mas antes de 2003, e não só na Petrobras, mas em
outras estatais como Eletrobras, como Banco do Brasil, como Caixa Econômica, a indicação, a aprovação
final  de  um nome para presidir uma empresa  dessas  que eu  mencionei,  no  final  é  do  Presidente  da
República, o Presidente da República é quem define, então eu soube pelo José Janene que ele esteve com o
Presidente da República na época para levar meu nome para ser aprovado, como era de praxe para Caixa
Econômica, para Banco do Brasil e tantas outras estatais, Eletrobras, e assim por diante. Na hipótese de eu não
colaborar  com o partido,  o  partido  poderia  chegar  lá  e  falar  “Olha,  queremos  trocar,  essa  pessoa  não  está
atendendo os interesses do partido”, então poderia ser substituído. (...)”. – ANEXO 188. 
49 No mesmo sentido, a afirmação de ALBERTO YOUSSEF:  “(…)  Juiz Federal: Por que o Paulo Roberto
Costa não ficava com todo o dinheiro? Desses 1%? Interrogado: Porque na verdade quem colocou ele como
diretor de abastecimento na Petrobras foi o Partido Progressista, na época quando o Deputado José Janene
ainda era vivo e comandava o partido, na época o Senhor Pedro CORRÊA era o presidente e se eu não me
engano o Senhor Pedro Henry era o líder do partido.  Juiz Federal: A permanência do Senhor Paulo Costa
dependia desse  grupo político?  Interrogado: Sim,  dependia.  (...)”.  Trecho do interrogatório de  ALBERTO
YOUSSEF, transcrito no evento 380, TERMOTRANSCDEP1 – ANEXO 188.
50 JOSÉ JANENE faleceu em 14/09/2010, conforme certidão de óbito – ANEXO 189.

51 Nesse sentido, declarações prestadas pelo Colaborador ALBERTO YOUSSEF (ANEXO 190) e por PEDRO
CORRÊA (ANEXOS 181 e 182).
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operacionalizar o recebimento e o repasse das vantagens indevidas, mediante estratégias de
ocultação da origem ilícita do dinheiro.

JOSÉ JANENE mantinha relação mais próxima o grupo de parlamentares do Partido
Progressista (PP) capitaneado pelos ora demandados PEDRO CORRÊA, PEDRO HENRY,
MÁRIO  NEGROMONTE,  JOÃO  PIZZOLATTI  e  NELSON  MEURER,  que  foram
formalmente  os  líderes  da  agremiação  partidária  na  Câmara  dos  Deputados,  de  modo
sucessivo e alternado. 

Tais deputados – PEDRO CORRÊA, PEDRO HENRY, MÁRIO NEGROMONTE,
JOÃO  PIZZOLATTI  e  NELSON  MEURER  –  exatamente  pelo  papel  de  comando  que
exerciam no  Partido  Progressista (PP), foram os  grandes  articuladores  e  beneficiários  do
esquema de corrupção e lavagem de dinheiro implantado na Diretoria de Abastecimento da
Petrobras.  Continuaram a receber vantagens indevidas dessa fonte após a morte  de JOSÉ
JANENE, a partir de quando ALBERTO YOUSSEF passou a administrar com exclusividade,
com acompanhamento por JOÃO GENU, tanto a relação entre as empreiteiras e  PAULO
ROBERTO COSTA,  como o  recebimento,  a  contabilização  e  o  repasse  de  propinas  ao
Partido Progressista (PP) e a seus integrantes. Nesse período, é dizer, de 2003 a 2011, os
Deputados Federais PEDRO CORRÊA, PEDRO HENRY, MÁRIO NEGROMONTE, JOÃO
PIZZOLATTI e NELSON MEURER estiveram no comando da agremiação partidária.

O réu colaborador  ALBERTO YOUSSEF52 narrou que JOSÉ JANENE, enquanto
vivo, administrava o caixa de propinas de Partido Progressista (PP), com o auxílio direto de
seu assessor JOÃO GENU, e distribuía os valores, oriundos das empreiteiras cartelizadas e
repassados  especialmente  por  intermédio  dele,  doleiro  ALBERTO  YOUSSEF,  entre  os
integrantes do partido, sendo certo que os citados políticos do grupo hegemônico, em virtude
de  sua  posição  de  destaque  na  cúpula  partidária,  ordinariamente  recebiam  os  valores
individuais  mais  altos,  que variavam de R$ 250.000,00 a  R$ 300.000,00 mensais,  ou até
mesmo em importâncias ainda mais elevadas, de acordo com a arrecadação de propina do
mês. Todos os demais políticos integrantes da agremiação na Câmara dos Deputados, com
poucas  exceções  na  bancada,  também participavam do esquema e  recebiam sua  parte  na
distribuição das propinas, porém em valores menores, que variavam de R$ 30.000,00 a R$
150.000,00 por  mês,  entre  os  quais  estavam LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA, JOSÉ
OTÁVIO GERMANO e ROBERTO PEREIRA BRITTO.

52 Termo de Colaboração n. 17 de ALBERTO YOUSSEF:  “QUE quem comandava a alta cúpula do Partido
Progressista  tinha  participação  maior  nos  valores  a  serem  recebidos,  como  JOSE  JANENE,  MARIO
NEGROMONTE, JOAO PIZZOLATTI, PEDRO CORREIA e NELSON MEURER; QUE recebiam em torno de
R$ 250.000,00 a R$ 300.000,00 mensais; (…) QUE havia outros deputados do PP, cuja posição era de menor
relevância dentro do partido,  que recebiam entre R$ 30.000,00 a R$ 150.000,00 por mês;  QUE dentre  os
deputados  que  tem certeza  de  que  receberam valores,  estão  GLADISON CAMELI,  ARTHUR LIRA,  JOÃO
LEÃO,  ROBERTO  BRITTO,  JOSÉ  LINHARES,  ROBERTO  BALESTRA,  SANDES  JÚNIOR,  WALDIR
MARANHÃO,  LUIZ  FERNANDO  FARIA,  AGUINALDO RIBEIRO,  DILCEU  SPERAFICO,  EDUARDO  DA
FONTE, ROBERTO TEIXEIRA, SIMÃO SESSIM, JULIO LOPES, JERÔNIMO GOERGEN, AFONSO HAMM,
JOSÉ  OTÁVIO  GERMANO,  LUIS  CARLOS  HEINZE,  RENATO  MOLLlNG,  VILSON  COVATTI,  CARLOS
MAGNO, ALINE CORRÊA, MISSIONÁRIO JOSÉ OLÍMPIO, LÁZARO BOTELHO” – Doc. 22.
No mesmo sentido,  Termo Complementar  n.  27 de ALBERTO YOUSSEF:  “QUE cada um dos líderes  do
Partido recebia, por mês, entre R$ 250.000 e R$ 500.000, a depender do recebimento do mês; QUE os líderes
eram NELSON MEURER, MÁRIO NEGROMONTE, JOÃO PIZZOLATTI e PEDRO CORREA; QUE para o
restante da Bancada era entregue uma média de R$ 1,2 milhão a R$ 1,5 por mês, que seria dividido pelo líder
elo Partido Progressista; QUE nem todos da bancada receberam; QUE dentre os deputados que o declarante
tem certeza de que receberam valores estão GLADISON CAMELI, ARTHUR LIRA, JOÃO LEÃO, ROBERTO
BRITTO, PADRE JOSÉ LINHARES, ROBERTO BALESTRA, SANDES JÚNIOR, WALDIR MARANHÃO, LUIZ
FERNANDO FARIA, AGUINALDO RIBEIRO, DILCEU  SPERAFICO, EDUARDO DA FONTE, ROBERTO
TEIXEIRA, SIMÃO SESSIM, JERÔNIMO GOERGEN, AFONSO HAMM, JOSÉ OTÁVIO GERMANO, LUIS
CARLOS  HEINZE,  RENATO  MOLLING,  VILSON  COVATTI,  CARLOS  MAGNO,  ALINE  CORRÊA,
MISSIONÁRIO JOSÉ OLÍMPIO, LÁZARO BOTELHO” – ANEXO 191.
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Em  2011,  um  grupo  do  Partido  Progressista  (PP)  que  se  sentia  preterido  na
distribuição de vantagens indevidas resolveu assumir o comando da agremiação partidária e o
consequente controle da repartição de valores relativos ao esquema de corrupção da Diretoria
de  Abastecimento  da  PETROBRAS.  Esse  conjunto  de  parlamentares  era  formado
principalmente  pelos  Senadores  CIRO  NOGUEIRA  e  BENEDITO  DE  LIRA  e  pelos
Deputados Federais ARTHUR LIRA, EDUARDO DA FONTE e AGUINALDO RIBEIRO. A
reviravolta  em  questão  foi  marcada  pela  substituição  do  Deputado  Federal  NELSON
MEURER  pelo  Deputado  Federal  AGUINALDO  RIBEIRO  na  liderança  do  Partido
Progressista (PP) na Câmara dos Deputados, em agosto de 2011, no meio do ano legislativo, o
que não era  comum.  Pouco tempo depois,  ocorreu  outra  mudança  ilustrativa  da  troca  de
comando  no  Partido  Progressista  (PP).  Em  fevereiro  de  2012,  o  Deputado  Federal
AGUINALDO RIBEIRO assumiu o Ministério  das  Cidades  em substituição ao Deputado
Federal MÁRIO NEGROMONTE. O Ministério das Cidades e a Diretoria de Abastecimento
da Petrobras eram os principais cargos que compunham a cota política do Partido Progressista
(PP) na Administração Pública Federal, em contrapartida ao apoio e à integração do partido à
base  governista  no  Congresso  Nacional.  Com a  ida  do  Deputado  Federal  AGUINALDO
RIBEIRO para o Ministério das Cidades, a liderança do Partido Progressista (PP) na Câmara
dos Deputados foi assumida pelo Deputado Federal ARTHUR LIRA.

Com a ascensão do novo grupo à cúpula do Partido Progressista (PP), houve uma
tentativa  de  substituição  de  ALBERTO  YOUSSEF  no  controle  do  “caixa  de  propinas”
oriundas da Diretoria de Abastecimento da  PETROBRAS.  PAULO ROBERTO COSTA,
depois  de  reunião  com os  novos  comandantes  da  agremiação  partidária,  chegou  a  tentar
viabilizar a atuação de uma outra pessoa no desempenho exclusivo dessa tarefa. No entanto,
na  prática,  ALBERTO  YOUSSEF,  por  já  ter  bom  relacionamento  com  as  empreiteiras,
continuou exercendo a função de operador e recebendo as propinas das empresas, porém o
repasse para os políticos integrantes do Partido Progressista (PP) foi cindida, permanecendo
ALBERTO YOUSSEF como responsável  por  entregar,  de  forma  paralela,  os  valores  aos
políticos do antigo grupo hegemônico, ao passo que HENRY HOYER DE CARVALHO, após
receber os valores do doleiro, efetuava os pagamentos aos demais políticos53. 

c.2) PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ATUAL MDB).

O  Diretor  de  Abastecimento  PAULO  ROBERTO  COSTA  da  PETROBRAS,
sobretudo entre os anos de 2006 e 2012, também possuía conexões espúrias com agentes
políticos do  Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), a fim de que, em

53 Toda a sucessão de eventos envolvendo o PARTIDO PROGRESSISTA (PP) e sua relação com a Diretoria de
Abastecimento da Petrobras foi narrada por ALBERTO YOUSSEF em seu Termo de Colaboração n. 14. De
acordo com os esclarecimentos do doleiro, as mudanças ocorridas em função das disputas internas do PARTIDO
PROGRESSISTA (PP)  limitaram-se  a  alterações  procedimentais  e  a  certa  desorganização  no  controle  do
recebimento e repasse de propinas:  “QUE em verdade o declarante praticamente continuou a fazer o mesmo que
fazia  anteriormente,  com  a  única  modificação  de  que,  ao  invés  de  repassar   os  valores  diretamente  aos
integrantes  do PARTIDO PROGRESSISTA, passou a fazê-lo por intermédio de HENRY, que, por sua vez,
entregava os valores a ARTHUR DE LIRA; (…) QUE o declarante continuou a receber os 5% dos valores de
todos  os  repasses  por  ele  efetivados,  mesmo  após  HENRY assumir  a  responsabilidade  pela  entrega  aos
parlamentares  do PP; QUE acredita  que HENRY retirava o seu percentual  logo após receber o dinheiro do
declarante;  QUE  nesta  época  a  contabilidade  dos  repasses  ficou  “confusa”,  sendo  controlada  por  PAULO
ROBERTO e pelo declarante, de modo que os integrantes do PP não os questionaram acerca desta nova dinâmica
de repasses;  QUE, contudo,  de forma paralela  e  oculta,  a  pedido de PAULO ROBERTO COSTA, o grupo
anterior do PP, composto por PEDRO HENRY, PEDRO CORREA, NELSON MEURER, JOÃO PIZZOLATI,
MARIO NEGROMONTE, LUIZ FERNANDO SOBRINHO (sic) e JOSÉ OTÁVIO, continuaram (sic) a receber
as comissões da PETROBRAS por intermédio do declarante; QUE isto ocorreu com o objetivo de amenizar a
briga interna existente no seio do PP; (…)” - ANEXO 192.
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contrapartida,  no  exercício  de  suas  funções (mesmo  que  o  repasse  ocorresse  antes  da
respectiva assunção), não interferisse na continuidade do esquema criminoso.

A  necessidade  de  apoio  do  Partido  do  Movimento  Democrático  Brasileiro
(PMDB) por parte de PAULO ROBERTO COSTA teve início em 2006 quando o diretor de
abastecimento enfrentou problemas de saúde e teve de manter-se afastado por cerca de 3 a 4
meses  da  PETROBRAS,  fato  que  levou  outros  funcionários  da  PETROBRAS a  se
candidatarem ao cargo de diretor de abastecimento54.

Tendo  conhecimento  de  que  outros  funcionários  pretendiam  ocupar  o  cargo  de
diretor  de abastecimento,  PAULO ROBERTO COSTA,  em uma reunião na sua casa na
Barra da Tijuca/RJ,  autorizou FERNANDO FALCÃO SOARES a procurar  apoio político
para a sua manutenção no cargo55.

Para conseguir apoio político, FERNANDO FALCÃO SOARES procurou JORGE
ANTÔNIO DA SILVA LUZ, que detinha trânsito com políticos do Partido do Movimento

54 O início da necessidade apoio do PMDB para a permanência de Paulo Roberto Costa no cargo é esclarecido
no  Termo  de  declarações  nº  06  Fernando  Antonio  Falcão  Soares:  "QUE,  enquanto  convalescia,  PAULO
ROBERTO COSTA teve que ficar afastado da Diretoria da Abastecimento da PETROBRAS; QUE isso durou
uns três a quatro meses, no final de 2006; QUE nesse período surgiram vários candidatos ao cargo em questão,
entre eles o gerente executivo mais próximo de PAULO ROBERTO COSTA, de nome ALAN KARDEC; QUE
ALAN KARDEC era o Gerente de Refino da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, fazendo parte da
equipe de PAULO ROBERTO COSTA." - ANEXO 37.
55 As tratativas para obtenção de apoio do PMDB estão detalhadas no Termo de declarações nº 06 Fernando
Antonio Falcão Soares:  "QUE então o depoente pediu a PAULO ROBERTO COSTA autorização para buscar
apoio  político  para  a  permanência  dele  na  Diretoria  de  Abastecimento  da  PETROBRAS;  QUE  PAULO
ROBERTO COSTA deu autorização para tanto;  QUE nessa época o depoente já  tinha feito  negócios  com
JORGE  LUZ,  que  tinha  “força”  junto  ao  PARTIDO  DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO  –
PMDB, principalmente em relação aos Senadores RENAN CALHEIROS e JÁDER BARBALHO; QUE JORGE
LUZ era paraense e conhecia JÁDER BARBALHO, mantendo com ele relação de amizade e de negócios; QUE
o depoente não sabe o tipo de relação especificamente mantida entre JORGE LUZ e RENAN CALHEIROS;
QUE o depoente entrou em contato com JORGE LUZ e foi à casa dele, no Condomínio Mandala, localizado na
Rua Raquel Soares, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, para tratar do assunto; QUE JORGE LUZ se dispôs a
ajudar na situação; QUE, umas duas semanas depois,  o depoente levou JORGE LUZ na casa de PAULO
ROBERTO COSTA; QUE o depoente  e  JORGE LUZ tinham negócios  na PETROBRAS e  por isso tinham
interesse  em  auxiliar  PAULO  ROBERTO  COSTA  em  sua  pretensão  de  permanecer  na  Diretoria  de
Abastecimento da PETROBRAS; QUE, na reunião na casa de PAULO ROBERTO COSTA, este deixou clara a
JORGE  LUZ  a  intenção  de  ter  o  apoio  do  PMDB  para  continuar  na  Diretoria  de  Abastecimento  da
PETROBRAS;  QUE JORGE LUZ disse  que,  a  partir  daí,  iria  fazer  gestões  junto  aos  Senadores  RENAN
CALHEIROS e JADER BARBALHO, além do Ministro de Minas e Energia SILAS RONDEAU, indicado pelo
PMDB; QUE JORGE LUZ deixou claro que, caso PAULO ROBERTO COSTA permanecesse na Diretoria de
Abastecimento da PETROBRAS com o apoio do PMDB, ele teria que prestar uma contrapartida ao PMDB;
QUE essa contrapartida consistia em ajuda na formação de caixa para as campanhas do PMDB; QUE esse
caixa seria formado com recursos de contratos junto à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, em razão
de negócios levados pelos citados políticos a PAULO ROBERTO COSTA; QUE JORGE LUZ teve êxito em suas
gestões, uma vez que PAULO ROBERTO COSTA permaneceu na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS;
QUE, já em 2007, depois do retorno de PAULO ROBERTO COSTA ao exercício de suas funções como diretor,
houve uma reunião entre PAULO ROBERTO COSTA, JORGE LUZ e o Deputado Federal ANÍBAL GOMES na
PETROBRAS, no Rio de Janeiro; QUE ANÍBAL GOMES era uma espécie de representante dos mencionados
políticos  do  PMDB perante  PAULO ROBERTO COSTA;  QUE ANÍBAL GOMES reiterou  que  o  apoio  dos
referidos políticos do PMDB a PAULO ROBERTO COSTA condicionava-se à ajuda em negócios de interesse do
grupo na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS; QUE, segundo soube por PAULO ROBERTO COSTA e
JORGE LUZ,  tempos  depois,  houve  um encontro  entre  PAULO ROBERTO COSTA,  JORGE LUZ,  RENAN
CALHEIROS, JÁDER BARBALHO e ROMERO JUCÁ em Brasília; QUE acha que esse encontro ocorreu em um
jantar na casa de um desses políticos, mas não tem certeza; QUE não tem certeza, mas acha que nesse encontro
também estavam presentes  o Deputado Federal  ANÍBAL GOMES e  o Ministro de  Minas e Energia  SILAS
RONDEAU; QUE no encontro PAULO ROBERTO COSTA agradeceu a esses políticos do PMDB e colocou-se à
disposição para ajudá-los no que fosse preciso." - ANEXO 37.
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Democrático  Brasileiro  (PMDB),  sendo  que  ambos  tinham interesse  na  manutenção  de
PAULO ROBERTO COSTA, já que mantinham negócios na PETROBRAS.

Dessa  forma,  FERNANDO  ANTÔNIO  FALCÃO  SOARES  levou  JORGE
ANTÔNIO DA SILVA LUZ à residência de PAULO ROBERTO COSTA, ocasião em que
este deixou claro o interesse em obter apoio político do Partido do Movimento Democrático
Brasileiro (PMDB) para manter-se no cargo. 

JORGE ANTÔNIO DA SILVA LUZ informou a PAULO ROBERTO COSTA que
intercederia junto aos senadores RENAN CALHEIROS e JADER BARBALHO e ao ministro
de minas e energia SILAS RONDEAU, informando ainda que PAULO ROBERTO COSTA
teria que prestar contrapartidas ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB),
consistentes  no  apoio  a  novos  negócios  de  interesse  dos  políticos  do  PMDB levados  à
Diretoria de Abastecimento e na formação de caixa para as campanhas do PMDB, caixa esse
formado valores de propina com origem nos contratos da Diretoria de Abastecimento.

Após o retorno de  PAULO ROBERTO COSTA ao exercício do cargo de diretor,
foram  feitas  duas  reuniões,  uma  com  a  participação  de  PAULO  ROBERTO  COSTA,
JORGE ANTÔNIO DA SILVA LUZ e o Deputado Federal ANÍBAL GOMES, ocasião na qual
este reiterou a necessidade de ajuda de PAULO ROBERTO COSTA nos negócios levados
pelo grupo político pertencente ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)
para  a  obtenção  de  apoio  político,  e  outra  reunião  entre  PAULO ROBERTO COSTA,
JORGE  ANTÔNIO  DA  SILVA  LUZ,  RENAN  CALHEIROS,  JADER  BARBALHO  e
ROMERO JUCÁ em Brasília/DF,  na  qual  PAULO ROBERTO COSTA agradeceu  pelo
apoio e colocou-se à disposição do grupo político.

Com isso,  parte  da propina inicialmente destinada apenas ao Partido Progressista
(PP) passou a ser entregue ao  Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB),
sendo a maioria dos repasses feitos em 2010 para as eleições daquele ano.

O  Senador  VALDIR  RAUPP DE MATTOS integra  o  Partido  do  Movimento
Democrático  Brasileiro  (PMDB) e  fazia  parte  núcleo  político  de  tal  partido  no  Senado
responsável  pela  sustentação  de  PAULO  ROBERTO  COSTA no  cargo  de  Diretor  de
Abastecimento da PETROBRAS e por essa razão recebeu valores indevidos56.

Os próprios líderes do Partido Progressista (PP), principal agremiação responsável
pela indicação e manutenção de PAULO ROBERTO COSTA no cargo, concordavam com
tais repasses, pois tinham ciência de que não conseguiriam essa permanência sem o concurso
de outros agentes políticos, notadamente parlamentares importantes da base de sustentação e
ocupantes de funções de relevo do Governo Federal. Por isso, PAULO ROBERTO COSTA
possuía certa autonomia para autorizar repasses extraordinários e episódicos de propinas para
agentes políticos do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB).

As situações  em que  ocorriam de  forma  mais  intensa  repasses  extraordinários  e
episódicos de propinas a agentes políticos eram as eleições gerais, para escolha dos detentores

56 QUE, quando veio ao conhecimento do declarante a solicitação do Senador Valdir Raupp no sentido do
repasse de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a campanha de 2010, o declarante sabia que o parlamentar
era um político importante do PMDB; QUE, conforme já esclarecido em depoimentos anteriores, o declarante
tinha que atender às demandas que vinham dos partidos que lhe davam sustentação política, especialmente do PP
e do PMDB; QUE o declarante não 1'pagou para ver', maspossivelmente se não atendesse a essas demandas não
conseguiria  se manter  no cargo de Diretor da PETROBRAS; QUE foi  nesse contexto,  de ter  de atender às
demandas  dos  partidos  que  lhe  davam sustentação,  e  de  se  tratar  o  Senador  Valdir  Raupp  de  um político
importante do PMDB, que atendeu à solicitação de repasse de R$ 500.000,00 (quinhentos mil  reais) para a
campanha de 2010, advinda de tal parlamentar; QUE a sustentação ao declarante vinha, em conjunto com o PP,
do PMDB do Senado, o que também justifica a necessidade de atender à solicitação do Senador Valdir Raupp"
(ANEXO 518, fl. 233).
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de mandatos eletivos. O pagamento dessas propinas tinha por finalidade precípua justamente
assegurar a continuidade do esquema criminoso, pois quanto mais "padrinhos" políticos -
angariados com o repasse de parte das propinas recebidas -  PAULO ROBERTO COSTA
tivesse, maiores eram as possibilidades de permanência no cargo.

c.3) PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB).

A Refinaria do Nordeste ou Refinaria Abreu e Lima foi uma das principais obras que
alimentou o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à Petrobras. Não por
acaso, as primeiras constatações de crimes feitas pela chamada "Operação Lava Jato" se refe-
rem a tal empreendimento.

O projeto da Refinaria do Nordeste ou Refinaria Abreu e Lima - RNEST foi oficial-
mente lançado em 2005, com um orçamento estimado de cerca de USD 2.500.000.000,00
(dois bilhões e quinhentos milhões de dólares). A refinaria foi projetada para ter dois conjun-
tos de unidades de refino independentes, com capacidade total de processamento de 230.000
barris de petróleo por dia. O objetivo da RNEST é produzir principalmente óleo diesel baixo
teor de enxofre (o chamado Diesel S-10, com concentração de enxofre de dez partes por mi-
lhão), mas também nafta, óleo combustível, coque e gás liquefeito de petróleo (GLP). Cada
uma das unidades de refino do empreendimento conteria as seguintes partes: uma unidade de
destilação atmosférica (UDA), uma unidade de coqueamento retardado (UCR), uma unidade
de hidrotratamento de diesel (HDT-D), uma unidade de hidrotratamento de nafta (HDT-N),
uma unidade de geração de hidrogênio (UGH) e uma unidade de abatimento de emissões
(SNOX), além de unidades de utilidades auxiliares e facilidades logísticas.

As vantagens indevidas pagas por empreiteiras com base em contratos da Refinaria
do Nordeste  ou Refinaria  Abreu e  Lima se destinavam aos  partidos  políticos  que  tinham
influência sobre as diretorias da Petrobras. Todavia, em razão de a RNEST se localizar no
Estado de Pernambuco, governado desde 2007 pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), esta
agremiação partidária e alguns de seus integrantes foram beneficiados com parte da propina
paga. 

FERNANDO  BEZERRA  DE  SOUZA  COELHO,  então  Secretário  de
Desenvolvimento do Estado de Pernambuco e dirigente do Porto Suape, solicitou, em 2010, a
PAULO  ROBERTO  COSTA R$  20.000.000,00  (vinte  milhões  de  reais)  de  vantagens
indevidas  a  cada  empresa,  valor  destinado  à  campanha  de  reeleição  de  EDUARDO
HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS ao Governo do Estado de Pernambuco em 2010.

Prevalecendo-se dos respectivos cargos de Governador do Estado de Pernambuco e
de  Secretário  Estadual  de  Desenvolvimento  Econômico,  EDUARDO  HENRIQUE
ACCIOLY CAMPOS e  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO obtiveram das
empreiteiras envolvidas na construção de obras da Refinaria do Nordeste ou Refinaria Abreu e
Lima,  como  contrapartida  pelo  favorecimento  aos  interesses  das  empresas  cartelizadas,
principalmente  a  disponibilização  de  infraestrutura  e  a  criação  de  incentivos  tributários,
propina no montante de cerca de R$20.000.000,00, que foi destinada à campanha de reeleição
ao Governo de Pernambuco em 2010.

As obras da RNEST somente tiveram início em 2007 e não terminaram até hoje. O
orçamento estimado restou ultrapassado em muito.  De acordo com a própria Petrobras, já
foram gastos US$ 17.800.000.000,00 (dezessete bilhões e oitocentos milhões de dólares) no
empreendimento. No final de 2014, foi concluída primeira unidade de refino,  a qual logo
entrou em operação. A segunda unidade de refino tinha conclusão prevista para o ano de 2018,
projetando-se  para  tanto  gasto  adicional  de  mais  de  US$1.000.000.000,00 (um bilhão  de
dólares).
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Para viabilizar o pagamento de propina a agentes públicos e partidos políticos, de
forma  oculta  ou  disfarçada,  as  empreiteiras  procuraram  incrementar  os  ganhos  com  os
contratos da RNEST. Por isso, o Tribunal de Cona tas da União - TCU apontou, diversas
vezes, em várias situações, problemas de sobrepreço, em decisões proferidas particularmente
a  partir  do ano de  2010,  destacando-se  as  seguintes:  Acórdão n.  3.362/2010,  Acórdão n.
1.784/2011, Acórdão n. 2.144/2013, Acórdão n. 2.290/2013, Acórdão n. 621/2015, Acórdão n.
1.988/2015 e Acórdão n. 1.990/2015 (ANEXO 507, fl.16857).

D)    – SISTEMÁTICA DE PAGAMENTOS DE PROPINA NA PETROBRAS.

As  investigações  revelaram  a  prática  nefasta  de  pagamentos  de  propina  por
empreiteiras nos contratos celebrados no âmbito da Petrobras, cuidadosamente orquestrada e
em porcentagem que girava em torno de 1 a 5% do valor das contratações.

Conforme descrito por PAULO ROBERTO COSTA e por ALBERTO YOUSSEF58

em seus interrogatórios na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101), a
partir do ano de 2005, em  todos os contratos firmados pelas empresas cartelizadas com a
PETROBRAS no interesse da Diretoria de Abastecimento, houve o pagamento de vantagens
indevidas aos empregados corrompidos da Estatal e pessoas por eles indicadas no montante de
ao menos  3% do valor total  dos contratos.  O pagamento de propina também ocorria nas
hipóteses de  aditivos contratuais, ou seja, o percentual era calculado sobre o valor total dos
contratos e aditivos celebrados por empreiteiras com a PETROBRAS.

No que se refere à Diretoria de Serviços, o valor da propina repassada a empregados
corrompidos, em especial RENATO DUQUE e PEDRO BARUSCO, era de ao menos 2% do
valor total do contrato, sendo que parte desses valores seria destinada a integrantes do Partido
dos Trabalhadores (PT)59.

57  A íntegra dos autos e suas mídias serão encaminhadas via pendrive,  diante da incompatibilidade com o
sistema Eproc e pelo alto número de documentos.
58 Cite-se,  nesse  sentido,  o  seguinte  trecho  do  interrogatório  judicial  de  PAULO ROBERTO COSTA no
processo criminal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) – ANEXO 179: “[…] Juiz Federal: - Mas
e quem, como chegou, como foi definido esse 3%, esse repasse, foi algo que precedeu a sua ida para lá ou surgiu
no decorrer? Interrogado: -Possivelmente já acontecia antes de eu ir pra lá. Possivelmente já acontecia antes,
porque essas empresas já trabalham para Petrobras há muito tempo. E como eu mencionei anteriormente, as
indicações de diretoria da Petrobras, desde que me conheço como Petrobras, sempre foram indicações políticas.
Na minha área, os dois primeiros anos, 2004 e 2005, praticamente a gente não teve obra. Obras muito pe..., de
pouco valor porque a gente não tinha orçamento, não tinha projeto. Quando começou a ter os projetos pra obras
de  realmente  maior  porte,  principalmente,  inicialmente,  na  área  de  qualidade  de  derivados,  qualidade  da
gasolina, qualidade do diesel, foi feito em praticamente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse
intuito, me foi colocado lá pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse de
Diretoria de Abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PT dentro da
diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço. […] Juiz Federal: - Mas isso em cima
de todo o contrato que… Interrogado: -Não. Juiz Federal: - Celebrado pela Petrobras? Interrogado: -Não. Em
cima  desses  contratos  dessas  empresas  do  cartel.  Juiz  Federal:  -  Do  cartel.  [...]”   No  mesmo sentido,  o
interrogatório de YOUSSEF: “[…] Interrogado: -Sim senhor, Vossa Excelência. Mas toda empresa que... desse
porte maior, ela já sabia que qualquer obra que ela fosse fazer, na área de Abastecimento da Petrobrás, ela tinha
que pagar o pedágio de 1%. [...]”
59 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de  PAULO ROBERTO COSTA na ação
penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) – ANEXO 179:  “[…] Juiz Federal: - Mas esses 3%
então,  em  cima  desse  preço  iam  para  distribuição  para  agentes públicos,  é  isso?  Interrogado:  -Perfeito.
Interrogado: - […]. Quando começou a ter os projetos pra obras de  realmente maior porte, principalmente,
inicialmente,  na  área  de  qualidade  de  derivados,  qualidade  da  gasolina,  qualidade  do  diesel,  foi  feito  em
praticamente todas  as  refinarias  grandes obras  para esse,  com esse intuito,  me foi  colocado lá  pelas,  pelas
empresas, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse de Diretoria de Abastecimento, 1%
seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PT dentro da diretoria que prestava esse tipo
de serviço que era a Diretoria de Serviço. […] Juiz Federal:  - Mas isso em cima de todo o contrato que…
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Dentro da sistemática implementada, o valor da propina paga em favor da Diretoria
de Serviços era entregue diretamente a PEDRO BARUSCO, o qual recebia a sua parcela e a
de  RENATO  DUQUE,  repassando  posteriormente  a  este  o  percentual  previamente
combinado. 

Conforme informado pelo próprio PEDRO BARUSCO em depoimento prestado no
Acordo de Colaboração Premiada,  a divisão  da  propina  entre  o  ex-Gerente  Executivo  de
Engenharia e o ex-Diretor de Serviços ocorria na proporção de 40% para PEDRO BARUSCO
e os 60% restantes  para RENATO DUQUE. Entretanto,  quando da utilização de serviços
oferecidos  por  operadores  para  o  recebimento  dos  valores  indevidos,  a  distribuição  era
alterada: 40% era destinado a RENATO DUQUE, 30% para PEDRO BARUSCO e 30% para
o respectivo operador60.

Após a saída de PEDRO BARUSCO da PETROBRAS, os valores espúrios atinentes
à  Diretoria  de  Serviços  passaram  a  ser  transferidos  diretamente  a  RENATO  DUQUE,
consoante aduziu o ex-Gerente Executivo quando de seu acordo de colaboração61.

No caso  da Diretoria  de Serviços,  portanto,  embora RENATO DUQUE auferisse
valores ilícitos em montante que variava entre 60% e 40% da quantia paga como propina,
todo o montante de 2% do valor dos contratos vinculados à Diretoria de Serviços era pago em
razão do cargo de Diretor que ocupava, e era ele quem detinha, em conjunto com o Partido
dos Trabalhadores, o comando sob o caixa geral.

Na divisão das vantagens indevidas pagas no âmbito da Diretoria de Abastecimento,
o valor da propina repassada a PAULO ROBERTO COSTA e às pessoas por ele indicadas,
sobretudo operadores financeiros do mercado negro e integrantes do  Partido Progressista
(PP),  Partido  do  Movimento  Democrático  Brasileiro  (PMDB) e  Partido  Socialista
Brasileiro (PSB), era de ao menos 1% do valor total do contrato. 

A destinação de parcela relevante dos recursos recebidos sob o comando de PAULO
ROBERTO COSTA a integrantes do Partido Progressista (PP) decorria do fato de ter sido
este  partido  político  o  responsável  pela  indicação  do  réu  para  o  cargo  de  Diretor  de
Abastecimento da PETROBRAS.62 Posteriormente, integrantes do  Partido do Movimento

Interrogado: -Não. Juiz Federal: - Celebrado pela Petrobras? Interrogado: -Não. Em cima desses contratos
dessas empresas do cartel. Juiz Federal: - Do cartel. [...]”
60 Neste sentido, declarações de  PEDRO BARUSCO  (Termos de Colaboração nº 02 – autos nº 5075916-
64.2014.404.7000, evento 9, OUT4  –  ANEXO 547):  “[…] QUE na divisão de propina entre o declarante e
RENATO DUQUE, no entanto, em regra DUQUE ficava com a maior parte, isto é, 60%, e o declarante com
40%, no entanto, quando havia a participação de um operador, RENATO DUQUE ficava com 40%, o declarante
com 30% e o operador com 30% […]”
61 Termo  de  Colaboração  nº  02  (autos  nº  5075916-64.2014.404.7000,  evento  9,  OUT5  –  ANEXO  547):
“[…]QUE RENATO DUQUE também passou a receber diretamente, pelo que o declarante sabe, depois que saiu
da PETROBRÁS, mediante pagamentos no exterior;[...]”.
62 Cite-se, nesse sentido, o seguinte trecho do interrogatório judicial de PAULO ROBERTO COSTA na ação
penal 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) – ANEXO 179: “[…] Juiz Federal: - Uma referência
na acusação que o senhor teria assumido essa posição de Diretor de Abastecimento por conta de uma indicação
política do ex-Deputado Federal  José Janene. O que o senhor pode me dizer a esse respeito?  Interrogado:
-Perfeito.  É,  foi,  esta  correta  essa  colocação,  a  Petrobras,  desde que eu  me  conheço como Petrobras,  as
diretorias da Petrobras, e a presidência da Petrobras foram sempre por indicação política . Eu dava sempre
o exemplo aí, nas discussões aí, como General, ninguém chega a General se não for indicado. Você, dentro de
uma força,  forças  armadas,  você  para  como Coronel  e  se  reforma  como Coronel.  Então,  as  diretorias  da
Petrobras, quer seja no governo Sarney, quer seja no governo Collor, quer seja no governo Itamar Franco, quer
seja no governo Fernando Henrique, quer seja nos governos do Presidente Lula, foram sempre por indicação
política,  e  eu  fui  indicado,  realmente,  pelo  PP,  para  assumir  essa  Diretoria  de  Abastecimento.  […]
Interrogado: - O Conselho de Administração da Petrobrás, ela examina sua competência técnica, e eu, nos 27
anos de companhia, antes de exercer a Diretoria de Abastecimento, todos os cargos que eu exerci dentro da
companhia foi especificamente por competência 1 técnica. Então eu fui gerente da, principal gerente da maior
unidade de produção da Bacia de Campos, de 1900 e...,  do ano de 2000, não, desculpe de 1990 a 95, por
exclusiva competência técnica. Como eu mencionei aqui,  para chegar à diretoria da Petrobras não basta
competência técnica, se não tiver a indicação política, não chega. Então, o objetivo sempre do conselho é
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Democrático Brasileiro (PMDB) também passaram a ser beneficiados com parte dos valores
arrecadados na Diretoria de Abastecimento, pois também passaram a ser responsáveis pela
sustentação de  PAULO ROBERTO COSTA em tal  cargo. Especificamente nas obras da
Refinaria  Abreu  e  Lima  -  RNEST,  em  Pernambuco,  integrantes  do  Partido  Socialista
Brasileiro (PSB) receberam propina decorrente de contratos celebrados pela construção de tal
refinaria.

Esse  esquema  criminoso  de  pagamento  de  propinas  pode  ser  descrito  como  um
processo de três etapas.

(1) Todas  as  empresas  cartelizadas  participantes  do  “CLUBE”  mantinham  com
PAULO  ROBERTO  COSTA,  e  com  outros  funcionários  da  Estatal,  como  RENATO
DUQUE e PEDRO BARUSCO, um compromisso previamente estabelecido, com promessas
mútuas que  foram  reiteradas  e  confirmadas  ao  longo  do  tempo,  de,  respectivamente,
oferecerem e aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 5% do valor integral de
todos os contratos por elas celebrados com a PETROBRAS, podendo inclusive ser superior a
esse percentual em caso de aditivos contratuais.  Operadores do esquema, com ALBERTO
YOUSSEF e FERNANDO BAIANO, tinham pleno conhecimento do ajuste e contribuíam
ativamente para que ele funcionasse.

Como contrapartida,  PAULO ROBERTO COSTA,  RENATO DUQUE,  PEDRO
BARUSCO e os demais empregados da PETROBRAS envolvidos adredemente assumiam o
compromisso de  se manterem  coniventes quanto  à  existência  e  efetivo funcionamento  do
Cartel  no seio e  em desfavor  da Estatal,  omitindo-se nos  deveres  que decorriam de seus
ofícios, sobretudo o dever de imediatamente informar irregularidades e adotar as providências
cabíveis nos seus âmbitos de atuação.

Paralelamente, também fazia parte do compromisso previamente estabelecido entre
corruptores  e  corrompidos  que,  quando  fosse  necessário,  PAULO  ROBERTO  COSTA,
RENATO DUQUE, PEDRO BARUSCO e outros empregados corrompidos praticariam atos
de ofício, regulares e irregulares, no interesse da otimização do funcionamento do Cartel.

(2) Em um segundo momento, após o efetivo início dos procedimentos licitatórios no
âmbito da PETROBRAS, os compromissos previamente estabelecidos entre as empreiteiras
cartelizadas e os empregados supramencionados vinham a ser confirmados entre os agentes
envolvidos.

Segundo o  modus operandi da organização criminosa, as empresas integrantes do
Cartel  se reuniam e,  de acordo com os seus exclusivos interesses, definiam qual(is) delas
iria(m)  vencer  determinado  certame63 para,  em  seguida,  contatar,  diretamente  ou  por
intermédio de operadores como ALBERTO YOUSSEF, os funcionários RENATO DUQUE,
PEDRO BARUSCO e PAULO ROBERTO COSTA, no intuito de a eles fazer (concretizar)
promessas  de  vantagens  indevidas  que  lhes  seriam  repassadas  caso  a(s)  empresa(s)
efetivamente se sagrasse(m) vencedora(s). 

Assim,  tão  logo  PAULO  ROBERTO  COSTA,  RENATO  DUQUE,  PEDRO
BARUSCO ou outro empregado corrompido da  PETROBRAS, ajustados entre si e com o
cartel,  recebiam o nome da  empreiteira  selecionada  pelo  Cartel  para  vencer  determinada
licitação, eles, consolidando no caso específico o acordo previamente estabelecido, omitiam-

olhar a capacidade técnica e a indicação política que dá suporte àquela indicação. [...]”
63 Em seu interrogatório judicial na Ação Penal n. 5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) – ANEXO
179 –  ALBERTO YOUSSEF respondeu que:  Ministério Público Federal: - O senhor pode afirmar então que
elas  se  reuniam?  Os executivos  dessas  empresas  confidenciaram  alguma  vez  pro  senhor  essas  reuniões?
Interrogado:  -  Sim,  com certeza.  Ministério  Público  Federal:  -  E,  e  como funcionava  daí,  depois  que  elas
definissem a empresa que seria a vencedora pra um determinado certame, elas passavam esse nome pro senhor
ou ao senhor Paulo Roberto Costa? Interrogado: - Era entregue uma lista das empresas que ia participar do
certame e nessa lista já era dito quem ia ser, quem ia ser a vencedora. Essa lista era repassada pro Paulo Roberto
Costa. Ministério Público Federal: - Em qual momento era repassada essa lista? Interrogado: - Logo que, que ia
se existir os convites. Ministério Público Federal: - Abriu o certame, a lista já era passada?Interrogado: - Sim.
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se  em  relação  ao  funcionamento  do  cartel  e,  quando  necessário,  passavam  a  tomar  ou
determinar as providências necessárias para que a escolha se concretizasse. 

Neste  contexto,  RENATO DUQUE,  PEDRO BARUSCO e  PAULO ROBERTO
COSTA,  ajustados  entre  si  e  com  o  cartel,  concretizando  no  caso  específico  o  acordo
previamente  estabelecido,  omitiam-se  em  relação  ao  funcionamento  do  cartel  e,  quando
necessário, passavam a tomar ou determinar as providências necessárias para que a escolha se
concretizasse. 

Tais  ajustes  e  acertos  entre  as  partes  envolvidas,  reconhecidos  pelo  próprio
ALBERTO YOUSSEF  na  ação  penal  5026212-82.2014.404.7000  (ANEXO 179), não  só
consumavam a  promessa de vantagem por parte da  empreiteira corruptora, como também a
sua aceitação pelos empregados corrompidos.

(3) A terceira e última etapa no esquema de corrupção ora descrito se dava logo após
o término do procedimento licitatório e confirmação da seleção da empreiteira cartelizada
escolhida, mediante o efetivo início das obras e começo dos pagamentos pela PETROBRAS.

Nesse momento,  iniciava-se o trâmite  dos  operadores  para que fosse realizado o
pagamento  das  vantagens  indevidas.  Na  Diretoria  de  Abastecimento,  era  ALBERTO
YOUSSEF o  operador  responsável  pelo  pagamento  de  propinas  a  PAULO  ROBERTO
COSTA.

No âmbito da Diretoria de Abastecimento ALBERTO YOUSSEF era responsável por
entrar em contato com os representantes da empreiteira selecionada para com eles iniciar as
tratativas  sobre  aspectos  específicos  do  repasse  das  vantagens  indevidas  aos  empregados
corrompidos e demais agentes por eles indicados, em decorrência da obra que seria executada.

Após realizadas as tratativas sobre aspectos específicos do repasse das vantagens
indevidas aos empregados corrompidos e demais agentes por eles indicados em decorrência
da  obra  que  seria  executada,  os  valores  espúrios  começavam a ser  destinados,  depois  de
devidamente  “lavados”  pelos  operadores,  a  RENATO  DUQUE,  PEDRO  BARUSCO e
PAULO ROBERTO COSTA, bem como aos demais agentes corrompidos ou pessoas por
eles indicadas.

Importante  salientar,  conforme  descrito  por  PAULO ROBERTO COSTA e  por
ALBERTO YOUSSEF64 em seus interrogatórios na Ação Penal 5026212-82.2014.404.7000,
que, a partir do ano de 2005, em todos os contratos firmados pelas empresas cartelizadas com
a PETROBRAS no interesse da Diretoria de Abastecimento houve o pagamento de vantagens
indevidas aos empregados corrompidos da Estatal e pessoas por eles indicadas no montante de
ao menos 3% do valor total do contrato. 

Oportuno  destacar,  nesse  ponto,  que,  mesmo  depois  de  PAULO  ROBERTO

64Cite-se,  nesse  sentido,  o  seguinte  trecho  do  interrogatório  judicial  de  PAULO  ROBERTO  COSTA no
processo criminal  5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) –  ANEXO 179: “Juiz Federal: - Mas e
quem, como chegou, como foi definido esse 3%, esse 1 repasse, foi algo que precedeu a sua ida para lá ou surgiu
no decorrer? Interrogado: -Possivelmente já acontecia antes de eu ir pra lá. Possivelmente já acontecia antes,
porque essas empresas já trabalham para Petrobras há muito tempo. E como eu mencionei anteriormente, as
indicações de diretoria da Petrobras, desde que me conheço como Petrobras, sempre foram indicações políticas.
Na minha área, os dois primeiros anos, 2004 e 2005, praticamente a gente não teve obra. Obras muito pe..., de
pouco valor porque a gente não tinha orçamento, não tinha projeto. Quando começou a ter os projetos pra obras
de  realmente  maior  porte,  principalmente,  inicialmente,  na  área  de  qualidade  de  derivados,  qualidade  da
gasolina, qualidade do diesel, foi feito em praticamente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse
intuito, me foi colocado lá pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse de
Diretoria de Abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PT dentro da
diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço. […] Juiz Federal: - Mas isso em cima
de todo o contrato que... Interrogado: -Não. Juiz Federal: - Celebrado pela Petrobras? Interrogado: -Não. Em
cima desses contratos dessas empresas do cartel. Juiz Federal: - Do cartel.”
No mesmo sentido, o interrogatório de ALBERTO YOUSSEF: “Interrogado: -Sim senhor, Vossa Excelência.
Mas toda empresa que...  desse porte  maior,  ela  já  sabia que qualquer obra que ela  fosse fazer,  na área de
Abastecimento da Petrobrás, ela tinha que pagar o pedágio de 1%. [...]”

 44/166



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PETROBRAS

COSTA deixar  a  Diretoria  de  Abastecimento  da  PETROBRAS,  continuou  recebendo
propinas  em  decorrência  de  contratos  firmados  à  época  em  que  foi  Diretor  da  estatal,
especialmente nos casos em que a execução dos contratos se estendeu no tempo após a sua
saída. 

d  .1) DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS COM A PETROBRAS MEDIANTE PAGAMENTO
DE PROPINA.

Como resultado do funcionamento do cartel e da sistemática de pagamento de propi-
na em favor de PAULO ROBERTO COSTA, a QUEIROZ GALVÃO, individualmente ou
por  intermédio  de  consórcios65,  foi  favorecida  ao  vencer  as  licitações  referentes  aos
projetos/obras que resultaram na celebração dos seguintes contratos (ANEXO 112):

TABELA DE CONTRATOS COM A PETROBRAS

CONTRATO ICJ
INSTRUME

NTO
DATA VALOR PROPINA 

(pelo menos 1%)

Carteira de diesel da
RLAM

0800.0044602.
08.2

Inicial 20/08/2008 R$ 909.448.100,48  R$ 9.094.481,00

Aditivo 7 14/04/2011 R$ 12.041.032,47  R$ 120.410,32

Aditivo 8 30/09/2011 R$ 98.259.865,60  R$ 982.598,65

Aditivo 9 29/12/2011 R$ 37.925.548,46 R$ 379.255,48

Carteira de gasolina
da Un-Reduc

0800.0029680.
07.2

Inicial 15/02/2007 R$ 627.000.000,00 R$ 62.700,00

Aditivo 5 29/06/2009 R$ 23.602.301,22 R$ 236.023,01

Aditivo 9 17/12/2009 R$ 169.546.543,18 R$ 1.695.465,43

Aditivo 11 30/11/2010 R$ 161.920.654,11 R$ 1.619.206,54

Aditivo 13 20/09/2011 R$ 120.187,56 R$ 1.201,87

Aditivo 16 16/12/2011 R$ 36.271.006,96 R$ 362.710,06

Gasoduto
Caraguatatuba em

Taubaté

0802.0000066.
08.2

Inicial 14/06/2008 R$ 385.687.435,33 R$ 3.856.874,35

Aditivo 2 29/04/2010 R$ 85.440.264,21 R$ 854.402,64

Aditivo 6 16/12/2010 R$ 40.708.440,69 R$ 407.084,40

Centro Integrado de
Processamento de

Dados da TI, Ilha do
Fundão

0800.0039920.
08.2

Inicial 24/03/2008 R$ 452.900.000,00 R$ 4.529.000,00

Aditivo 1 29/05/2008 R$ 1.526.100,00 R$ 15.261,00

Aditivo 5 23/03/2009 R$ 3.897.599,80 R$ 38.975,99

Aditivo 10 31/07/2009 R$ 367.151,21 R$ 3.671,51

Aditivo 12 18/09/2009 R$ 136.677,21 R$ 1.366,77

Aditivo 15 10/11/2009 R$ 11.625,52 R$ 116,25

Aditivo 18 17/12/2009 R$ 750.701,71 R$ 7.507,01

Aditivo 21 12/02/2010 R$ 33.069.546,64 R$ 330.695,46

Off-site de gasolina
da RLAM

0800.0042708.
08.2

Inicial 19/06/2008 R$ 347.999.691,64 R$ 3.479.996,91

Plangas Un-Reduc
0800.0033599.

07.2
Inicial 19/07/2009 R$ 87.976.935,76 R$ 879.769,35

Aditivo 2 19/03/2008 R$ 8.407.214,14 R$ 84.072,14

Terraplanagem da
COMPERJ

0800.0040907.
08.2

Inicial 28/03/2008 R$ 819.800.000,00 R$ 8.198.000,00

Aditivo 3 09/03/2009 R$ 11.422.927,68 R$ 114.229,27

Aditivo 5 10/09/2009 R$ 116.039.671,54 R$ 1.160.396,71

65 (Lei 8.666/93) “Art. 33 Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-
se-ão as seguintes normas: […]  V -  responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em
consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.”
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Aditivo 7 27/11/2009 R$ 141.388.355,43 R$ 1.413.883,55

Aditivo 10 11/02/2010 R$ 70.047.093,64 R$ 700.470,93

Aditivo 15 08/09/2010 R$ 21.147.271,01 R$ 211.472,71

Terraplanagem da
RNEST

0800.0033808.
07.2

Inicial 31/07/2007 R$ 429.207.776,71 R$ 4.292.077,76

Aditivo 10 13/08/2009 R$ 19.395.608,32 R$ 193.956,08

Aditivo 14 05/03/2010 R$ 78.836.278,05 R$ 788.362,78

Aditivo 17 01/04/2011 R$ 6.732.199,22 R$ 67.321,99

UTGCA
0801.0031.003

.07.2

Inicial 13/04/2007 R$ 1.395.829.054,75 R$ 13.958.290,54

Aditivo 6 23/01/2009 R$ 83.786.055,38 R$ 837.860,55

Aditivo 7 29/04/2009 R$ 64.603.817,25 R$ 646.038,17

Aditivo 9 12/08/2009 R$ 64.206.213,57 R$ 642.062,13

Aditivo 11 12/05/2010 R$ 206.361.062,42 R$ 2.063.610,62

Aditivo 12 08/07/2010 R$ 58.910.092,80 R$ 589.100,92

Interligações da
Refinaria Abreu e
Lima (RNEST)

0800.0057000.
10-2

Inicial 10/03/2010 R$ 2.694.950.143,93 R$ 26.949.501,43

Aditivo 3 18/10/2011 R$ 29.827.859,75 R$ 298.278,59

UHDT COMPERJ
0800.0060702.

10.2 Inicial 01/09/2010 R$ 977.814.500,00 R$ 9.778.145,00

TOTAL  11 contratos
Entre

14/05/2004 e
29/04/2012

Valor total dos
contratos, aditivos e

TEJs:
R$ 10.815.320.605,35 

Valor total mínimo
de propina (1%):
R$ 108.153.206,05

A QUEIROZ GALVÃO,  diretamente ou consorciada,  através de seus executivos
PETRÔNIO  BRAZ  JUNIOR,  ANDRÉ  GUSTAVO  DE  FARIAS  PEREIRA  OTHON
ZANOIDE  DE  MORAES  FILHO, AUGUSTO  AMORIN  COSTA, ILDEFONSO
COLARES FILHO ofereceram, prometeram e pagaram a PAULO ROBERTO COSTA e a
agentes políticos no percentual de pelo menos 1% do valor de todos contratos celebrados pela
empresa  com  a  área  de  abastecimento  da  PETROBRAS,  o  que  corresponde  a  R$
108.153.206,05 (cento e oito milhões, cento e cinquenta e três mil, duzentos e seis reais e
cinco centavos) (ANEXO 301).

Essa vantagem indevida foi oferecida para determinar os agentes públicos corruptos
da  PETROBRAS a  praticar,  omitir  e  retardar  atos  de  ofícios  necessários  para  que  as
companhias supracitadas fossem bem-sucedidas na obtenção fraudulenta de contratos com a
área de abastecimento da PETROBRAS.

Os atos de ofício praticados em contrapartida às vantagens indevidas recebidas por
PAULO ROBERTO COSTA consistiram no compromisso de se manterem inertes e anuírem
quanto à existência e efetivo funcionamento do cartel  na  PETROBRAS,  omitindo-se nos
deveres  que  decorriam  de  seus  ofícios,  sobretudo  o  dever  de  imediatamente  informar
irregularidades e adotar as providências cabíveis nos seus âmbitos de atuação para impedi-lo
de funcionar.

Paralelamente, também fazia parte do compromisso previamente estabelecido entre
corruptores  e  corrompidos  que,  quando  fosse  necessário PAULO ROBERTO COSTA e
outros empregados corrompidos da Estatal praticariam atos de ofício, regulares e irregulares,
no interesse da otimização do funcionamento do Cartel.

A título  de exemplificação é  possível  apontar  que  PAULO ROBERTO COSTA
tomavam as providências necessárias, por si próprios ou influenciando os seus subordinados,
para promover66:  i) a aceleração dos procedimentos licitatórios e de contratação de grandes

66 Neste sentido, colocam-se as alegações de AUGUSTO MENDONÇA (Termo de Colaboração Complementar
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obras, sobretudo refinarias, inclusive dispensando etapas importantes para avaliação da obra;
ii) o compartilhamento de informações sigilosas ou restritas com as empresas integrantes do
Cartel; iii) a inclusão ou exclusão de empresas cartelizadas dos certames, direcionando-os em
favor da(s) empreiteira(s)  ou consórcio de empreiteiras selecionado pelo “CLUBE”; iv) a
inobservância  de  normas  internas  de  controle  e  avaliação  das  obras  executadas  pelas
empreiteiras cartelizadas; v) a sonegação de determinados assuntos da avaliação que deveria
ser  feita  por  parte  do Departamento Jurídico  ou Conselho Executivo;  vi) a  facilitação da
aprovação de aditivos em favor das empresas.

Em consequência disso,  PAULO ROBERTO COSTA tanto deixou de praticar ato
de ofício a que estavam obrigados como também praticou atos infringindo o dever funcional,
pois  de  fato  viabilizou  a  contratação  da  QUEIROZ GALVÃO pela  PETROBRAS em
inúmeros contratos.

E  ) OS PAGAMENTOS DE PROPINA REALIZADOS   PELA QUEIROZ     GALVÃO  .

A QUEIROZ GALVÃO utilizava quatro formas básicas para efetuar o repasse de
valores indevidos:

i) A primeira forma – uma das mais comuns entre os políticos – consistia na entrega
de valores em espécie, que era feita por meio de empregados ou prepostos dos operadores, os
quais faziam viagens em voos comerciais, com valores ocultos no corpo, ou em voos fretados.

Para gerar o dinheiro em espécie necessário, as empresas faziam transferências para
empresas de fachada controlada por operadores financeiros. No caso da QUEIROZ GAL-
VÃO, foram  identificados  pagamentos  em  favor  de  empresas  utilizadas  por  ALBERTO
YOUSSEF.

ii) A segunda forma para repasse de propina foi a celebração de contratos simulados
de consultoria com a empresa COSTA GLOBAL CONSULTORIA de  PAULO ROBERTO
COSTA.  Essas  avenças  tinham por  única  e  exclusiva  finalidade  o pagamento de propina
“atrasada” depois da saída de PAULO ROBERTO COSTA da diretoria de abastecimento da
PETROBRAS.

iii) A terceira forma para repasse da propina ocorreu através do pagamento de des-
pesas pessoais de agente público,  especificamente de honorários advocatícios  devidos por
JOÃO PIZZOLATTI a escritório de advocacia responsável pela defesa do parlamentar perante
o Tribunal Superior Eleitoral.

nº 02 – ANEXO 548: “[...] QUE questionado acerca da entrega de listas ou sobre o modo como as empresas do
CLUBE  faziam  para  que  apenas  elas  fossem  convidadas  pela  PETROBRAS,  o  depoente  informou  que  a
interlocução do CLUBE com PEDRO BARUSCO, RENATO DUQUE e PAULO ROBERTO COSTA se dava
sobretudo por intermédio de RICARDO PESSOA, representante da UTC que ocupava a presidência da ABEMI,
e por isso tinha justificativa para ter acesso frequente aos dirigentes da estatal; QUE ao que tem conhecimento,
RICARDO PESSOA intercedia junto aos diretores da estatal para que apenas as empresas do CLUBE fossem
convidadas,  tendo  conhecimento  que  antes  de  os  convites  fossem  formalizados  pela  PETROBRAS  era
necessário obter a aprovação dos diretores diretamente envolvidos, no caso das refinarias, os Diretores RENATO
DUQUE e  PAULO ROBERTO COSTA,  os  quais  ficavam com o encargo  de  submeter  o  procedimento  ao
colegiado da diretoria; QUE no interregno entre o recebimento do procedimento licitatório e sua submissão ao
colegiado da diretoria, os Diretores obtinham o conhecimento das empresas que seriam convidadas e tinham o
poder de alterar a lista das convidadas para atender os interesses do CLUBE; QUE para contemplar os interesses
do  CLUBE  chegavam  a  incluir  ou  até,  com  base  em  argumentos  técnicos,  excluir  empresas  que  seriam
convidadas,  todavia com a real finalidade de favorecer as empresas do CLUBE; QUE, por vezes, a influência
dos referidos DIRETORES ocorria em etapas anteriores ao recebimento formal do recebimento do processo
licitatório para encaminhamento à aprovação do colegiado de diretores, que era concretizada meio do DIP […]”
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iv) A quarta forma adotada era a realização de doações “oficiais”, devidamente de-
claradas, pela QUEIROZ GALVÃO e as demais empresas cartelizadas diretamente para os
políticos ou para o diretório nacional ou estadual do partido respectivo, as quais, em verdade,
consistiam em propinas pagas e disfarçadas do seu real propósito.

e.i) PAGAMENTOS VIA EMPRESA DE FACHADA COMANDADA POR ALBERTO
YOUSSEF.

Em busca e apreensão realizada no escritório da empresa ÁRBOR CONSULTORIA
E ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, pertencente a MEIRE BOMFIM DA SILVA POZA, ex-
contadora de ALBERTO YOUSSEF, foi  encontrado um dos contratos  fictícios  celebrados
entre a empresa de fachada EMPREITEIRA RIGIDEZ LTDA e o CONSÓRCIO IPOJUCA
INTERLIGAÇÕES, formado entre a IESA ÓLEO & GÁS e a CONSTRUTORA QUEIROZ
GALVÃO S/A, contratado para uma das obras da Refinaria de Abreu e Lima – RNEST.

Realizada a quebra do sigilo bancário da EMPREITEIRA RIGIDEZ, foi identificado
o  recebimento  de  uma  transferência  do  CONSÓRCIO  IPOJUCA  no  montante  de  R$
250.000,00 em 3/1/2011 (ANEXO 304, fl. 6).

A EMPREITEIRA  RIGIDEZ  era  uma  das  empresas  de  fachada  usadas  por
ALBERTO YOUSSEF, na condição de operador financeiro do esquema e do mercado negro,
para lavar o dinheiro da propina da PETROBRAS. 

O reconhecimento de tal pessoa jurídica como empresa de "fachada" se comprova
por diversas evidências.

Em primeiro lugar, a EMPREITEIRA RIGIDEZ jamais registrou funcionários. 

Sócio  da  empresa,  WALDOMIRO  DE  OLIVEIRA admitiu,  por  ocasião  de  seu
interrogatório na ação penal 5026212-82.2014.404.7000 (evento 1.167 – ANEXO 303), que
foi responsável pela "gestão" das empresas MO, Rigidez e RCI, figurando formalmente no
quadro societário da primeira e possuindo procuração com amplos poderes para gerir as duas
últimas.67 

WALDOMIRO DE OLIVEIRA confessou que cedeu tais empresas e suas respectivas
contas bancárias para ALBERTO YOUSSEF, a fim de que ele as utilizasse para o recebimento
e distribuição da vantagem indevida (propina) e do produto e proveito do crime (viabilizando,
mediante criação de negócios simulados e uso de interpostas pessoas, a lavagem dos ativos).
Além disso, WALDOMIRO admitiu que, para dissimular a natureza dos valores recebidos,
foram elaborados entre  os  depositantes  e  as  referidas  empresas  contratos  de prestação de
serviços ideologicamente falsos, assim como emitidas notas fiscais "frias".

MEIRE BONFIM DA SILVA POZA, ouvida na condição de testemunha no curso da
ação  penal  5025699-17.2014.404.7000  (evento  454  –  ANEXOS  305-306),  afirmou  que
prestou  serviços  de  natureza  contábil  à  organização  criminosa  chefiada  por  ALBERTO
YOUSSEF por intermédio da empresa Arbor Consultoria e Assessoria Contábil.  Reconheceu,
ainda, que ALBERTO YOUSSEF usava das empresas MO, Rigidez e RCI, controladas por
WALDOMIRO,  para  a  emissão  de  notas  fiscais  falsas,  especificando que  nenhuma delas
possuía estrutura física e de recursos humanos para a prestação de serviços que constavam nas
notas por elas emitidas.

Por  fim,  o   próprio  ALBERTO YOUSSEF,  ao  ser  interrogado  na  ação  penal  nº
5026212-82.2014.404.7000  (evento  1.101  –  ANEXO  179)  afirmou  que  se  utilizava  das
empresas MO, Rigidez e RCI para operacionalizar o repasse de propinas, dinheiro que era

67 Há exemplo dessas procurações, por exemplo, no Anexo 2, Doc 3, e no Anexo 2, Doc 4.
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produto e proveito de crimes, oriundos de Empreiteiras contratadas pela PETROBRAS. 

e.2) PAGAMENTOS VIA DOAÇÕES ELEITORAIS.

De acordo com dados do TSE, constantes na informação do RI 2016-189 (ANEXO
308),  as  empresas  diretamente  vinculadas  ao  Grupo  QUEIROZ  GALVÃO efetuaram
doações no montante de R$ 70.740.520,50 para campanhas eleitorais no ano de 2010:

Constatou-se que parte desses valores foram utilizados para pagar propina de forma
dissimulada  em  favor  de  agentes  políticos  responsáveis  pela  sustentação  de  PAULO
ROBERTO COSTA na Diretoria de Abastecimento.

e.2.1) PARTIDO PROGRESSISTA.

Cumprindo  ordens  dos  integrantes  do  Partido  Progressista  (PP),  ALBERTO
YOUSSEF  procurou  OTHON  ZANOIDE  DE  MORAES  FILHO,  Diretor-Geral  da
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO, em 2010, com vistas a obter doações eleitorais
para a agremiação.

A partir da quebra de sigilo do e-mail de ALBERTO YOUSSEF, constatou-se a troca
de mensagens entre o doleiro e OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO para tratar do
pagamento de propina de modo dissimulado por doações eleitorais. 

Com  efeito,  na  data  de  17/08/2010  evidencia-se  uma  mensagem  do  e-mail
'paulogoia58@hotmail.com' para o e-mail 'omoraes@queirosgalvao.com', com dados da conta
do Diretório Nacional do Partido Progressista (PP) e o valor de R$ 500.000,00, conforme
figura a seguir (ANEXO 564).
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CPF/CNPJ Doador Valor – R$
33.412.792/0001-60 CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.  49.383.600,50 
33.412.792/0003-22 CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A.  16.359.920,00 
40.843.021/0001-93 QUEIROZ GALVÃO SERVIÇOS E.E. LTDA     2.140.000,00 
11.535.028/0001-40 QUEIROZ GALVAO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S A     1.500.000,00 
08.805.525/0001-06 QUEIROZ GALVAO EMPREENDIMENTOS LTDA.         500.000,00 
08.830.353/0001-20 QUEIROZ GALVÃO SÃO PAULO E. I LTDA         500.000,00 
09.130.379/0001-29 QUEIROZ GALVÃO ISLA DESENVOLV IMOB         250.000,00 
09.098.071/0001-43 QUEIROZ GALVAO NATURE ETAPA 2 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTD         100.000,00 
33.412.792/0119-52 CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.              5.000,00 
33.412.792/0100-42 CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S.A.              2.000,00 
Total Resultado  70.740.520,50 
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E-mail encaminhado a omoraes@queirosgalvao.com (possivelmente endereço errado), no dia 17/8/2010,
solicitAndo transferência à conta do Diretório Nacional do PP, no valor de R$ 500.000,00.

De fato,  verificando as  doações  da  CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO na
eleição de 2010, identificou-se o pagamento de R$ 500 mil em favor da Direção Nacional do
Partido  Progressista,  nos  termos  em  que  solicitado  no  e-mail  enviado  por  ALBERTO
YOUSSEF (ANEXO 109, p. 15):

Em outro e-mail, OTHON ZANOIDE DE MORAES orienta a emissão de recibos
em nome da empresa VITAL ENGENHARIA, pertencente ao mesmo grupo econômico da
QUEIROZ GALVÃO (ANEXO 565):

Email  encaminhado por OTHON ZANOIDE, Diretor Geral da Construtora QUEIROZ GALVÃO, em
30/8/2010, solicitando a emissão de recibos em nome da Construtora e da VITAL ENGENHARIA.

Os pagamentos de propina feitos pela empreiteira em favor do Diretório Nacional do
partido  alcançou  o  montante  de  R$  2.740.000,00,  que  envolveu  as  empresas
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A e  VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL
S/A,  integrantes  do  grupo  empresarial  QUEIROZ  GALVÃO,  conforme  tabela  abaixo
reproduzida:
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Doador CPF/CNPJ Data Nº Recibo Eleitoral Valor R$ Espécie do Recurso Tipo do Comitê Partido UF

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A 33.412.792/0001-60 19/08/2010 11000002006         500.000,00 PP RJ
Transferência 
eletrônica

Direção 
Estadual/Distrital
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Doações eleitorais “oficiais” do grupo Queiroz Galvão para o PP em 2010

Doador Valor Data Forma de doação Beneficiado

Vital Engenharia
Ambiental S/A

R$ 200.000,00 29/07/2010 Transferência
eletrônica

Diretório Nacional do
PP

Vital Engenharia
Ambiental S/A

R$ 680.000,00 27/08/2010 Transferência
eletrônica

Diretório Nacional do
PP

Vital Engenharia
Ambiental S/A

R$ 680.000,00 02/09/2010 Transferência
eletrônica

Diretório Nacional do
PP

Vital Engenharia
Ambiental S/A

R$ 680.000,00 08/08/2010 Transferência
eletrônica

Diretório Nacional do
PP

Construtora Queiroz
Galvão S/A

R$ 400.000,00 17/09/2010 Transferência
eletrônica

Diretório Nacional do
PP

Construtora Queiroz
Galvão S/A

R$ 100.000,00 28/09/2010 Transferência
eletrônica

Diretório Nacional do
PP

Total: R$ 2.740.000,00

Parte deste montante, consistente em  R$ 411.515,54, foi  repassado pelo  Diretório
Nacional,  por  meio  de  cinco  transferências  eletrônicas  para  MÁRIO  NEGROMONTE,
conforme tabela abaixo reproduzida:

Doador Valor Data Forma de doação Beneficiado

Diretório Nacional do
PP

R$ 20.000,00 05/08/2010 Transferência
eletrônica

Mário Negromonte

Diretório Nacional do
PP

R$ 99.875,14 10/08/2010 Transferência
eletrônica

Mário Negromonte

Diretório Nacional do
PP

R$ 100.000,00 02/09/2010 Transferência
eletrônica

Mário Negromonte

Diretório Nacional do
PP

R$ 199.765,26 08/09/2010 Transferência
eletrônica

Mário Negromonte

Diretório Nacional do
PP

R$ 99.875,14 27/09/2010 Transferência
eletrônica

Mário Negromonte

Total: R$ 411.515,54

Além da vultosa doação total  de  R$ 2.740.000,00 feita ao Diretório Nacional  do
Partido  Progressista  (PP),  as  empresas  CONSTRUTORA QUEIROZ  GALVÃO  S/A e
VITAL ENGENHARIA  AMBIENTAL S/A,  ambas  do  grupo  QUEIROZ  GALVÃO,
também realizaram doações individuais a candidatos da mesma agremiação, entre os quais os
Deputados Federais LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA (R$ 100.000,00, em 23/08/2010),
JOSÉ OTÁVIO GERMANO (R$ 200.000,00, em 26/08/2010) e ROBERTO PEREIRA DE
BRITTO (R$ 100.000,00, em 27/08/2010),  valendo registrar  que várias  das empresas que
teriam sido fornecedoras das campanhas eleitorais de LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA e
ROBERTO PEREIRA DE BRITTO não tinham existência efetiva.

Nesse sentido, no dia 17/8/2010, captou-se uma troca de mensagens entre os e-mails
'paulogoia58@hotmail.com' e  'omoraes@queiro  z  galvao.com', com dados de conta-corrente,
CNPJ, nome de 'pedro henri neto' e valor de R$ 100.000,00 (ANEXO 586, fls. 70 e 71):
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E-mail encaminhado a omoraes@queirozgalvao.com  no dia 17/8/2010, encaminhando dados para
possível doação em favor do ex-Deputado PEDRO HENRI NETO, no valor de R$ 100.000,00

Analisando as contribuições da campanha de 2010, identificou-se o pagamento de R$
100.000,00 em favor de PEDRO HENRY NETO, sendo certo que este valor se tratava de
propina desviada da diretoria de abastecimento da PETROBRAS (ANEXO 309).

Posteriormente, OTHON ZANOIDE DE MORAES respondeu com uma relação de
recibos  faltantes  e  solicitando  que  os  recibos  fossem redigidos  no  nome  da  empreiteira
(ANEXO 566):

Analisando a prestação de contas da Justiça Eleitoral, as operações mencionadas na
e-mail foram todas identificadas (ANEXOS 308 E 309):
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Doador CPF/CNPJ Data Valor R$ Nome do Candidato Partido UF Candidatura

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S A 33.412.792/0001-60 23/08/2010 11000124582   100.000,00 PEDRO HENRY NETO PP MT 1123

Nº Recibo 
Eleitoral

Espécie do 
Recurso

Nºmero do 
Candidato

Transferência 
eletrônica

Deputado 
Federal
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Por  último,  OTHON  ZANOIDE  DE  MORAES  recebeu  o  endereço  do  deputado
federal NELSON MEURER (ANEXO 588, fl. 47):

E-mail encaminhado a omoraes@queiro  z  galvao.com no dia 22/10/2010, repassando o endereço do
deputado federal NELSON MEURER

Foram feitas,  então,  duas doações  oficiais  à campanha de NELSON MEURER à
Câmara dos Deputados em 2010, por meio da  CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO
S/A.  Cada  uma dessas  contribuições,  no  valor  individual  de  R$ 250.000,00 (duzentos  e
cinquenta mil reais), foi abatida do montante de propinas devido pela empreiteira à Diretoria
de Abastecimento da  PETROBRAS. Os recursos foram transferidos à conta de campanha
eleitoral de NELSON MEURER nas datas de 26/08/2010 e de 10/09/2010.68 Nos mesmos
dias foram emitidos os seguintes recibos, assinados por NELSON MEURER:69

68Conforme documentos de transferência bancária (fls. 324 e 326 do ANEXO 591.

69Documentos constantes das fls 323 e 325 do ANEXO 592.
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Doador CPF/CNPJ Data Nº Recibo Eleitoral Valor R$ Espécie do Recurso Tipo do Comitê Partido UF
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S33.412.792/0001-60 24/08/2010 11000000502  250.000,00 Transferência eletrônDireção Estadual/Distrital PP BA
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S33.412.792/0001-60 30/08/2010 11000000503  250.000,00 Transferência eletrônDireção Estadual/Distrital PP BA

Doador CPF/CNPJ Data Nº Recibo Eleitoral Valor R$ Espécie do Recurso Nome do Candidato Partido UF Candidatura

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S33.412.792/0001-60 25/08/2010 11000025735  250.000,00 Transferência eletrôn PP SP 1133 Deputado Federal

Doador CPF/CNPJ Data Nº Recibo Eleitoral Valor R$ Espécie do Recurso Nome do Candidato Partido UF Candidatura

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S33.412.792/0001-60 25/08/2010 11000048623  250.000,00 Transferência eletrôn PP PE 1122 Deputado Federal

Doador CPF/CNPJ Data Nº Recibo Eleitoral Valor R$ Espécie do Recurso Nome do Candidato Partido UF Candidatura
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.33.412.792/0001-60 26/08/2010 11000147824  250.000,00 Transferência eletrônNELSON MEURER PP PR 1111 Deputado Federal
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.33.412.792/0001-60 10/09/2010 11000147834  250.000,00 Transferência eletrônNELSON MEURER PP PR 1111 Deputado Federal
Doador CPF/CNPJ Data Nº Recibo Eleitoral Valor R$ Espécie do Recurso Tipo do Comitê Partido UF
CONSTRUTORA QUEIROZ GALGÃO S33.412.792/0001-60 23/08/2010 11000001807  100.000,00 Transferência eletrônDireção Estadual/Distrital PP PE

Doador CPF/CNPJ Data Nº Recibo Eleitoral Valor R$ Espécie do Recurso Nome do Candidato Partido UF Candidatura
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S33.412.792/0001-60 27/08/2010 11000158808  100.000,00 Transferência eletrônROBERTO PEREIRA DE BRIT PP BA 1123 Deputado Federal
Doador CPF/CNPJ Data Nº Recibo Eleitoral Valor R$ Espécie do Recurso Tipo do Comitê Partido UF
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.33.412.792/0001-60 17/09/2010 11000000050  400.000,00 Transferência eletrônDireção Nacional PP BR
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.33.412.792/0001-60 28/09/2010 11000000068  100.000,00 Transferência eletrônDireção Nacional PP BR
Doador CPF/CNPJ Data Nº Recibo Eleitoral Valor R$ Espécie do Recurso Tipo do Comitê Partido UF
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S33.412.792/0001-60 27/08/2010 15000003602  300.000,00 Transferência eletrônDireção Estadual/Distrital PMDB RO

Nº do 
Candi
dato

ALINE LEMOS CORREA DE 
OLIVEIRA ANDRADE

Nº do 
Candi
dato

ROBERTO SERGIO RIBEIRO 
COUTINHO TEIXEIRA

Nº do 
Candi
dato

Nº do 
Candi
dato
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As quantias em referência consistiam em propina oriunda do esquema de corrupção e
lavagem de dinheiro relacionado à Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS. A origem
ilícita  dos  valores,  inclusive,  era  de  conhecimento  dos  destinatários,  como  confirmou
ALBERTO YOUSSEF70.

70 ANEXO 568: “QUE mostrado ao declarante o e-mail do dia 30 de agosto de 2010, a partir da conta paulo-
goia58@hotmail.com, o declarante confirma que se trata deste repasse de vantagens indevidas; QUE em relação
ao e-mail do dia 17 de agosto de 2010, com o assunto 'conta doação de campanha – primo', o declarante informa
que está repassando a conta do Diretório Nacional do PP para pagamento pelo QUEIROZ GALVÃO; QUE em
seguida há outro e-mail, datado de 30/08/2010, em que OTHON ZANOIDE solicita os recibos faltantes, em
nome do PP DA BAHIA (R$ 500.000,00), ALINE CORREA (250.000,00) ROBERTO TEIXEIRA (250.000,00),
NELSON  MEURER  (500.000,00),  PP  DE  PERNAMBUCO  (R$  100.000,00),  ROBERTO  BRITO  (R$
100.000,00),  DIRETORIA NACIONAL P.  PROGRESSISTA (R$2.040.000) e  PMDB DE RONDÔNIA (R$
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O pagamento das  vantagens indevidas sob a forma de doação eleitoral  objetivou
disfarçar o caráter ilícito do dinheiro. O sistema eleitoral foi usado apenas como instrumento
de  ocultação  e  dissimulação  da  natureza,  da  origem,  da  localização,  da  disposição,  da
movimentação e da propriedade de valores provenientes dieta ou indiretamente de infração
penal, no caso a corrupção passiva.

e.2.2) PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (ATUAL MDB).

Nesse  contexto,  em  2010,  PAULO  ROBERTO  COSTA,  então  Diretor  de
Abastecimento  da  PETROBRAS, recebeu  solicitação,  oriunda  de  VALDIR  RAUPP DE
MATOS, Senador pelo PMDB, de repasse de vantagens indevidas, para serem destinadas ao
custeio  da  campanha  do  parlamentar  ao  Senado  (depoimento  de PAULO  ROBERTO
COSTA no ANEXO 516, fls. 17 - 19).

A solicitação  da  propina  foi  feita  por  intermédio  de  FERNANDO  ANTÔNIO
FALCÃO SOARES, que era bastante próximo de PAULO ROBERTO COSTA e mantinha
relacionamento com  VALDIR RAUPP DE MATOS,  travando frequentes contatos com o
parlamentar e seus principais assessores. 

PAULO ROBERTO COSTA anuiu ao pagamento da vantagem indevida solicitada
por  VALDIR  RAUPP  DE  MATOS,  dada  a  importância  do  Partido  do  Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB) e do Senador para a sua manutenção no cargo de Diretor de
Abastecimento da PETROBRAS, inclusive em perspectiva para o mandato presidencial e a
legislatura que se iniciariam no ano seguinte71.

Para  o  repasse  da  propina,  PAULO  ROBERTO  COSTA,  como  de  praxe,
encarregou  ALBERTO YOUSSEF de  operacionalizar  o  pagamento,  até  porque  o  doleiro,
como visto, administrava o "caixa de propinas" do Partido Progressista (PP) (quantias ilícitas
devidas  por  empresas  que  contratavam  na  área  da  Diretoria  de  Abastecimento  da
PETROBRAS), de onde saíram os valores em questão.

VALDIR  RAUPP  DE  MATOS,  por  sua  vez,  inclusive  para  tentar  evitar  a
identificação  de  sua  vinculação  com  os  fatos,  encarregou  seus  assessores  de  confiança,
MARIA CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA e PEDRO ROBERTO ROCHA, envolvidos na
arrecadação de recursos para o parlamentar, de realizar os procedimentos necessários para
operacionalização  do  pagamento. Nesse  particular,  MARIA  CLÉIA  SANTOS  DE
OLIVEIRA foi encarregada de realizar os contatos com ALBERTO YOUSSEF.

300.000,00); QUE esta lista é dos recibos faltantes, ou seja, das pessoas que tinham recebido os valores da
QUEIROZ GALVÃO, como doação 'oficial', mas que ainda não haviam enviado seus recibos para a construtora;
(...) QUE em relação ao e-mail do dia 22 de outubro de 2010, nesse e-mail o declarante está enviando a OTHON
ZANOIDE o endereço de NELSON MEURER, para que a construtora enviasse o documento original de doa-
ção; QUE questionado se todas estas pessoas que receberam tais valores tinham consciência de que os valores
foram repassados do esquema da PETROBRAS, o declarante respondeu que 'com certeza'” .

71 Depoimento de Paulo Roberto Costa: QUE, quando veio ao conhecimento do declarante a solicitação do Senador
Valdir  Raupp no sentido do repasse  de R$ 500.000,00 (quinhentos  mil  reais)  para a  campanha de  2010,  o
declarante sabia que o parlamentar era um político importante do PMDB; QUE, conforme já esclarecido em
depoimentos anteriores, o declarante tinha que atender às demandas que vinham dos partidos que lhe davam
sustentação  política,  especialmente  do  PP  e  do  PMDB;  QUE  o  declarante  não  1'pagou  para  ver',
maspossivelmente  se  não  atendesse  a  essas  demandas  não  conseguiria  se  manter  no  cargo  de  Diretor  da
PETROBRAS; QUE foi nesse contexto, de ter de atender às demandas dos partidos que lhe davam sustentação, e
de se tratar o Senador Valdir Raupp de um político importante do PMDB, que atendeu à solicitação de repasse de
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para a campanha de 2010, advinda de tal parlamentar; QUE a sustentação
ao declarante vinha, em conjunto com o PP, do PMDB do Senado, o que também justifica a necessidade de
atender à solicitação do Senador Valdir Raupp" (ANEXO 518, fl. 233).
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ALBERTO  YOUSSEF  e MARIA  CLÉIA  SANTOS  DE  OLIVEIRA,  então,
passaram a tratar da operacionalização do pagamento da propina a  VALDIR RAUPP DE
MATOS.  Para  tanto,  mantiveram contatos  telefônicos  e  se  encontraram no  escritório  do
doleiro, então situado na Av. São Gabriel, 149, em São Paulo.

Como havia um saldo de propinas que deveriam ser pagas pela empresa QUEIROZ
GALVÃO em razão de  contratações realizadas na área da Diretoria de Abastecimento da
PETROBRAS, ALBERTO YOUSSEF definiu que os valores a serem repassados a VALDIR
RAUPP DE MATOS sairiam desse montante, o qual a construtora desejava pagar disfarçado
de doações eleitorais "oficiais". 

ALBERTO  YOUSSEF  expôs  a  situação  a  MARIA  CLÉIA  SANTOS  DE
OLIVEIRA, que a levou a VALDIR RAUPP DE MATOS, tendo o parlamentar concordado
que o repasse da propina fosse feito dessa forma e indicado, para tanto, inclusive para tentar
evitar a identificação de sua vinculação com os fatos, que as doações fossem realizadas  em
favor do Diretório Estadual do PMDB de Rondônia, comandado pelo Senador.

Seguindo  as  orientações  de  VALDIR  RAUPP DE  MATOS,  MARIA CLÉIA
SANTOS DE OLIVERIA informou a ALBERTO YOUSSEF a concordância do parlamentar
com a realização do pagamento da propina mediante doação eleitoral "oficial" e a instrução de
que tal fosse feito em nome do Diretório Estadual do PMDB de Rondônia72.

O pagamento  da  propina  restou  concretizado  com a  realização  de  duas  doações
eleitorais "oficiais" pela empresa  QUEIROZ GALVÃO em favor do Diretório Estadual do
PMDB de Rondônia, nos dias 27/08/2010 e 01/09/2010, nos valores, respectivamente, de R$
300.000,00 (trezentos mil reais) e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Nesse  sentido, a  já  referida  troca mensagens eletrônicas  trocadas  por  ALBERTO
YOUSSEF e OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO deixa clara a origem dos valores
indevidos.  Numa  das  mensagens,  após  passar  instruções  ao  doleiro  a  respeito  de  como
deveriam ser emitidos os recibos (ANEXO 516, fl. 82), OTHON ZANOIDE DE MORAES
FILHO solicita o recibo relativo à doação eleitoral "oficial" feita em 27/08/2010 em favor do
Diretório  Estadual  do  PMDB de Rondônia  -  a  qual,  como visto,  perfazia,  na  verdade,  o
pagamento de propina em favor de  VALDIR RAUPP DE MATOS. Confira-se ((ANEXO
516, fl. 80):

72 No  ponto,  tem-se  que,  como  já  fizera  em  relação  ao  colaborador  FERNANDO  ANTÔNIO  FALCÃO
SOARES, VALDIR RAUPP DE MATOS, em sede policial, procurou desqualificar as declarações de ALBERTO
YOUSSEF, afirmando "com certeza, que 'duvida que MARIA CLÉIA tenha estado no escritório dele'" (ANEXO
517, fls. 68-72). Novamente, a versão do parlamentar restou desmentida pelos registros de ligações telefônicas
dos envolvidos, obtidos mediante autorização do Supremo Tribunal Federal, que confirmaram as declarações do
colaborador.
Com efeito, ALBERTO YOUSSEF, em suas primeiras declarações, já informara, antes mesmo da deflagração
das investigações, quando nada havia em relação a MARIA CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA, que os contatos
para  a  operacionalização  do  pagamento  da  propina  haviam sido  realizados  com  "a  assessora  de  VALDIR
RAUPP,  uma  senhora  que  trabalharia  com  ele  há  bastante  tempo"  (fls.  71/75).  A Polícia  Federal,  então,
seguindo as características apontadas por ALBERTO YOUSSEF, logrou identificar, dentre inúmeros assessores
de  VALDIR  RAUPP  DE  MATOS  (fls.  463/466),  MARIA  CLÉIA  SANTOS  DE  OLIVEIRA  como,
possivelmente, a assessora delatada (fls. 296/331) — tendo o colaborador a reconhecido (fl. 437).
Identificada MARIA CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA, afigurava-se pouco provável a comprovação de seus
contatos com ALBERTO YOUSSEF — dado o tempo transcorrido e a circunstância de que o doleiro fazia uso
de dezenas de telefones, em nome de terceiros, trocados periodicamente, justamente para evitar rastreamento,
não havendo um terminal  específico para falar  com a denunciada (fs.  468/471;  fls.  51/57 da AC n.  4022).
Certamente  por isso,VALDIR RAUPP DE MATOS foi  tão categórico ao  negar  qualquer  vinculação de sua
assessora com o doleiro.

 56/166



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PETROBRAS

PEDRO ROBERTO ROCHA,  seguindo orientações  de VALDIR RAUPP DE
MATOS -  após,  inclusive,  solicitação  transmitida  por  ALBERTO  YOUSSEF  a  MARIA
CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA, como adiante delineado -, emitiu os recibos relativos a
tais doações (ANEXO 517, fls. 199/200). 

A emissão  dos  recibos  por  PEDRO  ROBERTO ROCHA,  e  não  por  MARIA
CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA,  também tinha por finalidade evitar a identificação da
natureza escusa dos valores envolvidos, uma vez que esta tinha mantido os contatos, pessoais
e telefônicos, com ALBERTO YOUSSEF.

Destaque-se que PEDRO ROBERTO ROCHA, além de ser cunhado de VALDIR
RAUPP DE MATOS (irmão da esposa do Senador), era à época dos fatos, na esteira das
declarações de FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES, o assessor mais próximo do
parlamentar, cuidando inclusive da captação de recursos para suas campanhas (ANEXO 518,
fls. 214/217). PEDRO ROBERTO ROCHA e MARIA CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA
eram os auxiliares de confiança de VALDIR RAUPP DE MATOS.

Por fim, afastando qualquer dúvida em relação ao efetivo pagamento da propina
oriunda de contratos da PETROBRAS, tem-se que ele acabou sendo registrado em agenda de
PAULO ROBERTO COSTA, arrecadada mediante busca e apreensão73. 

73 Confira-se o que disse PAULO ROBERTO COSTA: "QUE, mostrada a agenda do depoente apreendida pela
Polícia Federal, na parte em que consta uma lista de siglas acompanhadas de números, ele ressaltou que copiou a
referida lista de uma tabela que se encontrava no escritório de Alberto Youssef;  QUE normalmente Alberto
Youssef não apresentava ao depoente essas tabelas de repasse de valores; QUE o depoente copiou a tabela para
ter uma noção do que havia sido repassado a agentes políticos, que viviam perturbando o depoente'' (fls. 51/58).
Sobre os fatos aqui tratados, ele declarou QUE o pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) acima
mencionado foi registrado em sua agenda apreendida na Operação Lava Jato, com a anotação '0,5 WR\ ou seja,
quinhentos mil reais para VALDIR RAUPP, tendo anotado a letra W por na época acreditar que VALDIR fosse
com W"( ANEXO 516, fls. 17 - 19).
ALBERTO  YOUSSEF confirmou  as  declarações  de  PAULO  ROBERTO  COSTA,  esclarecendo  como  este
efetuou  as  anotações  na  agenda  apreendida:"  QUE  mostrada  uma  tabela  constante  na  agenda  de  PAULO
ROBERTO COSTA, que ora é juntada em anexo, o declarante confirma que tais valores  conferem com os
apontados pelo declarante; QUE confirma que PAULO ROBERTO COSTA fez tais anotações a partir de um
'batimento de contas' que o declarante fez com PAULO ROBERTO COSTA, em 2010, durante a campanha;
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Cabe reproduzir a imagem das páginas da agenda que contêm o registro em questão
(ANEXO 516, fl. 84):

Frise-se que essa agenda foi  apreendida  no início da denominada "Operação Lava
Jato", quando PAULO ROBERTO COSTA nem sequer era colaborador, perfazendo, assim,
um importante elemento de prova, que vem a complementar as declarações dos colaboradores
e se ajusta perfeitamente às demais evidências carreadas aos autos. 

A indicação da sigla "WR" em meio a siglas que se referem a candidatos nas eleições
de 20IO28, ao lado do valor "0,5" (quando há exatamente doação de R$ 500.000,00 em favor
de VALDIR RAUPP DE MATOS, através do Diretório Estadual do PMDB de Rondônia),
é eloquente quanto à confirmação da solicitação e do pagamento da propina.74

e.3)   PAGAMENTOS DE DESPESA PESSOAL DE AGENTE PÚBLICO.
 A  QUEIROZ  GALVÃO pagou  propina  a  JOÃO  PIZZOLATTI também

camufladamente por meio do custeio de serviços advocatícios relativos a causa eleitoral em
que  o  então  Deputado  Federal  figurava  como  parte.  A já  referida  agenda  de  PAULO
ROBERTO COSTA, apreendida no curso das investigações, registra a anotação “0,56 Adv

QUE durante a campanha era o período que mais fizeram reuniões,  pois havia muitas demandas e estavam
sempre tratando do levantamento de valores; [...]  QUE a anotação '0,5 WR' diz respeito ao pagamento para
VALDIR RAUPP" (ANEXO 516, fls. 94/101).
74 A respeito  dessa  troca  de  mensagens,  ALBERTO YOUSSEF declarou  (ANEXO 516,  fls.  72/76): QUE
inclusive há um e-mail em que OTHION ZANO1DE cobra recibos de valores que já haviam sido pagos e que os
candidatos não tinham entregues os recibos; QUE mostrado ao declarante o e-mail do dia 30 de agosto de 2010,
a partir  da conta paulogoia58@hotmail.com, o declarante confirma que se trata  deste repasse de vantagens
indevidas; QUE em relação ao e-mail do dia 17 de agosto de 2010, com o assunto 'conta doação de campanha --
primo', o declarante informa que está repassando a conta do Diretório Nacional do PP para pagamentos pela
QUEIROZ GALVÃO; QUE em seguida há outro e-mail, datado de 30/08/2010, em que OTHON ZANO1DE
solicita os recibos faltantes, em nome [...] e PMDB DE RONDÕNIA (R$ 300.000,00); QUE essa lista é dos
recibos faltantes, ou seja,  das pessoas que tinha recebido os valores da QUEIROZ GALVÃO, como doação
'oficial',  mas que ainda não haviam enviado seus recibos para a construtora; [...] QUE o va]or repassado ao
PMDB de RONDÔNIA, de R$ 300.000,00, era para VIALDIR RAUPP; QUE ainda houve um outro repasse por
meio de doação de campanha de R$ 200.000,00 para VALDIR RAUPP; QUE todos os valores repassados são
provenientes de vantagens indevidas decorrentes do esquema existente na PETROBRAS;
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Piz”, tratando-se de referência ao pagamento de R$ 560.000,00 feitas a advogado do então
Deputado Federal, como esclarecido por PAULO ROBERTO COSTA75. 

No mesmo sentido, ALBERTO YOUSSEF também referiu em suas declarações que
despesas advocatícias de JOÃO PIZZOLATTI, por serviços prestados em demanda relativa à
“ficha suja”, haviam sido custeados pela QUEIROZ GALVÃO, com o uso dos créditos que
detinha no caixa do esquema delitivo76. Recentemente, o doleiro forneceu maiores detalhes77,
esclarecendo que se tratava de pagamento ao escritório LACOMBE E NEVES DA SILVA
ADVOGADOS ASSOCIADOS, pertencente ao advogado FERNANDO NEVES DA SILVA.

De  fato,  o  escritório  LACOMBE  E  NEVES  DA  SILVA  ADVOGADOS
ASSOCIADOS representou  JOÃO PIZZOLATTI em processo eleitoral,  perante o Tribunal
Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, versando a causa sobre a aplicabilidade da
Lei da Ficha Limpa (Lei Complementar n.º 135/10) no pleito de 2010 (Recurso Ordinário n.
892.476/SC).  A remuneração de  R$ 700 mil  por  esse serviço foi  custeada em parte  pelo
Partido Progressista (PP), no importe de R$ 140 mil78, ao passo que os demais R$ 560.000,00
(quinhentos  e  sessenta  mil  reais)  foram  pagos  pela  QUEIROZ  GALVÃO,  conforme  os
depoimentos colhidos.

Dados fiscais  QUEIROZ GALVÃO registram o pagamento de R$ 560.000,00 ao
escritório LACOMBE E NEVES DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS79, em agosto de
2010,  o  que  é  corroborado  pela  transferência  de  R$  525.560,00  da  empreiteira  para  o
escritório  de  advocacia,  em período  coincidente,  com o  valor  declarado  ao  Fisco  com a
dedução dos tributos80.

Ambos os envolvidos tentaram justificar o pagamento com base em um  contrato de
consultoria em licitações do setor elétrico, mas nenhuma comprovação da efetiva prestação
dos respectivos serviços foi apresentada81. 

75 Termo de Declarações Complementar n. 13, afirmou que “'0,56 Adv Pizz' significa quinhentos e sessenta mil
reais pagos a advogados de João Pizzolatti” e em seu Termo de Declarações Complementar n. 21 explicou que
“com relação ao pagamentos de advogados de Pizzolati, no valor de R$ 560 mil, se recorda que dizia respeito a
resolução de algum problema na área eleitoral” ANEXOS 194, 195 e 196.
76 Termo de Colaboração n. 35, ALBERTO YOUSSEF já afirmara que a “QUEIROZ GALVAO teria pago o
advogado do deputado JOAO PIZZOLATTI em uma demanda relativa a 'ficha suja', salvo engano, sendo o valor
em torno de seiscentos ou setecentos mil reais” – ANEXO 197. 
77 “QUE, em relação ao advogado de PIZZOLATTI que recebeu valores  em 2010, conforme anotação em
agenda apreendida de PAULO ROBERTO COSTA, ressaltou que a quantia em questão foi paga ao escritório de
FERNANDO NEVES, que defendida PIZZOLATTI em processo eleitoral no qual se discutia a inelegibilidade do
parlamentar; QUE o pagamento foi feito mediante a utilização de crédito de R$ 7,5 milhões de reais de propina
devidos pela empresa QUEIROZ GALVÃO; QUE, conforme já esclarecido anteriormente, esse crédito foi pago
em sua maior parte por meio de doações eleitorais oficiais; QUE, no entanto, um montante entre R$ 760 mil
reais e R$ 560 mil reais foi pago por meio da remuneração do advogado de PIZZOLATTI, no caso FERNANDO
NEVES; QUE a QUEIROZ GALVÃO ou alguma empresa do grupo transferiu esses valores diretamente para
FERNANDO NEVES, provavelmente com base em um contrato de prestação de serviços advocatícios fictícios
celebrado entre ambos; QUE tratou do assunto na QUEIROZ GALVÃO com OTHON ZANOIDE; QUE OTHON
ZANOIDE disse para o depoente: 'a empresa conhece o advogado e vai resolver diretamente esse problema'”
(fls. 584/585 do Inquérito n. 3992/DF) – ANEXO 198.
78 ANEXO 199.
79 Quebra de sigilo de dados fiscais nº 5075022-88.2014.4.04.7000 e Declaração de Imposto de Renda Retido na
Fonte, p. 346  – ANEXOS 200 e 201.
80 A íntegra dos dados do Caso SIMBA n. 1.400 será encaminha por ofício para Secretaria desta Vara Federal.
81 Foi  elaborado um instrumento contratual  referente  ao assunto (fls.  02/04 do Apenso III  do Inquérito  n.
3992/DF) – ANEXO 202 Contudo, há indicativos de que se trata de contrato fictício: a) a definição genérica e
abstrata  dos  serviços  (prestação  de  consultoria  em  licitações,  especialmente  as  relativas  ao  projeto  da
Hidrelétrica de Belo Monte); b) extrema simplicidade das cláusulas, em discrepância com o elevado valor dos
honorários contratados; c) falta de correspondência entre a época em que foi celebrado o contrato e os fatos que
ensejariam os serviços, já que o instrumento contratual data de agosto de 2010 e o consórcio integrado pela
empresa contratante foi vencedor da licitação, em relação à qual haveria a suposta consultoria, meses antes, em
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e.4) PAGAMENTOS VIA COSTA GLOBAL CONSULTORIA.

Mesmo depois de PAULO ROBERTO COSTA deixar a Diretoria de Abastecimento
da  PETROBRAS, continuou recebendo propinas em decorrência de contratos firmados na
época em que foi Diretor da Estatal, em especial nos casos em que a execução dos contratos
se estendeu no tempo após a sua saída. As tratativas para o recebimento de tais vantagens
indevidas pendentes foram efetuadas diretamente entre  PAULO ROBERTO COSTA e os
executivos das empreiteiras corruptoras, sendo que para operacionalizar tais recebimentos o
referido denunciado se serviu da celebração de contratos fraudulentos de consultoria entre a
sua empresa COSTA GLOBAL com as empreiteiras.

Nesse sentido, destaca-se que no curso da operação Lava Jato foi apreendida uma
planilha na residência de PAULO ROBERTO COSTA apontando contratos assinados e “em
andamento” com a COSTA GLOBAL (ANEXOS 313 a 31682), empresa de consultoria do ex-
diretor.  Nestas  planilhas  estão  relacionados  contratos  com  algumas  das  construtoras
cartelizadas, com seus contatos, constando, ainda, o valor dos pagamentos (“% de success
fee”).

Com efeito, constaram nessa planilha a menção a contratos com a QUEIROZ GAL-
VÃO, no valor de R$ 600.000,00.

OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO, ILDEFONSO COLARES FILHO,
ANDRÉ  GUSTAVO  DE  FARIAS  PEREIRA e PETRÔNIO  BRAZ  JÚNIOR,
representando a empresa QUEIROZ GALVÃO, por intermédio da simulação de um contrato
de  consultoria  com  a  COSTA GLOBAL CONSULTORIA,  ocultaram  e  dissimularam  a
natureza,  origem,  localização,  disposição,  movimentação  e  propriedade  ilícita  de  R$
600.000,00 provenientes de crimes praticados pela organização criminosa que se instalou na
PETROBRAS,  e,  em especial,  do crime de corrupção,  cartel,  fraude às  licitações  dentre
outros. 

O contrato tinha supostamente como objeto: “a prestação de serviços de consultoria e
assessoria  nas  áreas  de  engenharia,  energia,  petróleo,  gás,  biocombustível,  gestão  e
organização empresarial (ANEXO 320)”.

Durante a investigação, a QUEIROZ GALVÃO apresentou o contrato firmado entre
ela  e  a  COSTA GLOBAL em março/2013 assinado por  PETRÔNIO BRAZ JÚNIOR  e
ANDRÉ GUSTAVO DE FARIAS PEREIRA, ambos executivos da construtora (ANEXO
320):

Íntegra do contrato no eproc n. 5031517-47.2014.4.04.7000, evento 93, OFIC4

maio de 2010; d) falta de prova documental da efetiva prestação dos serviços contratados. 
82 Ação penal 5026212-82.2014.404.7000, Evento 1000, anexos 7 a 10.
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Não há dúvidas do dolo de  PETRÔNIO BRAZ JÚNIOR  e  ANDRÉ GUSTAVO
DE  FARIAS  PEREIRA.  Conforme  assinalado  pelo  CADE,  ambos  participaram  dos
esquemas criminosos envolvendo a QUEIROZ GALVÃO no cartel da PETROBRAS, sendo
certo que na divisão de tarefas aderiam a conduta dos demais executivos da companhia, quais
sejam,  OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO e ILDEFONSO COLARES FILHO,
que estavam há mais tempo no esquema criminoso.

Mesmo não tendo assinado o contrato, é certo afirmar que OTHON ZANOIDE DE
MORAES FILHO e ILDEFONSO COLARES FILHO  tinham domínio funcional desta
prática criminosa, bem como de todas as outras envolvendo a QUEIROZ GALVÃO no mega
esquema criminoso da PETROBRAS.

Tais contratos não foram somente firmados entre PAULO ROBERTO COSTA, por
intermédio de sua empresa COSTA GLOBAL, e as mencionadas empreiteiras corruptoras,
mas  efetivamente  pagos  por  estas,  conforme  ilustra  a  tabela  anexa  com  o  montante
consolidado de pagamentos efetuados pelas referidas empresas83:

F)  PAGAMENTO  DE  VANTAGEM  INDEVIDA A INTEGRANTES  DO  PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB) PELA QUEIROZ GALVÃO, OAS E CAMARGO
CORRÊA.

Foi repassada diretamente pelas principais empreiteiras que obtiveram contratos e
obras na Refinaria do Nordeste ou Refinaria Abreu e Lima, destacando-se o envolvimento, na
situação, além da QUEIROZ GALVÃO, da OAS e também da CAMARGO CORREIA.

No  termo  de  acareação  n.  08  (ANEXO  500,  fl.  283/288),  os  colaboradores
reconheceram que  a  solicitação  e  o  repasse  de  valores  ilícitos  ocorreram em relação  às
principais empreiteiras que obtiveram contratos e obras na Refinaria do Nordeste ou Refinaria
Abreu e Lima.

As palavras dos colaboradores são corroboradas pelos inúmeros registros de entrada
de FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO na sede da Petrobras no Rio de Janeiro,
para contatos com PAULO ROBERTO COSTA ou outros altos funcionários da empresa es-
tatal (ANEXO 501, fl. 83/88):

Visitas de Fernando Bezerra Coelho à Petrobras

Visitante Visitado Dia Local Observação

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 06/02/2007 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 15/03/2007 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 02/05/2007 Petrobras Visita em conjunto com
Eduardo Campos

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 16/05/2007 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 18/06/2007 Petrobras Nenhuma

83 ANEXO  569: Informação  n  123/2014  da  Secretaria  de  Pesquisa  e  Análise  da  Procuradoria-Geral  da  República  –
SPEA/PGR.
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Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 28/06/2007 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 20/07/2007 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Graça Foster 25/10/2007 Petrobras Visita em conjunto com
Eduardo Campos

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 11/01/2008 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 12/03/2008 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 15/04/2008 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 13/05/2008 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 19/06/2008 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 01/08/2008 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Alan Kardec 10/09/2008 Petrobras Visita em Conjunto com
Eduardo Campos

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Cezar Amaro
Aquino

17/09/2008 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 24/11/2008 Petrobras Visita em conjunto com
Eduardo Campos

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 11/03/2009 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Graça Foster 02/05/2009 Petrobras Visita em conjunto com
Eduardo Campos

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 02/06/2009 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 07/07/2009 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 08/09/2009 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Marina de Fatima
Ramos Moreira

23/09/2009 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Marcelino Guedes
Ferreira Mosqueira

02/12/2009 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 29/01/2010 Petrobras Ano da solicitação e do
pagamento da propina

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 07/04/2010 Petrobras Ano da solicitação e do
pagamento da propina

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 28/04/2010 Petrobras Ano da solicitação e do
pagamento da propina
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Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 12/07/2010 Petrobras Ano da solicitação e do
pagamento da propina

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 01/12/2010 Petrobras Ano da solicitação e do
pagamento da propina

A agenda e algumas mensagens eletrônicas de  PAULO ROBERTO COSTA tam-
bém evidenciam contatos e reuniões com FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO,
bem como indicam, inclusive, em face de convites para jantares e eventos esportivos, a ocor-
rência de encontros entre ambos fora do ambiente institucional (ANEXO 501, fl. 83 e ss.).
Em ocasiões como essas, ocorreram solicitações de vantagens indevidas que deveriam ser re-
passadas às empreiteiras cartelizadas que também atuaram na Refinara do Nordeste.

O  cumprimento  das  contraprestações  pelo  recebimento  da  propina  encontra-se
evidenciado pelas leis, bem como pelos atos e contratos administrativos, referentes a obras de
infraestrutura e incentivos tributários concedidos pelo Estado de Pernambuco para viabilizar a
RNEST.  Parte  significativa  deles  foi  assinada  por EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY
CAMPOS ou por  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO ou mesmo pelos dois
em conjunto, inclusive com PAULO ROBERTO COSTA, como no caso especificamente, do
Termo de Adiantamento de Tanfa e Compensação Futura e Critérios de Investimento que
entre si celebraram a PETROBRAS, O Estado de Pernambuco e Suape (ANEXO 504,  fl.
23/27).

Além disso,  houve efetivamente  repasse de  vantagens indevidas  por  empreiteiras
envolvidas no esquema de corrupção e lavagem de dinheiro da PETROBRAS, contempladas
com contratos e obras na Refinaria do Nordeste ou Refinaria Abreu e Lima, em favor do
Partido Socialista Brasileiro - PSB e de EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS,
entre 2010 e 2011, tanto por meio de doações eleitorais "oficiais", como por intermédio de
prestações  de serviço fictícias  ou superfaturadas  com empresas  interpostas,  sucedidas  por
transferências bancárias das empreiteiras às empresas supostamente contratadas, por saques
dos valores em espécie e pela posterior entrega dos correspondentes valores em espécie aos
destinatários finais.

f.1) PAGAMENTOS DE PROPINA FEITOS PELA QUEIROZ GALVÃO.

A construtora QUEIROZ GALVÃO, na condição de líder e principal empresa, em
parceria com a IESA ÓLEO & GÁS S/A, integrou o CONSÓRCIO IPOJUCA, que, como já
observado acima, envolveu atuação do cartel de empreiteiras e gerou graves prejuízos à PE-
TROBRAS, diante do sobrepreço e superfaturamento constatados.

A empreiteira QUEIROZ GALVÃO, mais uma vez, procurando evitar o meio mais
comum de repasse de vantagens indevidas nessa área, que consistia na celebração de contratos
de consultoria fictícios com empresas de ALBERTO YOUSSEF, utilizou-se de doações eleito-
rais "oficiais",para efetuar o repasse de vantagens indevidas.

Assim,  QUEIROZ GALVÃO realizou os pagamentos de propina solicitados por
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS e  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA
COELHO por meio de doações eleitorais "oficiais" ao Partido Socialista Brasileiro (PSB),
forma preferencial de repasse de vantagens ilícitas indevidas pela empreiteira em questão.

Os valores ilícitos foram "doados" ao diretório nacional da agremiação partidária, o
qual,  antecipadamente  ou  em  seguida,  repassou  as  quantias  à  conta  de  campanha  de
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS à  reeleição ao  cargo de Governador  do
Estado de Pernambuco em 2010.
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A interposição do Diretório Nacional do  Partido Socialista Brasileiro (PSB) era
mais uma estratégia de ocultação da origem ilegal dos montantes em questão, bem como de
seu  verdadeiro  destinatário.  As  tabelas  seguintes  ilustram  a  situação  (ANEXO  500,  fls.
49/57):

Doações eleitorais "oficiais" do grupo Queiroz Galvão para o PSB em 2010

Doador Valor Data Forma de doação Beneficiado

Construtora Queiroz
Galvão S/A

R$ 700.000,00 30/07/2010 Transferência
eletrônica

Diretório Nacional do PSB

Construtora Queiroz
Galvão S/A

R$ 700.000,00 30/07/2010 Transferência
eletrônica

Diretório Nacional do PSB

Construtora Queiroz
Galvão S/A

R$ 700.000,00 30/07/2010 Transferência
eletrônica

Diretório Nacional do PSB

Construtora Queiroz
Galvão S/A

R$ 700.000,00 30/07/2010 Transferência
eletrônica

Diretório Nacional do PSB

Construtora Queiroz
Galvão S/A

R$ 250.000,00 25/08/2010 Transferência
eletrônica

Diretório Nacional do PSB

Construtora Queiroz
Galvão S/A

R$ 500.000,00 13/09/2010 Transferência
eletrônica

Diretório Nacional do PSB

Construtora Queiroz
Galvão S/A

R$ 1.000.000,00 20/09/2010 Transferência
eletrônica

Diretório Nacional do PSB

Construtora Queiroz
Galvão S/A

R$ 1.000.000,00 22/09/2010 Transferência
eletrônica

Diretório Nacional do PSB

Construtora Queiroz
Galvão S/A

R$ 1.000.000,00 23/09/2010 Transferência
eletrônica

Diretório Nacional do PSB

Queiroz Galvão Isla
Desenvolvimento
Imobiliário Ltda.

R$ 250.000,00 24/09/2010 Transferência
eletrônica

Diretório Nacional do PSB

Queiroz Galvão
Serviços Especiais

de Engenharia Ltda.

R$ 500.000,00 27/09/2010 Transferência
eletrônica

Diretório Nacional do PSB

Total: R$ 7.300.000,00

Repasses de doações eleitorais "oficiais" do PSB para Eduardo Campos em 2010

Doador Valor Data Forma de doação Beneficiado

Diretório
Nacional do

PSB

R$ 280.000,00 21/07/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Diretório
Nacional do

PSB

R$ 1.250.000,00 28/07/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Diretório
Nacional do

PSB

R$ 1.500.000,00 04/08/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Diretório
Nacional do

PSB

R$ 2.000.000,00 18/08/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Diretório
Nacional do

PSB

R$ 500.000,00 17/09/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Diretório
Nacional do

PSB

R$ 500.000,00 21/09/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos
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Diretório
Nacional do

PSB

R$ 1.000.000,00 24/09/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Diretório
Nacional do

PSB

R$ 500.000,00 27/09/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Diretório
Nacional do

PSB

R$ 400.000,00 30/09/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Diretório
Nacional do

PSB

R$ 200.000,00 01/10/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Diretório
Nacional do

PSB

R$ 400.000,00 01/10/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Diretório
Nacional do

PSB

R$ 19.532,62 29/10/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Total: R$ 8.549.532,62

Todos os  R$ 7.300.000,00 (sete  milhões  e  trezentos  mil)  transferidos  pelo  grupo
QUEIROZ GALVÃO para o Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro o foram
por adiantamento ou repasse posterior, à conta de campanha de EDUARDO HENRIQUE
ACCIOLY CAMPOS em 2010. A vinculação dessas doações eleitorais "oficiais" às obras da
Refinaria do Nordeste ou Refinaria Abreu e Lima é indicada pela constatação feita, durante as
diligências de busca e apreensão da "Operação Politeia" no Consórcio Ipojuca Interligações,
responsável por uma das obras na RNEST e liderado pela  QUEIROZ GALVÃO, de que o
Partido Socialista Brasileiro - PSB consta, sem qualquer explicação racional ou lógica, do
cadastro de "fornecedores" do consórcio em questão,  inclusive com registro da respectiva
conta bancária (ANEXO 502, fl. 43-60).

O pagamento  e  o  recebimento  das  vantagens  indevidas  sob  a  forma  de  doações
eleitorais  "oficiais",  inclusive  com  a  interposição  do  diretório  nacional  do  partido  do
beneficiário, objetivou disfarçar o caráter ilícito do dinheiro. O sistema eleitoral foi usado
apenas  como  instrumento  de  ocultação  e  dissimulação  da  natureza,  origem,  disposição,
localização e movimentação de valores provenientes de infração penal, no caso a corrupção
passiva.

f.2) PAGAMENTOS DE PROPINA FEITOS PELA OAS.

Do mesmo modo, a construtora OAS, junto à ODEBRECHT, integrou o Consórcio
CONEST,  que  venceu  a  licitação  referente  à  construção  das  unidades  de  destilação
atmosférica (UDAs) da Refinaria do Nordeste ou Refinaria Abreu e Lima, celebrando contrato
no valor de R$ 1.485.100.000,00 (um bilhão, quatrocentos e quatrocentos e oitenta e cinco
milhões e cem mil reais), em 10/12/2009. Em momento posterior foram feitos 25 aditivos, no
valor total de R$ 286.000.000,00 (duzentos tenta e seis milhões de reais). O mesmo consórcio
CONEST, integrado pela OAS e pela ODEBRECHT, venceu licitação referente às obras de
implantação  das  unidades  de  hidrotratamento  (UHDTs)  e  das  unidades  de  geração  de
hidrogênio  (UDGHs),  celebrando  contrato no valor  de R$ 3.190.640.000,00 (três  bilhões,
cento  e  noventa  milhões,  seiscentos  e  quarenta mil  reais),  na  mesma data  de 10/12/2009
(ANEXO 94 e 95). 

Posteriormente,  foram  feitos  19  aditivos,  no  valor  total  de  R$  539.720.000,00
(quinhentos  e  trinta  e  nove milhões,  setecentos  e  vinte  mil  reais),  conforme Relatório da
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Comissão Interna  de Apuração da Petrobras  sobre a  RNEST -  DIP DABAST n.  71/2014
(mídia de fls. 200 do Inquérito n. 4005/DF, item c, Refinaria Abreu e Lima, e mídias de fls.
189 do Inquérito n. 4005/DF, contendo cópia integral dos instrumentos contratuais, inclusive
aditivos, de ambos os contratos)84.

A análise do telefone móvel de JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO, conhecido
como LÉO PINHEIRO, presidente do grupo empresarial OAS, revelou que ele tinha contato
direto, até mesmo de caráter pessoal, em eventos sociais como casamentos, aniversários e
reuniões informais, com  EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS e  FERNANDO
BEZERRA DE SOUZA COELHO  (ANEXO 501,  fl.  181-196:  Relatório  de  Análise  de
Polida n 07/2015).

Inicialmente, verifica-se que a OAS realizou o pagamento de parte das vantagens
indevidas solicitadas por  EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS e  FERNANDO
BEZERRA DE SOUZA COELHO por meio de doações eleitorais  "oficiais" ao  Partido
Socialista  Brasileiro  (PSB),  posteriormente  repassadas,  e  à  própria  conta  de  campanha
eleitoral do então candidato à reeleição ao cargo de Governador do Estado de Pernambuco em
2010. A tabela seguinte é ilustrativa (ANEXO 500, fls. 49/57):

Doações eleitorais "oficiais" do grupo OAS em 2010

Doador Valor Data Forma de doação Beneficiado

Construtora OAS
Ltda.

R$ 300.000,00 16/08/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Construtora OAS
Ltda.

R$ 500.000,00 19/08/2010 Transferência eletrônica Diretório Nacional do PSB

Construtora OAS
Ltda.

R$ 500.000,00 26/08/2010 Transferência eletrônica Diretório Nacional do PSB

OAS Engenharia e
Participações S/A

R$ 500.000,00 10/09/2010 Transferência eletrônica Diretório Nacional do PSB

OAS Engenharia e
Participações S/A

R$ 500.000,00 17/09/2010 Transferência eletrônica Diretório Nacional do PSB

OAS
Empreendimentos

S/A

R$ 500.000,00 24/09/2010 Transferência eletrônica Diretório Nacional do PSB

Total: R$ 2.800.000,00

Repasses de doações eleitorais "oficiais" do PSB para Eduardo Campos em 2010 (repetição
do quadro do item anterior)

Doador Valor Data Forma de doação Beneficiado

Diretório Nacional do
PSB

R$ 280.000,00 21/07/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Diretório Nacional do
PSB

R$ 1.250.000,00 28/07/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Diretório Nacional do
PSB

R$ 1.500.000,00 04/08/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Diretório Nacional do
PSB

R$ 2.000.000,00 18/08/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Diretório Nacional do
PSB

R$ 500.000,00 17/09/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Diretório Nacional do R$ 500.000,00 21/09/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

84 Encaminhado via pendrive.
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PSB

Diretório Nacional do
PSB

R$ 1.000.000,00 24/09/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Diretório Nacional do
PSB

R$ 500.000,00 27/09/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Diretório Nacional do
PSB

R$ 400.000,00 30/09/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Diretório Nacional do
PSB

R$ 200.000,00 01/10/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Diretório Nacional do
PSB

R$ 400.000,00 01/10/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Diretório Nacional do
PSB

R$ 19.532,62 29/10/2010 Transferência eletrônica Eduardo Campos

Total: R$ 8.549.532,62

O pagamento e recebimento das vantagens indevidas sob a forma de doações eleito-
rais, no total de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), inclusive com a inter-
posição do diretório nacional do partido do beneficiário, na época presidido por EDUARDO
HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS, objetivou disfarçar o caráter ilícito do dinheiro. O siste-
ma de "doações eleitorais" foi usado apenas como instrumento de ocultação e dissimulação da
natureza, origem, disposição, localização e movimentação de valores provenientes de infração
penal, no caso a corrupção passiva.

No entanto, a maior parte da propina da OAS destinada à campanha de reeleição de
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS,  por solicitação dele e de  FERNANDO
BEZERRA DE SOUZA COELHO, foi paga por meio da empresa CÂMARA & VASCON-
CELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, utilizada pelo empresário pernambuca-
no JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO para recebimento e repasse de
valores ilícitos.

O  uso  da  CÂMARA & VASCONCELOS -  LOCAÇÃO E  TERRAPLENAGEM
LTDA para recebimento de vantagens indevidas é clara pelas numerosas transferências feitas,
apenas no período dos fatos em consideração, por empresas de ROBERTO TROMBETA e
RODRIGO MORALES, advogados e contadores que atuavam na formação de "caixa dois",
para pagamento de propina, em favor de empreiteiras envolvidas no esquema de corrupção e
lavagem de dinheiro relacionado à PETROBRAS. Ambos celebraram acordo de colaboração
premiada e esclareceram a utilização, com essa finalidade, de empresas como HEDGE AUDI-
TORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA., MORALES ADVOGADOS ASSOCIA-
DOS,  NIETO  GESTÃO  EMPRESARIAL LTDA ou  MRTR  GESTÃO  EMPRESARIAL
LTDA., MANWIN HIUNDAI SERVIÇOS AUTOMOBILÍSTICOS LTDA. e outras pessoas
jurídicas com a denominação comum MANWIN. Os dados bancários da CÂMARA & VAS-
CONCELOS  -  LOCAÇÃO  E  TERRAPLENAGEM  LTDA colhidos  na  Ação  Cautelar  n.
3864/DF revelam várias operações com as empresas em questão (ANEXO 508. fl. 3 e ss.):

Transferências de empresas de Trombeta e Morales para Câmara & Vasconcelos

Origem Beneficiado Valor Data Tipo de operação Conta de destino

Hedge
Consultoria

Câmara & Vasconcelos R$ 200.00,00 TED Conta n. 804304,
Agência n.1232,

Bradesco.

Morales
Advogados

Câmara & Vasconcelos R$ 230.000,00 TED Conta n. 804304,
Agência n.1232,
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Bradesco.

Nieto Gestão Câmara & Vasconcelos R$ 170.000,00 TED Conta n. 804304,
Agência n.1232,

Bradesco.

Manwin
Hiundai

Câmara & Vasconcelos R$ 3.760,00 TED Conta n. 804304,
Agência n.1232,

Bradesco.

Manwin
Hiundai

Câmara & Vasconcelos R$ 246.240,00 TED Conta n. 804304,
Agência n.1232,

Bradesco.

Manwin
Participações

Câmara & Vasconcelos R$ 250.000,00 TED Conta n. 804304,
Agência n.1232,

Bradesco.

Manwin
Hiundai

Câmara & Vasconcelos R$ 105.000,00 Depósito de
dinheiro em

agência diversa da
do cliente

Conta n. 804304,
Agência n.1232,

Bradesco.

Manwin
Participações

Câmara & Vasconcelos R$ 105.000,00 Depósito de
dinheiro em

agência diversa da
do cliente

Conta n. 804304,
Agência n.1232,

Bradesco.

Manwin
Logística

Câmara & Vasconcelos R$ 190.000,00 Depósito de
dinheiro em

agência diversa da
do cliente

Conta n. 804304,
Agência n.1232,

Bradesco.

Manwin
Hiundai

Câmara & Vasconcelos R$ 100.000,00 Depósito de
dinheiro em

agência diversa da
do cliente

Conta n. 804304,
Agência n.1232,

Bradesco.

Manwin
Logística

Câmara & Vasconcelos R$ 195.000,00 Depósito de
dinheiro em

agência diversa da
do cliente

Conta n. 804304,
Agência n.1232,

Bradesco.

Manwin
Participações

Câmara & Vasconcelos R$ 130.000,00 Depósito de
dinheiro em

agência diversa da
do cliente

Conta n. 804304,
Agência n.1232,

Bradesco.

Total: R$ 1.925.000,00

As transferências em questão têm diversas características típicas do repasse de propi-
na de forma oculta e disfarçada. Primeiramente, não existe razão econômica plausível para
que empresas de consultoria jurídica e tributária remetam recursos para uma empresa de terra-
plenagem e locação de equipamentos. Além disso, valores transferidos são "redondos", não
sofrendo retenções de butos próprias de pagamentos por prestações de serviços efetivamente
executadas. Por fim, logo depois de cada uma das operações, de valor significativo, os mon-
tantes transferidos foram sacados por meio de cheques de quantia também elevada, indicando
que as vantagens indevidas chegaram ao destinatário final em dinheiro, como é comum nesse
tipo de transação ilícita. 

De resto, em depoimentos prestados ao longo da investigação que lastreou a denún-
cia apresentada perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, RODRIGO MORALES e ROBERTO
TROMBETA, depois de fornecerem detalhes sobre a geração de "caixa dois" para empreitei-
ras envolvidas no esquema criminoso relacionado à PETROBRAS, ressaltaram que as trans-
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ferências e depósitos acima listados não se lastrearam em nenhum contrato firmado com a
CÂMARA & VASCONCELOS ou com JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FI-
LHO, e este simplesmente fornecia o montante em espécie e informava as contas bancárias
para transferência de forma fracionada de valor equivalente acrescido de 2%" (ANEXO 504,
fls. 80/85). 

A reforçar a vinculação de JOÃO CARLOS LIRA PESSOA DE MELLO FILHO
com o repasse de propina, inclusive por meio da empresa CÂMARA & VASCONCELOS –
LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA., verifica-se que os dados bancários da Ação Cau-
telar n. 3864/DF mostram que ele mesmo recebeu, em suas contas bancárias pessoais, transfe-
rências de empresas de ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES usadas no esque-
ma de corrupção e lavagem de dinheiro relacionado à PETROBRAS (ANEXO 508. fl. 3 e
ss.):

Transferências de empresas de Trombeta e Morales para a João Carlos Lyra Filho

Origem Beneficiado Valor Data Tipo de operação Conta de destino

Manwin
Participações

João Carlos Lyra
Filho

R$ 100.000,00 03/09/2010 TED Conta n.
770572371,

Agência n. 686,
Banco Real

Manwin Hiundai João Carlos Lyra
Filho

R$ 100.000,00 04/04/2011 Depósito em
dinheiro em

agência diversa da
do cliente

Conta n. 995002,
Agência n. 291,
Banco Bradesco.

Manwin Logística João Carlos Lyra
Filho

R$ 110.000,00 09/05/2011 Depósito em
dinheiro em

agência diversa da
do cliente

Conta n. 995002,
Agência n. 291,
Banco Bradesco.

Manwin Logística João Carlos Lyra
Filho

R$ 10.000,00 17/04/2011 TED Conta n. 995002,
Agência n. 291,
Banco Bradesco.

Manwin
Participações

João Carlos Lyra
Filho

R$ 200.000,00 19/05/2011 TED Conta n.
10010467, Agência

n. 3686, Banco
Santander.

Manwin
Participações

João Carlos Lyra
Filho

R$ 200.000,00 19/05/2011 TED Conta n.
610043999,

Agência n. 3686,
Banco Santander.

Manwin Hiundai João Carlos Lyra
Filho

R$ 200.000,00 19/05/2011 Depósito em
dinheiro em

agência diversa da
do cliente

Conta n. 995002,
Agência n. 291,
Banco Bradesco.

Total: R$ 920.000,00

Os dados bancários da Ação Cautelar n. 3864/DF revelam inúmeras transferências da
OAS para  a CÂMARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.
entre os anos de 2010 e 2011 (ANEXO 508. fl. 3 e ss.). Algumas dessas operações envolvem,
novamente, valores "redondos", indicando que, diversamente do que seria no mundo real dos
fatos, realmente se trata de repasse de vantagens indevidas, uma vez que o pagamento por
serviços  efetivamente  prestados  demandaria  a  retenção  de  tributos,  inviabilizando  a
transferência de montantes "inteiros". A seguinte tabela ilustra a situação:
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Transferências da OAS para a Câmara & Vasconcelos

Origem Beneficiado Valor Data Tipo de operação Conta de destino

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 164.235,76 18/01/2010 TED Conta n. 9002637,
Agência n. 1588, Banco

Real.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 449.682,78 18/01/2010 TED Conta n. 9002637,
Agência n. 1588, Banco

Real.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 434.990,90 21/01/2010 TED Conta n. 9002637,
Agência n. 1588, Banco

Real.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 219.099,22 21/01/2010 TED Conta n. 9002637,
Agência n. 1588, Banco

Real.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 822.797,77 24/02/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 100.000,00 08/03/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 100.000,00 09/03/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 92.257,50 16/03/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 269.396,51 09/04/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 220.254,73 07/05/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 250.000,00 10/05/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 250.000,00 11/05/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 250.000,00 12/05/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 250.000,00 14/05/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 250.000,00 14/05/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 101.299,71 17/05/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 309.981,34 07/06/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 251.784,42 08/06/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.
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Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 564.213,11 19/07/2010 TED Conta n. 9002637,
Agência n. 1588, Banco

Real.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 368.045,85 10/08/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 1.000.000,00 19/08/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 800.000,00 25/08/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 1.578.995,09 13/09/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 385.889,74 27/09/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 384.042,53 15/10/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 466.412,49 18/11/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 663.603,34 16/12/2010 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 88.095,35 27/01/2011 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 197.181,32 28/01/2011 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 100.000,00 23/03/2011 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 117.402,87 25/03/2011 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 203.135,83 26/04/2011 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 150.229,86 07/06/2011 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 1.221.345,97 16/06/2011 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Construtora OAS Câmara &
Vasconcelos

R$ 50.000,00 18/07/2011 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988, Banco

do Brasil.

Total: R$ 13.094.643,33

Assim como as operações feitas entre empresas de ROBERTO TROMBETA e RO-
DRIGO MORALES, de um lado, e a CÂMARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TER-
RAPLENAGEM LTDA., as transferências feitas pela OAS em favor da última empresa em
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questão têm diversas características típicas do repasse de propina de forma oculta e disfarça-
da. 

De início, há se registrar que não existe razão econômica lógica ou plausível para
uma empreiteira de grande porte remeter uma quantidade tão grande de valores, no montante
total de R$ 13.094.643,33 (treze milhões, noventa e quatro mil, seiscentos e quarenta e três re-
ais e trinta e três centavos), em apenas dois anos, entre 2010 e 2011, para uma empresa de ter-
raplenagem e locação de equipamentos de porte diminuto. Ademais, logo depois de cada uma
das operações, de valor significativo, os montantes transferidos foram sacados por meio de
cheques de quantia também elevada, indicando que as vantagens indevidas chegaram ao bene-
ficiário final em dinheiro, como é comum nesse tipo de transação ilícita. Finalmente, as trans-
ferências  ocorreram exatamente  em 2010,  ano da  campanha de reeleição  de  EDUARDO
HENRIQUE DE ACCIOLY CAMPOS ao Governo de Pernambuco, destinatária da propina,
e no ano seguinte, em 2011, quando ainda se cobrem despesas com o pleito realizado no ano
anterior. 

O pagamento e recebimento das vantagens indevidas com base em prestações de ser-
viços  simuladas,  superfaturadas  ou fictícias,  inclusive  com a interposição  de empresa  em
nome de terceiros, com o posterior repasse de valores em espécie aos beneficiários finais da
propina, objetivou, em verdade, disfarçar o caráter ilícito do dinheiro. Trata-se de estratégia de
ocultação e dissimulação da natureza, origem, disposição, localização e movimentação de va-
lores provenientes de infração penal, no caso a corrupção passiva.

f.3) PAGAMENTOS DE PROPINA FEITOS PELA CAMARGO CORRÊA.

A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA, na condição de líder e
principal  empresa,  juntamente  com  a  Cnec  Engenharia  S/A,  integrou  o  CONSÓRCIO
NACIONAL CAMARGO CORRÊA -  CNCC,  que  venceu licitação  referente  às  obras  de
implantação das unidades de coqueaemento retardado (UCRs) da Refinaria do Nordeste ou
Refinaria Abreu e Lima, celebrando contrato no valor de R$ 3.411.000.000,00 (três bilhões,
quatrocentos e onze imlhões de reais), em 22/12/2009. Em momento posterior, foram feitos
16 (dezesseis) aditivos, no valor total de R$ 337.200.000,00 (trezentos e trinta sete milhões e
duzentos mil reais), conforme Relatório da Comissão Interna de Apuração da Petrobras sobre
a  RNEST -  DIP DABAST n.  71/2014 (mídia  de  fls.  200 do Inquérito  4005/DF,  item  c,
Refinaria Abreu e Lima)85.

A CAMARGO CORRÊA, por meio de seus próprios funcionários, providenciou uma
empresa que foi utilizada para celebração de um contrato fictício, com o objetivo de gerar
dinheiro em espécie, usado para repasse das vantagens indevidas solicitadas por EDUARDO
HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS e FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO. 

Na situação, o pedido de propina dirigido à CAMARGO CORRÊA chegou a ser feito
diretamente à  empreiteira  por  EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS e  ALDO
GUEDES ÁLVARO,  junto de  JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO,
responsável pela cobrança e pela operacionalização do recebimento das vantagens indevidas.

No entanto,  ALDO GUEDES ÁLVARO atuava,  na realidade,  como operador  de
propinas solicitadas por  EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS e  FERNANDO
BEZERRA DE SOUZA COELHO. Existem inclusive vários registros de entrada de ALDO
GUEDES  ÁLVARO na  PETROBRAS,  no  Rio  de  janeiro,  para  tratar  com  PAULO
ROBERTO COSTA ou outros altos funcionários da sociedade de economia mista federal. 

Algumas das visitas de  ALDO GUEDES ÁLVARO foram feitas juntamente com

85 Encaminhado via pendrive.
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EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS e  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA
COELHO,  o  que é ilustrativo da atuação conjunta dos três  (ANEXO 501,  f..  83 e  ss.  -
Informação Policial n. 72/2015):

Visitas de Aldo Guedes Alvaro à Petrobras

Visitante Visitado Dia Local Observação

Aldo Guedes Álvaro Larissa Carolina
Teixeira Dias

16/03/2007 Petrobras Nenhuma

Aldo Guedes Álvaro Maria Margarete da
Cruz

12/04/2007 Petrobras Nenhuma

Aldo Guedes Álvaro Jailson José Galvão 31/07/2007 Petrobras Nenhuma

Aldo Guedes Álvaro João Eudes Touma 22/08/2007 Petrobras Nenhuma

Aldo Guedes Álvaro Graça Foster 25/10/2007 Petrobras Visita em conjunto
com Eduardo Campos

e Fernando Bezerra
Coelho

Aldo Guedes Álvaro Jailson José Galvão 06/12/2007 Petrobras Nenhuma

Aldo Guedes Álvaro Jailson José Galvão 21/02/2008 Petrobras Nenhuma

Aldo Guedes Álvaro Jailson José Galvão 03/03/2008 Petrobras Nenhuma

Aldo Guedes Álvaro Carlos David Carvalho
Barbosa Junior

31/03/2008 Petrobras Nenhuma

Aldo Guedes Álvaro Jailson José Galvão 12/02/2009 Petrobras Nenhuma

Aldo Guedes Álvaro Graça Foster 20/05/2009 Petrobras Visita em conjunto
com Eduardo Campos

e Fernando Bezerra
Coelho

Aldo Guedes Álvaro Jailson José Galvão 26/06/2009 Petrobras Nenhuma

Aldo Guedes Álvaro Graça Foster 08/09/2009 Petrobras Nenhuma

Aldo Guedes Álvaro Eduardo Autran de
Almeida Junior

12/08/2011 Petrobras Nenhuma

Aldo Guedes Álvaro Paulo Roberto Costa 14/12/2011 Petrobras Nenhuma

Aldo Guedes Álvaro Graça Foster 09/01/2012 Petrobras Nenhuma

Aldo Guedes Álvaro Ivanie Autran de
Oliveira

17/01/2012 Petrobras Nenhuma

A CONSTRUTORA MASTER LTDA., utilizada no caso para repasse oculto de pro-
pina, é uma empresa constituída em nome de laranjas. Dois de seus dois sócios formais, Adal-
berto Felix da Silva e Eraldo Barbosa dos Santos Júnior, nem sequer têm conhecimento de
que constam ou constaram dos atos constitutivos da pessoa jurídica, como afirmado em seus
respectivos depoimentos (ANEXO 501, fls. 53-58). A Informação Policial  20/2016 evidencia
que a empresa foi formalmente constituída com base em documentos contendo a assinatura
falsificada do sócio George Carneiro Leão de Albuquerque, falecido inclusive antes do fato
(ANEXO 504, fls. 126/137).

Assim,  para disfarçar  o repasse de propina,  foi  celebrado contrato de locação de
equipamentos  entre  o  CONSÓRCIO  NACIONAL  CAMARGO  CORRÊA  e  a
CONSTRUTORA MASTER LTDA., no valor de R$ 8.720.930,23 (oito milhões, setecentos e
vinte mil, novecentos e trinta reais e vinte e três centavos), datado de 3/3/2011, com período
de vigência de oito  meses  (ANEXO 501, fl.  201/2013).  Trata-se,  no entanto,  de negócio
totalmente  fictício,  sendo  mero  instrumento  de  repasse  de  propina  Tal construtora  não
executou qualquer obra ou serviço para a Refinaria Abreu e Lima.
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Com  base  no  contrato  em  questão,  foram  feitas  as  seguintes  transferências  da
CAMARGO  CORREA ou  do  CONSÓRCIO  CNCC  para  a  CONSTRUTORA MASTER
LTDA., todas elas destinadas ao pagamento de propina (ANEXO 508. fl. 3 e ss.):

Transferências da Camargo Corrêa para a Construtora Master

Origem Beneficiado Valor Data Tipo de operação Conta de destino

Construções e
Comércio

Camargo Corrêa

Master
Terraplanagem

R$ 216.890,13 18/01/2010 TED Conta n.
3000019030,

Agência . 2348,
Caixa Econômica

Federal.

Construções e
Comércio

Camargo Corrêa

Master
Terraplanagem

R$ 48.801,40 26/01/2010 TED Conta n.
3000019030,

Agência . 2348,
Caixa Econômica

Federal.

Construções e
Comércio

Camargo Corrêa

Master
Terraplanagem

R$ 206.158,13 17/02/2010 TED Conta n.
3000019030,

Agência . 2348,
Caixa Econômica

Federal.

Construções e
Comércio

Camargo Corrêa

Master
Terraplanagem

R$ 114.152,02 16/03/2010 TED Conta n.
3000019030,

Agência . 2348,
Caixa Econômica

Federal.

Construções e
Comércio

Camargo Corrêa

Master
Terraplanagem

R$ 125.566,31 17/05/2010 TED Conta n.
3000019030,

Agência . 2348,
Caixa Econômica

Federal.

Construções e
Comércio

Camargo Corrêa

Master
Terraplanagem

R$ 70.774,22 28/06/2010 TED Conta n.
3000019030,

Agência . 2348,
Caixa Econômica

Federal.

Construções e
Comércio

Camargo Corrêa

Master
Terraplanagem

R$ 59.358,59 26/07/2010 TED Conta n.
3000019030,

Agência . 2348,
Caixa Econômica

Federal.

Construções e
Comércio

Camargo Corrêa

Master
Terraplanagem

R$ 102.736,85 16/08/2010 TED Conta n.
3000019030,

Agência . 2348,
Caixa Econômica

Federal.

Construções e
Comércio

Camargo Corrêa

Master
Terraplanagem

R$ 57.076,01 26/08/2010 TED Conta n.
3000019030,

Agência . 2348,
Caixa Econômica

Federal.

Construções e
Comércio

Camargo Corrêa

Master
Terraplanagem

R$ 70.716,00 16/09/2010 TED Conta n.
3000019030,

Agência . 2348,
Caixa Econômica

Federal.

Construções e
Comércio

Camargo Corrêa

Master
Terraplanagem

R$ 1.169.578,13 27/09/2010 TED Conta n.
3000008320,

Agência 2191,
Caixa Econômica
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Federal.

Construções e
Comércio

Camargo Corrêa

Master
Terraplanagem

R$ 1.111.110,00 26/10/2010 TED Conta n.
3000008320,

Agência 2191,
Caixa Econômica

Federal.

Construções e
Comércio

Camargo Corrêa

Master
Terraplanagem

R$ 111.110,82 16/11/2010 TED Conta n.
3000008320,

Agência 2191,
Caixa Econômica

Federal.

Construções e
Comércio

Camargo Corrêa

Master
Terraplanagem

R$ 555.564,99 16/11/2010 TED Conta n.
3000008320,

Agência 2191,
Caixa Econômica

Federal.

Construções e
Comércio

Camargo Corrêa

Master
Terraplanagem

R$ 413.789,40 26/11/2010 TED Conta n.
3000008320,

Agência 2191,
Caixa Econômica

Federal.

Construções e
Comércio

Camargo Corrêa

Master
Terraplanagem

R$ 140.350,00 26/11/2010 TED Conta n.
3000008320,

Agência 2191,
Caixa Econômica

Federal.

Construções e
Comércio

Camargo Corrêa

Master
Terraplanagem

R$ 35.088,19 26/11/2010 TED Conta n.
3000008320,

Agência 2191,
Caixa Econômica

Federal.

Construções e
Comércio

Camargo Corrêa

Master
Terraplanagem

R$ 28.875,00 16/12/2010 TED Conta n.
3000008320,

Agência 2191,
Caixa Econômica

Federal.

Construções e
Comércio

Camargo Corrêa

Master
Terraplanagem

R$ 164.237,50 16/12/2010 TED Conta n.
3000008320,

Agência 2191,
Caixa Econômica

Federal.

Construções e
Comércio

Camargo Corrêa

Master
Terraplanagem

R$ 1.162.841,25 17/01/2011 TED Conta n.
3000008320,

Agência 2191,
Caixa Econômica

Federal.

Consórcio CNN –
Camargo CorrêA

Master
Terraplanagem

R$ 1.162.725,80 11/04/2011 TED Conta n.
3000008320,

Agência 2191,
Caixa Econômica

Federal.

Consórcio CNN –
Camargo CorrêA

Master
Terraplanagem

R$ 2.235.500,00 16/05/2011 TED Conta n.
3000008320,

Agência 2191,
Caixa Econômica

Federal.

Consórcio CNN –
Camargo CorrêA

Master
Terraplanagem

R$ 1.744.171,44 10/06/2011 TED Conta n.
3000008320,

Agência 2191,
Caixa Econômica

Federal.
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Consórcio CNN –
Camargo CorrêA

Master
Terraplanagem

R$ 1.744.371,88 18/07/2011 TED Conta n.
3000008320,

Agência 2191,
Caixa Econômica

Federal.

Consórcio CNN –
Camargo CorrêA

Master
Terraplanagem

R$ 1.744.108,08 16/08/2011 TED Conta n.
3000008320,

Agência 2191,
Caixa Econômica

Federal.

Total: R$ 14.685.229,14

As operações em referência, no valor total de R$ l4.685.229,14 (quatorze milhões,
seiscentos e ottenta e cmco mrl, duzentos e vrnte e nove reais e quatorze centavos), têm diver-
sas características típicas do repasse de vantagens indevidas de forma oculta e disfarçada. As
transferências ocorreram antes do micro da vigência do contrato. O valor repassado ultrapassa
em muito o montante contratualmente previsto. A maior parte das quantias foi paga pela CA-
MARGO CORRÊA, e não pelo CNCC, que figurava como contratante. 

Ademais, como já referido anteriormente, não existe razão econômica lógica ou plau-
sível para uma empreiteira de grande porte remeter uma quantidade tao significativa de valo-
res, em apenas dois anos, entre 2010 e 2011, para uma empresa de locação de equipamentos
de porte diminuto. Além disso, logo depois de cada uma das operações, de valor significativo,
os numerários transferidos foram sacados por meio de cheques e retiradas de quantia também
elevada (fatos absolutamente atípicos), indicando que as vantagens indevidas chegaram ao be-
neficiário final em dinheiro, como é comum nesse tipo de transação ilícita. Finalmente, as
transferências ocorreram exatamente em 2010, ano da campanha de reeleição de EDUARDO
HENRIQUE DE ACCIOLY CAMPOS ao Governo de Pernambuco, destinatária da propina,
e no ano seguinte, em 2011. quando ainda se cobrem despesas com o pleito realizado no ano
anterior.

Um ex-funcionário da CAMARGO CORREA de nome WILSON DA COSTA era o
responsável por recolher os valores em espécie perante o procurador da CONSTRUTORA
MASTER LTDA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, já falecido, e repassar o dinheiro, de acordo
com as orientações de ALDO GUEDES ÁLVARO a JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE
MELLO PILHO. 

WILSON DA COSTA prestou depoimento em que esclareceu como isso ocorria,
tendo ele, inclusive, admitido que as transferências da CONSTRUTORA MASTER LTDA.,
oriundas das contas bancárias da empresa, em seu favor, ocorridas em 19/01/2010, no valor de
R$6.000,00 (seis mil reais), em 17/08/2010, no valor de RI7.700.00 (sete nul e setecentos
«as), em 28/09/2010, no valor de Rf 33.000,00 (trinta e três mil reais), em 26/10/2010 no va
lor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil rea1S), em 17/11/2010 no valor de RJ 20.000,00 (vinte
mH reais), em 26/11/2010, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 16/12/2010, no
valor de Rt 5.000,00 (cinco mil reais), em 17/01/2011, no valor de RI32.500.00 (trinta e dois
nul e quinhentos reais), e em 11/04/2011, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois nul reais),
perfazendo o montante total de R$ 184.200,00 (cento e oitenta c quatro mil e duzentos reais),
consistiam em uma "comissão" pelo serviço prestado (ANEXO 503, fl. 125 e mídia de fls.
846 do Inquérito 4005/DF86 e ANEXO 508. fl. 3 e ss.).

O pagamento  e  recebimento  das  vantagens  indevidas  com base  em prestação  de
serviço simulada,  ferida,  inclusive  com a interposição  de empresa  em nome de  terceiros,
sucedida  do  repasse  de  valores  em espécie  aos  beneficiários  finais  da  propina,  objetivou
disfarçar o caráter ilícito do dinheiro. Trata-se de estratégia de ocultação e dissimulação da

86 Encaminhado via pendrive.
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natureza,  origem,  disposição,  localização  e  movimentação  de  valores  provenientes  da
corrupção passiva 

Os fatos tratados no caso revelam que existia, no Estado de Pernambuco, um grupo
de pessoas e empresas responsáveis pela intermediação, pelo recebimento e pelo repasse, de
forma oculta e disfarçada,  de vantagens indevidas destinadas a  EDUARDO HENRIQUE
ACCIOLY CAMPOS,  inclusive solicitadas, com vontade livre e consciente e unidade de
desígnios  com  EDUARDO  HENRIQUE  ACCIOLY  CAMPOS,  por  FERNANDO
BEZERRA DE SOUZA COELHO,  principalmente para fins  de financiamento ilícito  de
campanhas eleitorais.

G) PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA NA CPI PETROBRAS.

De julho  a  dezembro de 2009 funcionou no Senado a  Comissão  Parlamentar  de
Inquérito instaurada para apurar irregularidades envolvendo PETROBRAS – CPIPETRO.

Com o intuito de evitar que o esquema de desvios na PETROBRAS cessasse e se
tornasse  público,  foi  paga  vantagem  indevida  a  ao  Senador  da  República  SEVERINO
SERGIO  ESTELITA GUERRA e  ao  Deputado  Federal  EDUARDO  HENRIQUE DA
FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA.87

No  segundo  semestre  de  2009  –  período  no  qual  funcionou  a  supracitada  CPI,
SEVERINO SERGIO ESTELITA GUERRA e EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE
ALBUQUERQUE  SILVA encontraram-se  reservadamente  com  PAULO  ROBERTO
COSTA em hotéis no Rio de Janeiro, pelo menos em três oportunidades88. Os encontros não
se  limitaram  a  hotéis;  houve  também  uma  quarta  reunião  em  sala  comercial  na  capital
fluminense. 

Em  todas  essas  oportunidades,  EDUARDO  HENRIQUE  DA  FONTE  DE
ALBUQUERQUE SILVA comparecia acompanhado de SEVERINO SERGIO ESTELITA
GUERRA para solicitar, em conjunto, pagamento de vantagem indevida a ser providenciado
por  PAULO  ROBERTO  COSTA,  a  fim  de  que  o  então  Senador,  membro  da  CPI  e
Presidente do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), agisse para tentar evitar
que  as  investigações  desenvolvidas  pela  Comissão  alcançassem  resultados  efetivos  que
fossem capazes de desvelar o esquema criminoso estabelecido na PETROBRAS.

Na  primeira  dessas  reuniões,  durante  o  início  do  segundo  semestre  de  2009,
EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA apresentou PAULO
ROBERTO COSTA a SEVERINO SERGIO ESTELITA GUERRA, quando este informou
que, como Senador, membro da comissão e Presidente do  Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB), agremiação partidária, na época, de oposição ao Governo Federal, teria
como  trabalhar  para  que  a  CPI  da  PETROBRAS não  progredisse  mas  que,  para  tanto,
precisaria de dinheiro.

Na segunda reunião,  após  PAULO ROBERTO COSTA transmitir  a  anuência  à
solicitação  de  vantagem  indevida, SEVERINO  SERGIO  ESTELITA  GUERRA e
EDUARDO  HENRIQUE  DA  FONTE  DE  ALBUQUERQUE  SILVA disseram  que
precisariam de R$ 10.000.000,00 para que a CPI não tivesse resultado efetivo. 

Na  terceira  reunião,  PAULO  ROBERTO  COSTA confirmou  a  EDUARDO
HENRIQUE  DA  FONTE  DE  ALBUQUERQUE  SILVA e  a  SEVERINO  SERGIO
ESTELITA GUERRA que  haveria  o  pagamento  pelas  empresas  QUEIROZ GALVÃO,

87 Depoimentos judiciais de Fernando Soares, Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef nos ANEXOS 583-585.
88 Conforme depoimento de PAULO ROBERTO COSTA – ANEXO 580.
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representada por ILDEFONSO COLARES, e GALVÃO ENGENHARIA, representada por
ERTON MEDEIROS FONSECA.

Antes  de  confirmar  a EDUARDO  HENRIQUE  DA  FONTE  DE
ALBUQUERQUE  SILVA e  a  SEVERINO  SERGIO  ESTELITA  GUERRA que  a
solicitação de vantagem indevida seria honrada, PAULO ROBERTO COSTA pediu a JOSÉ
JANENE, na época um dos líderes  do PP e um dos comandantes  do esquema criminoso
estabelecido  na  Diretoria  de  Abastecimento  da  PETROBRAS,  autorização  para  que  o
montante de R$ 10.000.000,00 fosse providenciado pela  QUEIROZ GALVÃO, saindo do
“caixa”  do PP – ou  seja,  dos  valores  “devidos” a  tal  agremiação partidária  em razão de
contratos firmados com a PETROBRAS na área de PAULO ROBERTO COSTA (Diretoria
de Abastecimento), no âmbito do já descrito esquema criminoso. JOSÉ JANENE, por sua vez,
concordou, “uma vez que seria muito pior para o PP se a CPI fosse adiante”.

Além dos encontros em hotéis declinados por  PAULO ROBERTO COSTA,  em
outra oportunidade, precisamente no dia 21.10.2009, EDUARDO HENRIQUE DA FONTE
DE  ALBUQUERQUE  SILVA e  SEVERINO  SERGIO  ESTELITA  GUERRA se
encontraram com  PAULO ROBERTO COSTA,  em reunião  que  contou  também com a
presença  de  ILDEFONSO  COLARES  FILHO, Presidente  da  empresa  QUEIROZ
GALVÃO, e ÉRTON MEDEIROS FONSECA, representando a GALVÃO ENGENHARIA,
numa sala de reuniões da empresa Polo Capital Ltda., situada no edifício Leblon Empresarial,
no Rio de Janeiro.

Na  reunião  também  estava FERNANDO  ANTÔNIO  FALCÃO  SOARES
(FERNANDO BAIANO), que cedeu a sala pertencente a seu amigo  MARCOS DUARTE
SANTOS, a pedido de PAULO ROBERTO COSTA.

No  dia  21.10.2009  PAULO  ROBERTO  COSTA  telefonou  a  FERNANDO
ANTÔNIO FALCÃO SOARES solicitando sala  para reunião.  FERNANDO ANTÔNIO
FALCÃO SOARES89, então, conseguiu que seu amigo  MARCOS DUARTE emprestasse-
lhe  a  sala  localizada  no  edifício  Leblon Empresarial,  passando na  residência  de  PAULO
ROBERTO COSTA para levá-lo ao local. 

No  caminho,  PAULO  ROBERTO COSTA contou  a FERNANDO  ANTÔNIO
FALCÃO SOARES que a reunião para a qual se dirigiam seria com o Deputado Federal
EDUARDO  HENRIQUE  DA  FONTE  DE  ALBUQUERQUE  SILVA e  o  Senador
SEVERINO  SERGIO  ESTELITA  GUERRA “para  acertar  os  últimos  detalhes  do
pagamento  indevido de  10 Milhões  de Reais  para  SÉRGIO GUERRA,  a  fim de que  se
chegasse a um acordo que resultasse na apresentação de um relatório não incriminador, um
desfecho favorável na CPI da Petrobras no ano de 2009”90. 

O encontro foi gravado91 em áudio e vídeo92. O arquivo de mídia foi espontaneamen-
te entregue ao MPF por MARCOS DUARTE, com a concordância de PAULO ROBERTO
COSTA e FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES. Inclusive, a autoridade policial re-
alizou perícia da gravação, atestando a inexistência de edição (ANEXOS 487-493).

Calha  destacar,  como  elemento  firmador  de  sua  ocorrência,  uma  fotografia  da
reunião (frame capturado do vídeo File20091221130015.avi), com as respectivas posições de
cada um dos participantes na sala:

89Depoimento de FERNANDO BAIANO – ANEXO 578.
90Conforme depoimento de FERNANDO BAIANO – ANEXO 578.
91A câmera de segurança estava ostensivamente instalada na sala de reuniões, como declaram FERNANDO
BAIANO e PAULO ROBERTO COSTA – ANEXO 578.
92Vídeo constante  do arquivo File20091221130015.avi,  remetido à 13ª  Vara Federal  nos autos nº  5024280-
88.20164047000.
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Na referida reunião, ILDEFONSO COLARES e ERTON MEDEIROS e os demais
envolvidos discutiram a necessidade de concluir as investigações da CPI da PETROBRAS de
2009 preferencialmente com um relatório “genérico”,  sem a responsabilização de  pessoas.
Como de praxe em situações dessa natureza, a conversa se deu, em muitas passagens, em
termos velados,  isto é, não se dizia diretamente palavras como “propina” nem “vantagem
indevida”.

Todavia,  a simples realização de uma reunião,  ocorrida em uma sala  empresarial
cedida por um terceiro, entre um parlamentar membro da CPI, outro parlamentar membro da
agremiação partidária responsável pela indicação e manutenção do diretor de abastecimento
da  PETROBRAS no  cargo,  o  próprio  diretor PAULO  ROBERTO  COSTA e  dois
representantes  de  empreiteiras  contratadas  pela  estatal,  potencialmente  investigados  pela
comissão, comprovam, por isso, os propósitos ilícitos daquela reunião.

Não bastasse isso, algumas falas da reunião esclarecem o assunto daquele encontro
(ANEXO 577):

(a partir de 11'38" do vídeo)

Paulo Roberto Costa: Diga lá.

Ildefonso Colares Filho: Dentro daquela conversa que tivemos, aí falei pro
Senador ?? São Paulo, e ele tem alguns questionamentos e expectativas suas
para que possa considerar também.

Paulo Roberto Costa: Senador, tem duas coisas importantes para o senhor
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nos ajudar, a primeira é no fechamento do relatório, com certeza é uma pro-
posta do relator em relação a um entrave no TCU que é uma confusão da 8666
... isso pra nós é um dos motivos de maior atrito com o TCU, então se a gente
resolver isso,  acho que é um caminho gigantesco que gente vai  ter com a
(oposição???) daqui pra frente. O outro assunto também importante, é que na
realidade a gente tem métodos e critérios diferentes do TCU, não temos sobre
preço.

Sérgio Guerra: A primeira coisa é o seguinte, essa chamada CPI tem origem
em vários movimentos, em várias origens, lá atrás eu conversei com algumas
pessoas de vocês e dei um rumo nessa história, pro meu lado, né, como era pra
ter todo o combate sem ir atrás das pessoas. Primeiro porque nós não somos
da polícia, segundo porque eu não gosto disso. Terceiro porque acho que não
construía em nada. Então a gente ia fazer uma discussão conceitual, objetiva,
muita gente que tava colaborando com a gente, começou a colaborar e contou
várias histórias, eu conversei sobre isso. Várias histórias que normalmente fi -
caram, não sei o que, daí pra frente. Então nós estamos num impasse lá. A in-
tenção continua a mesma, esse negócio de construir uma Lei pra presidir essa
questão das concorrências, não pode ficar nesse constrangimento atual.

Eduardo da Fonte: Nem uma coisa, nem outra.

Sérgio Guerra: Segundo, a CPI não sou eu, só, tem também o Álvaro, da
Triunfo não sei o que, e outras coisas que a gente ainda não fechou ainda on-
tem, do Ministério Publico, não sei o que, entendeu? São coisas que não estão
sendo vistas, investigadas, as quais ainda acrescentam adjetivos. Eu acho que
essa questão se controla naturalmente, até achei na questão dessa obra, um
ou outro episódio. O certo é que eu digo que me coloco sempre na posição de-
les porque (alegam?) muitas vezes falta de prova (…)

(17'05″) Paulo Roberto Costa: Só pra te posicionar como está a situação, os
grandes contratos, os cinco últimos grandes contratos.

Sérgio Guerra: Mas ai eu vou dizer que está atrasado (...) [risada]. Eu sou da
oposição, né?

Paulo Roberto Costa: Como é que está a situação..., os últimos contratos, na
verdade os quatro últimos contratos que a gente assinou, nós não assinamos
ainda os últimos contratos. Então, por exemplo, hoje a terraplenagem pratica-
mente acabou, já começou a montar tanques, já começou a montar a casa de
força, começou a montar a parte de edificações. Mas o coração da unidade que
é a destilação, não fechamos ainda a contratação, o que nós fizemos, nós co-
meçamos, fizemos a segunda, cancelamos aí, negociamos a... tem uma que é
as interligações, fizemos, estamos na terceira. Então o que é que eu tenho co-
locado pras empresas de um modo geral: olha, nós temos que ter preços com-
petitivos. Não vamos fazer qualquer preço. Então eu tenho esse pessoal aqui
[dirigindo aos interlocutores do outro lado da mesa] apertado pra cacete, esti-
cado a corda no pescoço deles, tirar o tutano, aí os caras chiam, chiam, mas
sabe que dá para apertar, vai apertando, trinta anos que eu lido com essa raça
aí, eu sei como eles trabalham. Agora, nós vamos fazer a refinaria, é irreversí-
vel a refinaria, tem que ser feita, senão nós vamos ser importadores de diesel
(...) Agora, esse negócio que eu expliquei pra imprensa em vários fóruns que
eu fui, o negócio do preço, é que a gente trabalha em portões de atuação de
projetos, então, quando se tem o primeiro preço, é claro, tenho a intenção de
fazer uma casa, já tenho o terreno e vou fazer a casa. Você pensa que vai gas-
tar X, depois da casa pronta vai custar 3X, a gente sabe que funciona assim,
não tem jeito. Então nas obras, quanto se tem intenção, até ter o detalhamento
do projeto a diferença é grande, mas tudo comprovado, se a sua posição é essa
mesma, quer comprovar?, tá tudo lá. 

Sérgio Guerra: Não, por exemplo, se é uma coisa que está dentro do nosso li-
mite, olha, vai dizer. Essa coisa vai custar cinco e ta custando vinte e cinco, aí
você diz que quer que custa vinte e cinco, eu digo que custa sessenta???... Até
esse início não vai render, nem podemos ir também. 

Paulo Roberto Costa: Mas não pode parar o empreendimento. O empreendi-
mento é muito importante, a nossa (???), guardando as proporções. 
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Sérgio  Guerra: Dizem que  a  refinaria  de  vocês  está  10% acima do  pre-
ço.25'10″

Sérgio Guerra: Nossa gente vai fazer uma discussão genérica, não vamos po-
lemizar as coisas. Eu disse ao Aloísio lá atrás, ele não segura também,(... ) não
vai ter isso, não vai, não segura. Alvaro?? eu tenho horror a CPI, nem a da
Dinda??? eu assinei, é uma coisa deplorável. Fazer papel de Polícia, parla-
mentar fazendo papel de Polícia.

Fernando Baiano: Se conseguir dar uma equacionada nessa questão do TCU
é fundamental porque essa (???) 8666...

Sérgio Guerra: No final, se tiver coisa que ficou constatada, entendeu, pra
melhorar...35'05″

Paulo Roberto Costa: Como é que ta lá, a Galvão tá na obra?? O pacote dos
tanques lá, vocês que vão tocar?

Erton Medeiros da Fonseca: Não, (???) a Galvão tá só na Ilha Comprida.

Paulo Roberto Costa: Ah, Ilha Comprida vai ficar com vocês?

Erton Medeiros da Fonseca: Isso, nós dividimos, como tinha três lá dá pra
dividir, cada um vai ficar a frente de um.

(???): Mas foi solidário?

Erton Medeiros da Fonseca: Não, separado. ..

Tanto  PAULO  ROBERTO  COSTA quanto  FERNANDO  BAIANO (ANEXO
578), identificaram o momento exato em que o oferecimento de vantagem indevida foi tratado
pelos interlocutores, com termos obtusos, como era usual nessas negociações: aos 30'50" do
vídeo, quando ILDEFONSO COLARES diz “dando suporte aí ao Senador” e SEVERINO
SERGIO ESTELITA GUERRA responde “conversa aí entre vocês” (denotando que caberia
às empresas se acertarem sobre a divisão e a forma de pagamento). Confira-se:

 

30'50″

Ildefonso Colares Filho: Dando suporte aí ao Senador, tá tranquilo.

Sérgio Guerra: Conversa aí entre vocês.

A reunião do dia 21.10.2009 foi de grande importância para a prática criminosa. Para
EDUARDO  HENRIQUE  DA FONTE  DE  ALBUQUERQUE  SILVA e  SEVERINO
SERGIO ESTELITA GUERRA,  serviu  para  confirmar  a  disposição  dos  envolvidos  em
honrar  o  pedido  de  pagamento  de  vantagem indevida  –  e  a  presença  de ILDEFONSO
COLARES  FILHO,  representando  a QUEIROZ  GALVÃO,  e  ÉRTON  MEDEIROS
FONSECA, representando a GALVÃO ENGENHARIA, era a demonstração visual de que
suas  empresas  concordaram  com  o  pagamento.  Por  sua  vez,  para  PAULO  ROBERTO
COSTA e para os representantes das empreiteiras, a reunião se prestou a que ouvissem, do
próprio SEVERINO SERGIO ESTELITA GUERRA, que ele concordava em agir para que
a CPI de 2009 não os responsabilizasse pessoalmente. 

Assim,  o  oferecimento  da  vantagem  indevida  por  ILDEFONSO  COLARES  e
ÉRTON  MEDEIROS  FONSECA a EDUARDO  HENRIQUE  DA  FONTE  DE
ALBUQUERQUE SILVA e  SEVERINO  SERGIO  ESTELITA GUERRA foi  feita  na
reunião  do  dia  21.10.2009,  embora  já  vinha  sendo  negociada  por  PAULO  ROBERTO
COSTA nos encontros reservados, em hotéis, e teve como propósito determinar o Senador a
omitir atos de ofício, de modo a que fossem frustradas as apurações na Comissão Parlamentar
de Inquérito do Senado Federal (ANEXO 301).

O oferecimento e  promessa de propina tinha também como intento a  atuação de
SEVERINO  SERGIO  ESTELITA GUERRA,  então  presidente  do Partido  da  Social
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Democracia Brasileira (PSDB), partido, na época, de oposição ao Governo Federal, sobre os
demais membros de sua legenda política que integravam a CPI, de forma a que permitissem,
de  igual  modo,  que  os  trabalhos  da  Comissão  não tivessem resultado efetivo,  no  que  se
relaciona a irregularidades da Diretoria de Abastecimento da  PETROBRAS e das obras da
Refinaria Abreu e Lima. 

Vale lembrar que a CPI da PETROBRAS de 2009 teve por objeto “apurar, no prazo
de  cento  e  oitenta  dias,  irregularidades  envolvendo  a  empresa  Petróleo  Brasileiro  S/A
(PETROBRAS) e a Agência Nacional de Petróleo,  Gás Natural e Bicombustíveis  (ANP)”,
relacionadas, entre outros fatos, a “indícios de superfaturamento na construção da refinaria
Abreu e Lima, em Pernambuco, apontados por relatório do Tribunal de Contas da União”93.
As obras de construção da Refinaria do Nordeste Abreu e Lima, no Complexo Industrial e
Portuário de Suape, no município de Ipojuca/PE, foram orçadas, no Plano Plurianual de 2008-
2011, com o valor de R$ 10,14 bilhões94.

O senador SEVERINO SERGIO ESTELITA GUERRA, no que era possível fazer
na qualidade de membro da CPI, não praticou qaulquer ato que efetivamente comprometesse
ou pudesse atingir os interesses dos demais envolvidos95. Omitiu-se, portanto, na prática de
atos de ofício, exatamente como combinado com o denunciado ILDEFONSO COLARES e
ERTON MEDEIROS. Também, conforme combinado, agiu de modo a determinar outros
parlamentares a seguirem a sua conclusão;

Como  resultado  da  CPI  de  2009,  ninguém  foi  indiciado  nem  foi  promovido
encaminhamento para aprofundamento de investigações sobre as obras da Refinaria Abreu e
Lima.  Foram feitas  apenas  “sugestões” para sanar  “divergências  metodológicas” quanto à
“estimativa  de  custos”,  sem  qualquer  repercussão  criminal96.  Nenhum  executivo  da
QUEIROZ  GALVÃO nem  da  GALVÃO  ENGENHARIA  foi  ouvido.  As  empresas
QUEIROZ  GALVÃO  e  GALVÃO  ENGENHARIA não  foram  nem  sequer  citadas  no
relatório final da CPI de 2009.

Em conclusão, a supracitada CPI não chegou a resultados efetivos, a despeito do
grande esquema criminoso que existia na época na PETROBRAS, tanto que este se manteve
ao longo dos anos posteriores, até ser comprovado pela “Operação Lava Jato”.

A  identificação  dos  pagamentos  indevidos  foi  possível  com  os  relatos  pelo
colaborador DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO (termo de depoimento no  ANEXO
571), da GALVÃO ENGENHARIA, que afirmou que as empresas  QUEIROZ GALVÃO,
GALVÃO  ENGENHARIA e  IESA dividiram  a  responsabilidade  pelo  pagamento  de  R$
10.000.000,00 de acordo com a participação no CONSÓRCIO QGGI envolvendo a realização
da UHDT do COMPERJ (45,5%, 30% e 24,5%, respectivamente).

93O  objeto  completo  e  outros  dados  da  CPI  da  PETROBRAS  de  2009  estão  disponíveis  em:
<http://www.senado.gov.br/atividade/comissoes/comissao.asp?origem=SF&com=1461>; acesso em 09.05.2016.
94Fl. 160 do Relatório Final da CPI da PETROBRAS de 2009 (Anexo 4).
95SÉRGIO GUERRA, no contexto da CPI,  apresentou apenas quatro requerimentos (de números 159 a  162),  tratando,
respectivamente,  de:  listagem  geral  de  contratos  de  serviços  e  fornecimento  de  materiais;  justificativa  para  dispensa,
inaplicabilidade e inexigibilidade de contratos de serviços técnicos e de fornecimento de materiais; prestação de contas, pelo
Ministério da Cultura,  de incentivos da Petrobras a ONG AANOR; e detalhamento de preços de projeto de estação de
tratamento de água da Refinaria do Paraná – REPAR (mídia anexa). Vale salientar que nenhum desses requerimentos chegou
a sequer ser apreciado.  
96Relatório final da CPI da PETROBRAS de 2009, fls. 190/191 (ANEXO 301). 
“3.4 RECOMENDAÇÕES/ENCAMINHAMENTOS.  Faz-se oportuno encaminhar que a Petrobras e o Tribunal
de Contas da União cooperem entre si na área de estimativa de custos, para que as divergências metodológicas e
conceituais sejam dirimidas no campo técnico. Sugerimos que haja a formação de um Grupo de Trabalho (GT)
para a construção de uma nova metodologia de cálculo, para a estimativa dos custos de obras diferenciadas, não
atendidas  pelas  metodologias  utilizadas  pelo  Governo  Federal,  SICRO e  SINAPI.  Ademais  encaminhamos
Projeto de Lei, como proposta, para substituir o Decreto nº 2.745/1998, normativo utilizado pela Petrobras e suas
subsidiárias para realização de suas Licitações.”
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Desse  modo,  a  GALVÃO  ENGENHARIA pagou  R$  3  milhões  de  propina  a
EDUARDO  HENRIQUE  DA FONTE  DE  ALBUQUERQUE  SILVA e  SEVERINO
SERGIO ESTELITA GUERRA,  o  que  ocorreu  por  meio  a)  da  entrega  de dinheiro  em
espécie; b) de doações eleitorais; e c) da simulação da prestação de serviços.

SEVERINO SERGIO ESTELITA GUERRA passou o  contato  de  EDUARDO
BADRA JUNIOR a DARIO, agente que indicaria como os valores ilícitos seriam pagos, o
que é corroborado pelas e-mail entregues pelo colaborador.

EDUARDO BADRA JUNIOR  recebeu valores em espécie na sede da GALVÃO
ENGENHARIA e solicitou doações eleitorais, que ocorreram em 15/09/2010 no valor de R$
250.000,00 e em 14/09/2012 R$ 200.000,00 em favor do diretório nacional do Partido da
Social Democracia Brasileira (PSDB) e em 02/05/2013 em favor do diretório estadual de
Pernambuco do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Já  os  valores  destinados  ao  Deputado  Federal  EDUARDO  HENRIQUE  DA
FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA  ocorreram através  da  simulação  da  prestação  de
serviços  advocatícios  pelo  escritório  M  MEIRA  ADVOGADOS  ASSOCIADOS  E
CONSULTORIA, sendo identificado o pagamento de R$ 630.282,50 em favor do escritório.

Vale  ressaltar  que  o  escritório  M  MEIRA  ADVOGADOS  ASSOCIADOS  E
CONSULTORIA está envolvido em recente investigação em trâmite no Supremo Tribunal
Federal envolvendo EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA,
o que realmente indica a utilização do escritório de advocacia pelo parlamentar para receber
propina.97

Ademais,  o  relato  do  colaborador  é  fortemente  corroborado  pelos  e-mails,
comprovantes  de  pagamento  e  registros  de  reunião  entregues  pelo  colaborador  (ANEXO
572).

DARIO DE QUEIROZ GALVÃO FILHO não soube dizer como foi paga a parte
devida pelas outras empreiteiras.

Não  obstante  isso,  o próprio  ILDELFONSO  COLARES  FILHO confirmou  a
PAULO ROBERTO COSTA ter sido paga a vantagem indevida,  “sem dizer a origem dos
recursos ou como foi feito o pagamento”. A certeza de PAULO ROBERTO COSTA quanto
à realização do pagamento decorreu do fato de que “a CPI não foi para a frente e não houve
nenhuma cobrança posterior nem do Deputado Eduardo da Fonte nem do Senador Sérgio
Guerra”.

Já ALBERTO YOUSSEF (ANEXO 576), a seu turno, explicou como o pagamento
dos  R$  10  milhões  foi  abatido  da  contabilidade  de  propina  do  “caixa”  em  que  o  PP
contabilizava  os  pagamentos  feitos  pela  empresa  QUEIROZ  GALVÃO,  citando
expressamente o conhecimento de OTHON ZANOIDE MORAES. 

H) NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DOS DANOS:  RESTITUIÇÃO DOS
LUCROS  CONTRATUAIS  ILICITAMENTE  AUFERIDOS  PELA  QUEIROZ
GALVÃO S/A

Tendo em vista a dificuldade de levantamento detalhado de todos os Demonstrativos
de Formação de Preços - DFP dos  onze contratos objetos desta ação, apresentamos, neste
momento,  quatro contratos  cujos  percentuais  de  lucro  ilícito  auferidos  pela  QUEIROZ

97 http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/04/lava-jato-registra-em-videos-tentativa-de-compra-de-
silencio-de-testemunha.html
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GALVÃO  são  representativos  dos  danos  sofridos  pela  PETROBRAS,  sem  prejuízo  de
posterior complementação de valores obtidos a partir do acesso aos demais documentos.

Antes de individualizar e enquadrar as condutas dos responsáveis pelos malfeitos
praticados no tópico seguinte, informamos os valores auferidos ilicitamente pela QUEIROZ
GALVÃO a título de lucro ilícito em decorrência da execução dos contratos firmados com a
PETROBRAS.

No contrato firmado por QUEIROZ GALVÃO e ODEBRECHT para prestação de
serviços  de  terraplanagem, drenagem e anel  viário  do COMPERJ (0800.0040907.08.2),  o
valor do lucro sobre o montante total contratual foi de 10%.

No  contrato  firmado  pelo  CONSÓRCIO  ODEBRECHT,  QUEIROZ GALVÃO,
CAMARGO CORREA E GALVÃO para prestação de serviços de elaboração do projeto e
execução  da  terraplanagem  e  de  serviços  complementares  de  drenagens  da  RNEST
(0800.0033808.07.2), o valor do lucro sobre o montante total contratual foi igualmente de
10%.

Já no contrato firmado pelo CONSÓRIO QGGI (QUEIROZ GALVÃO E IESA)
para implantação de tubovias para a RNEST (0800.0057000.10.2), o valor do lucro sobre o
montante total contratual foi de 8%.

Por sua vez, no contrato firmado por QUEIROZ GALVÃO, GALVÃO e IESA para
construção de Estações de Tratamento do COMPERJ (0800.0060702.10.2), o valor do lucro
sobre o montante total contratual foi de 10%.

A  sistematização  das  parcelas  de  lucros  mencionadas  está  presente  na  tabela
demonstrativa a seguir:

TABELA DE CONTRATOS COM A PETROBRAS

CONTRATO ICJ
INSTRU-
MENTO

DATA VALOR
LUCRO APONTADO

NO DFP

Terraplanagem da
COMPERJ

0800.0040907.08.
2

Inicial 28/03/2008
R$

819.800.000,00
10%

Aditivo 3 09/03/2009
R$

11.422.927,68

R$
117.984.531,93

Aditivo 5 10/09/2009
R$

116.039.671,54

Aditivo 7 27/11/2009
R$

141.388.355,43

Aditivo 10 11/02/2010
R$

70.047.093,64

Aditivo 15 08/09/2010
R$

21.147.271,01

Terraplanagem da
RNEST

0800.0033808.07.
2

Inicial 31/07/2007
R$

429.207.776,71
10%

Aditivo 10 13/08/2009
R$

19.395.608,32
R$ 53.417.186,23

Aditivo 14 05/03/2010
R$

78.836.278,05
Aditivo 17 01/04/2011 R$ 6.732.199,22

Interligações da Re-
finaria Abreu e
Lima (RNEST)

 Inicial 10/03/2010
R$

2.694.950.143,9
3

8%

0800.0057000.10-
2

Aditivo 3 18/10/2011
R$

29.827.859,75
R$

217.982.240,29
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UHDT COMPERJ
0800.0060702.10.

2
Inicial 01/09/2010

R$
977.814.500,00

10%

R$ 97.781.450,00

TOTAL RESSAR-
CIMENTO MÍNI-
MO 4 CONTRA-

TOS

R$ 487.165.408,45

Saliente-se que os autores permanecem envidando todos os esforços para trazer aos
autos a integralidade dos DFP; no entanto, diante da notícia de possível recebimento por parte
da  QUEIROZ  GALVÃO  de  valores  vultosos,  é  necessário  o  requerimento  de  tutela  de
urgência a fim de assegurar posterior ressarcimento ao erário. 

Fato é  que os  documentos  ora disponíveis já evidenciam a magnitude dos danos
sofridos  em decorrência  da  obtenção  ilícita  destes  quatro  contratos,  remontando  ao  valor
mínimo de R$ 487.167.408,45 (quatrocentos e oitenta e sete milhões, cento e sessenta e sete,
quatrocentos e oito reais e centavos). 

I) INDIVIDUALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS

Os demandados tinham as seguintes funções:

i.1) PAULO ROBERTO COSTA

PAULO  ROBERTO  COSTA assumiu  a  diretoria  de  abastecimento  da
PETROBRAS com o compromisso de alimentar o esquema ilícito que objetivou financiar
partidos  políticos  e  enriquecer  agentes  políticos,  contando  inicialmente  com  o  apoio  do
Partido Progressista (PP) e posteriormente também com o apoio do Partido do Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB).

Na  execução  do  esquema  de  desvios  em  prejuízo  da  PETROBRAS,  PAULO
ROBERTO COSTA aceitou e recebeu promessas de pagamento de vantagens indevidas pelas
empresas contratadas pela PETROBRAS, tendo sido fundamental para a consecução dos atos
ímprobos sua qualidade de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS S/A no período de
2004 a abril de 2012, pois nessa condição ele zelou pelos interesses das empresas cartelizadas
em procedimentos licitatórios e contratos no âmbito desta Estatal.

Na condição de diretor de abastecimento, PAULO ROBERTO COSTA adotou as
providências  necessárias,  por  si  próprio  ou  influenciando  os  subordinados  dele,  para
promover:  i) a aceleração dos procedimentos licitatórios e de contratação de grandes obras,
sobretudo refinarias, dispensando etapas necessárias à correta avaliação da obra, inclusive o
projeto básico; ii) a aprovação de comissões de licitações com funcionários inexperientes; iii)
o compartilhamento de informações  sigilosas  ou restritas  com as empresas  integrantes  do
Cartel; iv) a inclusão ou exclusão de empresas cartelizadas dos certames, direcionando-os em
favor  da(s)  empreiteira(s)  ou  consórcio  de  empreiteiras  selecionado pelo  “CLUBE”;  v) a
inobservância  de  normas  internas  de  controle  e  avaliação  das  obras  executadas  pelas
empreiteiras cartelizadas; vi) a sonegação de determinados assuntos da avaliação que deveria
ser feita por parte do Departamento Jurídico ou Conselho Executivo; vii) contratações diretas
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de forma injustificada;  viii) a  facilitação da aprovação de aditivos em favor das empresas,
muitas vezes desnecessariamente ou mediante preços excessivos.

Diante disso, em prejuízo à  PETROBRAS, permitiu que a QUEIROZ GALVÃO
lograsse vencedora dos certames envolvendo as tubovias da Refinaria de Abreu e Lima e as
Unidades  de  Hidrotratamento  de  Destilados  Médios  e  de  Querosene  e  suas  Subestações
Elétricas  (U-2500,  U-2600,  SE-2500 e  SE-2600) do  COMPERJ,  que  foram fraudados,  e,
diante disso, permitiu prejuízo à PETROBRAS no valor de, ao menos,  R$ 487.167.408,45
(quatrocentos e oitenta e sete milhões, cento e sessenta e sete, quatrocentos e oito reais e
centavos), no qual está incluído o dano ao erário decorrente do lucro ilicitamente auferido nos
contratos da PETROBRAS.

A propósito,  esclareceu o réu,  em depoimento prestado nos  autos  da Ação Penal
5026212-82.2014.404.7000, que nos contratos vinculados à Diretoria de Abastecimento da
Petrobras  era  praxe  o  pagamento  de  vantagens  indevidas  pelas  empreiteiras98.  Assim,
consoante  descrito  acima,  PAULO ROBERTO COSTA  recebeu para  si  e  para  terceiros
vantagens  indevidas  correspondentes  a  1%  de  14  contratos  de  interesse  da  Diretoria  de
Abastecimento  firmados  pela  PETROBRAS com  a  CONSTRUTORA  QUEIROZ
GALVÃO,  diretamente  ou  mediante  consórcios,  que alcançou o  valor  de  ao  menos  R$
108.153.206,05 (cento e oito milhões, cento e cinquenta e três mil, duzentos e seis reais e
cinco centavos).

PAULO ROBERTO COSTA  recebeu  para  sim  em 03/01/2011,  R$  250.000,00
através  da  celebração  de  contrato  entre  CONSTRUTORA QUEIROZ  GALVÃO e  a
EMPREITEIRA RIGIDEZ, esta integrante do esquema de lavagem de dinheiro organizado
por  ALBERTO YOUSSEF,  e,  entre  abril  e  setembro de  2013,  R$ 600.000,00 através  da
celebração  de  contrato  de  consultoria  simulado  celebrado  entre  CONSTRUTORA
QUEIROZ GALVÃO e  a  COSTA GLOBAL CONSULTORIA,  esta  aberta  por  PAULO
ROBERTO COSTA e aberta exclusivamente para receber propina atrasada após ter saído da
PETROBRAS.

Além disso,  PAULO ROBERTO COSTA foi responsável por beneficiar o Partido
Progressista  (PP)  e  os  seus  integrantes  com  valores  originados  de  propina  paga  pela
QUEIROZ GALVÃO decorrente dos 14 contratos referidos.

De forma dissimulada, a propina foi paga por meio de doações oficiais realizadas
pela  QUEIROZ GALVÃO e  VITAL ENGENHARIA no  ano  de  2010  no valor  de  R$
2.740.000,00  para  o  diretório  nacional  do  Partido  Progressista  (PP)  e  diretamente  aos

98Cite-se,  nesse  sentido,  o  seguinte  trecho  do  interrogatório  judicial  de  PAULO  ROBERTO  COSTA no
processo criminal  5026212-82.2014.404.7000 (Eventos 1025 e 1101) –  ANEXO 1101: “[…]  Juiz Federal:  -
Mas e quem, como chegou, como foi definido esse 3%, esse repasse, foi algo que precedeu a sua ida para lá ou
surgiu no decorrer? Interrogado: -Possivelmente já acontecia antes de eu ir pra lá. Possivelmente já acontecia
antes, porque essas empresas já trabalham para Petrobras há muito tempo. E como eu mencionei anteriormente,
as  indicações  de  diretoria  da  Petrobras,  desde  que  me  conheço  como Petrobras,  sempre  foram indicações
políticas. Na minha área, os dois primeiros anos, 2004 e 2005, praticamente a gente não teve obra. Obras muito
pe..., de pouco valor porque a gente não tinha orçamento, não tinha projeto. Quando começou a ter os projetos
pra obras de realmente maior porte, principalmente, inicialmente, na área de qualidade de derivados, qualidade
da gasolina, qualidade do diesel, foi feito em praticamente todas as refinarias grandes obras para esse, com esse
intuito, me foi colocado lá pelas, pelas empresas, e também pelo partido, que dessa média de 3%, o que fosse de
Diretoria de Abastecimento, 1% seria repassado para o PP. E os 2% restantes ficariam para o PT dentro da
diretoria que prestava esse tipo de serviço que era a Diretoria de Serviço. […] Juiz Federal: - Mas isso em cima
de todo o contrato que… Interrogado: -Não. Juiz Federal: - Celebrado pela Petrobras? Interrogado: -Não. Em
cima  desses  contratos  dessas  empresas  do  cartel.  Juiz  Federal:  -  Do  cartel.  [...]”  No  mesmo  sentido,  o
interrogatório de YOUSSEF: “[…] Interrogado: -Sim senhor, Vossa Excelência. Mas toda empresa que... desse
porte maior, ela já sabia que qualquer obra que ela fosse fazer, na área de Abastecimento da Petrobrás, ela tinha
que pagar o pedágio de 1%. [...]” 
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Deputados  Federais  NELSON  MEURER,  R$  500.000,00,  LUIZ  FERNANDO  RAMOS
FARIA, R$ 100.000,00, JOSÉ OTÁVIO GERMANO, R$ 200.000,00, ROBERTO PEREIRA
DE BRITTO, R$ 100.000,00.

Ainda  foi  o  responsável  por  beneficiar  o  então  Deputado  Federal JOÃO
PIZZOLATTI,  uma  vez  que  a  propina  devida  pela  QUEIROZ  GALVÃO também  foi
utilizada para pagar despesa do então parlamentar, no valor de R$ 525.560,00 ao escritório
LACOMBE E NEVES DA SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS, responsável pela defesa
de JOÃO PIZZOLATTI em processo nos tribunais superiores.

Do mesmo modo,  PAULO ROBERTO COSTA foi  responsável por beneficiar o
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e o Senador  VALDIR RAUPP
DE  MATOS com  valores  originados  de  propina  paga  pela  QUEIROZ  GALVÃO,
consistente em R$ 500.000,00, paga de forma dissimulada, sob a rubrica de doação oficial ao
Diretório Estadual do PMDB de Rondônia no ano de 2010.

Além  disso,  PAULO  ROBERTO  COSTA viabilizou  que  o  Partido  Socialista
Brasileiro  (PSB) e  seus  integrantes  que estavam no comando do Governo do Estado de
Pernambuco, local onde está a Refinaria Abreu e Lima – RNEST, fossem beneficiados com ao
menos  R$  20.000.000,00  pagos  pelas  empreiteiras  QUEIROZ  GALVÃO,  CAMARGO
CORRÊA e OAS decorrentes da construção de tal refinaria, no decorrer dos anos de 2009 e
2010.

Ainda, PAULO ROBERTO COSTA impediu que o esquema de desvios cessasse e se
tornasse  público  pelas  apurações  realizadas  na  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  da
Petrobras instalada no ano de 2009, o que importou no pagamento de propina de ao menos R$
10.000.000,00 ao Deputado Federal  EDUARDO DA FONTE e ao Senador da República
SÉRGIO  GUERRA,  pagos  pelas  construtoras  QUEIROZ  GALVÃO,  GALVÃO
ENGENHARIA e IESA, cujos valores foram descontados do montante devido de propina à
diretoria de abastecimento.

O elemento doloso das condutas ímprobas se clarifica, portanto, com a confissão de
PAULO ROBERTO COSTA  no sentido  de que consciente  e  voluntariamente  recebia  as
vantagens indevidas por parte das empreiteiras que contratavam com a Petrobras. 

Em suma, o requerido PAULO ROBERTO COSTA praticou atos de improbidade
administrativa que consubstanciam 

a)  dano  ao  patrimônio  da  PETROBRAS  (artigo  10,  V,  VIII  e  XII,  da  Lei
8.429/92),  visto que  : permitiu  que fosse fraudado o caráter  competitivo da licitação para
execução das  tubovias  da  Refinaria  de  Abreu e  Lima,  vencida  pelo  Consórcio  Ipojuca  e
QGGI, e da licitação para execução das Unidades de Hidrotratamento de Destilados Médios e
de Querosene e suas Subestações Elétricas (U-2500, U-2600, SE-2500 e SE-2600), vencida
pelo Consórcio  QGGI,  propiciando  o  superfaturamento  no  valor  de  R$  781.715.443,46
(setecentos e oitenta e um milhões, setecentos e quinze mil e quatrocentos e quarenta e
três reais, e quarenta e seis centavos), em benefício da QUEIROZ GALVÃO.

b)     enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei 8.429/92) porque:

b.1) recebeu vantagem indevida, para si e para terceiros99, decorrente do exercício de
Diretor de Abastecimento da Petrobras, no valor de, ao menos,  R$ 108.153.206,05 (cento e
oito milhões, cento e cinquenta e três mil, duzentos e seis reais e cinco centavos)100;

99A locução do artigo 9º, inciso I da Lei 8.429/92 aponta que o enriquecimento ilícito ocorre quando a agente
recebe a vantagem indevida, PARA SI OU PARA OUTREM.
100(Lei 8.429/92) “Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir
qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou
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b.2) recebeu tais vantagens da QUEIROZ GALVÃO e suas consorciadas, empresas
que tinham interesse com ampla potencialidade de ser amparado por ações ou omissões suas
(art. 9º, I, da Lei 8.429/92)101;

b.3) recebeu tais vantagens para omitir-se nos deveres que decorriam de seu ofício,
sobretudo  o  dever  de  imediatamente  informar  irregularidades  e  adotar  as  providências
cabíveis em seu âmbito de atuação (art. 9º, X, da Lei 8.429/92)102. Por óbvio, as condutas do
requerido em auferir vantagens indevidas também caracterizam, por consequência,  atos de
improbidade administrativa que acarretaram danos ao erário no valor de, no mínimo,
R$ 108.153.206,05 (cento e oito milhões, cento e cinquenta e três mil, duzentos e seis reais e
cinco centavos)  (artigo 10, V, VIII e XII, da Lei 8.429/92).

c) ofensa aos princípios administrativos (art. 11, Lei 8.429/92), notadamente os
princípios  da  legalidade  e  da  moralidade,  e  os  deveres  de  honestidade,  imparcialidade,
legalidade e lealdade às instituições. 

Destaque-se,  nesse  sentido,  que  PAULO  ROBERTO  COSTA violou  inúmeros
princípios éticos do Sistema Petrobras constantes do Código de Ética da empresa, a que todos
os  funcionários  da  Petrobras  estão  sujeitos,  quais  sejam,  o  dever  de  honestidade,  de
integridade, de lealdade, de legalidade, de impessoalidade, de transparência, bem como se
desviou da missão, da visão e dos valores instituídos explicitamente na estratégia corporativa
da empresa (itens III, IV, V, VII do Código de Ética). Violou ainda o item 8.8 do referido
Código de Ética referido, ao infringir o dever de “recusar quaisquer práticas de corrupção e
propina”103.

Por  fim,  objetiva-se,  nesta  demanda,  o  provimento  declaratório  da  sujeição  das
condutas dolosas imputadas ao réu PAULO ROBERTO COSTA às hipóteses normativas dos
artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, sem a aplicação das sanções do artigo 12 da referida
Lei.

Os atos praticados pelo réu PAULO ROBERTO COSTA, descritos nesta ação, dão
origem à  constituição  de  uma  relação  jurídica entre  o  Estado  e  o  autor  do  ato  ilícito,
consistente  no  direito  de  aplicação  das  sanções  previstas  na  Lei  8.429/92,  tanto  ao  réu
PAULO ROBERTO COSTA quanto aos terceiros que concorreram para a prática dos atos e
deles se beneficiaram.

Portanto, esta ação objetiva, quanto a PAULO ROBERTO COSTA, a declaração da
existência da relação jurídica decorrente da sujeição das condutas de obter vantagens
indevidas em razão do cargo de Diretor de Abastecimento da Petrobras, de lesar o patrimônio
da companhia  e  de  violar  os  princípios  administrativos  às  hipóteses  normativas  da Lei
8.429/92.

Consoante expressamente autoriza o Código de Processo Civil, em seu art. 4º, I,  o
interesse do autor pode limitar-se à declaração da existência ou da inexistência de relação
jurídica, sendo ainda admissível a ação declaratória, nos termos do parágrafo único, ainda que
tenha ocorrido a violação do direito.

atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: […]  VII -  adquirir, para si ou para
outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja
desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público; [...]”
101(Lei  8.429/92) “Art. 9° […]:     I  -  receber,  para si ou para outrem,  dinheiro, bem móvel ou imóvel,  ou
qualquer  outra  vantagem econômica,  direta  ou  indireta,  a  título  de  comissão,  percentagem,  gratificação  ou
presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão
decorrente das atribuições do agente público;  [...]”
102(Lei 8.429/92) “Art. 9° […]: X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente,
para omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado; [...]”  
103 ANEXO 581 – Código de Ética do Sistema PETROBRAS.
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Como  se  sabe,  o  pedido  na  ação  de  improbidade  “comporta  duas  formulações:
primeiramente,  o  pedido  de  que  o  juiz  reconheça  a  conduta  de  improbidade  (pedido
originário, de natureza declaratória); depois, o pedido de que, sendo procedente a ação, sejam
aplicadas ao réu as respectivas sanções (pedido subsequente, de natureza condenatória)”.104

Assim, o pedido desta ação, em relação a PAULO ROBERTO COSTA, limita-se ao
provimento declaratório acima mencionado, sem que seja formulado pedido de condenação
nas sanções do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa.

Necessário esclarecer que a ausência de pedido condenatório decorre da celebração
de acordo de colaboração premiada com PAULO ROBERTO COSTA. 

Com efeito, em 27 de agosto de 2014, foi celebrado acordo de colaboração premiada,
no âmbito criminal, entre o Ministério Público Federal e o réu PAULO ROBERTO COSTA,
já homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 29 de setembro de 2014105.

No âmbito do referido acordo de colaboração premiada o réu PAULO ROBERTO
COSTA renunciou, por serem produtos de atividade criminosa,  a quaisquer direitos sobre
valores mantidos em contas bancárias e investimentos no exterior, em qualquer país, inclusive
mantidos no Royal Bank of Canada em Cayman (aproximadamente USD 2,8 milhões sob
os nomes dos familiares Marcio e Humberto) e os aproximadamente USD 23 (vinte e três)
milhões mantidos na Suíça (em contas em nome de seus familiares Marici, Paulo Roberto e
Arianna), controladas direta ou indiretamente por ele, ainda que mediante empresas offshores
e familiares.106

Além disso, a título de indenização/multa compensatória cível, o réu, no âmbito do
referido acordo, comprometeu-se107:

a) a arcar com o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

b)  a  entregar,  a  título  de  compensação  cível  de  danos,  os  seguintes  bens  que
reconheceu serem produto ou proveito de atividade criminosa, ou seu equivalente em termos
de valor: lancha COSTA AZUL, em nome da empresa SUNSET (R$ 1.100.000,00); terreno
adquiridos pela  SUNSET, em Mangaratiba/RJ,  matrícula 20721 (R$3.202.000,00);  valores
apreendidos  em  sua  residência  quando  da  busca  e  apreensão  (R$  762.250,00,  USD
181.495,00 e EUR 10.850,00); bem como veículo EVOQUE recebido de Alberto Youssef (R$
300.000,00). 

Ademais, somente em virtude do acordo de colaboração, o réu PAULO ROBERTO
COSTA contribuiu para a  expansão das investigações, que se debruçavam sobre condutas
corruptas praticadas por um agente público e uma empresa,  para abarcar a apuração de
condutas  corruptas  de  diversos  agentes  públicos  e  diversas  empresas,  assim como a
colheita  de  provas  documentais  e  testemunhais  do  esquema criminoso.  Tal  condição
revelou ao MPF a ocorrência de danos ao erário em valores bem superiores ao inicialmente
mensurado,  e  também  possibilitará  o  ressarcimento  de  danos  em  valores  notadamente
superiores àqueles que seriam obtidos caso não fosse firmado o termo de colaboração. 

Diante de tal cenário, o MPF entendeu, no caso concreto, que  tal acordo também
abarcava as repercussões no campo da improbidade administrativa, motivo pelo qual foi
também submetido e homologado pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, em

104CARVALHO FILHO, Jose dos Santos. “Direito Administrativo - Manual de Direito Administrativo -  - 24 ed
- 2011.epub.” Livraria e Editora Lumen Juris Ltda. “
105ANEXO 38 - Acordo de Colaboração Premiada celebrado por Paulo Roberto Costa, Ação Penal 5026212-
82.2014.404.7000, Evento 948.
106Termo de Colaboração Premiada, Cláusula 6ª, ANEXO 38.
107Termo de Colaboração Premiada, Cláusula 8ª, ANEXO 38.
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seus efeitos cíveis108.

A  propósito,  Andrey  Borges  de  Mendonça  trata  da  extensão  dos  efeitos  da
colaboração premiada para o âmbito da improbidade administrativa,  apesar da redação do
artigo 17, §1º da Lei 8.429/92 109:

Aqui, como lembra Vladimir Aras, podemos invocar o brocardo ubi eadem ratio ibi
eadem ius.  Não há sentido em fornecer benefícios para alguém colaborar no
âmbito  criminal  e  esse  mesmo agente  ser punido pela  Lei  de  Improbidade,
exatamente  em razão dos  mesmos  fatos.  A incoerência  na atuação estatal  –
reconhecendo benefícios em uma seara e negando em outra - demonstra até
mesmo  deslealdade  do  Poder  Público  com  aquele  que  contribuiu  para  a
persecução  dos  agentes  ímprobos,  abrindo  mão  de  seu  direito  a  não  se
autoincriminar. Esta incoerência é reforçada quando a Ação de Improbidade se
baseia justamente nos elementos desvelados pelo colaborador. 
Ademais, estamos tratando de um benefício para o réu, de sorte que não há vedação
ao uso de analogia em seu favor. Por fim, a interpretação teleológica nos conduz
nesse  mesmo  sentido.  É  induvidoso  que  a  vedação  da  lei  de  improbidade  visa
impedir que o interesse público seja lesionado. Porém, em casos de colaboração,
sobretudo  quando  auxilia  na  recomposição  no  patrimônio  público  lesionado,  o
interesse público está sendo mais bem protegido, pois a Administração atingida é a
mesma, as partes são as mesmas e o acordo acelera a reparação do dano causado ao
erário e recuperação de ativos. Tanto isso é verdade que a Lei 9807/99 estabelece,
como objetivo da colaboração, a recuperação total ou parcial do produto do crime, o
que está em perfeita  sintonia com o objetivo da ação de improbidade,  conforme
lembra Januário Paludo.
Assim, como lembra Vladimir Aras,  há certa desproporcionalidade na aparente e
absoluta vedação, por trazer desestímulo à cooperação e afronta à coesão sistêmica,
atingindo o princípio da eficiência. 
Destaque-se  que  em março  de  2010,  na Ação de Improbidade Administrativa n.
2006.50.01.009819-5113,  que  tramitou  perante  a  Justiça  Federal  de  Vitória/ES,
aplicou-se  a  colaboração premiada no âmbito da  improbidade administrativa aos
réus  Darci  José Vedoin e  Luiz  Antônio  Trevisan  Vedoin.  Segundo a  Magistrada
Federal, “a utilização da delação premiada, para fixação de sanção mínima, redução
ou  até  afastamento  de  algumas  das  sanções,  além  de  poder  contribuir  com  as
investigações  e  a  instrução  processual,  mostra-se  princípio  de  equidade  e  de
igualdade jurídica, já que, em diversas outras situações legais, a renúncia ao direito
constitucional  de  manter-se em silêncio  converte-se em benefícios,  com redução
expressiva  da  sanção  imposta”.  No  caso,  a  Juíza  mitigou  aos  colaboradores  a
condenação ao pagamento de multa civil – que não possui caráter indenizatório, mas
sim sancionatório. 

É de se ver também o que dispõe o art. 37 da Convenção das Nações Unidas contra a
Corrupção110,  categoria  na  qual,  mutatis  mutandis,  enquadram-se  os  atos  de  improbidade
administrativa: 

1. Cada Estado Parte adotará as medidas apropriadas para restabelecer as pessoas
que participem ou que tenham participado na prática dos delitos  qualificados de
acordo com a presente Convenção que proporcionem às autoridades competentes
informação útil com fins investigativos e probatórios e as que lhes prestem ajuda
efetiva e concreta que possa contribuir a privar os criminosos do produto do delito,
assim como recuperar esse produto.
2. Cada Estado Parte considerará a possibilidade de prever, em casos apropriados, a
mitigação  de  pena  de  toda  pessoa  acusada  que  preste  cooperação  substancial  à
investigação ou ao indiciamento dos delitos qualificados de acordo com a presente
Convenção.

108Cf. Ofício nº 355/2015 (PR-PR-00002021/2015 e Extrato de Ata 852/5CCR  – ANEXO 582.
109Mendonça, Andrey Borges de., Roteiro de Colaboração Premiada, São Paulo: Mimeo, 2012.
110No Brasil, a Convenção foi aprovada pelo Decreto Legislativo nº 348/2005 e promulgada pelo Decreto nº
5.687/2006.
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O  raciocínio  é  aplicável  para  a  extensão  dos  efeitos  penais  de  um  acordo  de
colaboração à esfera cível, ainda que o contrário não possa ser feito. As normas penais, dado
seu caráter fragmentário e residual, representam a tutela mais extrema dos bens jurídicos mais
relevantes para a sociedade. Se uma sanção penal, mais grave, pode ser afastada ou mitigada
para  alcançar  um bem maior,  uma penalidade  menos  grave  também pode,  especialmente
quando isso é necessário para manter a coerência da atuação do Estado e criar um ambiente
favorável à descoberta e comprovação de novos fatos criminosos por meio de acordos de
colaboração futuros. 

Por fim, destaca-se que, em caso de quebra do acordo firmado, o MPF poderá, a
qualquer momento, pleitear a aplicação das sanções correspondentes aos atos de improbidade
praticados.

Assim,  a  obtenção do provimento declaratório é  necessária  e  útil  ao Estado para
obter, dentro dos marcos prescricionais, o reconhecimento da relação jurídica decorrente da
conduta  ímproba,  o  que  poderá  ensejar,  no  futuro  e  mediante  provocação  justificado  do
Judiciário, a aplicação das respectivas sanções, além de permitir a condenação de terceiros
que concorreram e se beneficiaram dos atos ímprobos.

Portanto,  são  estes  os  fundamentos  para  a  formulação,  quanto  ao  réu  PAULO
ROBERTO COSTA, do pedido de declaração da existência da relação jurídica decorrente da
subsunção  das  condutas  dolosas  do  réu  descritas  nesta  ação  às  hipóteses  normativas  dos
artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92.

i.2) VALDIR RAUPP DE MATOS,

VALDIR RAUPP DE MATOS, ocupa o cargo eletivo de Senador da República pelo
Estado de Rondônia desde 2003111, não logrando êxito na releição para o mesmo cargo eletivo
na eleição de 2018. Filiado ao  Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)
desde 1991.

O Senador  VALDIR  RAUPP DE MATTOS integra  o  Partido  do  Movimento
Democrático Brasileiro  (PMDB) e fazia parte  núcleo político  de tal partido no Senado
responsável  pela  sustentação  de  PAULO  ROBERTO  COSTA no  cargo  de  Diretor  de
Abastecimento da PETROBRAS.

Em 2010 recebeu R$ 500.000,00 de propina dissimulada de doação oficial em favor
do  Diretório  Estadual  do  PMDB de  Rondônia)  pagos  pela  QUEIROZ GALVÃO em
decorrência dos contratos celebrados por tal empreiteira com a PETROBRAS.

A solicitação  da  propina  foi  feita  por  intermédio  de  FERNANDO  ANTÔNIO
FALCÃO SOARES, que era bastante próximo de PAULO ROBERTO COSTA e mantinha
relacionamento com  VALDIR RAUPP DE MATOS,  travando frequentes contatos com o
parlamentar e seus principais assessores. 

Em  um  desses  contatos,  no  gabinete  do  Senador  em  Brasília  -  em  data  não
precisamente identificada, situada entre o final do primeiro semestre e o início do segundo
semestre  do  ano  de  2010  -  VALDIR  RAUPP DE  MATTOS pediu  que  FERNANDO
ANTÔNIO FALCÃO SOARES transmitisse a  PAULO ROBERTO COSTA solicitação de
valores,  que  viriam de  empresas  contratadas  pela  PETROBRAS no  âmbito  do  esquema
criminoso aqui descrito, para a campanha do parlamentar ao Senado.112

111 https://www25.senado.leg.br/web/senadores/senador/-/perfil/3372, consultado em 15/11/2018.
112 Importante destacar, neste ponto, que VALDIR RAUPP DE MATTOS, procurando infirmar as palavras do
colaborador,  negou peremptoriamente, em sede policial, qualquer relacionamento ou mesmo a existência
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Com efeito,  em seus  depoimentos  FERNANDO  ANTÔNIO  FALCÃO  SOARES
descreveu,  com riqueza de detalhes,  como conheceu  VALDIR RAUPP DE MATOS e o
relacionamento que passou a manter com ele, no bojo da tentativa de contratação de uma
empresa pela PETROBRAS, esclarecendo que, especialmente entre os anos de 2009 e 2012,
manteve frequentes contatos telefônicos e pessoais com o parlamentar e seus assessores mais
próximos,  PEDRO ROBERTO ROCHA e MARIA CLÉIA ISANTOS DE OLIVEIRA
(ANEXO 514).

Os registros telefônicos dos envolvidos revelam a existência de numerosos contatos
telefônicos de terminais vinculados a FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES com os
telefones do gabinete  no Senado de  VALDIR RAUPP DE MATOS  (61-33032253 e 61-
33032252), bem como com os celulares do próprio parlamentar (61-81735495) e de PEDRO
ROBERTO ROCHA (61-99625508) (ANEXO 519, fl. 28).

Também revelam que, no dia 13/09/2012,  assim que chegou para hospedar-se no
Hotel  Pestana no Rio  de  Janeiro  (o registro  ocorreu  por  volta  das  21:27 -  fls.  831/832),
VALDIR RAUPP DE MATOS  ligou,  de  seu  celular  (61-81735495),  para FERNANDO
ANTÔNIO FALCÃO SOARES (21-94586917) (ligação realizada às 21:26). 

As ERBs dos celulares  de FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES revelam
ainda que, minutos depois dessa ligação, o lobista encontrava-se na área de cobertura daquele
estabelecimento (a qual não costumava frequentar), onde permaneceu pelo menos entre 21:37
e 22:18. Segundo informações fornecidas pelo Hotel Pestana, VALDIR RAUPP DE MATOS
realizou o pagamento de despesa no lobby bar - exatamente onde FERNANDO ANTÔNIO
FALCÃO SOARES alegou ter encontrado o parlamentar — às 22:36 daquele dia (fls. 46/52
da AC n. 4095).

Não  restam dúvidas,  pois,  do  estreito  relacionamento  de VALDIR  RAUPP DE
MATOS e FERNANDO ANTÔNIO FALCAO SOARES - o qual foi também assentado por
NESTOR CUNAT CERVERÓ —, com contatos telefônicos e pessoais, incluindo assessores,
o que corrobora o dito pelo colaborador a respeito da solicitação de propina emitida a ele pelo
parlamentar, para que transmitida a PAULO ROBERTO COSTA.

Assentada, então, a origem da solicitação de propina emitida por VALDIR RAUPP
DE MATOS em razão  da  sua  função  de  Senador,  tem-se  que  FERNANDO ANTÔNIO
FALCÃO SOARES, na sequência, transmitiu tal solicitação, no Rio de Janeiro, a  PAULO
ROBERTO COSTA. 

VALDIR  RAUPP  DE  MATOS,  por  sua  vez,  inclusive  para  tentar  evitar  a
identificação  de  sua  vinculação  com  os  fatos,  encarregou  seus  assessores  de  confiança,
MARIA CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA e PEDRO ROBERTO ROCHA, envolvidos na
arrecadação de recursos para o parlamentar, de realizar os procedimentos necessários para
operacionalização  do  pagamento. Nesse  particular,  MARIA  CLÉIA  SANTOS  DE
OLIVEIRA foi encarregada de realizar os contatos com ALBERTO YOUSSEF.

ALBERTO  YOUSSEF  e MARIA CLÉIA SANTOS  DE OLIVEIRA,  então,
passaram a tratar da operacionalização do pagamento da propina a  VALDIR RAUPP DE

de contatos com FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES, alegando que foi apresentado ao lobista uma
vez, "nos corredores do Senado", "tendo apenas tido esse único contato com ele" (ANEXO 517, fls. 68 e ss.). A
versão veiculada por VALDIR RAUPP DE MATOS, na tentativa de se desvincular de FERNANDO ANTÔNIO
FALCAO  SOARES,  restou  desmentida  pelos  dados  obtidos  com  medidas  de  afastamento  de  sigilo
decretadas  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  que  confirmaram  o  quanto  narrado  pelo  colaborador  e
demonstraram a  veracidade  de  suas  declarações,  em especial  o  relacionamento  com  o  parlamentar  e  seus
assessores mais próximos, comprovando, além de frequentes contatos telefônicos, um encontro entre VALDIR
RAUPP DE MATOS e FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES, no Rio de Janeiro, realizado para tratar da
contratação de uma empresa pela PETROBRAS, exatamente como detalhado pelo colaborador.
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MATOS.  Para  tanto,  mantiveram contatos  telefônicos  e  se  encontraram no  escritório  do
doleiro, então situado na Av. São Gabriel, 149, em São Paulo.

Ressalta-se  que  foi apreendida  no  início  da  denominada  "Operação  Lava  Jato",
quando PAULO ROBERTO COSTA nem sequer era colaborador, perfazendo, assim, um
importante elemento de prova, que vem a complementar as declarações dos colaboradores e
se ajusta perfeitamente às demais evidências carreadas aos autos. A indicação da sigla "WR"
em meio a siglas que se referem a candidatos nas eleições de 2010, ao lado do valor "0,5"
(quando  há  exatamente  doação  de  R$  500.000,00  em  favor  de  VALDIR  RAUPP DE
MATOS,  através do  Diretório Estadual do PMDB de Rondônia),  é eloquente quanto à
confirmação da solicitação e do pagamento da propina.113

Note-se que a mensagem enviada por OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO
a ALBERTO YOUSSEF cobrando recibos de doações eleitorais ocorreu em 30/08/2010. No
dia  01/09/2010, às 07:16:13, ALBERTO YOUSSEF, fazendo uso do terminal 11-84982262,
ligou para o celular de MARIA CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA (61-99566492), tendo a
denunciada, logo depois, às 08:02:12, ligado para o doleiro; no dia seguinte, o recibo relativo
à doação em questão foi emitido por  PEDRO ROBERTO ROCHA, em nome da empresa
QUEIROZ GALVÃO (ANEXO 517,  fl.  200),  exatamente  de  acordo  com as  instruções
passadas  por  OTHON  ZANOIDE  DE  MORAES  FILHO a  ALBERTO  YOUSSEF
(ANEXO 516,  fl.  82).  Na  data  da  emissão  desse  recibo  (02/09/2010),  MARIA CLÉIA
SANTOS DE OLIVEIRA ligou para PEDRO ROBERTO ROCHA, às 09:09:30 (ANEXO
519, fl. 112). 

Além disso, a data dos contatos telefônicos mantidos na ocasião entre  MARIA
CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA e ALBERTO YOUSSEF (01/09/2010) também coincide
com  a  data  de  pagamento  da  segunda  parcela  da  propina  em  questão  (doação  de  R$
200.000,00 em favor do Diretório Estadual do PMDB de Rondônia).

O elemento doloso das condutas ímprobas resta patenteado pelos depoimentos dos
réus  colaboradores  e  pelos  fartos  elementos  que  demonstraram,  cabalmente,  a  propina
recebida  de  forma  dissimulada  como  doações  eleitorais  “oficiais”  feitas  em  favor  do
parlamentar. Não há dúvida de que VALDIR RAUPP DE MATOS atuou ativamente para
alçar  e  manter  PAULO ROBERTO COSTA no  cargo  de  Diretor  de  Abastecimento  da
Petrobras,  de molde a viabilizar o esquema de corrupção político-partidário instaurado no
âmbito da estatal, do qual se beneficiou diretamente pelo pagamento de propina paga pela
QUEIROZ GALVÃO.

Em  suma, VALDIR  RAUPP  DE  MATOS praticou  atos  de improbidade
administrativa que consubstanciam

a)   enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei 8.429/92) porque:

a.1) recebeu vantagem indevida, para si e para terceiros, no período de 2006 a 2014,

113 A respeito dessa troca de mensagens,  ALBERTO YOUSSEF declarou (ANEXO 516,  fls.  72/76):  QUE
inclusive há um e-mail em que OTHION ZANO1DE cobra recibos de valores que já haviam sido pagos e que os
candidatos não tinham entregues os recibos; QUE mostrado ao declarante o e-mail do dia 30 de agosto de
2010,  a  partir  da  conta  paulogoia58@hotmail.com,  o  declarante  confirma  que  se  trata  deste  repasse  de
vantagens indevidas; QUE em relação ao e-mail do dia 17 de agosto de 2010, com o assunto 'conta doação de
campanha -- primo',  o declarante informa que está repassando a conta do Diretório Nacional do PP para
pagamentos  pela  QUEIROZ GALVÃO;  QUE  em seguida  há  outro  e-mail,  datado  de  30/08/2010,  em que
OTHON ZANO1DE solicita os recibos faltantes, em nome [...] e PMDB DE RONDÕNIA (R$ 300.000,00); QUE
essa lista é dos recibos faltantes, ou seja, das pessoas que tinha recebido os valores da QUEIROZ GALVÃO,
como doação 'oficial', mas que ainda não haviam enviado seus recibos para a construtora; [...] QUE o va]or
repassado ao PMDB de RONDÔNIA, de R$ 300.000,00, era para VIALDIR RAUPP; QUE ainda houve um
outro repasse por meio de doação de campanha de R$ 200.000,00 para VALDIR RAUPP; QUE todos os valores
repassados são provenientes de vantagens indevidas decorrentes do esquema existente na PETRoBRAS;
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em razão dos atos praticados no exercício de mandato parlamentar dirigidos a alçar PAULO
ROBERTO COSTA ao cargo de direção da estatal, dando suporte político à sua permanência
na Diretoria de Abastecimento e colocando seu mandato a serviço de  PAULO ROBERTO
COSTA, de ALBERTO YOUSSEF e das empreiteiras contratadas pela PETROBRAS, para
que todos obtivessem desmedido locupletamento ilícito, o que, inelutavelmente caracteriza a
prática  de  ato  de  ofício  em  infração  de  dever  funcional,  no  valor  de  ao  menos R$
108.153.206,05 (cento e oito milhões, cento e cinquenta e três mil, duzentos e seis reais e
cinco centavos), sendo que, destes valores, R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) beneficiaram
diretamente o Senador (art. 9º, caput e incisos I e IX, da Lei 8.429/92); 

a.2) recebeu tais vantagens da empresa QUEIROZ GALVÃO que  tinha interesses
com ampla e efetiva potencialidade de ser amparado por ações ou omissões suas  (art. 9º,
caput e inciso I, da Lei 8.429/92);

b) As condutas do requerido em auferir vantagens indevidas também caracterizam,
por consequência, atos de improbidade administrativa que acarretaram danos ao erário
no valor de, ao menos,  R$ 108.153.206,05 (cento e oito milhões, cento e cinquenta e três
mil, duzentos e seis reais e cinco centavos) (art. 10, caput e incisos I e XII, da Lei 8.429/92).

Ainda ocorreu dano ao patrimônio da  PETROBRAS (artigo 10 da Lei 8.429/92),
visto que  : permitiu, resguardou e foi beneficiado por sistema de corrupção que viabilizou
fraude ao caráter competitivo da licitação para execução das tubovias da Refinaria de Abreu e
Lima, vencida pelo Consórcio Ipojuca e QGGI, e da licitação para execução das Unidades de
Hidrotratamento de Destilados Médios e de Querosene e suas Subestações Elétricas (U-2500,
U-2600,  SE-2500  e  SE-2600),  vencida  pelo Consórcio  QGGI,  propiciando  o
superfaturamento  no  valor  de  R$  781.715.443,46  (setecentos  e  oitenta  e  um  milhões,
setecentos  e  quinze  mil  e  quatrocentos  e  quarenta  e  três  reais,  e  quarenta  e  seis
centavos), em benefício da QUEIROZ GALVÃO.

c) Também evidente que as condutas importaram em atos de improbidade por ofensa
aos princípios administrativos (art. 11, caput, da Lei 8.429/92), notadamente os princípios da
legalidade e da moralidade, e os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade
às instituições. 

i.3) MARIA CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA

MARIA CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA é assessora parlamentar desde 2007,
funcionário  pública  comissionada  que  ocupar  cargo  de  confiança  do  Senador  VALDIR
RAUPP DE MATOS.

Junto  com  PEDRO  ROBERTO  ROCHA,  MARIA  CLÉIA  SANTOS  DE
OLIVEIRA auxiliou  o  Senador  VALDIR  RAUPP DE  MATOS a  receber  propina  da
QUEIROZ GALVÃO.

VALDIR  RAUPP  DE  MATOS,  por  sua  vez,  inclusive  para  tentar  evitar  a
identificação  de  sua  vinculação  com  os  fatos,  encarregou  seus  assessores  de  confiança,
MARIA CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA e PEDRO ROBERTO ROCHA, envolvidos na
arrecadação de recursos para o parlamentar, de realizar os procedimentos necessários para
operacionalização  do  pagamento. Nesse  particular,  MARIA  CLÉIA  SANTOS  DE
OLIVEIRA foi encarregada de realizar os contatos com ALBERTO YOUSSEF.

ALBERTO  YOUSSEF  e MARIA  CLÉIA  SANTOS  DE  OLIVEIRA,  então,
passaram a tratar  da operacionalização do pagamento da propina a VALDIR RAUPP DE
MATOS.  Para  tanto,  mantiveram contatos  telefônicos  e  se  encontraram no  escritório  do
doleiro, então situado na Av. São Gabriel, 149, em São Paulo.
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Como havia um saldo de propinas que deveriam ser pagas pela empresa QUEIROZ
GALVÃO em razão de  contratações realizadas na área da Diretoria de Abastecimento da
PETROBRAS, ALBERTO YOUSSEF definiu que os valores a serem repassados a VALDIR
RAUPP DE MATOS sairiam desse montante, o qual a construtora desejava pagar disfarçado
de doações eleitorais "oficiais". ALBERTO YOUSSEF expôs a situação a  MARIA CLÉIA
SANTOS  DE  OLIVEIRA,  que  a  levou  a  VALDIR  RAUPP  DE  MATOS,  tendo  o
parlamentar concordado que o repasse da propina fosse feito dessa forma e indicado, para
tanto,  inclusive para tentar  evitar  a  identificação de sua  vinculação com os  fatos,  que  as
doações  fossem  realizadas  em  favor  do  Diretório  Estadual  do  PMDB  de  Rondônia,
comandado pelo Senador.

Seguindo  as  orientações  de  VALDIR  RAUPP DE  MATOS,  MARIA CLÉIA
SANTOS DE OLIVERIA informou a ALBERTO YOUSSEF a concordância do parlamentar
com a realização do pagamento da propina mediante doação eleitoral "oficial" e a instrução de
que tal fosse feito em nome do Diretório Estadual do PMDB de Rondônia114.

Com o afastamento do sigilo de dados telefônicos de MARIA CLÉIA SANTOS DE
OLIVEIRA  revelou  que  a  ela  se  deslocou  de  Brasília  para  São  Paulo  em  13/08/2010,
retornando para a capital  federal no mesmo dia.  Logo após chegar a  São Paulo,  MARIA
CLÉIA SANTOS  DE  OLIVEIRA,  por  meio  de  seu  celular  (61-99566492),  fez  duas
chamadas, às 13:46:20 e às 14:41:42, para um terminal de São Paulo, habilitado em nome de
CÍCERA ROSANGELA DA SILVA (11-84982226).  Conforme  apurado,  inclusive  com o
afastamento  do  sigilo  subjacente,  tal  terminal  era,  na  verdade,  utilizado  por  ALBERTO
YOUSSEF.

Importante frisar ainda, no ponto, que, na data desse encontro de MARIA CLÉIA
SANTOS  DE  OLIVEIRA  com  ALBERTO  YOUSSEF  (13/08/2010),  MARIA CLÉIA
manteve diversos contatos com VALDIR RAUPP DE MATTOS ao longo do dia (relatório
no ANEXO 519), o que demonstra que o parlamentar comandava e controlava pari passu as
ações de sua assessora.

Os elementos carreados, assim, confirmaram a dinâmica apresentada por ALBERTO
YOUSSEF, revelando que MARIA CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA foi a São Paulo em
13/08/2010 para reunir-se com o doleiro, tendo mantido contatos telefônicos com ele logo ao
chegar à capital paulista e retornado a Brasília no mesmo dia. MARIA CLÉIA SANTOS DE
OLIVEIRA ainda  manteve  ao  menos  mais  dois  contatos  com  o  terminal  em  tela  (11-
84982226), que era utilizado por ALBERTO YOUSSEF, no dia 01/09/2010, data que também

114 No  ponto,  tem-se  que,  como já  fizera  em relação  ao  colaborador  FERNANDO  ANTÔNIO  FALCÃO
SOARES, VALDIR RAUPP DE MATOS, em sede policial, procurou desqualificar as declarações de ALBERTO
YOUSSEF, afirmando "com certeza, que 'duvida que MARIA CLÉIA tenha estado no escritório dele'" (ANEXO
517, fls. 68 e ss.). Novamente, a versão do parlamentar restou desmentida pelos registros de ligações telefônicas
dos envolvidos, obtidos mediante autorização do Supremo Tribunal Federal, que confirmaram as declarações do
colaborador.
Com efeito, ALBERTO YOUSSEF, em suas primeiras declarações, já informara, antes mesmo da deflagração
das investigações, quando nada havia em relação a MARIA CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA, que os contatos
para  a  operacionalização  do  pagamento  da  propina  haviam sido  realizados  com  "a  assessora  de  VALDIR
RAUPP, uma senhora que trabalharia com ele há bastante tempo" (ANEXO 519, fls. 72/76). A Polícia Federal,
então,  seguindo  as  características  apontadas  por  ALBERTO YOUSSEF,  logrou  identificar,  dentre  inúmeros
assessores  de  VALDIR RAUPP DE MATOS (ANEXO 517,  fls.  104 e  ss.),  MARIA CLÉIA SANTOS DE
OLIVEIRA como, possivelmente, a assessora delatada (ANEXO 516, fls. 297/332) — tendo o colaborador a
reconhecido (ANEXO 517, fl. 77).
Identificada MARIA CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA, afigurava-se pouco provável a comprovação de seus
contatos com ALBERTO YOUSSEF — dado o tempo transcorrido e a circunstância de que o doleiro fazia uso
de dezenas de telefones, em nome de terceiros, trocados periodicamente, justamente para evitar rastreamento,
não havendo um terminal específico para falar  com a requerida.  Certamente por isso,VALDIR RAUPP DE
MATOS foi tão categórico ao negar qualquer vinculação de sua assessora com o doleiro.
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se relaciona à dinâmica de desenvolvimento dos fatos - como adiante delineado.

MARIA CLÉIA SANTOS  DE  OLIVEIRA — que  repassou  os  dados  para  as
transferências  do  numerário  —,  ALBERTO  YOUSSEF  instruiu  a  empresa  QUEIROZ
GALVÃO a  realizar  doação  eleitoral  "oficial"  ao  Diretório  Estadual  do  PMDB  de
Rondônia,  no valor  de  R$ 500.000,00,  descontando esse  montante  do saldo  devido pela
construtora ao PP em razão de contratos firmados na área da Diretoria de Abastecimento da
PETROBRAS.

Note-se que a mensagem enviada por OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO
a ALBERTO YOUSSEF cobrando recibos de doações eleitorais ocorreu em 30/08/2010. No
dia  01/09/2010, às 07:16:13, ALBERTO YOUSSEF, fazendo uso do terminal 11-84982262,
ligou para o celular de MARIA CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA (61-99566492), tendo a
denunciada, logo depois, às 08:02:12, ligado para o doleiro; no dia seguinte, o recibo relativo
à doação em questão foi emitido por  PEDRO ROBERTO ROCHA, em nome da empresa
QUEIROZ GALVÃO (ANEXO 517,  fl.  200),  exatamente  de  acordo  com as  instruções
passadas  por  OTHON  ZANOIDE  DE  MORAES  FILHO a  ALBERTO  YOUSSEF
(ANEXO 516,  fl.  82).  Na  data  da  emissão  desse  recibo  (02/09/2010),  MARIA CLÉIA
SANTOS DE OLIVEIRA ligou para PEDRO ROBERTO ROCHA, às 09:09:30 (ANEXO
519, fl. 112). 

Além disso, a data dos contatos telefônicos mantidos na ocasião entre  MARIA
CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA e ALBERTO YOUSSEF (01/09/2010) também coincide
com  a  data  de  pagamento  da  segunda  parcela  da  propina  em  questão  (doação  de  R$
200.000,00 em favor do Diretório Estadual do PMDB de Rondônia).

O agir  doloso é comprovado pelo relato dos colaboradores e pela clandestinidade
como ocorreu a arrecadação de valores para campanha.

Em  suma, MARIA  CLÉIA  SANTOS  DE  OLIVEIRA praticou  ato  de
improbidade administrativa que consubstancia 

a)  enriquecimento  ilícito (art.  9º  da  Lei  8.429/92) porque:  recebeu  vantagem
indevida,  consistente  em  R$  500.000,00,  a  terceiro,  o  Senador  VALDIR  RAUPP DE
MATOS, no ano de 2010, em razão dos atos praticados no exercício de mandato parlamentar
dirigidos  a manter  PAULO ROBERTO  COSTA ao  cargo  de  direção  da  estatal,  dando
suporte político à sua permanência na Diretoria de Abastecimento e colocando seu mandato a
serviço  de  PAULO  ROBERTO  COSTA,  de  ALBERTO  YOUSSEF  e  das  empreiteiras
contratadas pela PETROBRAS (art. 9º, caput e incisos I e IX, da Lei 8.429/92).

b) As condutas do requerido em auferir vantagens indevidas também caracterizam,
por consequência, atos de improbidade administrativa que acarretaram danos ao erário
no valor de, ao menos, R$ 500.000,00 (art. 10, caput e incisos I e XII, da Lei 8.429/92). 

c) Também evidente que as condutas importaram em atos de improbidade por ofensa
aos princípios administrativos (art. 11, caput, da Lei 8.429/92), notadamente os princípios da
legalidade e da moralidade, e os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade
às instituições. 

i.4) PEDRO ROBERTO ROCHA

PEDRO ROBERTO ROCHA é cunhado de VALDIR RAUPP DE MATOS (irmão
da  esposa  do  Senador)  e,  de  fato,  era  à  época  dos  fatos,  na  esteira  das  declarações  de
FERNANDO  ANTÔNIO  FALCÃO  SOARES,  o  assessor  mais  próximo  do  parlamentar,
cuidando inclusive da captação de recursos para suas campanhas (fls. 824/827).
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PEDRO  ROBERTO  ROCHA  seguindo  orientações  de VALDIR  RAUPP DE
MATOS -  após,  inclusive,  solicitação  transmitida  por  ALBERTO  YOUSSEF  a  MARIA
CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA, emitiu os recibos relativos a tais doações (fls. 557/558). 

A emissão  dos  recibos  por  PEDRO  ROBERTO ROCHA,  e  não  por  MARIA
CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA,  também tinha por finalidade evitar a identificação da
natureza escusa dos valores envolvidos, uma vez que esta tinha mantido os contatos, pessoais
e telefônicos, com ALBERTO YOUSSEF.

Note-se que a mensagem enviada por OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO
a ALBERTO YOUSSEF cobrando recibos de doações eleitorais ocorreu em 30/08/2010. No
dia  01/09/2010, às 07:16:13, ALBERTO YOUSSEF, fazendo uso do terminal 11-84982262,
ligou para o celular de MARIA CLÉIA SANTOS DE OLIVEIRA (61-99566492), tendo a
denunciada, logo depois, às 08:02:12, ligado para o doleiro; no dia seguinte, o recibo relativo
à doação em questão foi emitido por  PEDRO ROBERTO ROCHA, em nome da empresa
QUEIROZ GALVÃO (ANEXO 517,  fl.  200),  exatamente  de  acordo  com as  instruções
passadas  por  OTHON  ZANOIDE  DE  MORAES  FILHO a  ALBERTO  YOUSSEF
(ANEXO 516,  fl.  82).  Na  data  da  emissão  desse  recibo  (02/09/2010),  MARIA CLÉIA
SANTOS DE OLIVEIRA ligou para PEDRO ROBERTO ROCHA, às 09:09:30 (ANEXO
519, fl. 112). 

O agir  doloso é comprovado pelo relato dos colaboradores e pela clandestinidade
como ocorreu a arrecadação de valores para campanha.

Em  suma, PEDRO  ROBERTO  ROCHA praticou  ato  de improbidade
administrativa que consubstancia 

a)  enriquecimento  ilícito (art.  9º  da  Lei  8.429/92) porque:  recebeu  vantagem
indevida,  consistente  em  R$  500.000,00,  a  terceiro,  o  Senador  VALDIR  RAUPP DE
MATOS, no ano de 2010, em razão dos atos praticados no exercício de mandato parlamentar
dirigidos  a manter  PAULO ROBERTO  COSTA ao  cargo  de  direção  da  estatal,  dando
suporte político à sua permanência na Diretoria de Abastecimento e colocando seu mandato a
serviço  de  PAULO  ROBERTO  COSTA,  de  ALBERTO  YOUSSEF  e  das  empreiteiras
contratadas pela PETROBRAS (art. 9º, caput e incisos I e IX, da Lei 8.429/92).

b) As condutas do requerido em auferir vantagens indevidas também caracterizam,
por consequência, atos de improbidade administrativa que acarretaram danos ao erário
no valor de, ao menos, R$ 500.000,00 (art. 10, caput e incisos I e XII, da Lei 8.429/92). 

c) Também evidente que as condutas importaram em atos de improbidade por ofensa
aos princípios administrativos (art. 11, caput, da Lei 8.429/92), notadamente os princípios da
legalidade e da moralidade, e os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade
às instituições. 

i.5) PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (PMDB)

O  Partido do  Movimento  Democrático  Brasileiro  (PMDB) concorreu  para  o
esquema de corrupção instalado na Diretoria de Abastecimento da Petrobras desde 2006, bem
como dele  se  beneficiou até  a  cessação desse esquema,  devendo responder  pelos atos de
improbidade administrativa ora imputados, com base no artigo 3º da Lei n.º 8.429/92, como se
passa a demonstrar.

De plano, registra-se que, embora os partidos políticos sejam parcialmente custeados
com verbas públicas por meio do Fundo Partidário, é certo que são qualificados como pessoas
jurídicas de direito privado (artigo 44, inciso V, do Código Civil) e, nessa condição, podem
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qualificar-se como terceiros particulares que concorrem para a prática de atos ímprobos, ou
deles se beneficiam, como se dá no caso concreto.

A República Federativa do Brasil  organiza-se como  democracia eletiva,  na qual
todo o poder emana do povo e é exercido em regra por meio de representantes eleitos (artigo
1º,  caput e  parágrafo  único,  da  Constituição  Federal),  e  apresenta  como  fundamento  o
pluralismo político (artigo 1, inciso V, da Constituição Federal).

É  a  partir  dessas  noções  fundamentais  de  soberania  popular,  sistema
representativo e pluralismo político que desponta a figura do  partido político,  segundo
ensina José Afonso da Silva, como “uma forma de agremiação de um grupo social que se
propõe a  organizar, coordenar e instrumentar a  vontade popular com o fim de assumir o
poder para realizar seu programa de governo. No dizer de Pietro Virga, 'são associações de
pessoas com um ideologia ou interesses comuns,  que,  mediante uma organização estável
(Partei-Apparat), miram exercer influência sobre a determinação da orientação política do
país”115. A respeito,  também  ensina  Paulo  Bonavides:  “Segundo  esse  publicista [James
Bryce],  sem os partidos políticos não poderia funcionar o  governo representativo, nem a
ordem despontar do caos eleitoral. São os partidos portanto inevitáveis, principalmente nos
grandes  países  onde  a  liberdade  impera.  (…)  Estudando  com  proficiência  o  tema  dos
partidos políticos, Sait pondera que 'sob o regime do sufrágio universal, os partidos são tão
inevitáveis quanto as ondas do oceano'”116.

Efetivamente, os partidos políticos são agremiações que têm como finalidade não
apenas  reunir  pessoas  ao  redor  de  ideologias  e  programas  próprios,  mas viabilizar  o
exercício do poder político, nos termos e limites traçados pela ordem jurídica, de acordo com
tais ideologias e programas que o próprio povo abona e acredita nas urnas. Na democracia
eletiva brasileira, os partidos políticos foram previstos como instrumentos necessários para a
formação  da  vontade  política  do  povo,  não  se  admitindo  sequer  a  candidatura  política
dissociada da filiação partidária (artigo 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal).

Contudo,  o  que  se  deslindou  no  curso  da  Operação  Lava  Jato  foi  o  patente
desvirtuamento do sistema de representação política em nível federal, em meio a verdadeiro
loteamento político-partidário de altos cargos na Administração Pública Federal, em que o
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) colocou a sua estrutura partidária
para manter PAULO ROBERTO COSTA na Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS,
o qual, por sua vez, viabilizou a arrecadação de vantagens ilícitas originadas do desvio de
recursos públicos das contratações da estatal em favor da agremiação e seus integrantes.

No caso do  Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), o apoio a
manutenção de  PAULO ROBERTO COSTA na Diretoria de Abastecimento ocorreu após
PAULO ROBERTO COSTA buscar apoio para se manter no cargo junto a integrantes do
PMDB que  ocupavam  mandato  eletivo  no  Senado  Federal,  notadamente  RENAN
CALHEIROS,  ROMERO  JUCÁ  e  EDISON  LOBÃO.  Com  o  apoio  do  grupo  político,
PAULO ROBERTO COSTA colocou-se à disposição do grupo político.

VALDIR RAUPP DE MATTOS integra o  PMDB do Senado e fazia parte desse
núcleo político responsável pela sustentação de  PAULO ROBERTO COSTA,  o que fica
evidente  pelo  atendimento  da  solicitação  de  propina  feita  pelo  senador  no  valor  de  R$
500.000,00, que foi paga pela QUEIROZ GALVÃO.

Resta bem evidenciado que não se tratou de um ato isolado, mas verdadeiro esquema
estável e organizado de corrupção que se baseava, em última análise, na própria estrutura de

115 SILVA, José Afonso da,  Comentário Contextual à Constituição, 9ª edição, São Paulo: Malheiros, 2014, p.
238. 
116 BONAVIDES, Paulo, Ciência Política, 17ª edição, São Paulo: Malheiros, 2010, p. 377.
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representação  partidária,  essencial  para  o  sucesso  dos  fins  visados  de  manutenção  dos
integrantes do  Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) no exercício de
mandatos parlamentares e seu enriquecimento ilícito.

Nesse contexto, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) deixou
de  desempenhar  a  sua  finalidade  precípua  de  garantir  a  autenticidade  do  sistema
representativo (artigo  1º  da  Lei  n.º  9.096/95),  na  contramão  do  diálogo  democrático
construído de acordo com os programas partidários e animado exclusivamente pelo interesse
público, já que, ao contrário, atuou tendo em vista a sua manutenção no poder como um meio
necessário para o atendimento de interesses particulares. 

Portanto,  o  Partido do Movimento Democrático  Brasileiro  (PMDB) concorreu
para a prática dos atos de improbidade administrativa praticados não apenas por  PAULO
ROBERTO COSTA, mas também por seus próprios parlamentares, notadamente uma vez
que empregou sua estrutura partidária para manter PAULO ROBERTO COSTA na Diretoria
de Abastecimento da Petrobras e o desvio de recursos públicos da estatal, que eram revertidos,
em parte, diretamente para a própria agremiação partidária, mediante o disfarce de doações
eleitorais “oficiais”, e, em parte, para o enriquecimento ilícito dos seus parlamentares.

Por outro lado, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) também
se beneficiou dos atos de improbidade administrativa praticados por  PAULO ROBERTO
COSTA e por seus parlamentares, seja diretamente por meio do recebimento das propinas sob
a forma de  doações eleitorais “oficiais” feitas pelas empresas cartelizadas, seja indiretamente
por meio da eleição de seus candidatos baseada nesse financiamento eleitoral irregular, e,
consequentemente,  por  meio  do recebimento  proporcional  de recursos  públicos  via  fundo
partidário.

De fato, esse esquema de corrupção tinha como objetivo não apenas o pagamento de
propinas ao próprio diretor da  PETROBRAS, aos operadores e a agentes políticos, como
também,  em  grande  parte,  a  arrecadação  de  propinas  para  as  campanhas  eleitorais  dos
candidatos do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), que foi beneficiado
de maneira efetiva e direta pelo esquema de corrupção, mediante o recebimento de propinas
sob o disfarce  de doações  eleitorais  “oficiais” feitas  por  empresas  integrantes  do cartel
estabelecido em desfavor da Petrobras.

Para fins de ilustração, como objeto do presente caso,  o  Partido do Movimento
Democrático  Brasileiro  (PMDB)  recebeu vantagens  ilícitas  arrecadadas  por  VALDIR
RAUPP a partir do esquema ímprobo instalado na Diretoria de Abastecimento de Petrobras,
ao menos R$ 500.000,00.

Esse financiamento eleitoral irregular, além de já caracterizar, por si só, vantagem
ilícita  diretamente  auferida  pela  agremiação  partidária,  também  acabou  por  beneficiar  o
Partido do  Movimento  Democrático  Brasileiro  (PMDB) de  maneira  indireta,  por  ter
custeado, de forma substancial, a reeleição de  VALDIR RAUPP DE MATOS ao cargo de
Senador da República.

Como  consequência  final,  tem-se  também  que  o  Partido do  Movimento
Democrático  Brasileiro  (PMDB) beneficiou-se,  em  virtude  da  reeleição  de  VALDIR
RAUPP DE  MATOS ao  cargo  de  Senador  da  República  mediante  campanha  eleitoral
irregularmente financiada.

Portanto, resta evidenciado que o Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB) não  apenas  concorreu  para  o  esquema  de  corrupção  instalado  na  Diretoria  de
Abastecimento da Petrobras, mas também se beneficiou dele até a cessação desse esquema,
respondendo pelos atos de improbidade administrativa ora imputados, com base no artigo 3º
da Lei n.º 8.429/92.
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i.6. EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS.

EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS,  do Partido Socialista Brasileiro
(PSB), foi Governador do Estado de Pernambuco por dois mandatos, de 2007 a 4 de abriu de
2014, quando renunciou a tal cargo para disputar a Presidência da República na eleição do
ano de 2014. Contudo, faleceu em decorrência de um acidente aéreo durante a campanha
eleitoral, em 13 de agosto de 2014.

Existia no Estado de Pernambuco um grupo de pessoas e empresas responsáveis pela
intermediação, pelo recebimento e pelo repasse, de forma oculta e disfarçada, de vantagens
indevidas destinadas a EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS. Integrava tal grupo
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS,  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA
COELHO,  Secretário  de  Desenvolvimento  do  Estado  de  Pernambuco,  além  de  agentes
responsáveis  por  lavar  os  ativos,  notadamente ALDO  GUEDES  ÁLVARO e  JOÃO
CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO.

EDUARDO  HENRIQUE  ACCIOLY  CAMPOS,  com  o  auxílio  dos  seus
comparsas, prevalecendo-se do cargo de Governador do Estado de Pernambuco, solicitou e
recebeu  propina  como  contrapartida  pelo favorecimento  aos  interesses  das  empresas
cartelizadas,  contribuindo  com disponibilização  de  infraestrutura  e  criação  de  incentivos
tributários para construção da Refinaria  Abreu e  Lima.  Os valores  foram arrecadados por
PAULO ROBERTO COSTA em decorrência do cargo Diretor de Abastecimento, obtendo
junto às empreiteiras e em prejuízo da PETROBRAS.

Na  prática  dos  ilícitos,  EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS  contou
com  o  auxílio  de  FERNANDO  BEZERRA  DE  SOUZA  COELHO,  que  solicitou
diretamente a PAULO ROBERTO COSTA ao menos R$ 20.000.000,00 de propina. De fato,
os valores indevidos resultaram o enriquecimento ilícito no valor de R$ 40.724.872,47 pagos
pelas empreiteiras QUEIROZ GALVÃO, OAS e CAMARGO CORRÊA.

A QUEIROZ GALVÃO pagou, de 21/07/2010 a 29/10/2010, R$ 7.300.000,00 de
propina travestida de doações oficiais ao Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro
(PSB).

No que diz respeito ao recebimento de valores da OAS, verifica-se que EDUARDO
HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS tinha contato direto, até mesmo de caráter pessoal, em
eventos sociais como casamentos, aniversários e reuniões informais com JOSÉ ADELMÁRIO
PINHEIRO  FILHO,  conhecido  como  LÉO  PINHEIRO,  presidente  do  grupo  empresarial
OAS.

De  modo  semelhante,  a  OAS  pagou  parte  propina  a  EDUARDO  HENRIQUE
ACCIOLY CAMPOS travestida  de  doações  oficiais  ao  Diretório  Nacional  do  Partido
Socialista Brasileiro (PSB) no valor de R$ 2.800.000,00, o que ocorreu de 16/08/2010 a
24/09/2010.

Além disso,  EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS valeu-se de  JOÃO
CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO para receber os valores ilícitos da OAS.

JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO recebeu em conta pessoal
R$  920.000,00  da  OAS,  que  se  originaram  de  contas  de  empresas  controladas  pelos
operadores financeiros ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES, que trabalhavam
para a empreiteira.

Ainda, JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO era o proprietário
de fato da CÂMARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, a
qual  simulou  a  prestação  de  serviços  para  empresas  dos  operadores  financeiros  que
trabalhavam para a OAS ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES no valor de R$
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1.925.000,00, além de simular a prestação de serviços para a própria CONSTRUTORA OAS
no valor de R$ 13.094.643,33, o que ocorreu de 18/01/2010 a 18/07/2011.

Além  disso,  EDUARDO  HENRIQUE  ACCIOLY  CAMPOS valeu-se  dos
operadores financeiros  JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO e  ALDO
GUEDES ÁLVARO, este ocupava o cargo de para o cargo de presidente da COMPANHIA
PERNAMBUCANA DE GÁS – COPERGÁS, para receber valores indevidos da CAMARGO
CORRÊA que  alcançaram  o  montante  de  R$  14.685.229,14,  mediante  a  simulação  da
prestação  de  serviços  entre  o  CORSÓRCIO  NACIONAL CAMARGO  CORRRÊA e  a
empresa MASTER TERRAPLANAGEM, que não tinha atividade real e de fato era utilizada
por ALDO GUEDES ÁLVARO para receber propina destinada ao Governador.

Dos valores indevidos recebidos travestidos de doação oficial ao Diretório Nacional
do  Partido Socialista Brasileiro (PSB),  R$ 8.549.532,62 foram remetidos  posteriormente
para a campanha de  EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS, que culminou na
reeleição ao cargo de Governador do Estado de Pernambuco.

EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS faleceu em um acidente aéreo,
o acontecimento trouxe à tona novos elementos sobre a existência do grupo de pessoas e
empresas pernambucanas responsáveis pela operacionalização de propina em seu favor.

Realmente, a aeronave em que ocorreu o desastre, um jato Cessna Citation 560
XLS, prefixo PR-AFA, era utilizada por EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS
em sua campanha presidencial. O avião estava registrado na Agência Nacional de Aviaçao
Civil  -  ANAC  em  nome  da  empresa  AF  ANDRADE  EMPREENDIMENTOS  E
PARTICIPAÇÕES  LTDA.,  ligada  ao  Grupo  Andrade,  que  reúne  empresas  do  setor
sucroalcooleiro. 

No entanto, verificou-se que a aeronave havia sido vendida, no início de 2014,
exatamente  para  agentes  da  campanha  presidencial  de  EDUARDO  HENRIQUE
ACCIOLY CAMPOS. O avião foi comprado pelo grupo de pessoas e empresas, oriundas
do Estado de Pernambuco, responsáveis pelas vantagens indevidas destinadas às disputas
eleitorais do candidato. 

A empresa AF ANDRADE EPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
estava em recuperação judicial, o que, por si só, impedia a venda do bem. Exatamente
ÁLVARO GUEDES ÁLVARO atuou na intermediação do negócio. O jato foi comprado
por  ninguém  menos  que  JOÃO  CARLOS  LYRA PESSOA DE  MELLO  FILHO.
Foram pagos R$ 1.710.297,03 (um milhão e setecentos e dez mil, duzentos e noventa e
sete reais e três centavos) à AF ANDRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA., como parte do preço da aeronave. 

Várias  empresas  e  pessoas  colaboraram  para  a  realização  desse  pagamento,
destacando-se as seguintes: a) o próprio JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO,
que transferiu R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais); b) a empresa por ele
operada, a CÂMARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.,
que  efetuou  uma  transferência  de  R$  159.900,00  (cento  e  cinquenta  e  nove  mil  e
novecentos reais); c) o advogado pernambucano Luiz Piauhylino de Mello Monteiro Filho,
filho do ex-Deputado Federal do PSB Luiz Piauhylino de Mello Monteiro, padrasto de JOÃO
CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, que transferiu R$325.000,00 (trezentos e
vinte e cinco mil reais); d) a Ele Leite Negócios Imobiliários Ltda., pertencente ao empresário
pernambucano Eduardo Freire  Bezerra  Leite,  muito  próximo de  JOÃO CARLOS LYRA
PESSOA DE MELLO FILHO, que efetuou transferência de R$ 727.000,00 (setecentos e
vinte e sete mil reais); e) duas empresas "fantasmas", constituídas em nome de interpostas
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pessoas ("laranjas"), a RM Construções Ltda. e a Geovane Pescados Eireli, que transferiram o
restante dos valores (ANEXO 507, fl. 190 e ss.). 

A aquisição da aeronave envolveu, ainda,  a assunção da dívida do financiamento
feito  pela  proprietária  originária  para  a  compra  do  bem,  mediante  contrato  de  leasing,
celebrado com a Cessna Finance Export Corp. Para isso, JOÃO CARLOS LYRA PESSOA
DE MELLO FILHO indicou duas empresas pertencentes a outro empresário pernambucano,
de  nome  Apolo  Santana  Vieira,  a  Bandeirantes  Companhia  De  Pneus  S/A e  a  BR  Par
Participações S/A., as quais deveriam passar a pagar as parcelas do financiamento. Após o
acidente, todos procuraram se desvincular do negócio,  até mesmo para evitar consequências
desfavoráveis, no âmbito da responsabilidade civil, pelos danos causados a terceiros. A Polícia
Federal instaurou o Inquérito Policial n. 505/2014- DPF/STS/SR/SP para investigar possível
lavagem de dinheiro na compra da aeronave (cópia integral constante da mídia  de fls.
1260 – encaminhada via pendrive).

O afastamento de sigilo telefônico decretado na Ação Cautelar n. 4006/DF revela
elementos indicativos do papel de  ALDO GUEDES ÁLVARO como operador de propina
com  finalidade  eleitoral,  em  favor  de  EDUARDO  HENRIQUE  ACCIOLY CAMPOS,
inclusive com a intermediação de  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO. Com
efeito o Relatório de Análise n. 050/2016 da SPEA/PGR evidencia no período investigado, 40
(quarenta)  contatos  telefônicos  entre  ambos  e  1.117  (mil,  cento  e  dezessete)  contatos
telefônicos entre ALDO GUEDES ÁLVARO e o Partido Socialista Brasileiro (PSB). O
mesmo documento mostra, ainda, 364 (trezentos e sessenta e quatro) contatos telefônicos
entre  ALDO GUEDES ÁLVARO e  a  empresa  Delta  Construções  S/A,  notoriamente
envolvida em esquema criminoso de pagamento de propinas a agentes políticos, assim
como  2  (dois)  contatos  telefônicos  entre  EDUARDO  HENRIQUE  ACCIOLY
CAMPOS e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, ocupada por
FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO (ANEXO 508).

O dolo de EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS é evidente, o que fica
claro pelo  depoimento dos colaboradores,  pelos atos  administrativos  que praticou,  bem
como por ser o principal beneficiário da propina paga.

Em  suma, EDUARDO  HENRIQUE  ACCIOLY  CAMPOS praticou  atos  de
improbidade administrativa que consubstanciam

a)    enriquecimento  ilícito (art.  9º  da  Lei  8.429/92) porque  recebeu  vantagem
indevida para si no valor de R$ 40.724.872,47, no período de nos anos de 2010 a 2011, em
razão dos atos praticados no exercício de mandato de Governador,  como contrapartida  pelo
favorecimento aos interesses das empresas cartelizadas, contribuindo com disponibilização de
infraestrutura e criação de incentivos tributários para construção da Refinaria Abreu e Lima,
bem  como concorreu  com PAULO  ROBERTO  COSTA,  diretor  de  abastecimento  da
PETROBRAS, que obteve tal montante junto às empreiteiras QUEIROZ GALVÃO, OAS e
CAMARGO CORRÊA, em prejuízo da PETROBRAS, o que, inelutavelmente caracteriza a
prática de ato de ofício em infração de dever funcional, no valor de R$ 40.724.872,47 (art. 9º,
caput e incisos I e IX, da Lei 8.429/92); 

b) As condutas do requerido em auferir vantagens indevidas também caracterizam,
por consequência, atos de improbidade administrativa que acarretaram danos ao erário
no valor de, ao menos, R$ 40.724.872,47 (art. 10, caput e incisos I e XII, da Lei 8.429/92). 

c)  ainda  ocorreu  dano  ao  patrimônio  da  PETROBRAS no  valor  de  R$
217.982.240,29 (duzentos e dezessete milhões, novecentos e oitenta e dois mil, duzentos e
quarenta reais e vinte e nove centavos) no qual está incluído o dano ao erário decorrente do
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lucro  ilicitamente  auferido  no  contrato  de  construção  das  tubovias  de  interligações  da
Refinaria Abreu e Lima obtido pela QUEIROZ GALVÃO.

i.7. FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO.

FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO, também do Partido Socialista
Brasileiro (PSB), foi Prefeito do Município de Petrolina/PE de 2005 a 2007, quando apoiou a
candidatura de EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS ao Governo do Estado de
Pernambuco, em 2006. FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO, posteriormente, foi
nomeado pelo Governador  para o cargo de  Secretário  de Desenvolvimento  Econômico de
Pernambuco  até  o  final  do  ano  de  2010,  exercendo  também  a  função  de  Presidente  do
Complexo  Industrial  Portuário  de  Suape.  Nessa  condição,  o  hoje  Senador  FERNANDO
BEZERRA DE SOUZA COELHO tinha atribuições estreitamente relacionadas à implantação
e ao funcionamento da RNEST, particularmente no que diz respeito à realização de obras de
infraestrutura e à criação de incentivos tributários.

FERNANDO  BEZERRA  DE  SOUZA  COELHO,  em  auxílio  a  EDUARDO
HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS, solicitou diretamente a  PAULO ROBERTO COSTA
ao  menos  R$  20.000.000,00  de  propina.  De  fato,  os  valores  indevidos  resultaram  o
enriquecimento ilícito no valor de R$ 40.724.872,47, pagos pelas empreiteiras  QUEIROZ
GALVÃO, OAS e CAMARGO CORRÊA.

As palavras dos colaboradores são corroboradas pelos inúmeros registros de entrada
de FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO na sede da Petrobras no Rio de Janeiro,
para contatos com PAULO ROBERTO COSTA ou outros altos funcionários da empresa es-
tatal (Informação Policial n. 72/2015, ANEXO 501, fl. 83 e ss.):

Visitas de Fernando Bezerra Coelho à Petrobras

Visitante Visitado Dia Local Observação

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 06/02/2007 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 15/03/2007 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 02/05/2007 Petrobras Visita em conjunto com
Eduardo Campos

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 16/05/2007 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 18/06/2007 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 28/06/2007 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 20/07/2007 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Graça Foster 25/10/2007 Petrobras Visita em conjunto com
Eduardo Campos

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 11/01/2008 Petrobras Nenhuma
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Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 12/03/2008 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 15/04/2008 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 13/05/2008 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 19/06/2008 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 01/08/2008 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Alan Kardec 10/09/2008 Petrobras Visita em Conjunto com
Eduardo Campos

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Cezar Amaro
Aquino

17/09/2008 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 24/11/2008 Petrobras Visita em conjunto com
Eduardo Campos

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 11/03/2009 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Graça Foster 02/05/2009 Petrobras Visita em conjunto com
Eduardo Campos

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 02/06/2009 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 07/07/2009 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 08/09/2009 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Marina de Fatima
Ramos Moreira

23/09/2009 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Marcelino Guedes
Ferreira Mosqueira

02/12/2009 Petrobras Nenhuma

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 29/01/2010 Petrobras Ano da solicitação e do
pagamento da propina

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 07/04/2010 Petrobras Ano da solicitação e do
pagamento da propina

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 28/04/2010 Petrobras Ano da solicitação e do
pagamento da propina

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 12/07/2010 Petrobras Ano da solicitação e do
pagamento da propina

Fernando
Bezerra Coelho

Paulo Roberto Costa 01/12/2010 Petrobras Ano da solicitação e do
pagamento da propina

A agenda e algumas mensagens eletrônicas de  PAULO ROBERTO COSTA tam-
bém evidenciam contatos e reuniões com FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO,
bem como indicam, inclusive, em face de convites para jantares e eventos esportivos, a ocor-
rência  de  encontros  entre  ambos  fora  do  ambiente  institucional  (Informação  Policial  n.
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72/2015, ANEXO 501, fl. 83 e ss.). Em ocasiões como essas, aconteceram as solicitações de
vantagens indevidas que deveriam ser repassadas às empreiteiras da Refinara do Nordeste ou
Refinaria Abreu e Uma.

Em decorrência  da  solicitação  de  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COE-
LHO,  este  propiciou  o  enriquecimento  ilícito  de  EDUARDO  HENRIQUE  ACCIOLY
CAMPOS pelo recebimento de propina das empreiteiras QUEIROZ GALVÃO, OAS e CA-
MARGO CORRÊA.

A QUEIROZ GALVÃO pagou, de 21/07/2010 a 29/10/2010, R$ 7.300.000,00 de
propina travestida de doações oficiais ao Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro
(PSB).

No  que  diz  respeito  ao  recebimento  de  valores  da  OAS,  verifica-se  que
FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO tinha contato direto, até mesmo de caráter
pessoal, em eventos sociais como casamentos, aniversários e reuniões informais com JOSÉ
ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO, conhecido como LÉO PINHEIRO, presidente do grupo
empresarial OAS.

De  modo  semelhante,  a  OAS  pagou  parte  propina  a  EDUARDO  HENRIQUE
ACCIOLY CAMPOS travestida  de  doações  oficiais  ao  Diretório  Nacional  do  Partido
Socialista Brasileiro (PSB) no valor de R$ 2.800.000,00, o que ocorreu de 16/08/2010 a
24/09/2010.

Além disso,  EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS valeu-se de  JOÃO
CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO para receber os valores ilícitos da OAS.

JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO recebeu em conta pessoal
R$  920.000,00  da  OAS,  que  se  originaram  de  contas  de  empresas  controladas  pelos
operadores financeiros ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES, que trabalhavam
para a empreiteira.

Ainda, JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO era o proprietário
de fato da CÂMARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA, a
qual  simulou  a  prestação  de  serviços  para  empresas  dos  operadores  financeiros  que
trabalhavam para a OAS ROBERTO TROMBETA e RODRIGO MORALES no valor de R$
1.925.000,00, além de simular a prestação de serviços para a própria CONSTRUTORA OAS
no valor de R$ 13.094.643,33, o que ocorreu de 18/01/2010 a 18/07/2011.

Além  disso,  EDUARDO  HENRIQUE  ACCIOLY  CAMPOS e  FERNANDO
BEZERRA DE SOUZA COELHO valeram-se dos operadores financeiros JOÃO CARLOS
LYRA PESSOA DE MELLO FILHO e ALDO GUEDES ÁLVARO, este ocupava o cargo
de  para  o  cargo  de  presidente  da  COMPANHIA  PERNAMBUCANA  DE  GÁS  –
COPERGÁS, para receber valores  indevidos da CAMARGO CORRÊA que alcançaram o
montente  de  R$  14.685.229,14,  mediante  a  simulação  da  prestação  de  serviços  entre  o
CORSÓRCIO  NACIONAL  CAMARGO  CORRRÊA  e  a  empresa  MASTER
TERRAPLANAGEM,  que  não  tinha  atividade  real  e  de  fato  era  utilizada  por  ALDO
GUEDES ÁLVARO para receber propina destinada ao Governador.

Dos valores indevidos recebidos travestidos de doação oficial ao Diretório Nacional
do  Partido Socialista Brasileiro (PSB),  R$ 8.549.532,62 foram remetidos  posteriormente
para a campanha de  EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS, que culminou na
reeleição ao cargo de Governador do Estado de Pernambuco.

O afastamento de sigilo telefônico decretado na Ação Cautelar n. 4006/DF revela
elementos indicativos do papel de  ALDO GUEDES ÁLVARO como operador de propina
com  finalidade  eleitoral,  em  favor  de  EDUARDO  HENRIQUE  ACCIOLY CAMPOS,
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inclusive com a intermediação de  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO. Com
efeito o Relatório de Análise n. 050/2016 da SPEA/PGR evidencia no período investigado, 40
(quarenta)  contatos  telefônicos  entre  ambos  e  1.117  (mil,  cento  e  dezessete)  contatos
telefônicos entre ALDO GUEDES ÁLVARO e o Partido Socialista Brasileiro (PSB). O
mesmo documento mostra, ainda, 364 (trezentos e sessenta e quatro) contatos telefônicos
entre  ALDO GUEDES ÁLVARO e  a  empresa  Delta  Construções  S/A,  notoriamente
envolvida em esquema criminoso de pagamento de propinas a agentes políticos, assim
como  2  (dois)  contatos  telefônicos  entre  EDUARDO  HENRIQUE  ACCIOLY
CAMPOS e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, ocupada por
FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO (ANEXO 508).

O dolo de EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS é evidente, o que fica
claro pelo depoimento dos colaboradores e pelos atos administrativos que praticou.

Em suma, FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO praticou  atos  de
improbidade administrativa que consubstanciam

a)    enriquecimento  ilícito (art.  9º  da  Lei  8.429/92) porque  recebeu  vantagem
indevida para si no valor de R$ 40.724.872,47, no período de nos anos de 2010 a 2011, em
razão dos atos praticados no exercício do cargo de Secretário de Estado, como contrapartida
pela disponibilização de infraestrutura e criação de incentivos tributários para construção da
Refinaria Abreu e Lima, bem como concorreu com PAULO ROBERTO COSTA, diretor de
abastecimento da PETROBRAS, que obteve tal montante junto às empreiteiras QUEIROZ
GALVÃO,  OAS  e  CAMARGO  CORRÊA,  em  prejuízo  da  PETROBRAS,  o  que,
inelutavelmente caracteriza a prática de ato de ofício em infração de dever funcional, no valor
de R$ 40.724.872,47 (art. 9º, caput e incisos I e IX, da Lei 8.429/92); 

b) as condutas do requerido em auferir vantagens indevidas também caracterizam,
por consequência, atos de improbidade administrativa que acarretaram danos ao erário
no valor de, ao menos, R$ 40.724.872,47 (art. 10, caput e incisos I e XII, da Lei 8.429/92). 

c)  ainda  ocorreu  dano  ao  patrimônio  da  PETROBRAS  no  valor  de R$
217.982.240,29 (duzentos e dezessete milhões, novecentos e oitenta e dois mil, duzentos e
quarenta reais e vinte e nove centavos) no qual está incluído o dano ao erário decorrente do
lucro ilicitamente auferido  no contrato e aditivos de  tubovias de interligações da Refinaria
Abreu e Lima obtido pela QUEIROZ GALVÃO.

i.8. JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO

JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO é enteado do ex-Deputado
FEDERAL LUIZ PIAUHYLINO MONTEIRO DE MELLO, do Partido Socialista Brasileiro
(PSB), o que auxiliou na aproximação de EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS. 

Em conjunto com ALDO GUEDES ÁLVARO. desempenhou o papel de operador de
propinas solicitadas por  EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS e  FERNANDO
BEZERRA DE SOUZA COELHO.

JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, em razão dessa proximida-
de e da disponibilidade de operação da  CÂMARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E
TERRAPLENAGEM LTDA, usou a empresa para recebimento e repasse das vantagens inde-
vidas pagas pela OAS. Isso ocorreu por meio de prestações de serviço simuladas e completa-
mente fictícias da  CÂMARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM
LTDA à OAS, diretamente ou através das empresas controladas por RODRIGO MORALES e
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ROBERTO TROMBETA. A empreiteira efetuou inúmeros pagamentos à empresa em questão,
que constituem a propina paga pelas obras realizadas na RNEST.

JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, em depoimento, negou
que seja proprietário de fato da CÂMARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLE-
NAGEM LTDA. (ANEXO 507, fls. 120 e ss.). Contudo, PAULO CESAR DE BARROS MO-
RATO, formalmente  sócio-admmistrador  da  empresa,  ressaltou  que  fez  diversos  negócios
com JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO (ANEXO 507, fls. 135 e ss.).
O uso da pessoa jurídica em questão por JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FI-
LHO é evidenciado pelas operações bancárias entre ambos, conforme dados da Ação Cautelar
n. 3864/DF (ANEXO 508):

Operações entre João Carlos Lyra Filho e Câmara & Vasconcelos

Origem Beneficado Valor Data Tipo de operação Conta de destino

Câmara &
Vasconcelos

João Carlos Lyra
Filho

R$ 130,00 04/10/2010 Transferência
entre contas

Conta n. 1740783,
Agência n. 686

Banco Real.

Câmara &
Vasconcelos

João Carlos Lyra
Filho

R$ 67.414,00 28/07/2010 TED Conta n. 99500,
Agência n. 291,

Bradesco.

João Carlos Lyra
Filho

Câmara &
Vasconcelos

R$ 100.000,00 15/06/2011 TED Conta n. 282260,
Agência n. 2988,
Banco do Brasil

Câmara &
Vasconcelos

João Carlos Lyra
Filho

R$ 100.000,00 17/06/2011 TED Conta n. 779,
Angência n. 144,

Banco safra

Câmara &
Vasconcelos

João Carlos Lyra
Filho

R$ 100.000,00 17/06/2011 TED Conta n. 99500,
Agência n. 291,

Bradesco.

Nesse contexto, auxiliando a receber propina EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY
CAMPOS e  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO,  JOÃO CARLOS LYRA
PESSOA  DE  MELLO  FILHO,  em  contas  pessoais  ou  em  nome  da  CÂMARA  &
VASCONCELOS  -  LOCAÇÃO  E  TERRAPLENAGEM  LTDA,  recebeu  R$
15.939.643,33 da OAS.

Além disso,  foi  responsável  pelo recebimento  da  propina  paga  pela  CAMARGO
CORRÊA em conjunto com ALDO GUEDES ÁLVARO.

Em  janeiro  de  ano  de  2010,  o  Diretor  da  CAMARGO  CORRÊA  DALTON
AVANCINI, representando a empresa,  encontrou-se em São Paulo com  ALDO GUEDES
ÁLVARO, momento em que decidiram, após conversa, pela operacionalização de um aporte
financeiro indevido de R$ 12.000,000.00, apesar de ALDO GUEDES ÁLVARO ter pedido
R$ 20.000.000,00, para a campanha de EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS. 

Decidiu-se, então, que o pagamento dos R$ 12.000.000,00 seria feito por meio da
simulação  de  contratação  da  CAMARGO  CORREA  com  a  empresa  MASTER
TERRAPLANAGEM. Destarte, os valores foram repassados pela CAMARGO CORREA à
MASTER TERRAPLANAGEM para fins de entrega à campanha eleitoral de  EDUARDO
HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS. 

Em data não definida até  o  presente momento,  ALDO GUEDES ÁLVARO,  em
Recife/PE,  apresentou  GILMAR  PEREIRA  CAMPOS,  gerente  comercial  da  empresa
CAMARGO CORREA, a JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, a quem
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os  valores  da  MASTER  TERRAPLANAGEM  deveriam  ser  entregues.  Ato  contínuo,
GILMAR PEREIRA CAMPOS apresentou JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO
FILHO a WILSON COSTA, funcionário da CAMARGO CORREA em Recife/PE, que se
tornaria o responsável pela entrega de valores em espécie da MASTER TERRAPLANAGEM
ao próprio JOÃO CARLOS LYRA DE MELLO FILHO, na cidade de Recife/PE. 

O ex-funcionário da CAMARGO CORREA, WILSON DA COSTA, disse que era
responsável por recolher os valores em espécie perante o procurador da CONSTRUTORA
MASTER LTDA e repassar o dinheiro, de acordo  com as orientações de  ALDO GUEDES
ÁLVARO a JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO PILHO. 

Ainda esteve envolvido nos pagamentos com os valores ilícitos relacionados à
compra da aeronave Cessna Citation 560 XLS, prefixo PR-AFA, que era utilizada por
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS em sua campanha presidencial. O avião
estava registrado na Agência Nacional de Aviaçao Civil - ANAC em nome da empresa AF
ANDRADE  EMPREENDIMENTOS  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA.,  ligada  ao  Grupo
Andrade, que reúne empresas do setor sucroalcooleiro. 

No entanto, verificou-se que a aeronave havia sido vendida, no início de 2014,
exatamente  para  agentes  da  campanha  presidencial  de  EDUARDO  HENRIQUE
ACCIOLY CAMPOS. O avião foi comprado pelo grupo de pessoas e empresas, oriundas
do Estado de Pernambuco, responsáveis pelas vantagens indevidas destinadas às disputas
eleitorais do candidato. 

A empresa AF ANDRADE EPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
estava em recuperação judicial, o que, por si só, impedia a venda do bem. Exatamente
ÁLVARO GUEDES ÁLVARO atuou na intermediação do negócio. O jato foi comprado
por  ninguém  menos  que  JOÃO  CARLOS  LYRA PESSOA DE  MELLO  FILHO.
Foram pagos R$ 1.710.297,03 (um milhão e setecentos e dez mil, duzentos e noventa e
sete reais e três centavos) à AF ANDRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA., como parte do preço da aeronave. 

Várias  empresas  e  pessoas  colaboraram  para  a  realização  desse  pagamento,
destacando-se as seguintes: a) o próprio JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO,
que transferiu R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais); b) a empresa por ele
operada, a CÂMARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.,
que  efetuou  uma  transferência  de  R$  159.900,00  (cento  e  cinquenta  e  nove  mil  e
novecentos reais); c) o advogado pernambucano Luiz Piauhylino de Mello Monteiro Filho,
filho do ex-Deputado Federal do PSB Luiz Piauhylino de Mello Monteiro, padrasto de JOÃO
CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, que transferiu R$325.000,00 (trezentos e
vinte e cinco mil reais); d) a Ele Leite Negócios Imobiliários Ltda., pertencente ao empresário
pernambucano Eduardo Freire  Bezerra  Leite,  muito  próximo de  JOÃO CARLOS LYRA
PESSOA DE MELLO FILHO, que efetuou transferência de R$ 727.000,00 (setecentos e
vinte e sete mil reais); e) duas empresas "fantasmas", constituídas em nome de interpostas
pessoas ("laranjas"), a RM Construções Ltda. e a Geovane Pescados Eireli, que transferiram o
restante dos valores (ANEXO 507, fl. 190 e ss.). 

A aquisição da aeronave envolveu, ainda,  a assunção da dívida do financiamento
feito  pela  proprietária  originária  para  a  compra  do  bem,  mediante  contrato  de  leasing,
celebrado com a Cessna Finance Export Corp. Para isso, JOÃO CARLOS LYRA PESSOA
DE MELLO FILHO indicou duas empresas pertencentes a outro empresário pernambucano,
de  nome  Apolo  Santana  Vieira,  a  Bandeirantes  Companhia  De  Pneus  S/A e  a  BR  Par
Participações S/A., as quais deveriam passar a pagar as parcelas do financiamento. Após o
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acidente, todos procuraram se desvincular do negócio,  até mesmo para evitar consequências
desfavoráveis, no âmbito da responsabilidade civil, pelos danos causados a terceiros. A Polícia
Federal instaurou o Inquérito Policial n. 505/2014- DPF/STS/SR/SP para investigar possível
lavagem de dinheiro na compra da aeronave (cópia integral constante da mídia de fls.
1260 – encaminhada em pendrive).

O afastamento de sigilo telefônico decretado na Ação Cautelar n. 4006/DF revela
elementos indicativos do papel de  ALDO GUEDES ÁLVARO como operador de propina
com  finalidade  eleitoral,  em  favor  de  EDUARDO  HENRIQUE  ACCIOLY CAMPOS,
inclusive com a intermediação de  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO. Com
efeito o Relatório de Análise n. 050/2016 da SPEA/PGR evidencia no período investigado, 40
(quarenta)  contatos  telefônicos  entre  ambos  e  1.117  (mil,  cento  e  dezessete)  contatos
telefônicos entre ALDO GUEDES ÁLVARO e o Partido Socialista Brasileiro (PSB). O
mesmo documento mostra, ainda, 364 (trezentos e sessenta e quatro) contatos telefônicos
entre  ALDO GUEDES ÁLVARO e  a  empresa  Delta  Construções  S/A,  notoriamente
envolvida em esquema criminoso de pagamento de propinas a agentes políticos, assim
como  2  (dois)  contatos  telefônicos  entre  EDUARDO  HENRIQUE  ACCIOLY
CAMPOS e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, ocupada por
FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO (ANEXO 508).

O agir doloso de JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO é claro
pelo  depoimento  de  WILSON DA COSTA e  do  colaborador  DALTON AVANCINI,  bem
como pelos atos praticados pelo requerido, todos ligados à lavagem de ativos ilícitos.

Em suma, JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO praticou  atos
de improbidade administrativa que consubstanciam

a)    enriquecimento  ilícito (art.  9º  da  Lei  8.429/92) porque  recebeu  vantagem
indevida para EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS e FERNANDO BEZERRA
DE SOUZA COELHO no valor de  R$  40.724.872,47,  no período de nos anos de 2010 a
2011, em razão dos atos praticados no exercício de mandato de Governador e Secretário de
Estado,  como contrapartida pela disponibilização de infraestrutura e criação de incentivos
tributários para construção da Refinaria Abreu e Lima, bem como concorreu  com PAULO
ROBERTO COSTA, diretor de abastecimento da  PETROBRAS, que obteve tal montante
junto à empreiteiras QUEIROZ GALVÃO, OAS e CAMARGO CORRÊA, em prejuízo da
PETROBRAS, o que, inelutavelmente caracteriza a prática de ato de ofício em infração de
dever  funcional,  no  valor  de  R$ 40.724.872,47 (art.  9º,  caput e  incisos  I  e  IX,  da Lei
8.429/92); 

b) As condutas do requerido em auferir vantagens indevidas também caracterizam, por
consequência,  atos de improbidade administrativa que acarretaram danos ao erário no
valor de, ao menos, R$ 40.724.872,47 (art. 10, caput e incisos I e XII, da Lei 8.429/92).

i.9. ALDO GUEDES ÁLVARO 

ALDO  GUEDES  ÁLVARO foi  nomeado  para  o  cargo  de  presidente  da
COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS – COPERGÁS por EDUARDO HENRIQUE
ACCIOLY CAMPOS, ocupando  este  cargo  de  30/01/2017  a  30/07/2015,  e  foi  sócio  de
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS na  empresa  AGROPECUÁRIA NOSSA
SENHORA DO NAZARÉ LTDA, Fazenda Esperança,  no Município  de Brejão/PE desde
2000.

Existem inclusive  vários  registros  de entrada  de  ALDO GUEDES ÁLVARO na
PETROBRAS, no Rio de janeiro,  para tratar com PAULO ROBERTO COSTA ou outros
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altos funcionários da sociedade de economia mista federal. Algumas das visitas de  ALDO
GUEDES ÁLVARO foram feitas  juntamente  com  EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY
CAMPOS e FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO.

ALDO  GUEDES  ÁLVARO atuou  como  operador  de  propinas  solicitadas  por
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS e  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA
COELHO. 

Em  janeiro  de  ano  de  2010,  o  Diretor  da  CAMARGO  CORRÊA  DALTON
AVANCINI, representando a empresa,  encontrou-se em São Paulo com  ALDO GUEDES
ÁLVARO, momento em que decidiram, após conversa, pela operacionalização de um aporte
financeiro indevido de R$ 12.000,000.00, apesar de ALDO GUEDES ÁLVARO ter pedido
R$ 20.000.000,00, para a campanha de EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS.

 Decidiu-se, então, que o pagamento dos R$ 12.000.000,00 seria feito por meio da
simulação  de  contratação  da  CAMARGO  CORREA  com  a  empresa  MASTER
TERRAPLANAGEM. Destarte, os valores foram repassados pela CAMARGO CORREA à
MASTER TERRAPLANAGEM para fins de entrega à campanha eleitoral de  EDUARDO
HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS. Em data não definida até o presente momento, ALDO
GUEDES  ÁLVARO,  em  Recife/PE,  apresentou  GILMAR  PEREIRA CAMPOS,  gerente
comercial  da  empresa  CAMARGO CORREA,  a JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE
MELLO  FILHO,  a  quem  os  valores  da  MASTER  TERRAPLANAGEM  deveriam  ser
entregues. 

Ato contínuo, GILMAR PEREIRA CAMPOS apresentou  JOÃO CARLOS LYRA
PESSOA DE MELLO FILHO a WILSON COSTA, funcionário da CAMARGO CORREA
em Recife/PE, que se tornaria o responsável pela entrega de valores em espécie da MASTER
TERRAPLANAGEM ao próprio JOÃO CARLOS LYRA DE MELLO FILHO, na cidade
de Recife/PE. 

Ainda esteve envolvido nos pagamentos com os valores ilícitos relacionados à
compra da aeronave Cessna Citation 560 XLS, prefixo PR-AFA, que era utilizada por
EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS em sua campanha presidencial. O avião
estava registrado na Agência Nacional de Aviaçao Civil - ANAC em nome da empresa AF
ANDRADE  EMPREENDIMENTOS  E  PARTICIPAÇÕES  LTDA.,  ligada  ao  Grupo
Andrade, que reúne empresas do setor sucroalcooleiro. 

No entanto, verificou-se que a aeronave havia sido vendida, no início de 2014,
exatamente  para  agentes  da  campanha  presidencial  de  EDUARDO  HENRIQUE
ACCIOLY CAMPOS. O avião foi comprado pelo grupo de pessoas e empresas, oriundas
do Estado de Pernambuco, responsáveis pelas vantagens indevidas destinadas às disputas
eleitorais do candidato. 

A empresa AF ANDRADE EPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
estava em recuperação judicial, o que, por si só, impedia a venda do bem. Exatamente
ÁLVARO GUEDES ÁLVARO atuou na intermediação do negócio. O jato foi comprado
por  ninguém  menos  que  JOÃO  CARLOS  LYRA PESSOA DE  MELLO  FILHO.
Foram pagos R$ 1.710.297,03 (um milhão e setecentos e dez mil, duzentos e noventa e
sete reais e três centavos) à AF ANDRADE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA., como parte do preço da aeronave. 

Várias  empresas  e  pessoas  colaboraram  para  a  realização  desse  pagamento,
destacando-se as seguintes: a) o próprio JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO,
que transferiu R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais); b) a empresa por ele
operada, a CÂMARA & VASCONCELOS - LOCAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA.,
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que  efetuou  uma  transferência  de  R$  159.900,00  (cento  e  cinquenta  e  nove  mil  e
novecentos reais); c) o advogado pernambucano Luiz Piauhylino de Mello Monteiro Filho,
filho do ex-Deputado Federal do PSB Luiz Piauhylino de Mello Monteiro, padrasto de JOÃO
CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO FILHO, que transferiu R$325.000,00 (trezentos e
vinte e cinco mil reais); d) a Ele Leite Negócios Imobiliários Ltda., pertencente ao empresário
pernambucano Eduardo Freire  Bezerra  Leite,  muito  próximo de  JOÃO CARLOS LYRA
PESSOA DE MELLO FILHO, que efetuou transferência de R$ 727.000,00 (setecentos e
vinte e sete mil reais); e) duas empresas "fantasmas", constituídas em nome de interpostas
pessoas ("laranjas"), a RM Construções Ltda. e a Geovane Pescados Eireli, que transferiram o
restante dos valores (ANEXO 507, fl. 190 e ss.). 

A aquisição da aeronave envolveu, ainda,  a assunção da dívida do financiamento
feito  pela  proprietária  originária  para  a  compra  do  bem,  mediante  contrato  de  leasing,
celebrado com a Cessna Finance Export Corp. Para isso, JOÃO CARLOS LYRA PESSOA
DE MELLO FILHO indicou duas empresas pertencentes a outro empresário pernambucano,
de  nome  Apolo  Santana  Vieira,  a  Bandeirantes  Companhia  De  Pneus  S/A e  a  BR  Par
Participações S/A., as quais deveriam passar a pagar as parcelas do financiamento. Após o
acidente, todos procuraram se desvincular do negócio,  até mesmo para evitar consequências
desfavoráveis, no âmbito da responsabilidade civil, pelos danos causados a terceiros. A Polícia
Federal instaurou o Inquérito Policial n. 505/2014- DPF/STS/SR/SP para investigar possível
lavagem de dinheiro na compra da aeronave (cópia integral constante da mídia  de fls.
1260 – constante no pendrive encaminhado).

O afastamento de sigilo telefônico decretado na Ação Cautelar n. 4006/DF revela
elementos indicativos do papel de  ALDO GUEDES ÁLVARO como operador de propina
com  finalidade  eleitoral,  em  favor  de  EDUARDO  HENRIQUE  ACCIOLY CAMPOS,
inclusive com a intermediação de  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO. Com
efeito o Relatório de Análise n. 050/2016 da SPEA/PGR evidencia no período investigado, 40
(quarenta)  contatos  telefônicos  entre  ambos  e  1.117  (mil,  cento  e  dezessete)  contatos
telefônicos entre ALDO GUEDES ÁLVARO e o Partido Socialista Brasileiro (PSB). O
mesmo documento mostra, ainda, 364 (trezentos e sessenta e quatro) contatos telefônicos
entre  ALDO GUEDES ÁLVARO e  a  empresa  Delta  Construções  S/A,  notoriamente
envolvida em esquema criminoso de pagamento de propinas a agentes políticos, assim
como  2  (dois)  contatos  telefônicos  entre  EDUARDO  HENRIQUE  ACCIOLY
CAMPOS e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, ocupada por
FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO (ANEXO 508).

O agir doloso de ALDO GUEDES ÁLVARO é claro pelo depoimento de WILSON
DA COSTA e do colaborador DALTON AVANCINI (ANEXO 507), bem como pelos atos
praticados pelo requerido, todos ligados à lavagem de ativos ilícitos.

 Em suma,  ALDO GUEDES ÁLVARO a)    enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei
8.429/92) porque  recebeu  vantagem indevida  para  EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY
CAMPOS e  FERNANDO  BEZERRA  DE  SOUZA  COELHO no  valor  de  R$
40.724.872,47,  no período de nos anos de 2010 a 2011, em razão dos atos praticados no
exercício  de  mandato  de  Governador  e  Secretário  de  Estado,  como  contrapartida  pela
disponibilização  de  infraestrutura  e  criação  de  incentivos  tributários  para  construção  da
Refinaria Abreu e Lima, bem como concorreu com PAULO ROBERTO COSTA, diretor de
abastecimento da  PETROBRAS, que obteve tal montante junto à empreiteiras  QUEIROZ
GALVÃO,  OAS  e  CAMARGO  CORRÊA,  em  prejuízo  da  PETROBRAS,  o  que,
inelutavelmente caracteriza a prática de ato de ofício em infração de dever funcional, no valor
de R$ 40.724.872,47 (art. 9º, caput e incisos I e IX, da Lei 8.429/92); 
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b) As condutas do requerido em auferir vantagens indevidas também caracterizam, por
consequência,  atos de improbidade administrativa que acarretaram danos ao erário no
valor de, ao menos, R$ 40.724.872,47 (art. 10, caput e incisos I e XII, da Lei 8.429/92).

i.10 PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB)

O  Partido do  Partido  Socialista  Brasileiro  (PSB) beneficiou-se do  esquema  de
corrupção instalado na Diretoria de Abastecimento da Petrobras a partir do ano de 2009 a 2011,
devendo responder pelos atos de improbidade administrativa ora imputados, com base no artigo
3º da Lei n.º 8.429/92, como se passa a demonstrar.

De plano, registra-se que, embora os partidos políticos sejam parcialmente custeados
com verbas públicas por meio do Fundo Partidário, é certo que são qualificados como pessoas
jurídicas de direito privado (artigo 44, inciso V, do Código Civil) e, nessa condição, podem
qualificar-se como terceiros particulares que concorrem para a prática de atos ímprobos, ou
deles se beneficiam, como se dá no caso concreto.

A República Federativa do Brasil organiza-se como democracia eletiva, na qual todo
o poder emana do povo e é exercido em regra por meio de representantes eleitos (artigo 1º,
caput e parágrafo único, da Constituição Federal), e apresenta como fundamento o pluralismo
político (artigo 1, inciso V, da Constituição Federal).

É  a  partir  dessas  noções  fundamentais  de  soberania  popular,  sistema
representativo e pluralismo político que desponta a figura do  partido político,  segundo
ensina José Afonso da Silva, como “uma forma de agremiação de um grupo social que se
propõe a  organizar, coordenar e instrumentar a  vontade popular com o fim de assumir o
poder para realizar seu programa de governo. No dizer de Pietro Virga, 'são associações de
pessoas com um ideologia ou interesses comuns,  que,  mediante uma organização estável
(Partei-Apparat), miram exercer influência sobre a determinação da orientação política do
país”117. A respeito,  também  ensina  Paulo  Bonavides:  “Segundo  esse  publicista [James
Bryce],  sem os partidos políticos não poderia funcionar o  governo representativo, nem a
ordem despontar do caos eleitoral. São os partidos portanto inevitáveis, principalmente nos
grandes  países  onde  a  liberdade  impera.  (…)  Estudando  com  proficiência  o  tema  dos
partidos políticos, Sait pondera que 'sob o regime do sufrágio universal, os partidos são tão
inevitáveis quanto as ondas do oceano'”118.

Efetivamente, os partidos políticos são agremiações que têm como finalidade não
apenas  reunir  pessoas  ao  redor  de  ideologias  e  programas  próprios,  mas viabilizar  o
exercício do poder político, nos termos e limites traçados pela ordem jurídica, de acordo com
tais ideologias e programas que o próprio povo abona e acredita nas urnas. Na democracia
eletiva brasileira, os partidos políticos foram previstos como instrumentos necessários para a
formação  da  vontade  política  do  povo,  não  se  admitindo  sequer  a  candidatura  política
dissociada da filiação partidária (artigo 14, § 3º, inciso V, da Constituição Federal).

Contudo, o  que  se  deslindou  no  curso  da  Operação  Lava  Jato  foi  o  patente
desvirtuamento  do  sistema  de  representação  política  no  Poder  Executivo  do  Estado  de
Pernambuco, em meio a locupletação de recursos públicos diante de cargos de comando da
administração pública estadual,  seja para enriquecimento pessoal desses agentes ou para se
perpetuarem no poder diante do poder econômico.

117 SILVA, José Afonso da,  Comentário Contextual à Constituição, 9ª edição, São Paulo: Malheiros, 2014, p.
238. 
118BONAVIDES, Paulo, Ciência Política, 17ª edição, São Paulo: Malheiros, 2010, p. 377.
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Nesse  sentido,  a  Informação  Policial  n.  14/2015  (ANEXO 501,  fl.  241 e  ss.)
demonstra  que  as  despesas  de  campanha  de EDUARDO  HENRIQUE  ACCIOLY
CAMPOS, candidato à reeleição ao Governo do Estado de Pernambuco em 2010, foram
significativamente superiores aos gastos dos demais candidatos, atingindo o montante de
R$ 13.870.811,12 (treze milhões, oitocentos e setenta mil, oitocentos e onze reais e doze
centavos), ao passo que a média dos demais chega apenas a R$ 3.746.769,50 (três milhões,
setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

Nesse contexto, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) deixou de desempenhar a sua
finalidade precípua de garantir a autenticidade do sistema representativo (artigo 1º da Lei n.º
9.096/95),  na  contramão  do  diálogo  democrático  construído  de  acordo  com os  programas
partidários e animado exclusivamente pelo interesse público, já que, ao contrário, atuou tendo
em vista a sua manutenção no poder como um meio necessário para o atendimento de interesses
particulares. 

Diretamente,  o  Partido  Socialista  Brasileiro  (PSB) recebeu  o  montante  de  R$
10.000.000,00 da QUEIROZ GALVÃO e da OAS, que se tratava de propina de contratos
com a PETROBRAS.

Esse financiamento eleitoral irregular, além de já caracterizar, por si só, vantagem
ilícita  diretamente  auferida  pela  agremiação  partidária,  também  acabou  por  beneficiar  o
Partido  Socialista  Brasileiro  (PSB) de  maneira  indireta,  por  ter  custeado,  de  forma
substancial,  a reeleição de  EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS ao cargo de
Governador de Estado.

Portanto, resta evidenciado que o  Partido Socialista Brasileiro (PSB) não apenas
concorreu para o esquema de corrupção instalado na Diretoria de Abastecimento da Petrobras,
mas também se beneficiou dele, respondendo pelos atos de improbidade administrativa ora
imputados, com base no artigo 3º da Lei n.º 8.429/92.

i.11) SEVERINO SÉRGIO ESTELITA GUERRA

SEVERINO  SÉRGIO  ESTELITA GUERRA foi  Senador  da  República  pelo
Estado  de  Pernambuco  de  01/02/2003  a  31/01/2011,  posteriormente,  tornou-se  Deputado
Federal pelo mesmo Estado de 01/02/03 a 06/03/14, quando faleceu. Foi presidente do Partido
da Social Democracia Brasileira (PSDB) de 23/11/2007 a 18/11/2013. 

Na condição de membro Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e membro
da  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  instaurada  no  Senado  para  apurar  irregularidades
envolvendo PETROBRAS – CPIPETRO, solicitou para si e para terceiros R$ 10.000.000,00
para evitar que as investigações desenvolvidas pela Comissão alcançassem resultados efetivos
que fossem capazes de desvelar o esquema criminoso estabelecido na PETROBRAS.

SEVERINO SÉRGIO ESTELITA GUERRA solicitou pessoalmente propina aos
executivos das empreiteiras  QUEIROZ GALVÃO e GALVÃO ENGENHARIA, conforme
afirmação de PAULO ROBERTO COSTA, FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO SOARES e
DÁRIO DE QUEIROZ GALVÃO.

Um dos encontros foi gravado e comprova que a reunião tinha por objeto tratar da
CPI da PETROBRAS e confirmar a combinação da propina.

SEVERINO  SERGIO ESTELITA GUERRA passou  o  contato  de  EDUARDO
BADRA JUNIOR a DÁRIO DE QUEIROZ GALVÃO, agente que indicaria como os valores
ilícitos seriam pagos, o que é corroborado pelos e-mail entregues pelo colaborador.
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EDUARDO BADRA JUNIOR  recebeu valores em espécie na sede da GALVÃO
ENGENHARIA e solicitou doações eleitorais, que ocorreram em 15/09/2010 no valor de R$
250.000,00 e em 14/09/2012 R$ 200.000,00 em favor do diretório nacional do Partido da
Social  Democracia Brasileira  (PSDB) e em 02/05/2013 em favor do diretório estadual de
Pernambuco do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Já  os  valores  destinados  ao  Deputado  Federal  EDUARDO  HENRIQUE  DA
FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA  ocorreram através  da  simulação  da  prestação  de
serviços  advocatícios  pelo  escritório  M  MEIRA  ADVOGADOS  ASSOCIADOS  E
CONSULTORIA, sendo identificado o pagamento de R$ 630.282,50 em favor do escritório.

Os valores ilícitos foram pagos, como se comprova pelo depoimento de  PAULO
ROBERTO COSTA, DÁRIO DE QUEIROZ GALVÃO e pelas provas apresentadas por este.

Em  suma, SEVERINO  SÉRGIO  ESTELITA  GUERRA praticou  atos  de
improbidade administrativa que consubstanciam

a)   enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei 8.429/92) porque:

a.1) recebeu vantagem indevida, para si e para terceiros, de 2009 a 2013, no valor de
R$ 10.000.000,00,  em razão dos  atos  praticados no exercício  de  mandato de Senador  da
República  e  membro  da  CPIPETRO  de  2009,  que  evitou  que  o  esquema desvios  na
PETROBRAS cessasse  e  se  tornasse  público,  bem  como concorreu  com PAULO
ROBERTO COSTA, diretor de abastecimento da  PETROBRAS, que obteve tal montante
junto às empreiteiras integrantes do CONSÓRCIO CGGI, QUEIROZ GALVÃO, GALVÃO
ENGENHARIA e IESA, em prejuízo da PETROBRAS, o que, inelutavelmente caracteriza a
prática de ato de ofício em infração de dever funcional, no valor de R$ 10.000.000,00 (art. 9º,
caput e incisos I e IX, da Lei 8.429/92); 

b) As condutas do requerido em auferir vantagens indevidas também caracterizam,
por consequência, atos de improbidade administrativa que acarretaram danos ao erário
no valor de, ao menos, R$ 10.000.000,00  (art. 10, caput e incisos I e XII, da Lei 8.429/92).

Ainda ocorreu dano ao patrimônio da  PETROBRAS (artigo 10 da Lei 8.429/92),
visto que  : permitiu, resguardou e foi beneficiado por sistema de corrupção que viabilizou
fraude ao caráter competitivo da licitação para execução das Unidades de Hidrotratamento de
Destilados Médios e de Querosene e suas Subestações Elétricas (U-2500, U-2600, SE-2500 e
SE-2600), vencida pelo Consórcio QGGI119,  no valor de  R$ 97.781.450,00 (noventa e sete
milhões, setecentos e oitenta e um mil e quatrocentos e cinquenta reais)  no qual está
incluído  o  dano  ao  erário  decorrente  do  lucro  ilicitamente  auferido  no  contrato  da
PETROBRAS.

c) Também evidente que as condutas importaram em atos de improbidade por ofensa
aos princípios administrativos (art. 11, caput, da Lei 8.429/92), notadamente os princípios da
legalidade e da moralidade, e os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade
às instituições. 

i.12) EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA.

EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA é Deputado
Federal desde 01/02/2007, exercendo atualmente o terceiro mandato consecutivo pelo Estado
de Pernambuco e foi reeleito para um quarto mandato na eleição do ano de 2018 pelo Partido
Progressista (PP).

119 Adotando metodologia própria, o TCU constatou o superfaturamento no valor de R$ 99.311.296,73 (noventa
e nova milhões, trezentos e onze mil, duzentos e noventa e seis de reais, e setenta e três centavos) neste contrato.
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Valendo-se do cargo de Deputado Federal e do relacionamento ilícito que o Partido
Progressista (PP) possuía com o Diretor de Abastecimento da  PETROBRAS,  EDUARDO
HENRIQUE  DA  FONTE  DE  ALBUQUERQUE  SILVA intermediou  o  contato  de
SEVERINO SÉRGIO ESTELITA GUERRA e PAULO ROBERTO COSTA.

Em  conjunto  com  o  Senador  SEVERINO  SÉRGIO  ESTELITA  GUERRA,
EDUARDO  HENRIQUE  DA FONTE  DE  ALBUQUERQUE  SILVA  solicitou  pessoalmente
propina aos executivos das empreiteiras QUEIROZ GALVÃO e GALVÃO ENGENHARIA,
conforme afirmação de  PAULO ROBERTO COSTA, FERNANDO ANTÔNIO FALCÃO
SOARES e DÁRIO DE QUEIROZ GALVÃO.

A propina  objetivou  evitar  que  as  investigações  desenvolvidas  pela  Comissão
alcançassem  resultados  efetivos  que  fossem  capazes  de  desvelar  o  esquema  criminoso
estabelecido na PETROBRAS.

Um dos encontros foi gravado e comprova que a reunião tinha por objeto tratar da
CPI da PETROBRAS e confirmar a combinação da propina.

SEVERINO  SERGIO ESTELITA GUERRA passou  o  contato  de  EDUARDO
BADRA JUNIOR a DÁRIO DE QUEIROZ GALVÃO, agente que indicaria como os valores
ilícitos seriam pagos, o que é corroborado pelos e-mail entregues pelo colaborador.

EDUARDO BADRA JUNIOR  recebeu valores em espécie na sede da GALVÃO
ENGENHARIA e solicitou doações eleitorais, que ocorreram em 15/09/2010 no valor de R$
250.000,00 e em 14/09/2012 R$ 200.000,00 em favor do diretório nacional do Partido da
Social  Democracia Brasileira  (PSDB) e em 02/05/2013 em favor do diretório estadual  de
Pernambuco do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Já  os  valores  destinados  ao  Deputado  Federal  EDUARDO  HENRIQUE  DA
FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA  ocorreram através  da  simulação  da  prestação  de
serviços  advocatícios  pelo  escritório  M  MEIRA  ADVOGADOS  ASSOCIADOS  E
CONSULTORIA, sendo identificado o pagamento de R$ 630.282,50 em favor do escritório.

Vale  ressaltar  que  o  escritório  M  MEIRA  ADVOGADOS  ASSOCIADOS  E
CONSULTORIA está envolvido em recente investigação em trâmite no Supremo Tribunal
Federal envolvendo EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA,
o que realmente indica a utilização do escritório de advocacia pelo parlamentar para receber
propina.120

Em suma, EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA
praticou atos de improbidade administrativa que consubstanciam

a)   enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei 8.429/92) porque:

a.1) recebeu vantagem indevida, para si e para terceiros, de 2009 a 2013, no valor de
R$ 10.000.000,00, em razão dos atos praticados no exercício de mandato de Deputado Federal
e concorrendo com os atos de SEVERINO SERGIO ESTELITA GUERRA, este Senador
da  República  e  membro  da  CPIPETRO de  2009,  que  evitou  que  o  esquema desvios  na
PETROBRAS cessasse  e  se  tornasse  público,  bem  como concorreu  com PAULO
ROBERTO COSTA, diretor de abastecimento da  PETROBRAS, que obteve tal montante
junto às empreiteiras integrantes do CONSÓRCIO CGGI, QUEIROZ GALVÃO, GALVÃO
ENGENHARIA e IESA, em prejuízo da PETROBRAS, o que, inelutavelmente caracteriza a
prática de ato de ofício em infração de dever funcional, no valor de R$ 10.000.000,00 (art. 9º,
caput e incisos I e IX, da Lei 8.429/92); 

120 http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/04/lava-jato-registra-em-videos-tentativa-de-compra-de-
silencio-de-testemunha.html
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b) As condutas do requerido em auferir vantagens indevidas também caracterizam,
por consequência, atos de improbidade administrativa que acarretaram danos ao erário
no valor de, ao menos, R$ 10.000.000,00  (art. 10, caput e incisos I e XII, da Lei 8.429/92).

Ainda ocorreu dano ao patrimônio da  PETROBRAS (artigo 10 da Lei 8.429/92),
visto que  : permitiu, resguardou e foi beneficiado por sistema de corrupção que viabilizou
fraude ao caráter competitivo da licitação para execução das Unidades de Hidrotratamento de
Destilados Médios e de Querosene e suas Subestações Elétricas (U-2500, U-2600, SE-2500 e
SE-2600), vencida pelo Consórcio QGGI121, no valor de  R$ 97.781.450,00 (noventa e sete
milhões, setecentos e oitenta e um mil e quatrocentos e cinquenta reais),  no qual está
incluído  o  dano  ao  erário  decorrente  do  lucro  ilicitamente  auferido  no  contrato  da
PETROBRAS. 

c) Também evidente que as condutas importaram em atos de improbidade por ofensa
aos princípios administrativos (art. 11, caput, da Lei 8.429/92), notadamente os princípios da
legalidade e da moralidade, e os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade
às instituições. 

i.13)  CONSTRUTORA QUEIROZ  GALVAO  S/A e  VITAL ENGENHARIA
AMBIENTAL S/A

A CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A, conforme fartamente demonstrado
nesta petição inicial, concorreu para a prática dos atos de improbidade administrativa e deles
se beneficiou.

A  partir  do  esquema  ilícito  implementado,  a  CONSTRUTORA  QUEIROZ
GALVAO S/A firmou  os  contratos  relativos  aos  seguintes  projetos/obras  (i) tubovias  da
carteira de diesel da RLAM; (ii) carteira de gasolina da RLAM; (iii) gasoduto caraguatatuba-
taubaté; (iv) centro integrado de processamento de dados da TI em Ilha do Fundão; (v) off-site
da carteira de gasolina da RLAM;  (vi) Plangas Un-Reduc;  (vii) terraplenagem COMPERJ;
(viii) terraplenagem RNEST; (ix) UTGCA; (x) interligações RNEST.

A QUEIROZ GALVÃO fazia parte de um cartel e participava, separadamente ou
em  consórcio,  de  diversas  licitações  fraudadas  da  PETROBRAS e  obtive  contratos
bilionários  de  obras  e  serviços  com  preços  finais  acima  do  orçamento  estimado  da
PETROBRAS.

Diante dos atos ímprobos que concorreu,  foi possível constatar que a  QUEIROZ
GALVÃO beneficiou-se economicamente de, ao menos, R$ 487.167.408,45 (quatrocentos e
oitenta e sete milhões, cento e sessenta e sete, quatrocentos e oito reais e centavos), somente
com os valores referentes às rubricas de lucros de alguns contratos, o que será objeto de futura
complementação.

Ademais, em todos os contratos e aditivos objeto da presente ação houve ao menos o
pagamento  de  vantagem  na  importância  de  1%  no  que  diz  respeito  à  diretoria  de
abastecimento, o que resultou no enriquecimento ilícito de agentes públicos em ao menos R$
108.153.206,05.

Ressalta-se  que  a  CONSTRUTORA  QUEIROZ  GALVÃO e  a  VITAL
ENGENHARIA  AMBIENTAL  S/A,  integrante  do  grupo  empresarial  QUEIROZ
GALVÃO, fizeram pagamentos diretamente de propina travestidos de doações eleitorais.

121 Adotando metodologia própria, o TCU constatou o superfaturamento no valor de R$ 99.311.296,73 (noventa
e nova milhões, trezentos e onze mil, duzentos e noventa e seis de reais, e setenta e três centavos) neste contrato.
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Em razão disso, devem tais pessoas jurídicas ser responsabilizadas na forma do art.
3º da Lei 8.429/92, pois concorreram e se beneficiaram com a prática de atos de improbidade
que  acarretaram  enriquecimento  ilícito,  danos  ao  erário  e  violação  aos  princípios
administrativos (artigos 3º, 9, 10 e 11 da Lei 8.429/92).

i.14) ILDEFONSO COLARES FILHO

ILDEFONSO COLARES FILHO  de 26/03/2007 a 18/12/2012 foi presidente da
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO. Após isso, atuou como conselheiro do GRUPO
QUEIROZ  GALVÃO da  área  de  defesa  e  naval  até  18/01/2015,  vindo  a  óbito  em
16/12/2017.

ILDEFONSO COLARES era o principal líder do Grupo QUEIROZ GALVÃO em
questões  relacionadas  ao  cartel  e  aos  atos  de  corrupção  e  lavagem  de  dinheiro  na
PETROBRAS. Segundo PAULO ROBERTO COSTA, RICARDO PESSOA122 e PEDRO
BARUSCO, era  ele  o  representante  da  companhia  na negociação da  vantagem indevida,
sendo que cabia a ILDEFONSO o comando das ações criminosas dos outros executivos.

Essa  posição  de  comando  fica  clara  pela  negociação  direta  de  propina  com  os
parlamentares  EDUARDO DA FONTE e  SERGIO GUERRA,  para  que  o  esquema de
corrupção na PETROBRAS não fosse descoberto pela CPI instaurada.

Veja-se que o nome de ILDEFONSO COLARES aparece em diversas anotações da
agenda de PAULO ROBERTO COSTA sendo que,  segundo o ex-diretor,  ILDEFONSO
negociou a celebração do contrato falso com a COSTA GLOBAL CONSULTORIA para o
pagamento de propina “atrasada” (ANEXO 313).

Há também várias reuniões agendadas entre ILDEFONSO COLARES, AUGUSTO
COSTA AMORIN e o operador de propinas FERNANDO SOARES “BAIANO” (ANEXOS
322-325.

Dessa  forma,  nos  termos  do  art.  3º  da  Lei  8.429/92,  ILDEFONSO COLARES
FILHO dolosamente concorreu  e  se  beneficiou  com  a  prática  de  atos  de  improbidade
praticados  por  PAULO  ROBERTO  COSTA,  EDUARDO  HENRIQUE  ACCIOLY
CAMPOS,  SEVERINO SÉRGIO ESTELITA GUERRA,  FERNANDO BEZERRA DE
SOUZA COELHO, EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA
e VALDIR RAUPP DE MATTOS que acarretaram enriquecimento ilícito, danos ao erário e
violação aos princípios administrativos (artigos 3º, 9, 10 e 11 da Lei 8.429/92).

i.15) OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO,

OTHON  ZANOIDE  DE  MORAES  FILHO é  funcionário  da  QUEIROZ
GALVÃO desde 01/11/1993. Foi diretor de óleo e gás da  CONSTRUTORA QUEIROZ
GALVÃO  de  20/05/2011  a  23/02/2015.  Atualmente  consta  ser  diretor  da  QUEIROZ
GALVÃO TECNOLOGIA EM DEFESA E SEGURANÇA S/A.

Nos ilícitos apurados, era um dos responsáveis para tratar de assuntos referentes ao
pagamento  de  propina  e  a  manutenção  do  cartel  da  PETROBRAS,  comparecendo  nas

122Segundo a representação da Polícia Federal:  “Outrossim, ILDEFONSO também figura como responsável
pela negociação de vantagens indevidas inclusive no âmbito da QUIP, empresa na qual a QUEIROZ GALVÃO é
acionista majoritária. Conforme RICARDO PESSOA, toda a interlocução para pagamento de propina referente à
P-53 (e possivelmente outras plataformas) foi capitaneada por ILDEFONSO, o qual levou ao Conselho da QUIP
a necessidade de pagar BARUSCO (e o PARTIDO DOS TRABALHADORES, via MILTON PASCOWITCH e
FILIPPI), sendo presumível que também tenha se encarregado de disponibilizar a necessária estrutura financeira,
no âmbito da QUIP, para os pagamentos realizados.”
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reuniões para definir os ajustes e negociando diretamente com operadores e agentes públicos. 

Os  colaboradores  DALTON  AVANCINI  e  AUGUSTO  MENDONÇA  indicam
OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO  como um dos representantes da  QUEIROZ
GALVÃO  nas  reuniões  do  “clube”  das  empreiteiras. ALBERTO  YOUSSEF  afirma  que
OTHON  ZANOIDE  DE  MORAES  FILHO tratou  do  pagamento  de  propinas  por
intermédio de doações eleitorais e cuidou da emissão da nota fiscal ideologicamente falsa em
favor da EMPREITEIRA RIGIDEZ, pelo CONSÓRCIO IPOJUCA, a fim de repassar propina
a PAULO ROBERTO COSTA.

Além  disso,  há  registro  de  registro  da  entrada  de  OTHON  ZANOIDE  DE
MORAES FILHO como visitante no escritório antigo de ALBERTO YOUSSEF na Av. São
Gabriel, 149, São Paulo/SP:

Registro da fotografia do visitante “OTHON MORAES”, ID n. 6362265

Os  e-mails  entre  ALBERTO  YOUSSEF,  operador  de  propina  ligado  a  PAULO
ROBERTO COSTA, e  OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO são prova acima de
qualquer dúvida de que o requerido tinha protagonismo no pagamento da propina, sobretudo
as  pagas  através  da  rubrica  de  doação  eleitoral  em favor  do  Partido  Progressista  (PP),
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e  Partido Socialista Brasileiro
(PSB).

Dessa  forma,  nos  termos  do  art.  3º  da  Lei  8.429/92,  OTHON  ZANOIDE  DE
MORAES  FILHO dolosamente concorreu  e  se  beneficiou  com  a  prática  de  atos  de
improbidade  praticados  por  PAULO  ROBERTO  COSTA, EDUARDO  HENRIQUE
ACCIOLY  CAMPOS, SEVERINO  SÉRGIO  ESTELITA  GUERRA, FERNANDO
BEZERRA  DE  SOUZA  COELHO, EDUARDO  HENRIQUE  DA  FONTE  DE
ALBUQUERQUE  SILVA e  VALDIR  RAUPP  DE  MATTOS que  acarretaram
enriquecimento ilícito, danos ao erário e violação aos princípios administrativos (artigos 3º, 9,
10 e 11 da Lei 8.429/92).
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i.16) AUGUSTO AMORIM COSTA,

AUGUSTO  AMORIM  COSTA foi  o  funcionário  da  QUEIROZ  GALVÃO de
01/12/1998 a 21/01/20013.

AUGUSTO  AMORIN  COSTA  frequentava  as  reuniões  do  “clube”,  o  que
demonstra  sua  atuação  continuada  nas  condutas  delitivas  empreendidas  pela  organização
criminosa gerida no grupo empresarial.

AUGUSTO AMORIN  COSTA é  referido  na  agenda  de  PAULO  ROBERTO
COSTA como um contato na QUEIROZ GALVÃO, junto ao contato de ILDEFONSO, e há
anotações que sugerem um saldo de propina a ser quitado. Foi o operador contatado pelo
também operador FERNANDO SOARES para acertar o pagamento de propina em favor de
PAULO ROBERTO COSTA no Exterior, o que demonstra sua forte e direta atuação em
transações financeiras ilícitas do grupo. 

Dessa forma, nos termos do art. 3º da Lei 8.429/92, AUGUSTO AMORIN COSTA
dolosamente concorreu e se beneficiou com a prática de atos de improbidade praticados por
PAULO  ROBERTO  COSTA, EDUARDO  HENRIQUE  ACCIOLY  CAMPOS,
SEVERINO  SÉRGIO  ESTELITA GUERRA, FERNANDO  BEZERRA DE  SOUZA
COELHO, EDUARDO  HENRIQUE  DA  FONTE  DE  ALBUQUERQUE  SILVA e
VALDIR RAUPP DE MATTOS que acarretaram  enriquecimento ilícito, danos ao erário e
violação aos princípios administrativos (artigos 3º, 9, 10 e 11 da Lei 8.429/92).

i.17) ANDRÉ GUSTAVO DE FARIAS PEREIRA,

ANDRÉ  GUSTAVO  DE  FARIAS  PEREIRA  foi  funcionário  da  QUEIROZ
GALVÃO de 03/09/1982 a 30/04/2015, dentro desse período, de 19/11/2009  a  23/02/2015,
chegou a ocultar o cargo de diretor. 

O requerido ANDRÉ GUSTAVO DE FARIAS PEREIRA também era subordinado
a  ILDEFONSO COLARES  na condução das atividades ilícitas. Foi apontado pelo CADE
como um dos representantes da QUEIROZ GALVÃO no cartel das empreiteiras.

Foi um dos responsáveis  pela  celebração do contrato simulado celebrado entre  a
QUEIROZ GALVÃO e a COSTA GLOBAL em março de2013, sendo, inclusive, um dos
signatários representando a construtora (ANEXO 320).

Dessa  forma,  nos  termos  do  art.  3º  da  Lei  8.429/92,  ANDRÉ  GUSTAVO  DE
FARIAS  PEREIRA dolosamente concorreu  e  se  beneficiou  com  a  prática  de  atos  de
improbidade  praticados  por  PAULO  ROBERTO  COSTA, EDUARDO  HENRIQUE
ACCIOLY  CAMPOS, SEVERINO  SÉRGIO  ESTELITA  GUERRA, FERNANDO
BEZERRA  DE  SOUZA  COELHO, EDUARDO  HENRIQUE  DA  FONTE  DE
ALBUQUERQUE  SILVA e  VALDIR  RAUPP  DE  MATTOS que  acarretaram
enriquecimento ilícito, danos ao erário e violação aos princípios administrativos (artigos 3º, 9,
10 e 11 da Lei 8.429/92).

i.18) PETRÔNIO BRAZ JUNIOR, 

PETRONIO  BRAZ  JUNIOR foi  funcionário  da  QUEIROZ  GALVÃO de
01/12/1998 a 30/11/2017, dentro desse período, de 18/01/2010 a 07/12/2017, chegou a ocultar
o cargo de diretor. 
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Substituiu ILDEFONSO COLARES123 no  controle  dos  pagamentos  de  propina,
pois assegurou o pagamento de vantagem indevida atrasada a PAULO ROBERTO COSTA,
assinando o contrato com a COSTA GLOBAL.

PETRONIO BRAZ JUNIOR  também acompanhava  ILDEFONSO COLARES
em reuniões do cartel, conforme aparece em anotações apreendidas em sua residência no dia
03/08/2016, as quais indicam a realização de, ao menos, uma reunião do cartel em 12/09/2012
(ANEXO 261).

Dessa forma, nos termos do art. 3º da Lei 8.429/92, PETRONIO BRAZ JUNIOR
dolosamente concorreu e se beneficiou com a prática de atos de improbidade praticados por
PAULO  ROBERTO  COSTA, EDUARDO  HENRIQUE  ACCIOLY  CAMPOS,
SEVERINO  SÉRGIO  ESTELITA GUERRA, FERNANDO  BEZERRA DE  SOUZA
COELHO, EDUARDO  HENRIQUE  DA  FONTE  DE  ALBUQUERQUE  SILVA e
VALDIR RAUPP DE MATTOS que acarretaram  enriquecimento ilícito, danos ao erário e
violação aos princípios administrativos (artigos 3º, 9, 10 e 11 da Lei 8.429/92).

IV – DIREITO  .

A) Da prática de atos de improbidade administrativa – enriquecimento ilícito (art. 9º),
lesão ao patrimônio público (art. 10) e violação a princípios da Administração (art. 11)
por agentes públicos e privados.

Quando a Constituição de 1988 elevou ao status constitucional a norma que prevê a
responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa, com o ressarcimento
integral dos danos, consolidou no ordenamento jurídico o princípio da  máxima eficácia na
recomposição do patrimônio público.

Conforme  restou  amplamente  demonstrado  na  síntese  fática,  o  patrimônio  da
PETROBRAS foi profundamente desfalcado ao longo de anos por atos ilícitos praticados, em
conluio, pelos réus arrolados nesta ação de improbidade. 

O art. 3º da Lei 8.429/92 estabelece que as disposições desta lei são aplicáveis, no
que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática
do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

A partir do momento em que as empreiteiras formaram um cartel para fraudar as
licitações  de  obras  da  estatal  petrolífera,  os  réus,  mesmo  não  sendo  agentes  públicos,
inegavelmente  se  beneficiaram  e  concorreram  para  a  prática  de  atos  de  improbidade
administrativa por parte de agentes públicos da alta administração da PETROBRAS.

Parte  dos  réus  enumerados  no  polo  passivo  deste  inicial  são  empresários
administradores das empresas QUEIROZ GALVÃO, que tomaram decisões deliberadas no
sentido de  se locupletarem às  custas  do patrimônio  da  PETROBRAS,  induzindo agentes
públicos para a prática de atos de improbidade administrativa já detalhados, contribuindo para
o nítido enriquecimento ilícito dos agentes públicos.

Avançando nas disposições da Lei 8.429\92, o art. 5º prescreve que “ocorrendo lesão
ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-
se-á  o  integral  ressarcimento  do  dano”.  Como  se  lê,  o  dispositivo  legal  é  expresso  ao
determinar o ressarcimento integral do dano quando haja dolo de terceiro em comunhão de
esforços  com agentes  públicos  para  desfalcar  o  patrimônio  público,  no  qual  se  insere  o
patrimônio das sociedades de economia mista.

123http://www.petronoticias.com.br/archives/65110
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Comprovado  o  dolo  dos  réus  no  complexo  esquema  narrado  que  lesionou  o
patrimônio da PETROBRAS ao longo de muitos anos, se impõe o pedido de ressarcimento
integral do dano.

Ademais, o art. 6° traz uma sanção no caso de enriquecimento ilícito: determina que
perderá  o  agente  público  ou  terceiro  beneficiário os  bens  ou  valores  acrescidos  ao  seu
patrimônio, que também se requer. 

O art. 9º da Lei 8.429/92, por sua vez, estabelece que “constitui ato de improbidade
administrativa  importando  enriquecimento  ilícito  auferir  qualquer  tipo  de  vantagem
patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade
nas  entidades  mencionadas  no  art.  1°  desta  lei”  e  elenca,  exemplificativamente,  outras
hipóteses de locupletamento ilícito. 

No caso dos autos, as condutas narradas se enquadram tipicamente nos incisos I, VII,
IX e X do art. 9º:

I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer
outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem,
gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser
atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das  atribuições do agente
público;
VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou
função  pública,  bens  de  qualquer  natureza  cujo  valor  seja  desproporcional  à
evolução do patrimônio ou à renda do agente público;
IX - perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de
verba pública de qualquer natureza;
X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para
omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;

Afigura-se  fora  de  dúvidas  que  os  réus  enriqueceram  ilicitamente  mediante
recebimento de valores ilícitos decorrentes de fraudes em contratos de obra e prestação de
serviços para a  PETROBRAS. Equiparando-se o terceiro particular ao agente público para
fins de improbidade (art. 3º), resta claro que os particulares foram favorecidos com vantagens
econômicas ilícitas decorrentes da assinatura dos contratos citados.

O valor da propina paga pelos empreiteiros aos agentes públicos era embutido nos
custos da obra ou serviço a ser prestado, onerando ilicitamente os cofres da PETROBRAS.

Além da  previsão  expressa  do  enriquecimento  ilícito  no  art.  9º,  a  Lei  8.429/92
buscou  resguardar  o  sistema  de  proteção  do  tesouro  público  e  preservar  o  princípio  da
moralidade pública, prescrevendo no art. 10 que constitui ato de improbidade administrativa
qualquer lesão ao erário efetivada por ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda
patrimonial,  desvio,  apropriação,  malbaratamento ou dilapidação dos  bens  ou haveres  das
entidades da Administração Pública, o que inclui as sociedades de economia mistas, caso da
PETROBRAS.

Havendo efetivo prejuízo, o ressarcimento integral é decorrência direta da prática do
ato ilícito administrativo.

No caso dos autos, as condutas ímprobas descritas nesta Inicial subsumem-se aos
seguintes  incisos  do  art.  10  da  Lei  8429/92,  sobretudo  no  que  diz  respeito  ao
superfaturamento praticado:

 
I  -  facilitar  ou concorrer  por qualquer  forma para  a  incorporação ao patrimônio
particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes
do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;
V - permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem ou serviço por
preço superior ao de mercado; 
VIII  -  frustrar  a  licitude  de  processo  licitatório  ou  de  processo  seletivo  para
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celebração  de  parcerias  com  entidades  sem  fins  lucrativos,  ou  dispensá-los
indevidamente; 
XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

A amplitude da prescrição não deixa margem de dúvidas para que se conclua que os
réus  se  enquadram  nos  incisos  supratranscritos,  uma  vez  que,  no  mínimo,  atuaram  ou
concorreram para a incorporação ao seu patrimônio particular valores da PETROBRAS que
foram pagos de maneira ilícita.

Da mesma forma, quando se trata de um cartel, a ajuda e cooperação mútuas entre os
membros  integrantes  indicam  que  há  facilitação  para  que  terceiros  particulares  (outras
empresas participantes do cartel) se enriqueçam ilicitamente, lembrando que as empresas do
“CLUBE”  se  revezavam para  vencer  licitações  e  firmar  contratos  com a  Petrobras  com
sobrepreço em inúmeras ocasiões.

As  atuações  ilícitas  narradas  e  enquadradas  nos  artigos  9º  e  10 da  Lei  8.429/92
também se  enquadram no  art.  11,  que  trata  da  violação  de  princípios  da  Administração
Pública, tais como a moralidade administrativa, a probidade, a impessoalidade e a legalidade,
como por exemplo os incisos I e II, que prescrevem, respectivamente: “I - praticar ato visando
fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência” e
“I - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”.

No art. 12 da Lei, encontram-se previstas taxativamente as sanções a serem aplicadas
aos agentes condenados por improbidade administrativa: i) indisponibilidade ou perda dos
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ii) ressarcimento integral do dano, iii)
proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios (para as pessoas jurídicas), iv) multa, v) suspensão dos direitos políticos e vi) perda
da função pública.

No caso dos autos,  se requer a condenação dos réus, salvo  PAULO ROBERTO
COSTA (para quem se requer tão somente o pedido declaratório), de forma solidária e sem
audiência da parte adversa (AgRg no AREsp 460279/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª
Turma, j. em 07/10/2014)  com pedido de indisponibilidade dos bens (conforme precedentes
do STJ, v.g., o AgRg no AREsp 436929/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. em
21/10/2014)  e  demais  penalidades:  perda  dos  bens  e  valores  acrescidos  ilicitamente  ao
patrimônio; ressarcimento integral dos danos causados à estatal e multa a ser revertida para a
estatal demandante.

a.1) O necessário ressarcimento dos danos causados à Petrobras: A inserção da propina
no preço contratual.

A despeito da obviedade, já pedindo escusas pela tautologia, mas a  propina paga
pela QUEIROZ GALVÃO e demais empresas do Clube não provinha do além, mas sim
dos valores  pagos pela  PETROBRAS por  intermédio  dos  contratos  obtidos  por  meio  de
ajustes fraudulentos do Clube.

Vale  dizer:  o  pagamento  de  vantagens  indevidas  que  era  responsável  pelo
direcionamento das contratações não somente viciou os instrumentos  ab initio,  como teve
como consequência a majoração dos preços contratuais.

Dito de outra forma, o preço pago por cada um dos contratos albergou, em maior ou
menor medida, os custos das vantagens indevidas pagas por longos e duradouros anos pelas
empreiteiras cartelizadas.

A corroborar  o  que  se vem a  dizer,  cite-se  o trecho do depoimento  de  PAULO
ROBERTO COSTA na ação penal 5026212-82.2014.404.7000, no qual afirmou que o valor
da propina era incluído no percentual do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) das obras:
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“Interrogado:  -  E  essa  cartelização  obviamente  que  resulta  num  delta  preço
excedente, não é? Na área de petróleo e gás, essas empresas, normalmente, entre os
custos indiretos e o seu lucro, o chamado BDI, elas normalmente colocam algo entre
10% a 20%, então, dependendo da obra, do risco da obra, da... condição do projeto,
então de 10% a 20% pra esse, pra esse, esse BDI. O que acontecia especificamente
nas  obras  da  Petrobras?  Por  hipótese,  o  BDI  era  15%?  Então  se  colocava,
normalmente, em média, em média, 3% a mais. E esses 3% eram alocados a agentes
políticos.”

Não  se  esperava,  veja,  que  os  valores  fossem contaminados  com a  inclusão  de
percentuais  relativos  à  propina  que  as  contratadas  (dentre  elas  a  QUEIROZ GALVÃO)
haviam se comprometido a pagar a agentes públicos, financeiros e políticos.

Como  soa  evidente,  a  PETROBRAS contratava  a  construção  de  unidades
industriais, e não serviços de lavagem de dinheiro e intermediação e pagamento de propina.

Não  foi  por  outro  motivo  que  a  PETROBRAS,  em  atenção  aos  padrões
internacionais de contabilidade, foi forçada a dar baixa contábil, no Resultado Financeiro de
2014, em nada menos que R$6,194 bilhões, valor estimado dos gastos adicionais capitalizados
indevidamente no ativo imobilizado oriundos do esquema de pagamentos indevidos.

A  demonstração  de  Resultado  de  2014  pode  ser  conhecida  na  figura  abaixo,
disponível no canal de relação com investidores da PETROBRAS:

O valor referente aos pagamentos indevidos identificados foi calculado a partir de
metodologia  baseada  nas  informações  e  depoimentos  já  tornados  públicos  no  âmbito  da
Operação  Lava  Jato.  Foi  aplicado  o  percentual  de  3% sobre  contratos  firmados  com 27
empresas citadas como membros do cartel. No caso de pagamentos para empresas fora do
cartel, foram considerados valores específicos citados em depoimentos.

Se a propina foi paga com recursos provenientes do preço pago pela PETROBRAS
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no âmbito de cada um dos contratos inquinados pela atuação do cartel, é evidente que esse
valor  retrata  um  prejuízo  cuja  reparação  é  impositiva.  Os  valores  ilícitos  embutidos  na
remuneração não representam qualquer contrapartida, mas um efetivo prejuízo da sociedade
de economia mista.

Conforme  já  narrado,  as  investigações  revelaram  que  as  empresas  cartelizadas
embutiam em seus preços contratuais o percentual de 3% para o pagamento de propinas,
sendo  os  valores  suportados,  em  última  análise,  pela  PETROBRAS124.  Por  isso,  esse
montante que deverá ser considerado para aferição do valor da propina, contudo, restrito ao
1% destinado à diretoria de abastecimento objeto desta ação, consubstanciando-se na primeira
natureza de valores que deve ser reparada à PETROBRAS.

a.2) superfaturamento praticado e necessidade de reparação do dano.

A  identificação  do  superfaturamento  nos  contratos  referidos  comprova  a
apropriação pelos demandados do patrimônio da PETROBRAS.

O  superfaturamento  também deixa  claro  que  as  empreiteiras  cartelizadas  não
foram  vítimas  de  achaques  feitos  por  funcionários  da  PETROBRAS,  pelo  contrário,
comprova que o sistema de corrupção existente resultou no aumento dos lucros, alimentando
um sistema que todos ganhavam às custas do patrimônio da estatal.

Desse modo, o superfaturamento constatado deve ser reconhecido como dano ao
patrimônio da estatal, o que é encampado pelo entendimento do Egrégio Tribunal Regional
Federal da ª Região:

EMENTA: ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  LEI 8.429/92. convênio entre prefeitura e união. aquisição de
veículo. ambulância. preliminar afastada. empresa. inexistência de conluio com os
corréus. superfaturamento. comprovação do prejuízo. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APLICAÇÃO DAS PENAS. 1. Há que se considerar que a doutrina especializada já
refutou os argumentos de inconstitucionalidade material de dispositivos da Lei n.
8.429/92, que possui assento no artigo 37, parágrafo 4º, da Constituição Federal, não
subsistindo,  desta  forma,  razão  para  o  acolhimento  das  arguições  de
inconstitucionalidade,  tanto  formal,  quanto  material.  No  mesmo  sentido,  há
precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 2. Em que pese a existência
de  provas  nos  autos  de  que  os  corréus,  então  gestores  públicos,  tenham
cometido falhas inescusáveis na condução do certame que culminou na compra
da ambulância, com sobrepreço, em relação à concessionária ré não há provas
de que tenha concorrido para o direcionamento da licitação. 3. Os elementos
probatórios constantes no feito são fartos em apontar as condutas ilícitas dos
réus, incorrendo no tipo descrito no     artigo 10,     incisos V, VIII e XII, da Lei n°
8.429/92.  (TRF4  5002421-77.2016.4.04.7012,  TERCEIRA  TURMA,  Relatora
MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 23/03/2018) 

a.3) da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário

No dia 08 de agosto de 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou o do RE n. 852.475

124  O expediente de inserção dos valores ilícitos nos custos dos contratos foi detalhado por Paulo Roberto Costa
em seu  depoimento  colhido  na  Ação  Penal  nº  5026212  82.2014.4.04.7000,  em  audiência  realizada  no  dia
08.10.2014.  Segundo  o  ex-Diretor  de  Abastecimento,  ao  apresentarem  suas  propostas,  as  empreiteiras
participantes do cartel somavam 3% ao seu BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), majorando os preços, a fim
de retirar do patrimônio da Petrobras o montante necessário para fazer frente às vantagens indevidas acertadas
com agentes públicos. Tal proceder foi corroborado pelo depoimento de Eduardo Hermelino Leite (que atuava no
núcleo da empresa CAMARGO CORREA), no qual expressamente consignou “QUE desse modo, o pagamento
das propinas não impactava no lucro da CAMARGO CORREA, pois estavam embutidas como custo, sendo
arcado pela PETROBRAS”.
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em repercussão geral,  sob relatoria  do Ministro Alexandre de Moraes,  e firmou tese  pela
imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada na prática de atos   dolosos
de improbidade administrativa.

A partir da interpretação restritiva do art. 37, §5 da CRFB/88, formou-se maioria de
seis Ministros no STF125 em defesa da tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento
em caso de dolo. O STJ já vinha entendendo pela imprescritibilidade, embora sem operar a
distinção entre casos culposos e dolosos (v.g. no AgRg no AREsp 663951/MG, Rel, Min.
Humberto Martins, 2ª Turma, j. 14/04/2015, entre outros).

Saliente-se, ademais, que no julgamento do RE 669.069, de relatoria do Ministro
Teori Zavascki, j. em 03/02/2016, firmou-se a tese de que é prescritível a ação de reparação de
danos  à  Fazenda  Pública  decorrente  de  ilícito  civil,  não  tendo  havido  qualquer
pronunciamento em relação aos atos de improbidade administrativa. Assim, não cabe invocar
esse precedente para limitar no tempo a pretensão ressarcitória dos demandantes no caso dos
autos.

Portanto, decidida definitivamente a questão pelo plenário do STF, não há espaço
para  alegação  de  perda  da  pretensão  pelo  decurso  do  tempo  em  relação  ao  pedido  de
ressarcimento integral dos danos quando haja comprovação de dolo na conduta dos agentes ou
beneficiários.  A  efetiva  recuperação  de  ativos  decorrentes  de  corrupção  não  pode  ser
prejudicada com prazos prescricionais.

Em relação às outras sanções, defende-se que os prazos de prescrição decorrentes dos
atos  de  improbidade administrativa  que  coincidam com condutas  tipificadas  na  lei  penal,
conforme sucede no caso dos autos, sejam os prazos de prescrição aplicados aos respectivos
crimes, dada a acentuada gravidade de ambas as categorias de atos, nos termos do art. 109 do
Código Penal. Essa é a posição atual da 1ª Seção do STJ no ERESp 1.656.383.

Quanto aos requeridos que ocupam ou ocuparam cargo eletivo, o termo inicial da
prescrição deve ser calculado apenas após o término do mandato que encerrar o exercício da
função  (REsp  1153079/BA,  Rel.  Ministro  HAMILTON  CARVALHIDO,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010).

Desse modo, apenas em relação a  FERNANDO BEZERRA DE SOUZA deve ser
reconhecida a prescrição das sanções, visto que deixou no final do ano de 2010 o cargo de
Secretário  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Pernambuco  (art.  23,  I,  da  Lei  8.429/92).
Contudo, permanece o dever de ressarcir o erário pelos atos de improbidade praticados.

a.4) extensão da pretensão de ressarcimento.

Três agentes envolvidos nos atos ímprobos objeto da presente demanda faleceram de
modo que o espólio deve responder pela reparação do dano.

A Constituição Federal,  no artigo 5º,  XLV, prevê que “nenhuma pena passará da
pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de
bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do
valor do patrimônio transferido ”.

O artigo 8º da Lei  8.429/92 é claro ao dispor que o sucessor do agente que causou
lesão ao patrimônio público e enriqueceu ilicitamente está sujeito às cominações das sanções
previstas pelos atos ímprobos até o limite da herança. A jurisprudência é clara nesse sentido
também:

PROCESSO  CIVIL  -  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  -  IMPROBIDADE

125 Luiz Edson Fachin, Rosa Weber, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux, Celso de Mello e Carmen Lúcia.
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ADMINISTRATIVA  -  FALECIMENTO  DO  RÉU  (EX-PREFEITO)  NO
DECORRER DA DEMANDA - HABILITAÇÃO DA VIÚVA MEEIRA E DEMAIS
HERDEIROS REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - POSSIBILIDADE -
ARTS.  1055  E  SEGUINTES  DO  CPC  -  ART.  535  DO  CPC.  1.  Não  pode  o
jurisdicionado escolher  quais  fundamentos devem ser  utilizados pelo magistrado,
que pauta-se na persuasão racional para "dizer o direito." Não-violação dos arts. 535,
165 e 458, II, do CPC. 2. A questão federal principal consiste em saber se é possível
a  habilitação  dos  herdeiros  de  réu,  falecido  no  curso  da  ação  civil  pública,  de
improbidade  movida  pelo  Ministério  Público,  exclusivamente  para  fins  de  se
prosseguir na pretensão de ressarcimento ao erário. 3. Ao requerer a habilitação, não
pretendeu o órgão ministerial imputar aos requerentes crimes de responsabilidade ou
atos de improbidade administrativa, porquanto personalíssima é a ação intentada. 4.
Estão  os  herdeiros  legitimados  a  figurar  no  pólo  passivo  da  demanda,
exclusivamente para o prosseguimento da pretensão de ressarcimento ao erário (art.
8º,  Lei  8.429/1992).  Recurso  especial  improvido.  (REsp 732.777/MG, 2ª  Turma,
Rel. Ministro Humberto Martins, DJ 19/11/2007, p. 218)

Pelos processos de inventário juntados a este inicial, não foi possível identificar a
transferência  de  patrimônio  de  EDUARDO  HENRIQUE  ACCIOLY  CAMPOS,
ILDEFONSO COLARES FILHO  e  SEVERINO SÉRGIO ESTELITA GUERRA  aos
herdeiros,  razão  pela  qual  são  demandados  apenas  os  espólios  dos  referidos,  através  dos
inventariantes.

a.5)  a perda da aposentadoria pelo regime do plano de seguridade dos congressistas
(pssc).

Entre  as  sanções  cabíveis  para  a  prática  de  atos  de  improbidade  administrativa,
destaca-se a perda da função pública, consoante o artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, e o
artigo 12 da Lei nº 8.429/92, que fulmina os vínculos jurídicos decorrentes da relação mantida
com a Administração Pública. Por isso mesmo, caso o agente ímprobo já tenha passado para a
inatividade,  a sanção de perda da função pública acaba por ensejar a cassação da própria
aposentadoria concedida. Essa orientação também é amparada em recentes precedentes do C.
Superior Tribunal de Justiça, como se vê nos seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA.
ANÁLISE DE   MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.  INCABÍVEL  AO  SUPERIOR
TRIBUNAL   DE  JUSTIÇA.  DIVERGÊNCIA  JURISPRUDENCIAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CASSAÇÃO DE
APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.
(...)
4.   A  ausência  de  previsão  expressa  da  pena  de  cassação  de aposentadoria
na  Lei  de  Improbidade Administrativa não constitui óbice  à sua aplicação na
hipótese de servidor aposentado, condenado judicialmente pela prática de atos
de improbidade administrativa.
5.  Trata-se  de consequência lógica da condenação à perda da função pública,
pela  conduta  ímproba,  infligir  a  cassação  da  aposentadoria  ao  servidor
aposentado no curso da Ação de Improbidade.
6. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 826.114/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 25/05/2016)

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  CASSAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.  AUSÊNCIA  DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
(...)
2.  A  Lei  8.429/92  não  comina,  expressamente,  a  pena  de  cassação  de
aposentadoria a agente público condenado pela prática de atos de improbidade
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em  sentença  transitada  em  julgado.  Todavia,  é  consequência  lógica  da
condenação à pena de demissão pela conduta ímproba infligir a cassação de
aposentadoria a servidor aposentado no curso de Ação de Improbidade.
(...)
4. Segurança denegada.
(MS  20.444/DF,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  PRIMEIRA  SEÇÃO,
julgado em 27/11/2013, DJe 11/03/2014)

No caso em tela, parte dos demandados ocupam os cargos de Deputado Federal e
Senador da República, e, portanto, fariam jus ao “Plano de Seguridade dos Congressistas”
(PSSC) instituído pela Lei n.º 9.506/97, da qual se destacam os seguintes dispositivos:

Art. 2º O Senador, Deputado Federal ou suplente que assim o requerer, no prazo de
trinta dias do início do exercício do mandato, participará do Plano de Seguridade
Social dos Congressistas, fazendo jus à aposentadoria: 
I - com proventos correspondentes à totalidade do valor obtido na forma do § 1º:
a) por invalidez permanente, quando esta ocorrer durante o exercício do mandato e
decorrer  de  acidente,  moléstia  profissional  ou  doença  grave, contagiosa  ou
incurável, especificadas em lei; 
b) aos trinta e cinco anos de exercício de mandato e sessenta anos de idade; 
II - com proventos proporcionais, observado o disposto no § 2º, ao valor obtido na
forma do § 1º:
a) por invalidez permanente, nos casos não previstos na alínea a do inciso anterior,
não podendo os proventos ser inferiores a vinte e seis por cento da remuneração
fixada para os membros do Congresso Nacional;
b) aos trinta e cinco anos de contribuição e sessenta anos de idade.
§ 1º O valor dos proventos das aposentadorias previstas nos incisos I e II do caput
será calculado tomando por base percentual da remuneração fixada para os membros
do  Congresso  Nacional,  idêntico  ao  adotado  para  cálculo  dos  benefícios  dos
servidores públicos civis federais de mesma remuneração. 
§ 2º O valor da aposentadoria prevista no inciso II do caput corresponderá a um
trinta e cinco avos, por ano de exercício de mandato, do valor obtido na forma do §
1º. 
(…)
Art. 4º Para os fins do disposto nesta Lei considerar-se-á: 
I - tempo de contribuição, aquele reconhecido pelos sistemas de previdência social
do serviço público, civil ou militar, e da atividade privada, rural e urbana; 
II - tempo de exercício de mandato, o tempo de contribuição ao Plano de Seguridade
Social dos Congressistas ou ao Instituto de Previdência dos Congressistas.
§ 1º A apuração do tempo de exercício de mandato e do tempo de serviço será feita
em dias,  que serão convertidos em anos,  considerado o ano como de trezentos e
sessenta e cinco dias.
§  2º  Para  a  concessão  dos  benefícios  do  Plano  de  Seguridade  Social  dos
Congressistas,  serão desconsiderados os  períodos de tempo excedentes  a  trinta e
cinco anos,  bem como os concomitantes ou já considerados para a concessão de
outro benefício, em qualquer regime de previdência social.

Assim,  de  acordo  com  a  Lei  n.º  9.506/97,  o  PSSC  concede  aos  parlamentares
federais os seguintes benefícios: 

• aposentadoria  com  proventos  integrais,  após  35  anos  de  exercício  de
mandato e 60 anos de idade, para ambos os sexos.

• aposentadoria  com  proventos  proporcionais  ao  tempo  de  exercício  de
mandato, após 35 anos de contribuição e 60 anos de idade, para ambos os sexos. Neste caso,
os proventos serão calculados à razão de 1/35 (um trinta e cinco avos) por ano de mandato.

• aposentadoria  por  invalidez  permanente  decorrente  de  doença  grave
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especificada em lei ou acidente de trabalho, com proventos integrais.

• aposentadoria por invalidez permanente, nos demais casos previstos em lei,
com proventos proporcionais calculados à razão de 1/35 (um trinta e cinco avos) por ano de
mandato, assegurado o mínimo de 26% (vinte e seis por cento) do subsídio parlamentar.

• pensão por morte do segurado,  paga aos dependentes definidos em lei.  A
pensão corresponderá ao valor dos proventos de aposentadoria que o segurado recebia ou a
que  teria  direito,  assegurado  o  valor  mínimo  de  13%  (treze  por  cento)  do  subsídio
parlamentar.

De se notar,  desta forma, que a prática de ato de improbidade administrativa em
razão  do  exercício  mandato  parlamentar  deve  acarretar  a  cassação  da  aposentadoria
eventualmente  concedida  e/ou  a  perda  do  direito  à  contagem  e  fruição  do  período
contributivo,  ainda  que  proporcional,  na  forma  especial  prevista  no  PSSC,  como
decorrência ínsita à previsão constitucional e legal da sanção de perda da função pública,
ainda que o mandato já tenha findado.

Neste  ponto,  vale  destacar  que o caráter  contributivo do regime previdenciário e
vislumbrado  enriquecimento  sem  causa  do  Estado  não  configuram  óbice  ao  pedido  ora
formulado, seja porque se trata da medida de natureza sancionatória, própria do sistema de
responsabilização pela prática de atos de improbidade administrativa, como decorrência da
própria  sanção  de  perda  da  função  pública,  seja,  ainda,  porque  o  período  contributivo
envolvido apenas não deve ser utilizado para concessão de benefícios do próprio PSSC, ao
qual o agente ímprobo se vinculou justamente em razão da função pública no exercício da
qual praticou os atos de improbidade administrativa perseguidos, podendo ser considerado tal
período para fins de contagem recíproca e aproveitamento no Regime Geral de Previdência
Social.

Realmente, ao tratar da penalidade de cassação de aposentadoria em procedimento
administrativo disciplinar, em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa –
situação análoga  à  presente  –,  o  E.  Supremo Tribunal  Federal  já  reconheceu que  não há
incompatibilidade com o caráter contributivo do regime previdenciário. Confira-se o seguinte
aresto:

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 142, I E §
2º, DA LEI N. 8.112/90. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
APÓS  A INATIVIDADE.  POSSIBILIDADE.  COMPETÊNCIA DISCIPLINAR.
PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA.  CASSAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.
APLICABILIDADE.  INFRAÇÕES  PRATICADAS  DE  FORMA  CULPOSA.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O direito, da Administração
Pública  Federal,  de  punir  seus  servidores  prescreve  em  cinco  anos  quanto  às
infrações  passíveis  de  demissão,  cassação  de  aposentadoria  ou  disponibilidade  e
destituição de cargo em comissão, contados a partir da data em que o fato tornou-se
conhecido [art. 142, I e § 2º, da Lei n. 8.112/90]. 2. O fato do servidor público ter
atendido aos requisitos para a concessão de aposentadoria não impede a instauração
de processo administrativo para apurar a existência de falta eventualmente praticada
no exercício do cargo.  Precedente [MS n.  21.948, Relator  o  Ministro NÉRI DA
SILVEIRA, DJ 07.12.95]. 3. O Presidente da República prescinde do assentimento
do  Tribunal  de  Contas  da  União  para  exercer  sua  competência  disciplinar.
Precedente [MS n. 20.882, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ 23.09.94]. 4.
Não  obstante  o  caráter  contributivo  de  que  se  reveste  o  benefício
previdenciário,  o  Tribunal  tem  confirmado  a  aplicabilidade  da  pena  de
cassação  de  aposentadoria.  Precedente  [MS  n.  23.299,  Relator  o  Ministro
SEPULVEDA  PERTENCE,  DJ  12.04.2002].  5.  A  alegação de  que  os  atos
administrativos teriam sido praticados de forma culposa reclama dilação probatória
incompatível com o mandado de segurança. 6. Agravo regimental a que se nega
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provimento.
(MS  23219  AgR,  Relator(a):  Min.  EROS  GRAU,  Tribunal  Pleno,  julgado  em
30/06/2005, DJ 19-08-2005 PP-00004 EMENT VOL-02201-1 PP-00111 LEXSTF v.
27, n. 321, 2005, p. 169-173 RTJ VOL-00195-01 PP-00038 RNDJ v. 6, n. 72, 2005,
p. 55-57) 

Por outro lado, também cuidando da penalidade de cassação de aposentadoria em
procedimento administrativo disciplinar,  em decorrência  da prática de ato de improbidade
administrativa,  o C. Superior Tribunal de Justiça assentou que o período contributivo que
embasou  a  concessão  do  benefício  cassado  pode  ser  aproveitado  para  fins  de  contagem
recíproca  e  aproveitamento  no  Regime  Geral  de  Previdência  Social,  devendo  o  mesmo
raciocínio  nortear  o  caso  em tela,  o  que  evita  o  enriquecimento sem causa  do Estado.  A
respeito,  confira-se  o  seguinte  excerto  do  voto  do  relator,  Ministro  Mauro  Campbell,  no
julgamento do Mandado de Segurança n.º 21.084/DF:

“(…) Destaque-se que, nos termos do art. 201, § 9°, da Constituição Federal, "para
efeito  de  aposentadoria,  é  assegurada  a  contagem  recíproca  do  tempo  de
contribuição na administração pública e na atividade privada,  rural e  urbana ,
hipótese  em  que  os  diversos  regimes  de  previdência  social  se  compensarão
financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei", de modo que, o tempo de
contribuição do impetrante para o Regime Próprio pode ser utilizado para eventual
concessão de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, a afastar o
alegado locupletamento ilícito da União.
Portanto,  a  despeito  do  caráter  contributivo  da  aposentadoria,  nos  moldes  das
Emendas Constitucionais 03/1993 e 20/1998, certo é que a pena de cassação de
aposentadoria  prevista  no  art.  127,  IV e  146 da  Lei  8.112/1990 não carece  de
constitucionalidade,  consoante  já  decidiu  o  Pretório  Excelso  e  esse  Superior
Tribunal de Justiça”

Ante o exposto, como decorrência da sanção de perda da função pública, deverá ser
aplicada a cassação da aposentadoria do demandado e/ou a perda do direito à contagem
e fruição, ainda que proporcional,  na forma especial prevista no PSSC, em razão do
mandato  eletivo,  com  base  no  qual  se  deu  a  prática  dos  atos  de  improbidade
administrativa perseguidos, admitindo-se, para fins de evitar enriquecimento sem causa do
Estado, a averbação do tempo de contribuição junto ao Regime Geral de Previdência Social,
como consequência do artigo 13 da Lei n.º 9506/97126.

a.6) Solidariedade no ressarcimento ao erário.

Dentre  as  sanções  previstas  no  artigo  12  da  Lei  8.429/92,  há  a  previsão  de
ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público.

Na espécie, a companhia “PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS” teve
o patrimônio lesado em decorrência de vantagens indevidas pagas a  PAULO ROBERTO
COSTA,  EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS,  EDUARDO HENRIQUE DA
FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA, FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO,
SEVERINO SÉRGIO ESTELITA GUERRA,  VALDIR RAUPP DE MATTOS e agentes
públicos e privados por ele indicados.

No  caso  dos  autos,  os  réus,  em  conjunto,  foram  responsáveis  pelos  danos  ao

126 Art. 13. O Deputado Federal, Senador ou suplente em exercício de mandato que não estiver vinculado ao
Plano instituído por esta Lei ou a outro regime de previdência participará, obrigatoriamente, do regime geral de
previdência social a que se refere a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 
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patrimônio da companhia, e, por isso, a obrigação pela recomposição do patrimônio lesado é
solidária,  consoante dicção dos artigos 275 c/c 942,  caput,  2ª parte, do Código Civil127 c/c
artigo 5º da Lei 8.429/92128. 

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  LEI  N.  8.429/92.  ATO  DE  IMPROBIDADE.
REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. (…) 3. Na
hipótese em que sejam vários os agentes, cada um agindo em determinado campo de
atuação, mas de cujos atos resultem o dano à Administração Pública, correta a
condenação  solidária  de  todos  na  restituição  do  patrimônio  público  e
indenização pelos danos causados. (STJ, REsp 678.599/MG, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO  DE  NORONHA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  24/10/2006,  DJ
15/05/2007, p. 260)

Assim, a condenação dos réus, pessoas físicas e jurídicas, à reparação dos danos
causados à Petrobras deverá ser  SOLIDÁRIA em decorrência dos atos acima narrados,  por
força dos artigos 275 c/c 942, caput, 2ª parte, do Código Civil c/c artigo 5o da Lei 8.429/92.

B) OS DANOS MORAIS COLETIVOS E INDIVIDUAIS

A indenização  por  danos  morais também  é  abraçada  pelo  princípio  da  máxima
eficácia  na recomposição integral  do patrimônio  público,  aqui  entendido o patrimônio  da
PETROBRAS.

Há duas espécies de danos morais que serão requeridas nesta ação: os danos morais
coletivos  e  os  individuais,  que  não  se  confundem nem se  sobrepõem.  Os  danos  morais
coletivos  pressupõem  ofensa  ao  patrimônio  imaterial  das  pessoas  lesadas  pelos  atos  de
improbidade praticados, isto é, toda a coletividade. A respectiva indenização será endereçada
para um fundo de direitos difusos e coletivos com participação do MPF, nos termos do art. 13
da Lei 7347/85. 

Já os danos morais individuais pressupõem lesão a um dos aspectos componentes do
substrato  material  da  dignidade  da  pessoa  humana:  liberdade,  igualdade  e  integridade
psicofísica129.   Isto  é,  se  concretiza  a  partir  do  momento  em  que  uma  pessoa  física  ou
jurídica130 sofre  sérios  abalos,  respectivamente,  em  sua  dignidade  ou  à  sua  imagem  e
reputação no mercado em que atua na sociedade, caso da PETROBRAS. Diferentemente dos
danos morais coletivos, o destino dos valores pagos a título de indenização por danos morais
individuais é o patrimônio da pessoa lesada. 

Na condição de vítima do esquema criminoso que fraudou licitações e contratos,
situação jurídica já reconhecida por todas as instâncias judiciais, a  PETROBRAS requer o
reparo  igualmente  de  seu  patrimônio  imaterial,  concernente  a  sua  imagem  e  reputação
seriamente  comprometidas  na  sociedade  brasileira  e  no  exterior,  pelos  atos  ímprobos

127(Lei 10.406/02)  “Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial
ou  totalmente,  a  dívida  comum;  se  o  pagamento  tiver  sido  parcial,  todos  os  demais  devedores  continuam
obrigados solidariamente pelo resto. [...]  Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de
outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão
solidariamente pela reparação.”
128(Lei 8.429/92) “Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou   culposa, do
agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.”
129 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana. a. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 81-117.
130 Súmula 227 do STJ.
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praticados pelos réus131-132-133-134-135.

O douto Juízo da 13ª Vara Federal  de Curitiba já deixou assentado que “ficando
apenas  nos  danos  provocados  à  PETROBRAS em  decorrência  dos  malfeitos,  teve  ela
severamente comprometida sua capacidade de investimento, sua credibilidade e até mesmo o
seu valor acionário, como vem sendo divulgado diuturnamente na imprensa.”136

Há um debate sobre se os danos morais no caso da prática de atos de improbidade
poderiam ser considerados  in re ipsa,  “da própria coisa”,  presumidos,  ou de outra forma,
extraíveis diretamente do ato de improbidade, sem necessidade de dilação probatória. O que
vem prevalecendo é que os danos decorrentes de atos ímprobos prescindem de demonstração
precisa  de  diminuição  patrimonial.  Basta,  como  se  traz  nesta  ação,  a  demonstração
documental  do  abalo  de  imagem  e  reputação  junto  ao  mercado  em  razão  dos  atos  de
corrupção  praticados,  até  porque  o  ordenamento  jurídico  aceita  o  instituto  do  dano
presumido137, notadamente quando a existência do dano é notória como no caso dos autos.

O STJ evoluiu em sua jurisprudência para admitir a figura do dano  in re ipsa  nas
ações de improbidade administrativa, como se lê na seguinte passagem de acórdão: “A fraude
à licitação tem como consequência o chamado dano in re ipsa, reconhecido em julgados que
bem se amoldam à espécie”138. Em outro julgado, o tribunal superior defende expressamente o
cabimento  de  danos  morais  em ações  de  improbidade  administrativa,  in  verbis:  "não  há
vedação  legal  ao  entendimento  de  que  cabem  danos  morais  em  ações  que  discutam
improbidade administrativa seja pela frustração trazida pelo ato ímprobo na comunidade, seja
pelo  desprestígio  efetivo  causado  à  entidade  pública  que  dificulte  a  ação  estatal"  (REsp
960.926/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 1/4/2008).

Percebe-se que nos casos de improbidade administrativa a própria jurisprudência tem
dado mais proteção à restituição do patrimônio público do que o conferido de forma geral às
demais  pessoas  jurídicas.  Isso  se  dá  devido  a  gravidade  das  consequências  dos  atos  de
improbidade administrativa, cuja extensão, muitas vezes, extrapola o ente lesado. 

Além de parte do dano sofrido pela Petrobras, na hipótese dos autos, ser decorrente
de atos de fraude à licitação, os danos à imagem e reputação da PETROBRAS são de notório
conhecimento público e devidamente comprovados por meio das notícias já colacionadas,
tendo em vista a magnitude do esquema de corrupção do qual foi vítima.

Não só o cabimento, mas a mensuração dos valores de indenização por danos morais
encontra  dificuldades,  o  que é  reproduzido pela  doutrina.  Alguns parâmetros,  no entanto,
servem de guia para se chegar a um valor razoável: i) a gravidade das condutas praticadas, ii)
o longo período de tempo em que ocorreram as improbidades e iii)  a repercussão social,
econômica e política que os fatos alcançaram no Brasil e no mundo, prejudicando diversos

131  A mídia publicou inúmeras notícias informando que a reputação da Companhia sofreu sérios abalos com a
corrupção desnudada pela Operação Lava Jato:
132 https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-reposiciona-marca-para-se-afastar-da-crise-da-lava-jato-
22043483;  http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2017/01/31/petrobras-volta-a-midia-com-
campanha-da-heads.html.  
133 https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/petrobras-aposta-em-nova-campanha-publicitaria-
para-melhorar-reputacao-de-sua-marca.ghtml.
134 http://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2017/11/13/o-doloroso-processo-de-recuperacao-
de-reputacao-da-petrobras.html;
135  http://www.comunicacaoecrise.com/site/index.php/artigos/734-crisedapetro.  
136 Decisão nos Autos n. 5011926-65.2015.4.04.7000/PR em 25/03/2015.
137  Art. 10 da Lei 8429/92 e art. 4º da Lei 4717/65.
138 AgRg nos EDcl no AREsp 419.769/SC, rel. min. Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 18/10/2016, DJe
25/10/2016.
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públicos  de  interesse  da  Petrobras  e  causando  prejuízos  irreparáveis  à  sua  imagem  e
patrimônio.  

O TRF da 4ª Região decidiu recentemente que é cabível pedido de danos morais
individuais da PETROBRAS em sede de ação de improbidade administrativa em decorrência
dos  fatos  descortinados  pela  Operação  Lava  Jato  (TRF4  -  3ª  Turma;  Relatora:
Desembargadora  Federal  Vânia  Hack  de  Almeida;  Agravo  de  Instrumento  nº  5003488-
30.2017.4.04.0000/PR; julgamento em 17/07/2018).

O STJ também entende da mesma forma: 

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  DANO  AO  ERÁRIO.
MULTA CIVIL.  DANO  MORAL.  POSSIBILIDADE.  PRESCRIÇÃO.  (…)  3.  Não  há
vedação  legal  ao  entendimento  de  que  cabem  danos  morais  em  ações  que  discutam
improbidade administrativa seja pela frustração trazida pelo ato ímprobo na comunidade,
seja pelo desprestígio efetivo causado à entidade pública que dificulte a ação estatal.(…)
(STJ, REsp 960.926/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 18/03/2008, DJe 01/04/2008)

É  importante  ressaltar,  por  fim,  que  os  valores  eventualmente  devolvidos
espontaneamente  pelos  réus  no  bojo  de  futuros  acordos  de  leniência  (empresas)  ou  de
colaboração premiada (pessoas físicas) poderão ser eventualmente compensados.

Além da fixação da reparação solidária do dano material suportado pela companhia,
postula-se  também  a  condenação  dos  demandados  ao  pagamento  dos  danos  morais
coletivos,  em  atenção  ao  artigo  5º  da  Lei  n.º  8.429/92139,  que  consagra  o  princípio  da
reparação integral.

Sobre a possibilidade de reconhecimento dos danos morais na ação de improbidade
administrativa, lecionam Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:

“Do mesmo modo que as pessoas jurídicas de direito privado, as de direito público
também gozam de determinado conceito  junto  à coletividade,  do qual  muito
depende o equilíbrio social e a subsistência de várias negociações, especialmente
em  relação: a)  aos  organismos  internacionais,  em  virtude  dos  constantes
empréstimos  realizados;  b)  aos  investidores  nacionais  e  estrangeiros,  ante  a
freqüente  emissão  de  títulos  da  dívida  pública  para  a  captação  de  receita;  c)  à
iniciativa privada, para a formação de parcerias; d) às demais pessoas jurídicas de
direito público, o que facilitará a obtenção de empréstimos e a moratória de dívidas
já existentes etc.
(…)
Ao reconhecermos que o direito à imagem e à reputação é ínsito e inseparável
da própria personalidade jurídica, integrando a esfera jurídica do sujeito passivo
do ato de improbidade, temos de atribuir, por via reflexa, ao sujeito ativo do ato
de  improbidade,  o  dever  jurídico  de  respeitá-lo  ou,  em  caso  de
descumprimento, o dever de ressarcir integralmente o dano causado. Em casos
tais, deverá o órgão jurisdicional contextualizar o ilícito praticado, transcendendo os
lindes do processo e identificando a “dimensão da mácula causada à reputação do
ente estatal, o que permitirá a correta valoração do dano não patrimonial e a justa
fixação  da  indenização  devida,  que  será  revertida  à  pessoa  jurídica  lesada  pelo
ilícito.”140

A jurisprudência  também reconhece  a  possibilidade  de  reparação  do dano  moral
coletivo:

139(Lei 8.429/92) “Art. 5° Ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou   culposa, do
agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano.”
140 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. “Improbidade Administrativa - 7ª Ed. 2013.
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ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO.
MULTA CIVIL. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. (…) 3.  Não
há vedação legal ao entendimento de que cabem danos morais em ações que
discutam  improbidade  administrativa  seja  pela  frustração  trazida  pelo  ato
ímprobo  na  comunidade,  seja  pelo  desprestígio  efetivo  causado  à  entidade
pública que dificulte a ação estatal.(…) (STJ, REsp 960.926/MG, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 01/04/2008)

CONSTITUCIONAL.  CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  PERITO  JUDICIAL.  JUSTIÇA  DO  TRABALHO.
PRESCRIÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
(…)  9.  A doutrina  mais  abalizada,  bem como  a  jurisprudência,  admitem o
ressarcimento  de  dano  moral  causado  por  ato  de  improbidade  do  agente
público. Entretanto, não é todo e qualquer ato de improbidade que causa dano
moral  à  coletividade.  A  identificação  do  dano  moral  demanda  análise  do
conjunto  probatório  constante  dos  autos,  devendo  ser  consideradas  as
circunstâncias que envolvem cada caso concreto.
10. Não basta somente a ocorrência do suposto ato ímprobo, faz-se necessário
que tal ato cause evidente e significativa repercussão no meio social, não sendo
suficientes meras presunções ou mesmo a simples insatisfação da coletividade
com a atividade administrativa. (...) 
(TRF  3ª  Região,  Sexta  Turma,  Apelreex  0006786-54.2003.4.03.6105,  Rel.
Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, julgado em 06.06.2013, e-DJF3 Judicial
1 Data: 14.06.2013).

Destaca-se sobre o tema, passagem do voto do Ministro Castro Meira no Recurso
Especial  960.926/MG141, cuja ementa foi transcrita acima:

“Nada justifica  a  exclusão  da  pessoa  jurídica  de  direito  público,  já  que  um ato
ímprobo pode gerar um descrédito, um desprestígio que pode acarretar o desânimo
dos  agentes  públicos  e  a  descrença  da  população  que,  inclusive,  prejudique  a
consecução  dos  diversos  fins  da  atividade  da  Administração  Pública,  com
repercussões na esfera econômica e financeira.”

Os contornos  jurisprudenciais para  reconhecimento  do  dano moral  na  ação  de
improbidade administrativa são bem definidos:

“Somente  quando  haja  ultrapassado  o  limite  de  tolerância  e  o  dano tenha
atingido, efetivamente, valores coletivos, estará configurado o dano moral, não
sendo  suficiente  para  caracterizá-lo  a  mera  frustração  da  municipalidade  ou  o
descrédito na administração pública (TRF 1, Apelação Cível 84420920094013901,
e-DJF1 de 28/11/14); 

“É possível a condenação em danos morais coletivos em ação de responsabilidade
por atos de improbidade administrativa, desde que o ato ímprobo cause evidente e
significativa repercussão no meio social, não sendo suficientes meras presunções
ou mesmo a simples insatisfação da coletividade com a atividade administrativa.
(TRF 1, 675320084013901, e-DJF1 de 29/11/13)

“É  de  se  observar  que  a  doutrina  mais  abalizada  assim  como  a  jurisprudência
admitem o ressarcimento de dano moral causado por ato de improbidade do agente
público.  (...)  De qualquer forma,  não basta somente a ocorrência do suposto ato

141 STJ, REsp 960.926/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008,
DJe 01/04/2008.
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ímprobo, faz-se necessário que tal  ato cause evidente e significativa repercussão
no meio social, não bastando meras presunções ou mesmo a simples insatisfação
da  coletividade  com  a  atividade  administrativa. (TRF  3,  AI
00021103520094030000, e-DJF3 de 26/01/2010)

A hipótese em testilha enquadra-se perfeitamente à moldura jurisprudencial.

Os fatos apurados na Operação Lava Jato possuem proporções gigantescas, a revelar
a  corrosão  das  entranhas  da  República  por  um esquema  sofisticado  para  pagamento  de
propinas para agentes públicos nas diretorias da Petrobras. A representatividade da petroleira
no Estado é revelada pelos seguintes dados:

- entre 2007 e 2010, a PETROBRAS foi responsável por investir 68,47% de tudo o
que a Administração Pública Federal, direta e indireta, investiu no país142;

- entre 2011 e 2014, estima-se que esse percentual ficou em torno de 49,1%143, em
que pese  inexistir,  no presente momento,  números  consolidados sobre a  efetiva  execução
orçamentária de 2014;

- para os próximos anos, projeta-se que esse percentual pode superar os  80% em
razão dos investimentos no Pré-Sal144.

As  sequelas  são  gravíssimas e  se  revelam,  dentre  outros  aspectos,  pela  comoção
social  e  descrédito  que  os  atos  ímprobos  geraram nas  instituições  republicanas  e  pela  já
corroída imagem do país no exterior, esta sempre atrelada à corrupção.

No caso concreto – em que valores ilícitos foram repassados para partidos políticos e
seus  integrantes  –   os  atos  ímprobos  também tiveram o  condão  de  desvirtuar  o  regime
democrático,  na  medida  em  que  a  utilização  de  tais  recursos  para  financiamento  das
campanhas desequilibrou a  igualdade nas  disputas  eleitorais,  além de terem substituído  o
verdadeiro debate de ideias e propostas pela atuação direcionada a assegurar a manutenção do
esquema de corrupção.  

As quantias desviadas pelo corruptos e corruptores para satisfação de interesses não
republicanos acarretam, ainda que indiretamente, prejuízos ao atendimento de necessidades
primárias da sociedade brasileira,  que clama por  melhores  condições de educação,  saúde,
segurança e estrutura de higiene sanitária. Corrupção de valores estratosféricos como a que é
objeto desta ação constitui uma profunda violação dos direitos fundamentais individuais e

142 Entre 2007-2010, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a partir do orçamento fiscal
e de seguridade social,  a União investiu R$ 54,8 bilhões no país. No mesmo período, as empresas Estatais
federais investiram R$ 142,930 bilhões, dos quais a Petrobras respondeu por R$ 135,387 bilhões. Com algumas
contas  simples,  isso  significa  que  todo o Governo  Federal  (orçamento  fiscal,   seguridade  social  e  estatais)
investiu R$ 197,730 bilhões, dos quais o Grupo Petrobras foi responsável por R$ 135,387 bilhões, ou 68,47% de
tudo o que foi investido no país entre aqueles anos. Esses números estão disponíveis no parecer sobre as contas
do governo que o TCU elaborou em 2010.
143 Entre 2011-2014, essa conta ficou mais difícil de ser feita, porque o Governo passou a incluir na conta de
investimento os financiamentos feitos por meio dos bancos públicos (CEF, BB, BNDES), mesmo para pessoas
físicas. Situação idêntica ocorreu com os financiamentos do BNDES para as ações da Copa do Mundo. Mesmo
com essas limitações, é possível consolidar alguns números. Entre 2011-2014, a União previu investir R$ 340
bilhões, dos quais as estatais (excluídos os bancos) responderam por 52,24% disso (ou R$ 177,79 bilhões). No
período, os investimentos da Petrobras foram de R$ 167,12 bilhões, o que significa 49,1% de tudo o que a União
previu investir em infraestrutura. Esses números estão disponíveis no parecer sobre as contas do governo que o
TCU elaborou em 2013.
144 Para os próximos anos, com as previsões de investimento no Pré-Sal, a Petrobras anunciou despesas, de
2015 a 2018, de US$ 220,6 bilhões (ou R$ 584,59 bilhões, para um câmbio US$ 1 = R$ 2,65). Com esse último
anúncio, o percentual a ser investido pela Petrobras deverá superar os 80% de tudo o que a União gastará no
período (esses números poderão ser confirmados com a aprovação do PPA 2016-2019, que deve ser anunciado
nesse ano).
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sociais mais básicos que o Estado de Direito deve tutelar. Trata-se de um verdadeiro atentado
contra os direitos humanos.

A corrupção, traiçoeira e silenciosa, tais como os crimes contra a vida, mata, todavia
em condições mais avassaladoras, porque espalha seus efeitos nefastos de forma sistêmica e
difusa para todas as regiões do país e a todos os setores da sociedade a um só tempo. 

A corrupção pervasiva – como aquela revelada na PETROBRAS – coloca em risco
o regime republicano e democrático, ao criar uma pauta de motivações e finalidades privadas
na condução da coisa pública. Ela privatiza, e gratuitamente, o que é público e pertence a
todos. Coloca em cheque as regras do jogo e do funcionamento do Estado, isto é, a própria
aptidão do Estado em agir em benefício dos cidadãos. Não só a quantidade, mas a própria
qualidade dos serviços públicos é atingida, pois aqueles que deveriam fiscalizar a qualidade
dos serviços se comprometeram de modo fatal com interesses privados e não podem mais se
contrapor a tais interesses privados espúrios sem correr riscos.

Destacada  evidência  da  gravidade  dos  fatos  em questão  e  do  abalo  causado  na
sociedade é a participação de parlamentares federais nos fatos em questão, que se valeram do
mandato  eletivo  para  sustentar  o  esquema  de  corrupção  instalado  na  Diretoria  de
Abastecimento da Petrobras e obter vantagens ilícitas, desvirtuando a finalidade da função
parlamentar com vistas ao atendimento de interesses espúrios particulares e comprometendo a
imagem da Câmara dos Deputados, além de terem promovido expedientes de lavagem de
dinheiro para escamotear a origem ilícita desses valores.

Enfim, a prática de atos ímprobos debatida nessa demanda macula a imagem de todo
o Poder Público perante a coletividade, na medida em que implica perda da credibilidade da
sociedade na estrutura estatal destinada à administração da coisa pública e à consecução do
bem  comum.  Mais  ainda,  é  bastante  documentada  a  expansão  horizontal  e  vertical  de
situações alastradas de corrupção. A corrupção na Petrobras incentiva que as empresas que ali
corrompem busquem a  expansão do seu universo  de  benefícios  mediante  a  corrupção de
outras autoridades. Incentiva também que outras empresas corrompam para obter os mesmos
benefícios. É, ainda, um mau exemplo da cúpula do Estado para os demais estratos sociais,
reforçando uma cultura de corrupção e embasando racionalizações que conduzem à elisão e
evasão fiscais.

Portanto, estão delineados todos os pressupostos para a condenação dos demandados
ao pagamento de danos morais coletivos decorrente das condutas ímprobas.

Com relação à  fixação do  quantum debeatur,  é  de  se  ver  que  além de  todos  os
malefícios gerados pela corrupção, a  ausência de punição rigorosa faz surgir o sentimento
de  impunidade  entre  corruptos  e  corruptores  de  forma  a  fomentar  a  continuidade  desta
deletéria prática no sistema. Pertinentes as reflexões de Emerson Garcia e Rogério Pacheco
Alves:

“Os  desvios  compartimentais  que  redundam  em  estímulo  à  proliferação  da
corrupção,  na  medida  em  que  se  apresentam  como  práticas  rotineiras,  ainda
possuem uma dimensão mais deletéria e maléfica à organização estatal: ensejam o
surgimento de um código paralelo de conduta, à margem da lei e da razão, que
paulatinamente se incorpora ao standard de normalidade do homo medius. Uma
vez iniciado esse processo, difícil será a reversão ao status quo, fundado na pureza
normativa de um dever ser direcionado à consecução do bem de todos.
Além  disso,  a  corrupção  no  ápice  da  pirâmide  hierárquica  serve  de  fator
multiplicador  da  corrupção dentre  aqueles  que  ocupam  posição  inferior,
desestimulando-os a ter conduta diferente. Como a corrupção “ama as alturas”, não é
incomum  que  os  servidores  mais  modestos  sofram  uma  influência  daninha  dos
superiores hierárquicos, resultando na proliferação desse fenômeno degenerativo de
cima para baixo. 
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(...) A prática de atos de corrupção, dentre outros fatores, sofre um sensível estímulo
nas hipóteses em que seja perceptível ao corrupto que reduzidas são as chances de
que sua esfera jurídica venha a ser atingida em razão dos ilícitos que perpetrou. Por
outro lado, a perspectiva de ser descoberto, detido e julgado, com a consequente
efetividade das sanções cominadas, atua como elemento inibidor à prática dos atos
de corrupção.
Ainda que esse estado de coisas não seja suficiente a uma ampla e irrestrita
coibição à corrupção, seu caráter preventivo é indiscutível. Além das sanções de
natureza  penal,  que  podem  restringir  a  liberdade  individual, é  de  indiscutível
importância  a  aplicação  de  reprimendas  que  possam,  de  forma  direta  ou
indireta, atingir o bem jurídico que motivou a prática dos atos de corrupção: o
patrimônio do agente.   Quanto  maiores  forem os prejuízos patrimoniais  que  o
agente  poderá  suportar  e  mais  aprimorados  se  mostrarem os  meios  de  controle,
menores serão os estímulos à corrupção.”145

E continuam os autores:

“(...)  entendemos  que  o  valor  da  indenização  deve  ser  suficiente  para
desestimular novas  práticas  ilícitas  e  para  possibilitar que  o  Poder Público
implemente  atividades  paralelas  que possam contornar o  ilícito  praticado e
recompor a paz social. (…)”146

Nessa linha, os graves ilícitos praticados pelos demandados revelam terem eles agido
com  absoluto  menosprezo  à  coisa  pública  e  aos  valores  republicanos,  o  que  implica  a
necessidade de reforçar a reprimenda estatal.

Portanto,  verificada  a  ocorrência  do  dano  moral  coletivo,  é  mister  seja  fixada  a
compensação, em caráter solidário, em patamares suficientes para desestimular a continuidade
das práticas ilícitas pelos demandados e recompor, ainda que parcialmente, os danos difusos
causados,  cujos  valores  deverão  ser  revertidos  ao  Fundo  Federal  de  Defesa  de  Direitos
Difusos147.

Para que a indenização alcance integralmente tais objetivos, requer-se o arbitramento
dos valores por esse Juízo da seguinte maneira:

(1) ALDO GUEDES ÁLVARO, EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS,
FERNANDO BEZERRA DE SOUZA COELHO, JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE
MELLO FILHO, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB), montante não inferior a
01  (uma)  vez  o  valor  do  dano  material  causado  pelas  condutas  dos  demandados  (R$
258.707.112,76) a título de fixação de indenização por danos morais coletivos, e 01 (uma)
vez o valor do dano material causado pelas condutas dos demandados (R$ 258.707.112,76), a
título de fixação de indenização por danos morais individuais em favor da PETROBRAS.

(2)  ALDO GUEDES ÁLVARO,e JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE MELLO
FILHO, montante  não  inferior  a  01  (uma)  vez  o  valor  do  dano  material  causado  pelas
condutas dos demandados (R$ 40.724.872,47),   a título de fixação de indenização por danos
morais  coletivos,  e  01  (uma)  vez  o  valor  do  dano  material  causado  pelas  condutas  dos
demandados  (R$  40.724.872,47  ), a  título  de fixação  de  indenização  por  danos  morais
individuais em favor da PETROBRAS. 

145Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. “Improbidade Administrativa - 7ª Ed. 2013.
146Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. “Improbidade Administrativa - 7ª Ed. 2013.
147Artigo 13 da Lei n.º 7.347/85.
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(3) ANDRÉ GUSTAVO DE FARIAS PEREIRA, AUGUSTO AMORIM COSTA,
ILDEFONSO  COLARES  FILHO,  OTHON  ZANOIDE  DE  MORAES  FILHO,
PETRÔNIO  BRAZ  JUNIOR, VALDIR  RAUPP  DE  MATTOS,  CONSTRUTORA
QUEIROZ GALVAO S/A,  VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A,  PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (PMDB),  montante  não  inferior  a  01
(uma) vez o valor do dano material mínimo causado pelas condutas dos demandados (R$
595.318.614,50), a título de fixação de indenização por danos morais coletivos, e 01 (uma)
vez o valor do dano material causado pelas condutas dos demandados (R$ 595.318.614,50), a
título de fixação de indenização por danos morais individuais em favor da PETROBRAS.

(4)  EDUARDO  HENRIQUE  DA  FONTE  DE  ALBUQUERQUE  SILVA e
SEVERINO SÉRGIO ESTELITA GUERRA, montante não inferior a 01 (uma) vez o valor
do dano material causado pelas condutas dos demandados (R$ 107.781.450,00  ), a título de
fixação de indenização por danos morais coletivos, e 01 (uma) vez o valor do dano material
causado  pelas  condutas  dos  demandados  (R$  107.781.450,00  ),    a  título  de   fixação  de
indenização por danos morais individuais em favor da PETROBRAS. 

(5)  MARIA CLEIA SANTOS DE OLIVEIRA e  PEDRO ROBERTO ROCHA,
montante não inferior a 01 (uma) vez o valor do dano material causado pelas condutas dos
demandados (R$   500.000,00), a título de fixação de indenização por danos morais coletivos,
e  01  (uma)  vez  o  valor  do  dano  material  causado  pelas  condutas  dos  demandados  (R$
500.000,00), a título de  fixação de indenização por danos morais individuais em favor da
PETROBRAS.

C)  A  VALORAÇÃO  DA  PROVA  NAS  AÇÕES  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.

Embora haja provas suficientes e robustas colacionadas nesta Inicial para embasar
os fatos narrados que consubstanciam atos de improbidade administrativa, cabe tecer alguns
comentários sobre a natureza da prova e sua valoração nas ações de improbidade.

Quando a ação de improbidade administrativa decorre de inquéritos policiais e
ilícitos  penais,  tal  como  se  dá  no  presente  caso,  sustenta-se  que  é  desproporcional  e
contraproducente exigir-se a abertura de uma fase instrutória com longas perícias, oitivas de
inúmeras testemunhas, entre outras dilações probatórias, quando já existem provas robustas
nas ações penais que serviram de base para o ajuizamento das ações de improbidade. É que
em havendo condutas tipificadas como crime,  ipso facto,  estará  caracterizado o ato como
ímprobo.

Com efeito, a jurisprudência pacífica do STJ entende que é admissível, nas ações
de improbidade, a utilização da prova emprestada, colhida na persecução penal, assegurado,
naturalmente, o contraditório e a ampla defesa dos réus148. Com base nisso, se requer, desde
já,  o  compartilhamento  das  provas  produzidas  nos  autos  da  denúncia  n.  5046120-
57.2016.4.04.7000/PR, 5045575-84.2016.4.04.7000/PR, 1015 STF.

Nesse  sentido,  o  M.M  Juízo  da  13ª  Vara  Federal  de  Curitiba  já  autorizou  o
compartilhamento de provas produzidas em diversos processos e procedimentos para ações de
improbidade administrativa.

148 AgRg no Resp 1299314/Df, Rel.  Min. Og Fernandes,  2ª  Turma,  j.  em 23/10/2014; REsp
1230168, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. em 04/11/2014, entre outros. 
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Documentos públicos e compartilhados de órgãos como Tribunal de Contas da
União - TCU e Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE também servirão de
lastro probatório,  bem como eventualmente outros processos cíveis e criminais,  dos quais
serão retirados depoimentos, laudos e trechos de decisões.

Nas ações de improbidade administrativa não se exige uma prova “qualificada”
para comprovar  uma ilegalidade “qualificada”,  qual  seja,  o ato de improbidade.  Podemos
traçar  um paralelo  entre  a  ação  de  improbidade  administrativa  e  a  ação civil  ex  delicto,
utilizada  para  indenização  civil  em  decorrência  de  cometimento  de  crimes.  Nesta  ação,
tomando de empréstimo as lições obtidas na doutrina comparada, Ricardo Juán Sanchez149

ensina que não é necessário analisar todos os elementos do delito, bastando a "descripción del
hecho como delito o falta por la ley penal”. O autor espanhol também define a ação civil ex
delicto, de uso corrente em vários países do mundo ocidental, como de "responsabilidad civil
por actos de apariencia delictiva", principalmente quando ainda não há condenação penal,
caso dos autos.

Perceba que a ação civil  ex delicto e a ação de improbidade administrativa são
extremamente  similares  pois  buscam atingir  uma  finalidade  em comum:  o  ressarcimento
integral dos cofres públicos desfalcados por condutas tipificadas como crimes.

Constatados,  portanto,  os  fatos  antijurídicos  e  a  respectiva  culpabilidade  dos
agentes do ponto de vista civil, o ato de improbidade ganha corpo.

Ainda  sobre  a  questão  probatória,  é  interessante  mencionar  que  uma  das
recomendações do Banco Mundial e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime -
UNODC é  que  os  países  assegurem que a  exigência  de  carga  probatória  não  seja  muito
rigorosa para  que  seja  possível  demonstrar  que  os  bens  estejam vinculados  a  atividades
delituosas em geral, sem a necessidade de identificar um crime específico150. De fato, exigir
provas robustas da prática de infrações penais para essas ações enfraqueceria seu principal
objetivo de recuperar ativos, que é o objetivo desta ação.

Em manifestação escrita apresentada nos autos do RE 852.475, a União Federal
chama a atenção, com imensa pertinência para o caso dos presentes autos, para um projeto de
recuperação  de  créditos  proveniente  do  Conselho  da  União  Europeia  de  onde  advém  a
seguinte recomendação aos países membros: “Adoptem legislação que permita que a perda ou
confisco de bens possa ser decretada, segundo o standard civilístico de prova, em processo de
natureza não penal, instaurado independentemente de sentença penal”

Além disso, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos já sustentou em diversas
oportunidades que à recuperação de ativos derivados de atividades ilícitas, quando não há
sanção penal (não há possibilidade de prisão), não se aplicam algumas garantias próprias do
processo penal, como os princípios da presunção de inocência e da não autoincriminação,
permitindo, assim, uma flexibilização quanto ao ônus da prova. 

Desse modo, a descrição dos fatos com fortes indícios da prática de improbidade
já se mostraria bastante para que seja dado seguimento a uma ação de ressarcimento que,
como  dito,  têm  requisitos  distintos  seja  quanto  ao  procedimento  (v.g.,  quando  há
ressarcimento não há defesa preliminar), seja quanto à flexibilização do ônus da prova.

Aliás, boa parte dos fatos narrados nesta inicial são públicos e notórios151, pois
caíram  em  domínio  público  (grande  divulgação  na  mídia,  inclusive  de  provas  orais  e
documentais) com a Operação Lava Jato e, portanto, prescindem de provas complementares,
conforme o texto expresso do art. 374, I do CPC/2015. 

149 SÁNCHEZ, Ricardo Juan.  La responsabilidad civil en el proceso penal: actualizado a  la ley de juicios
rápidos.  Madrid: La Ley, 2009, p. 19.  
150 STEPHENSON, Kevin M.  et aI. Barriers to Asset Recovery. Banco Mundial y  UNODC, 2011, p. 105.
151 Art. 374, I do CPC/2015: “Não dependem de provas os fatos notórios”.
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Assim, nem se faria necessário demonstrar em todos os detalhes os estratagemas
utilizados pelos réus para efetuar os pagamentos ilícitos ou como se diz, trazer à baila “nota
fiscal a nota fiscal”. É suficiente a demonstração da prática de ato específico pelo agente e o
enriquecimento sem causa do agente público, além do claro interesse do corruptor em ações
ou omissões daquele agente, consoante expressamente dispõe o art. 9º da Lei 8.429/92.

O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o melhor direito praticado
nos países da União Europeia (conforme a recomendação acima mencionada do Conselho da
União Europeia),  tem entendimento consolidado152 no sentido de que a  mera presença de
indícios de cometimento de atos de improbidade autoriza o recebimento da petição inicial
com fulcro no art. 17, §§ 7º, 8º  e 9º da Lei 8429/92, no que deve prevalecer o princípio do in
dubio pro societate (na dúvida, prevalece o interesse da sociedade na investigação e eventual
punição de condutas contrárias ao Direito). 

O  STJ  também  entende  que  basta  a  simples  culpa para  configurar  o  ato  de
improbidade  de  desvio,  apropriação,  malbaratamento  ou  dilapidação  de  bens  ou  haveres,
punível com o ressarcimento integral do dano previsto no art. 10 da Lei 8.429/92153.

Nesse mesmo sentido, prescreve o art. 17, §6 da Lei 8429/92 que “a ação será
instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do
ato de improbidade ou com razões  fundamentadas  da impossibilidade de apresentação de
qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos
arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil”.

Como se percebe, a legislação compreende a dificuldade de obtenção de provas
em casos que envolvem atos de improbidade administrativa. Por isso, tem-se que a prática de
atos  de improbidade se  configura  enquanto  decorrência  direta  do  cometimento  de crimes
comprovados.

A sofisticação do esquema criminoso perpetrado contra a Petrobras, extensamente
narrado nesta Inicial, surpreendeu até mesmo as autoridades do sistema de justiça e de órgãos
de controle acostumados a lidar com esse tipo de desvio.   

Por isso, provas emprestadas serão utilizadas, igualmente, para embasar esta ação
de improbidade administrativa rumo a descortinar o desvio de centenas de milhões de reais da
maior estatal do país.

De todo modo, não restam dúvidas acerca da suficiência das provas juntadas aos
autos  para  comprovar  os  fatos  que  inquinam de  vícios  os  diversos  atos  de  improbidade
praticados pelos réus.

 

D) A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA PRESENTE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.

d.1) A INEXISTÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO.

Embora alguns dos demandados sejam detentores de mandato eletivo no Congresso
Nacional, não se cogita do foro por prerrogativa de função no processamento e julgamento
deste feito.

152 AgRg no AREsp 604949, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. em 05/05/2015; AgRg no REsp 1466157
,Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. em 18/06/2015; REsp 1504744, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª
Turma,  j. em 16/04/2015, entre tantos outros.
153 Ver, por todos, o REsp 1.637.839/MT, rel. min. Herman Benjamin, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016.
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No plano federal, o foro por prerrogativa de função deve ter previsão específica na
própria  Constituição  Federal  ou  na  lei  a  que  esta  remeter,  considerando  que  o  instituto
configura excepcional derrogação da competência ordinária dos juízos de primeira instância.
Atualmente, há previsão constitucional de foro por prerrogativa de função, em se tratando de
parlamentares federais, apenas para as ações de natureza penal (artigo 102, inciso I, alínea
“b”),  e  não  há  remissão  a  que  lei  ordinária  possa  tratar  dessa  matéria.  Por  seu  turno,  a
persecução pela prática de atos de improbidade administrativa reveste-se de  natureza
cível,  apesar  da  sua  natureza  sancionatória,  sendo certo  que  a  responsabilização por  atos
ímprobos  se  dá  “sem  prejuízo  da  ação  penal  cabível” (artigo  37,  §  4º,  parte  final,
Constituição Federal). Portanto,  à míngua de previsão normativa expressa, tem-se que  o
processamento e julgamento de pretensões  fundadas na Lei n.º 8.429/92 não comporta o
foro por prerrogativa de função.

De fato, a controvérsia já foi amplamente debatida no E. Supremo Tribunal Federal e
no  C.  Superior  Tribunal  de  Justiça,  tendo  sido  pacificada  a  jurisprudência  das  Cortes
Superiores a respeito da inexistência de foro por prerrogativa de função na persecução de atos
de improbidade administrativa imputados a parlamentares federais. 

Por meio da Lei n.º 10.628/02, foi acrescentado o § 2º ao artigo 84 do Código de
Processo  Penal,  prevendo  que  a  ação  de  improbidade  administrativa  fundada  na  Lei  n.º
8.429/92  seria  proposta  “perante  o  tribunal  competente  para  processar  e  julgar
criminalmente o funcionário ou a autoridade na hipótese de prerrogativa de foro em razão do
exercício de função pública (...)”. Contudo, o E. Supremo Tribunal Federal reconheceu a
inconstitucionalidade do dispositivo no julgamento das ADI 2.767 e 2.860. Confira-se a
ementa:

“I. ADIn: legitimidade ativa: "entidade de classe de âmbito nacional" (art. 103, IX,
CF): Associação Nacional dos Membros do Ministério Público - CONAMP 1. Ao
julgar, a ADIn 3153-AgR, 12.08.04, Pertence, Inf STF 356, o plenário do Supremo
Tribunal abandonou o entendimento que excluía as entidades de classe de segundo
grau - as chamadas "associações de associações" - do rol dos legitimados à ação
direta. 2. De qualquer sorte,  no novo estatuto da CONAMP - agora Associação
Nacional dos Membros do Ministério Público - a qualidade de "associados efetivos"
ficou adstrita às pessoas físicas integrantes da categoria, - o que basta a satisfazer
a jurisprudência restritiva-, ainda que o estatuto reserve às associações afiliadas
papel  relevante  na gestão da entidade nacional.  II.  ADIn: pertinência temática.
Presença da relação de pertinência temática entre a finalidade institucional das
duas entidades requerentes e os dispositivos legais impugnados: as normas legais
questionadas se refletem na distribuição vertical de competência funcional entre os
órgãos do Poder Judiciário - e, em conseqüência, entre os do Ministério Público .
III.  Foro especial  por prerrogativa de função: extensão,  no tempo, ao momento
posterior à cessação da investidura na função dele determinante. Súmula 394/STF
(cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal). Lei 10.628/2002, que acrescentou
os  §§  1º  e  2º  ao  artigo  84  do  C.  Processo  Penal:  pretensão  inadmissível  de
interpretação  autêntica  da  Constituição  por  lei  ordinária  e  usurpação  da
competência  do  Supremo  Tribunal  para  interpretar  a  Constituição:
inconstitucionalidade  declarada.  1.  O  novo  §  1º  do  art.  84  CPrPen  constitui
evidente reação legislativa ao cancelamento da Súmula 394 por decisão tomada
pelo Supremo Tribunal no Inq 687-QO, 25.8.97, rel. o em. Ministro Sydney Sanches
(RTJ 179/912), cujos fundamentos a lei nova contraria inequivocamente. 2. Tanto a
Súmula 394, como a decisão do Supremo Tribunal, que a cancelou, derivaram de
interpretação  direta  e  exclusiva  da  Constituição  Federal.  3.  Não  pode  a  lei
ordinária  pretender  impor,  como  seu  objeto  imediato,  uma  interpretação  da
Constituição: a questão é de inconstitucionalidade formal, ínsita a toda norma de
gradação inferior que se proponha a ditar interpretação da norma de hierarquia
superior. 4. Quando, ao vício de inconstitucionalidade formal, a lei interpretativa
da  Constituição  acresça  o  de  opor-se  ao  entendimento  da  jurisprudência
constitucional  do  Supremo  Tribunal  -  guarda  da  Constituição  -,  às  razões
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dogmáticas acentuadas se impõem ao Tribunal razões de alta política institucional
para repelir a usurpação pelo legislador de sua missão de intérprete final da Lei
Fundamental:  admitir  pudesse  a  lei  ordinária  inverter  a  leitura  pelo  Supremo
Tribunal da Constituição seria dizer que a interpretação constitucional da Corte
estaria  sujeita  ao  referendo  do  legislador,  ou  seja,  que  a  Constituição  -  como
entendida pelo órgão que ela própria erigiu em guarda da sua supremacia -, só
constituiria o correto entendimento da Lei Suprema na medida da inteligência que
lhe desse outro órgão constituído, o legislador ordinário, ao contrário, submetido
aos seus ditames. 5. Inconstitucionalidade do § 1º do art. 84 C.Pr.Penal, acrescido
pela lei questionada e, por arrastamento, da regra final do § 2º do mesmo artigo,
que manda estender a regra à ação de improbidade administrativa.  IV. Ação de
improbidade administrativa: extensão da competência especial por prerrogativa
de  função  estabelecida  para  o  processo  penal  condenatório  contra  o  mesmo
dignitário  (§  2º  do  art.  84  do  C  Pr  Penal  introduzido  pela  L.  10.628/2002):
declaração,  por  lei,  de  competência  originária  não  prevista  na  Constituição:
inconstitucionalidade. 1. No plano federal, as hipóteses de competência cível ou
criminal dos tribunais da União são as previstas na Constituição da República ou
dela implicitamente  decorrentes,  salvo  quando esta mesma remeta à lei  a  sua
fixação.  2.  Essa  exclusividade  constitucional  da  fonte  das  competências  dos
tribunais federais resulta, de logo, de ser a Justiça da União especial em relação
às  dos  Estados,  detentores  de  toda  a  jurisdição  residual.  3.  Acresce  que  a
competência  originária  dos  Tribunais  é,  por  definição,  derrogação  da
competência  ordinária  dos  juízos  de  primeiro  grau,  do  que  decorre  que,
demarcada a última pela Constituição, só a própria Constituição a pode excetuar.
4.  Como  mera  explicitação  de  competências  originárias  implícitas  na  Lei
Fundamental,  à  disposição  legal  em  causa  seriam  oponíveis  as  razões  já
aventadas  contra  a  pretensão  de  imposição  por  lei  ordinária  de  uma  dada
interpretação  constitucional.  5.  De  outro  lado,  pretende  a  lei  questionada
equiparar a ação de improbidade administrativa, de natureza civil (CF, art. 37, §
4º), à ação penal contra os mais altos dignitários da República, para o fim de
estabelecer competência originária do Supremo Tribunal,  em relação à qual a
jurisprudência  do  Tribunal  sempre  estabeleceu  nítida  distinção  entre  as  duas
espécies.  6.  Quanto  aos  Tribunais  locais,  a  Constituição  Federal  -salvo  as
hipóteses dos seus arts. 29, X e 96, III -, reservou explicitamente às Constituições
dos Estados-membros a definição da competência dos seus tribunais, o que afasta
a  possibilidade  de  ser  ela  alterada  por  lei  federal  ordinária.  V.  Ação  de
improbidade administrativa e competência constitucional para o julgamento dos
crimes  de  responsabilidade.  1.  O  eventual  acolhimento  da  tese  de  que  a
competência constitucional para julgar os crimes de responsabilidade haveria de
estender-se ao processo e julgamento da ação de improbidade,  agitada na Rcl
2138, ora pendente de julgamento no Supremo Tribunal, não prejudica nem é
prejudicada pela inconstitucionalidade do novo § 2º do art. 84 do C.Pr.Penal. 2. A
competência originária dos tribunais para julgar crimes de responsabilidade é
bem mais restrita que a de julgar autoridades por crimes comuns: afora o caso
dos chefes do Poder Executivo - cujo impeachment é da competência dos órgãos
políticos  -  a  cogitada  competência  dos  tribunais  não  alcançaria,  sequer  por
integração  analógica,  os  membros  do  Congresso  Nacional  e  das  outras  casas
legislativas, aos quais, segundo a Constituição, não se pode atribuir a prática de
crimes de responsabilidade. 3. Por outro lado, ao contrário do que sucede com os
crimes  comuns,  a  regra  é  que  cessa  a  imputabilidade  por  crimes  de
responsabilidade com o termo da investidura do dignitário acusado.”
(ADI 2797, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em
15/09/2005, DJ 19-12-2006 PP-00037 EMENT VOL-02261-02 PP-00250) 

Para  que  não  haja  dúvidas  a  respeito  da  atual  posição  do  E.  Supremo  Tribunal
Federal, em se tratando de parlamentares federais, confira-se a recente decisão:

“AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  FORO  POR
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. 1.  A ação civil pública por ato de improbidade
administrativa  que  tenha  por  réu  parlamentar  deve  ser  julgada  em  Primeira
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Instância. 2.  Declaração  de  inconstitucionalidade  do  art.  84,  §2º,  do  CPP no
julgamento  da  ADI  2797.  3.  Mantida  a  decisão  monocrática  que  declinou  da
competência. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”
(Pet 3067 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado
em  19/11/2014,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-032  DIVULG  18-02-2015
PUBLIC 19-02-2015) 

Já no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, em alinhamento à jurisprudência da
Suprema Corte,  firmou-se também o entendimento de que não há foro por prerrogativa
de função na persecução de atos de improbidade administrativa, como se vê na seguinte
decisão:

“PROCESSO  CIVIL.  COMPETÊNCIA.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
A  ação  de  improbidade  administrativa  deve  ser  processada  e  julgada  nas
instâncias ordinárias, ainda que proposta contra agente político que tenha foro
privilegiado no âmbito penal e nos crimes de responsabilidade.
Reclamação improcedente.”
(Rcl 12.514/MT, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE ESPECIAL, julgado
em 13/03/2014, DJe 21/03/2014)

Portanto,  tendo em vista a natureza cível da persecução dos atos de improbidade
administrativa,  a  inexistência  de  preceito  normativo  expresso  estabelecendo  o  foro  por
prerrogativa de função nesse caso e a jurisprudência consolidada no E. Supremo Tribunal
Federal e no C. Superior Tribunal de Justiça, tem-se por inquestionável a competência do
juízo de primeira instância para processar e julgar a presente Ação Civil Pública. 

d.2) DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

A respeito da competência jurisdicional para ações de improbidade administrativa
envolvendo sociedades de economia mista federais, já está pacificado o entendimento de que
a competência é da Justiça Federal, em razão de haver nítido interesse da União na apuração
de atos ilícitos praticados por seus dirigentes  (STJ, AgRg AgRg no CC 104.375/SP, Rel.
Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 04/09/2009).

E, com efeito, na hipótese vertente os atos de improbidade praticados por dirigentes
da Petrobras  repercutem direta e inevitavelmente no  patrimônio da União,  por ser esta
detentora do capital majoritário da referida sociedade de economia mista.

Há, portanto,  nítido  interesse jurídico e econômico da União no feito, a atrair  a
competência da Justiça Federal.

O interesse jurídico da União decorre da própria apuração dos fatos e aplicação de
sanções aos agentes ímprobos, a fim de zelar pela correta aplicação dos recursos públicos e
atendimento aos princípios da legalidade, eficiência, lealdade à instituição e moralidade no
âmbito da estatal. É notório que esses agentes ímprobos, frise-se, são escolhidos mediante um
processo  de  indicações  políticas  feitas  por  integrantes  da  cúpula  dos  poderes  da  União.
Ademais,  no  caso,  houve  o  pagamento  de  vantagem ilícita  a  vários  Deputados  Federais,
agentes políticos atuantes na esfera federal.

Em outros dizeres, se a União detém o capital majoritário da Petrobras, é de seu total
interesse jurídico a apuração dos atos ímprobos praticados por seus diretores que importaram
em prejuízo à companhia.

Ademais,  no  caso  concreto,  o  interesse  jurídico  da  União  fica  corroborado  pelo
vultoso prejuízo à imagem e ao patrimônio da sociedade de economia mista da qual é
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acionista majoritária e controladora, que se ilustra com as constantes notícias relacionadas
à Petrobras em páginas policiais e com a queda vertiginosa do valor das ações da companhia,
a  patamares  menores  do  que  no  longínquo  ano  de  2005154.  Todo  esse  abalo  decorreu
justamente dos atos ímprobos praticados pelos gestores da estatal,  com a participação dos
Deputados Federais ora demandados, sobre os quais a União possui interesse na investigação
e repressão.

Por  sua  vez,  o  interesse  econômico  decorre  da  circunstância  de  a  União  ser  a
acionista majoritária da Petrobras, aliada ao fato de a demanda versar sobre a prática de atos
de corrupção no âmbito da estatal que acarretaram desvios estrondosos do patrimônio público
em benefício de gestores e agentes públicos.

Para corroborar o interesse econômico, colhe-se dos decretos não numerados a seguir
transcritos que a União, nos últimos 5 anos, diretamente transferiu vultosas quantias para a
Petrobras:

DECRETO DE 16 DE JUNHO DE 2014
Transfere as dotações orçamentárias constantes do Orçamento de Investimento para
2014 das empresas Sociedade Fluminense de Energia Ltda. - SFE e Refinaria Abreu
e Lima S.A. - RNEST para Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS.
Art. 1º  Ficam transferidas, das empresas Sociedade Fluminense de Energia Ltda. -
SFE e Refinaria Abreu e Lima S.A. - RNEST para a Petróleo Brasileiro S.A. -
PETROBRAS, os saldos das dotações orçamentárias constantes do Orçamento
de Investimento para 2014 (Lei nº 12.952, de 20 de janeiro de 2014), no valor de
R$ 4.816.046.000,00 (quatro bilhões, oitocentos e dezesseis milhões e quarenta e
seis mil reais), de acordo com os Anexos I e II.

DECRETO DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013
Abre ao Orçamento de Investimento para 2013, em favor da Petróleo Brasileiro
S.A.  -  PETROBRAS e  da  Empresa  Brasileira  de  Infraestrutura  Aeroportuária  -
INFRAERO,  crédito suplementar no valor de R$ 7.104.124.764,00, para os fins
que especifica.
Art. 1º  Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei nº 12.798, de 4 de abril de
2013),  em  favor  da  Petróleo  Brasileiro  S.A.  -  PETROBRAS e  da  Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO,  crédito suplementar no
valor de R$ 7.104.124.764,00 (sete bilhões, cento e quatro milhões, cento e vinte
e quatro mil, setecentos e sessenta e quatro reais), para atender à programação
constante do Anexo I. 

DECRETO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2011
Abre ao Orçamento de Investimento para 2011, em favor da Companhia Docas do
Estado  de  São  Paulo  -  CODESP,  de  empresas  do  Grupo  PETROBRÁS e  da
Empresa  Gerencial  de  Projetos  Navais  -  EMGEPRON,  crédito  suplementar no
valor de R$ 1.330.127.000,00, para os fins que especifica. 
Art. 1º  Fica aberto ao Orçamento de Investimento (Lei no 12.381, de 9 de fevereiro
de  2011)  crédito  suplementar  no  valor  de  R$  1.330.127.000,00  (um  bilhão,
trezentos e trinta milhões, cento e vinte e sete mil reais), em favor da Companhia
Docas do Estado de São Paulo - CODESP, de empresas do Grupo PETROBRÁS e
da  Empresa  Gerencial  de  Projetos  Navais  -  EMGEPRON,  para  atender  à
programação constante do Anexo I. 

DECRETO DE 10 DE SETEMBRO DE 2010
Autoriza o aumento do capital social da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS.
Art. 1o  Fica autorizado o aumento do capital social da empresa Petróleo Brasileiro
S.A.  -  PETROBRAS,  mediante  oferta  pública  de  distribuição  primária  de  ações
ordinárias e preferenciais, desde que mantido o controle acionário da União, nos

154http://g1.globo.com/economia/mercados/noticia/2014/12/queda-nas-acoes-da-petrobras-ajuda-tirar-pequeno-investidor-
da-bolsa.html 
http://economia.uol.com.br/cotacoes/noticias/redacao/2014/12/12/petrobras-cai-6-e-tem-menor-valor-em-10-anos-bolsa-tem-
3-queda-semanal.htm
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seguintes termos: (…) 
Art.  2o   Fica  a  União  autorizada  a  subscrever  ações  na  proporção  de  sua
participação acionária no capital social da PETROBRAS, bem como eventuais
sobras de ações,  e  a integralizá-las com títulos  da dívida pública mobiliária
federal, nos termos do disposto no art. 9o da Lei no 12.276, de 30 de junho de 2010.

Por esse motivo, a União deverá, inclusive, aderir ao polo ativo desta lide, consoante
autoriza o artigo 5º da Lei n.º 9.469/97: 

Art. 5º A     União     poderá     intervir     nas     causas     em     que     figurarem,     como     autoras     ou
rés, autarquias, fundações públicas, sociedades     de     economia     mista e empresas
públicas federais. 
Parágrafo único. As     pessoas     jurídicas     de     direito     público     poderão,     nas     causas     cuja
decisão     possa     ter     reflexos,     ainda     que     indiretos,     de     natureza     econômica,     intervir,
independentemente     da     demonstração     de     interesse     jurídico, para esclarecer
questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados
úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de
deslocamento de competência, serão consideradas partes.

Ratifica  tais  argumentos  o já  citado  entendimento do  C.  Superior Tribunal  de
Justiça que  fixa  a  competência  da  Justiça  Federal  para  ações  de  improbidade  que
versam sobre atos praticados em detrimento de sociedade de economia mista controlada
pela União, em virtude do interesse jurídico e econômico desta no julgamento da causa.

A propósito,  ao  julgar  o  AgRg  no  Conflito  de  Competência  n.º  122.629-ES,  o
Superior  Tribunal  de  Justiça  consignou  que, em  se  tratando  de  ação  de  improbidade
administrativa ajuizada pelo Ministério Público Federal, relativamente a atos praticados por
dirigentes de sociedade de economia mista, cujo capital majoritário pertença à União, a
competência é da Justiça Federal:

(...) AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AJUIZAMENTO  PELO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.  ATOS
PRATICADOS  POR  DIRIGENTES  DE  SOCIEDADE  DE  ECONOMIA
MISTA,  CUJO  CAPITAL  MAJORITÁRIO  PERTENCE  À  UNIÃO.
INTERESSE ECONÔMICO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
1.  Conforme  o  entendimento  jurisprudencial  da  Primeira  Seção,  "o  mero
ajuizamento  da  ação  pelo  Ministério  Público  Federal,  por  entender  estar
configurado ato de improbidade administrativa, fixa a competência na Justiça
Federal" (AgRg no AgRg no CC 104.375/SP,  Rel.  Ministro Humberto Martins,
Primeira Seção, DJe 04/09/2009). No mesmo sentido: CC 100.300/PI, Rel. Ministro
Castro Meira, Primeira Seção, DJe 25/05/2009. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no CC 122629/ES, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Seção, julgado em
13/11/2013, DJe 02/12/2013)

Do voto condutor do acórdão, destaque-se elucidativo trecho, que deixa clara a razão
pela qual a atuação do MPF, em situações tais, leva à competência da Justiça Federal:

“Se  a  União  detém  o  capital  majoritário  da  sociedade  de  economia  mista,
naturalmente,  é do seu interesse a  apuração de atos ilícitos  praticados pelos
seus dirigentes que importem prejuízo patrimonial à sociedade empresarial. De
outro lado, tendo sido o Ministério Público Federal o autor da ação civil pública,
a  competência  da  justiça  federal  é  indeclinável,  conforme  entendimento
jurisprudencial pacífico da Primeira Seção do STJ"
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Mais recentemente, em 26 de agosto de 2014, o C. Superior Tribunal de Justiça
ratificou tal posicionamento no julgamento do Recurso Especial 1249118/ES, demanda que
envolvia a prática de improbidade administrativa no âmbito de sociedade de economia mista
cujo capital majoritário pertence à União, no caso, a Companhia Docas do Espírito Santo –
Codesa:

CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO  DE
IMPROBIDADE AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL PARA APURAÇÃO DE
IRREGULARIDADES  NA  CELEBRAÇÃO  DE  ACORDOS  JUDICIAIS
TRABALHISTAS EM PREJUÍZO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
(CODESA). DECLÍNIO  EX  OFFICIO  DA COMPETÊNCIA.  PRESENÇA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO POLO ATIVO DA AÇÃO. INTERESSE
JURÍDICO  DA  UNIÃO  COMO  ACIONISTA  MAJORITÁRIA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL RECONHECIDA.
1.  Na  origem,  o  Ministério  Público  Federal  ajuizou  ação  de  improbidade
administrativa  para  apurar  responsabilidades  pela  prática  de  irregularidades
consistentes na celebração de acordos judiciais em demandas trabalhistas por valores
superiores àqueles aos quais a Codesa - Companhia Docas do Espírito Santo havia
sido  condenada,  acarretando  prejuízo  de  R$  502.443,57  (fl.  25),  cujo  valor
atualizado para a  presente data corresponde a R$ 1.001.473,78 (um milhão,  mil
quatrocentos e setenta e três reais e setenta e oito centavos), conforme os critérios da
Tabela Prática do TJSP.
2.  A específica  questão  sobre  a  competência  para  processar  e  julgar  ação  de
improbidade  para  apuração  de  atos  em  prejuízo  da  Codesa  foi  solucionada  no
recentíssimo  julgamento  do  AgRg  no  CC  122.629/ES,  Rel.  Min.  Benedito
Gonçalves, DJe 2/12/2013,  quando a colenda Primeira Seção consignou que "o
mero ajuizamento da ação pelo Ministério Público Federal, por entender estar
configurado ato de improbidade administrativa, fixa a competência na Justiça
Federal (AgRg  no  AgRg no  CC 104.375/SP,  Rel.  Ministro  Humberto  Martins,
Primeira Seção, DJe 04/09/2009)". No mesmo sentido, os seguintes precedentes: CC
40534/RJ,  Rel.  Min.  Teori  Albino  Zavaski,  DJU  de  17.05.04;  AgRg  no  CC
107.638/SP,  Rel.  Ministro  Castro  Meira,  Primeira  Seção,  DJe  20/4/2012;  CC
116.282/PR, Rel.  Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 6/9/2011; CC
112.137/SP,  Rel.  Ministro  Paulo  de  Tarso  Sanseverino,  Segunda  Seção,  DJe
1º/12/2010.
3.  No  mesmo  julgamento  (AgRg  no  CC  122.629/ES),  a  Primeira  Seção
reconheceu a presença de interesse jurídico ao afirmar que, "Se a União detém
o capital majoritário da sociedade de economia mista, naturalmente, é do seu
interesse  a  apuração  de  atos  ilícitos  praticados  pelos  seus  dirigentes  que
importem prejuízo patrimonial à sociedade empresarial." Em idêntico sentido -
inclusive versando caso análogo que envolve a Companhia Docas do Rio de Janeiro
- o entendimento perfilhado no REsp 1281945/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 1º/12/2011, que trata de hipótese em tudo semelhante
ao caso concreto.
4. Assim, adotar entendimento diverso do aqui exposto desaguaria em julgamento
flagrantemente contraditório à orientação fixada pela Colenda Primeira Seção nos
autos do Conflito de Competência 122.629/ES, oportunidade em que, debruçando-se
sobre a específica questão aqui debatida, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu
a competência da justiça federal.
5. A orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ACO 987 -
"a presença de sociedade de economia mista em procedimento investigatório não
acarreta, por si só, na presunção de violação de interesse, econômico ou jurídico, da
União"  -  em  nada  conflita  com o  entendimento  aqui  exposto,  já  que,  no  caso
concreto, o interesse da União não fora presumido, mas sim evidenciado pela
sua condição de acionista majoritária da Codesa,  ostentando nada menos que
89,271%  das  suas  ações  e  o  controle  acionário  da  mencionada  sociedade  de
economia mista, que somente no ano de 2013 recebeu dos cofres públicos aportes
financeiros superiores a 90 milhões de reais, de modo que é inegável o interesse
da  União  em investigar danos  causados,  em última  análise,  ao  seu  próprio
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patrimônio.
6. Os precedentes do Colendo STF mencionados pelo nobre causídico da Tribuna, na
sessão de 6.2.2014, não se amoldam ao presente caso, na medida em que neste a
competência foi fixada não somente pelo polo ativo da demanda, mas também pelo
já reconhecido interesse da União no feito.
7. Recursos Especiais providos.
(REsp 1249118/ES, Rel.  Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 26/08/2014, DJe 28/11/2014)

Destacam-se as seguintes passagens do voto condutor do julgamento do  Recurso
Especial 1249118/ES, cujo acórdão foi publicado em 20/11/2014:

(…)  São  dois,  portanto,  os  aspectos  que  determinam  a  competência  da  Justiça
Federal no caso concreto.
O  primeiro deles  consiste  no  fato  de  a  Ação  Civil  Pública  de  Improbidade
Administrativa ter sido ajuizada pelo Ministério Público Federal, o que, nos termos
dos  precedentes  desta  Corte,  é  suficiente  para  firmar  a  competência  da  Justiça
Federal,  conforme  julgados  que  acrescento  ao  anteriormente  transcrito  para
corroborar essa orientação: (…) O segundo aspecto que determina a competência da
Justiça Federal diz com a presença do interesse jurídico manifestado pela União em
relação à Ação Civil  Pública que visa apurar atos de improbidade praticados em
detrimento  da  Codesa  –   Companhia  Docas  do  Espírito  Santo,  sociedade  de
economia mista cujo controle acionário é titularizado pela União, com nada menos
que  89,271% das suas  ações  (fl.  44),  informação corroborada  pelo  Relatório  de
Administração  do  exercício  de  2007,  disponível  em
"http:⁄⁄www.codesa.gov.br⁄site⁄LinkClick.aspx?fileticket=evASCk_0u
Dc%3D&tabid=108&language=en-US", nestes termos:
(…) Nesse cenário, não restam dúvidas quanto à competência da Justiça Federal,
seja pela presença do Ministério Público Federal no polo ativo da Ação Civil
Pública  de  Improbidade  Administrativa,  seja pelo  reconhecido  interesse
econômico-jurídico  da  União  em relação  à  apuração  de  irregularidades  em
detrimento  do  patrimônio  de  sociedade  de  economia  mista  cujo  capital  é
formado majoritariamente por verbas federais, tendo a União a qualidade de
acionista controladora.
(…)  Ora, se a sociedade de economia mista recebera, só no ano de 2013, aporte
superior  R$ 90  milhões  pela  União,  dúvida não há quanto  ao interesse  desta
última na apuração de atos de improbidade que lesaram o conjunto de bens,
direitos e obrigações da Codesa, que, em última análise, constitui patrimônio do
próprio ente público, como largamente demonstrado. (...)”

Outrossim, de registrar que figuram no polo passivo da presente demanda diversos
parlamentares federais.  Neste  contexto,  a  análise  e  julgamento sobre a prática de atos  de
improbidade  cometidos  por  parlamentares  federais  é  incontestavelmente  de  atribuição  da
Justiça Federal, sendo evidente o interesse jurídico e econômico da União relativamente à
probidade de seus agentes políticos.

Em suma, diante da reunião do interesse jurídico e do interesse econômico da União
no julgamento da demanda, fixa-se a competência da Justiça Federal.

De outra parte, a par de a competência da Justiça Federal decorrer diretamente do
interesse jurídico e econômico da União, na hipótese dos autos a competência federal também
deflui  da  relação  de  continência  entre  os  fatos  especificamente  narrados  nesta  ação  e  o
esquema criminoso instalado no seio da  PETROBRAS para desviar recursos públicos em
benefício indevido de partidos políticos e agentes políticos federais.

Diante disso, conclui-se que a Justiça Federal é definitivamente competente para o
processamento e julgamento desta demanda, seja em razão do interesse jurídico da União na
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apuração dos atos praticados por agentes públicos, entre os quais Deputados Federais, seja por
força do interesse econômico da União em sociedade de economia mista na qual detém mais
de metade do capital social e na qual injetou significativos recursos diretos, seja ainda em
razão de se estar diante da relação de continência entre os fatos específicos descritos nesta
ação e o esquema de desvio de recursos públicos da Petrobras para abastecer  o caixa de
partidos políticos e beneficiar agentes políticos federais.

d.3 – A COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARANÁ.

Fixada a competência da Justiça Federal de primeira instância para julgar o feito, está
evidenciada a competência territorial da Seção Judiciária do Paraná.

Em sede de improbidade administrativa,  não havendo disposição específica sobre
competência na Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), entende-se aplicável o
regramento da Lei n.º  7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública), em razão de ambas as ações
voltarem-se à tutela coletiva – no caso, do patrimônio público e da probidade administrativa,
como tem reiteradamente decidido o C. Superior Tribunal de Justiça155.

Assim, para a ação de improbidade administrativa a competência é a do  local do
dano, conforme exposto no artigo 2º da Lei n.º 7.347/85156.

Na hipótese dos autos, os danos causados pelos atos de improbidade administrativa
praticados pelos demandados podem ser nitidamente qualificados como  danos difusos de
âmbito nacional. Tal se dá, essencialmente, porque (1) os desvios de recursos públicos e os
pagamentos de vantagem ilícita atingem a   todos os brasileiros, haja vista que estes exercem a
titularidade indivisível dos bens jurídicos lesados,  (2) os danos tiveram origem em diversas
obras da Petrobras, que foram localizadas em diferentes unidades federativas do país, e (3) o
esquema de corrupção era sustentado pela atuação de parlamentares federais. 

Especificamente quanto ao ponto (2), examinando-se as obras em relação às quais foi
acertado entre os demandados o pagamento de propina para os agentes públicos, ex-agentes
públicos e terceiros ora demandados, verifica-se que não se restringiram a um determinado
complexo de obras ou sequer a um Estado da federação. Do contrário, os demandados nesta
ação  civil  pública  beneficiaram-se  do  pagamento  de  vantagens  indevidas  originadas,  em
detrimento do patrimônio público, de diferentes projetos e obras da Petrobras – até mesmo
porque,  como já  devidamente  descrito,  essa prática ilícita  permeou todos os  contratos  da
empresa no período de 2004 a 2012.

Assim, ainda que se pretenda circunscrever o dano causado por tais condutas aos
locais  em  que  as  obras  foram  realizadas,  deve-se  observar  que  os  atos  de  improbidade
descritos nas ações que estão sendo ajuizadas em conjunto, as quais dizem respeito a fatos
umbilicalmente  relacionados,  relacionam-se  a  obras  localizadas  nos  Estados  do  Paraná
(Refinaria Presidente Getúlio Vargas – REPAR, localizada em Araucária), da Bahia, do
Maranhão,  de  Pernambuco,  do  Rio  de  Janeiro  e  de  São  Paulo.  Assim,  na  hipótese  de
circunscrição  do  dano  ao  local  das  obras,  todos  esses  locais  seriam  concorrentemente
competentes para o ajuizamento desta ação.

Entretanto,  o  dano  ocasionado  pelas  condutas  ímprobas  descritas  nesta  peça
evidentemente não se limita ao local das obras realizadas pelas empresas cartelizadas. É que

155AgRg nos  EDcl  no  CC  120.111/DF,  Rela.  Ministra  ELIANA CALMON,  Primeira  Seção,  julgado  em
08/05/2013, DJe 17/05/2013.
156(Lei 7.347/85) “Art. 2º As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano,
cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa.”

 147/166



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PETROBRAS

todas as empresas envolvidas no esquema tinham participação ativa no cartel de empreiteiras
formado para fraudar o caráter competitivo de todas as licitações realizadas pela Petrobras no
período de 2004 a 2012. Assim, o fato de uma das empresas envolvidas ter  acertado, em
reuniões com as demais integrantes do cartel, que somente realizaria obras em determinados
Estados da Federação, não descaracteriza a conclusão de que ela também é responsável pelos
prejuízos decorrentes das licitações que não venceu, pois nestas ela teve participação ativa
consistente em deixar de apresentar propostas competitivas.

Resta evidente, por estas razões, que os atos ímprobos perseguidos nesta ação civil
pública  não  repercutiram  ou  causaram  danos  circunscritos  a  certas  localidades  ou
regiões, mas atingiram o país de maneira uniforme e indistinta.

Por isso mesmo, aplica-se analogicamente o artigo 93, inciso II, da Lei n.º 8.078/90,
conferidor  de  competência concorrente  aos foros das Capitais  dos Estados e  do Distrito
Federal em tais casos157. A respeito, ensina Hugo Nigro Mazzilli que, “em se tratando a ação
civil pública ou coletiva que objetive a defesa de interesses difusos ou coletivos de caráter
regional ou nacional, não há previsão normativa específica para determinar a competência.
Por analogia ao que vem disposto em matéria parelha pelo CDC no tocante à defesa de
interesses individuais homogêneos, mesmo as ações que versem interesses difusos e coletivos,
envolvendo ou não consumidores, deverão ser ajuizadas na Capital do Estado ou no Distrito
Federal”158.  Na  mesma  linha,  confira-se  a  seguinte  decisão  do  C.  Superior  Tribunal  de
Justiça:

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  PRIVATIZAÇÃO  DA  ELETROPAULO.  RECURSOS
ESPECIAIS.  CONEXÃO.  COMPETÊNCIA  FUNCIONAL  PARA
PROCESSAMENTO  E  JULGAMENTO  DA  DEMANDA.  DANO  DE
NATUREZA NACIONAL. MAGNITUDE DOS INTERESSES ENVOLVIDOS.
FORO  DE  ESCOLHA DO  AUTOR  DA AÇÃO  CIVIL PÚBLICA. JUÍZO
FEDERAL DE  SÃO  PAULO.  SEDE  DA EMPRESA PRIVATIZADA.  OPÇÃO
QUE  FACILITA  O  EXERCÍCIO  DO  DIREITO  DE  DEFESA  DOS
RECORRENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1.  Os  recursos  especiais  1.326.593,  1.327.205,  1.320.693,  1.320.694,  1.320.695,
1.320.697, 1.320.894 e 1.320.897, todos submetidos a minha relatoria, são conexos
porque são resultantes  do inconformismo em face do entendimento firmado pelo
Tribunal Regional Federal da 3ª Região no sentido de que é a subseção judiciária
federal do Rio de Janeiro aquela competente para instrução e julgamento da ação
civil  pública  por  improbidade  administrativa  nº  2004.61.00.020156-5.  Por  essa
razão,  nos termos do art.  105 do Código de Processo Civil,  devem as  presentes
demandas serem julgadas simultaneamente, a fim de evitar decisões contraditórias
entre si.
2. Em se tratando de ação civil pública em trâmite na Justiça Federal, que tem
como  causa  de  pedir  a  ocorrência  dano  ao  patrimônio  público  de  âmbito
nacional, a jurisprudência deste Sodalício orienta no sentido de que cumpre ao
autor da demanda optar pela Seção Judiciária que deverá ingressar com ação,
sendo  que  o  Juízo  escolhido  se  torna  funcionalmente  competente  para  o
julgamento e deslinde da controvérsia, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.347/85.
3.  A análise  atenta  do  acórdão  recorrido  revela  que  os  fatos  se  relacionam  a
empréstimos concedidos pelo BNDES em favor de empresas quando da privatização
da ELETROPAULO S/A. Diante do inadimplemento do financiamento concedido,
foi  celebrado  Termo  de  Acordo  entre  as  partes  interessadas  o  qual  resultou  na
criação  de  outra  empresa  -  Brasiliana  Energia  S/A,  que  ficou  responsável  pelo
adimplemento das obrigações anteriormente contraídas.

157(Lei 8.078/90) “Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local:
I - no foro do lugar onde ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local;

    II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou regional,
aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente.”
158A defesa dos interesses difusos em juízo, 27ª edição, São Paulo: Saraiva, 2014, p. 296
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4. A conclusão acima indicada - caráter nacional dos danos causados ao erário - se
ratifica também em face dos vultuosos valores que são objeto da presente lide, sendo
certo que o processo de privatização de uma empresa estatal de energia elétrica não
se restringe aos limites territoriais de um determinado Estado por envolver interesses
de investidores não só nacionais mas também internacionais. Assim, não há como
negar a amplitude nacional dos danos ao erário que foram causados em decorrência
da suposta fraude investigada no âmbito da referida ação civil pública.
5.  Verifica-se que  o Ministério  Público  Federal  -  autor  da  demanda -  optou por
ajuizar  a  referida ação  civil  pública  por improbidade administrativa na  subseção
judiciária de São Paulo. Ressalta-se a racionalidade desta escolha, tendo em vista
que a empresa que foi objeto do processo de privatização - ELETROPAULO - se
situa no Estado de São Paulo.
6. Além disso,  muitos dos recorrentes possuem residência na capital paulista ou
mesmo  facilidade  de  acesso  àquela  municipalidade,  sendo  certo  que  não  seria
plausível  admitir  que  esta  escolha  do  MPF  acarretaria  qualquer  tipo  de
constrangimento ou mesmo de cerceamento de defesa àqueles que figuram no pólo
passivo da referida ação civil pública por improbidade administrativa.
7.  Recurso  especial  provido  para  declarar  competente  o  Juízo  Federal  de  São
Paulo/SP.”
(REsp 1320693/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 05/12/2012)

E, tendo em vista a concorrência de foros em casos como o presente, que envolve a
ocorrência de danos difusos com abrangência nacional, a opção feita pelo Ministério Público
Federal  de  propor  esta  ação  civil  pública  na  Seção  Judiciária  do  Paraná  encontra-se
plenamente amparada em motivos de razoabilidade.

De início, vale ressaltar que os atos ímprobos em causa encontram-se inseridos no
esquema de corrupção e loteamento político-partidário instalado no âmbito da Petrobras que
foi deslindado pela Operação Lava Jato, originada e desenvolvida substancialmente nesta
Seção  Judiciária  do  Paraná,  perante  a  qual  tramitam  todas  as  ações  de  improbidade
administrativa e as ações penais propostas em face de pessoas não detentoras de foro por
prerrogativa de função relacionada à referida investigação.

De fato, como já suficientemente esclarecido nos capítulos anteriores, na Operação
Lava Jato desvelou-se a existência de um gigantesco esquema criminoso envolvendo a prática
de  crimes  contra  a  ordem  econômica,  corrupção  e  lavagem  de  dinheiro  no  âmbito  da
Petrobras,  especialmente  na  Diretoria  de  Abastecimento,  na  Diretoria  de  Serviços  e  na
Diretoria Internacional, tendo como objetivo arrecadar vantagens ilícitas sobre contratações
da  estatal,  as  quais  eram  distribuídas  entre  (i) os  diretores  e  empregados  da  petroleira
responsáveis  por  facilitar  os  procedimentos  internos  nesses  negócios,  (ii) os  operadores
financeiros do esquema e (iii) os parlamentares federais que davam sustentação política dos
diretores em seus cargos.

No caso em questão, vale destacar que a Ação Penal n.º 1015/DF e o Inquérito n.º
4005/DF, instaurados com vista à investigação criminal dos mesmos fatos caracterizadores da
improbidade administrativa ora perseguida,  estão sob relatoria  do Ministro Edson Fachin,
dada a sua manifesta conexão com as demais ações penais relacionadas aos fatos apurados na
Operação Lava Jato no âmbito do E. Supremo Tribunal Federal. Em relação às pessoas não
detentoras de prerrogativa de foro, os fatos aqui narrados estão sendo tratados criminalmente
nas  Ações  Penais  n.sº  5046120-57.2016.4.04.7000  e  5045575-84.2016.4.04.7000,  com
tramitação na 13ª Vara Federal de Curitiba/PR.

Mas não é só. Diante da dificuldade em se delimitar o local do dano nas ações de
improbidade administrativa, o C.  Superior Tribunal de Justiça  decidiu que a competência
também pode ser definida em razão da prevalência da localidade onde está a maior parte
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dos elementos probatórios, tendo como objetivos a celeridade processual, a ampla defesa e a
razoável duração do processo. Confira-se:

CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO  DE  IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.  LOCAL  DO  DANO  -  ART.  2º  DA  LEI  7.347/85.
DIVERGÊNCIA QUANTO  À AMPLITUDE DO DANO.  PREVALÊNCIA DA
LOCALIDADE  ONDE  SE  LOCALIZAM  A  MAIOR  PARTE  DOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PREJUÍZOS MAIS GRAVES SOBRE A SEDE
DE  TRABALHO  DOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  ENVOLVIDOS.
INTERPRETAÇÃO  TELEOLÓGICA.  CELERIDADE  PROCESSUAL,
AMPLA DEFESA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.
1.  Discute-se nos autos a competência para processar e julgar ação civil pública de
improbidade  administrativa  ajuizada  pelo  Ministério  Público  Federal  contra
servidores públicos e particulares envolvidos na prática de crimes de descaminho de
cigarros oriundos do Paraguai e destinados ao Estado de Sergipe.
2. Não há na Lei 8.429/92 regramento específico acerca da competência territorial
para  processar  e  julgar  as  ações  de  improbidade.  Diante  de  tal  omissão,  tem-se
aplicado,  por  analogia,  o  art.  2º  da  Lei  7.347/85,  ante  a  relação  de  mútua
complementariedade entre os feitos exercitáveis em âmbito coletivo, autorizando-se
que a norma de integração seja obtida no âmbito do microssistema processual da
tutela coletiva.
3.  A  ratio  legis  da  utilização  do  local  do  dano  como  critério  definidor  da
competência nas ações coletivas é proporcionar maior celeridade no processamento,
na instrução e, por conseguinte, no julgamento do feito, dado que é muito mais fácil
apurar o dano e suas provas no juízo em que os fatos ocorreram.
4. No caso em análise, embora haja ilícitos praticados nos Estados do Paraná, São
Paulo e Sergipe, o que poderia, a princípio, caracterizar a abrangência nacional do
dano, deve prevalecer, na hipótese, a informação fornecida pelo próprio autor
da  demanda  de  que  a  maior  parte  dos  elementos  probatórios  da  ação  de
improbidade  encontra-se  situada  em  São  Paulo.  Ressalte-se,  ainda,  ser  tal
localidade alvo da maioria dos atos ímprobos praticados e sede dos locais de
trabalho dos servidores públicos envolvidos.
5. Interpretação que se coaduna com os princípios da celeridade processual,
ampla defesa e duração razoável do processo.
6.  Conflito conhecido para declarar competente o juízo federal  de São Paulo, o
suscitante.
(CC 97.351/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
27/05/2009, DJe 10/06/2009)

No caso concreto, a maior parte dos elementos probatórios desta ação encontra-
se em Curitiba/PR pois é a localidade em que foram apurados os fatos pela Polícia Federal e
pelo Ministério Público Federal e onde estão em curso as ações de improbidade administrativa
e as ações penais em desfavor de pessoas não detentoras de foro por prerrogativa de função
relacionadas à Operação Lava Jato. 

Portanto,  analisadas  as  diferentes  perspectivas  pelas  quais  se  pode  entender  a
delimitação da competência territorial para as ações de improbidade administrativa, conclui-se
que  o foro federal da Seção Judiciária do Paraná é competente  para o processamento e
julgamento desta demanda, no caso concreto. Em síntese:

a) no caso de reconhecimento de dano de âmbito nacional, o foro da Seção Judiciária
do Paraná é competente de modo igual aos demais foros federais das capitais dos Estados e do
Distrito Federal para o julgamento desta demanda;

b)  no  caso  de  prevalência  da  localidade  onde  está  a  maior  parte  dos  elementos
probatórios  (consoante  jurisprudência  do STJ),  é  o  foro da Seção Judiciária  do Paraná  o
competente.

A respeito  da  competência  da  Seção  Judiciária  do  Paraná  para  julgamento  do
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presente feito,  insta  ressaltar  que em outras ações  de improbidade ajuizadas  em razão de
enriquecimento ilícito,  dano ao erário e violação aos princípios da Administração Pública
decorrentes  do  pagamento  de  propina  no  âmbito  da  Petrobras,  já  foi  reconhecida  a
competência da Justiça Federal de Curitiba.

Diante disso, em vista da extensão nacional do dano e da localização dos elementos
probatórios,  e  em atenção  aos  princípios  da  celeridade  processual,  da  ampla  defesa  e  da
duração razoável do processo, firma-se a competência da Seção Judiciária de Curitiba
para o processamento e julgamento desta demanda.

Assim, com base no artigo 2º da Lei n.º 7.347/85, c/c o artigo 93, inciso II, da Lei n.º
8.078/90, resta evidenciada a competência do foro federal da Seção Judiciária do Paraná para
processar e julgar a presente ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade
administrativa praticados em meio ao esquema de corrupção instalado na Petrobras.

d.4) Continência com a ação civil  pública por ato de improbidade administrativa nº
5025933-28.2016.4.04.7000.

 A presente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa é continente
em relação à AIA referida em epígrafe, sob o aspecto objetivo, porquanto imputados atos de
improbidade em maior extensão, veiculando, de consequência, pretensão condenatória mais
ampla  em  relação  à  empresa  QUEIROZ  GAVÃO.  Ademais,  a  presente  demanda  traz
ampliação  subjetiva  e  objetiva  em  relação  à  contida,  porquanto  aqui  figuram  como
demandados os demais réus, integrantes do esquema ilícito narrado, aos quais são imputados
atos de improbidade e/ou concurso e benefício decorrente dos atos ímprobos e formulada
pretensão condenatória, além da postulação de tutela provisória cautelar.

Naquela  ação a  AGU propôs tal  demanda contra  a  QUEIROZ GAVÃO por  ser
consorciada à  GALVÃO ENGENHARIA nos contratos  0800.0033808.07.2 (terraplanagem
RNEST) e 0800.0060702.10.2 (UHDT COMPERJ).

E)  A TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E
VALORES DOS DEMANDADOS. 

Considerando o expressivo enriquecimento ilícito deslindado e o gravíssimo prejuízo
experimentado pela  PETROBRAS,  com fundamento no artigo 7º  da Lei  nº  8.429/92,  no
artigo 12 da Lei  nº  7.347/85 e  nos artigos 294 e seguintes  do Código de Processo Civil,
requerer-se a concessão de tutela provisória de indisponibilidade de bens e valores, pelos
fundamentos a seguir expostos.

O artigo 7º, da Lei nº 8.429/92159, com fundamento na diretriz constitucional (artigo
37, § 4º, da Constituição Federal160), prevê a medida cautelar de indisponibilidade de bens
e valores com vistas a assegurar a  aplicação das sanções  devidas pela  prática de atos de
improbidade administrativa. O dispositivo legal prevê expressamente que a medida cautelar
dessa natureza englobe bens suficientes para assegurar a  perda do acréscimo patrimonial
ilícito e  a  reparação  dos  danos  causados  ao  erário,  tendo  restado  pacificada  a

159 Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito,
caberá  a  autoridade  administrativa  responsável  pelo  inquérito  representar  ao  Ministério  Público,  para  a
indisponibilidade dos bens do indiciado.
160 Art. 37. § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei,
sem prejuízo da ação penal cabível. 
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jurisprudência  do  C.  Superior  Tribunal  de  Justiça  sobre  a  sua  incidência  também  para
assegurar a aplicação da multa civil, sanção pecuniária prevista na Lei de Improbidade
Administrativa161.

Ressalta-se, a respeito do dano causado ao erário, que a responsabilidade dos réus é
solidária, na medida em que tenham agido conjuntamente, nos termos do artigo 275162 c/c o
artigo 942, caput, 2ª parte163, ambos do Código Civil, e c/c o artigo 5º da Lei n.º 8.429/92. No
mesmo sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça164. 

A  indisponibilidade  de  bens  e  valores  integrantes  do  patrimônio  dos
demandados que ora se postula é medida impostergável para garantir o resultado útil
deste processo em que se persegue a aplicação das sanções previstas no artigo 12, inciso
I, da Lei n.º 8.429/92, porquanto se afigura estrondosa a lesão causada ao patrimônio
público  e  desmedido  o  locupletamento  ilícito  obtido  pelos  réus  em  detrimento  da
Petrobras.

O  fumus boni iuris necessário à medida ora postulada restou bem evidenciado na
petição inicial da presente ação civil pública, porquanto minuciosamente narrado, com base
em alentados e robustos elementos probatórios, o esquema de corrupção de que participaram
os demandados para o favorecimento ilícito em detrimento da Petrobras. Efetivamente, bem
evidenciada está a participação dos agentes públicos e também dos ex-agentes públicos ou
terceiros  que  com  eles  se  conluiaram,  seja  concorrendo  ou  induzindo  para  os  atos  de
improbidade  perpetrados,  seja  deles  beneficiando-se  na  espécie,  bem assim o  desmedido
locupletamento ilícito obtido, tendo sido realizada na exordial desta ação a cabal delimitação
das condutas individualmente protagonizadas.

Como já enfatizado, a totalidade da vantagem ilícita vertida ao esquema engendrado
na espécie, no importe de, ao menos,  R$ 108.153.206,05, bem como o superfaturamento de
R$ 781.715.443, constituem efetivo prejuízo ao erário, por ser indene de dúvida que o custo
do locupletamento foi  repassado à  PETROBRAS por meio da fixação de preços para os
negócios  que  contemplavam  o  montante  da  propina  e  a  inflação  dos  lucros,  pois  que
evidentemente as contratações entabuladas eram propiciadas pela própria corrupção, com o
que a estatal arcou com o prejuízo.

Tendo em vista que o esquema ilícito instalado na Diretoria de Abastecimento da
PETROBRAS:

i)  foi  articulado  e  sustentado  por  integrantes  da  cúpula  do  Partido  do  Movimento
Democrático Brasileiro (PMDB),  com base na própria estrutura partidária,  o demandado
VALDIR RAUPP DE MATOS e tal agremiação são responsáveis pela reversão do referido
locupletamento  ilícito,  visto  que  ele  corresponde  a  prejuízo  evidente  suportado  pela
PETROBRAS,  no  total  de,  ao  menos,  R$  108.153.206,05,  correspondente  ao  valor  da
propina  paga,  bem  como  o  prejuízo  de,  no  mínimo,  R$  487.167.408,45,  referente  aos
contratos nos quais foi apurada, até o presente momento, a rubrica do lucro;

161 Precedentes: MC 24.205/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
12/04/2016,  DJe  19/04/2016,  AgRg  no  REsp  1383196/AM,  Rel.  Ministra  REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,  DJe  10/11/2015,  REsp 1161049/PA,  Rel.  Ministro  SÉRGIO
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 29/09/2014,  AgRg no REsp 1414569/BA, Rel.
Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014.
162 Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a
dívida  comum;  se  o  pagamento  tiver  sido  parcial,  todos  os  demais  devedores  continuam  obrigados
solidariamente pelo resto. 
163 Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do
dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. 
164 REsp 678.599/MG, Rel.  Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em
24/10/2006, DJ 15/05/2007, p. 260.
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ii) foi articulado por integrantes da cúpula do Partido Socialista Brasileiro (PSB), com base
na  própria  estrutura  partidária,  os  demandados  EDUARDO  HENRIQUE  ACCIOLY
CAMPOS,  FERNANDO  BEZERRA  DE  SOUZA  COELHO  e tal  agremiação são
responsáveis pela reversão do referido locupletamento ilícito,  visto que ele corresponde a
prejuízo evidente suportado pela  PETROBRAS, no total de,  ao menos,  R$ 40.724.872,47,
correspondente ao valor da propina paga,  bem como prejuízo no valor de, no mínimo,  R$
217.982.240,29 (duzentos e dezessete milhões, novecentos e oitenta e dois mil, duzentos e
quarenta reais e vinte e nove centavos), no qual está incluído o dano ao erário decorrente do
lucro ilicitamente auferido  no contrato e aditivos de  tubovias de interligações da Refinaria
Abreu e Lima obtido pela QUEIROZ GALVÃO.

iii)  foi  evitada  a  sua  descoberta  por  SEVERINO  SERGIO  ESTELITA GUERRA  e
EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA, que enriqueceram
ilicitamente no valor de  R$ 10.000.000,00, correspondente ao valor da propina paga, bem
como concorreram para o prejuízo R$ 97.781.450,00 causado pelo consórcio de empresas que
pagaram os valores indevidos;

iv) foi sustado pelo Grupo QUEIROZ GALVÃO e seus executivos e funcionários - ANDRÉ
GUSTAVO  DE  FARIAS  PEREIRA,  AUGUSTO  AMORIM  COSTA,  ILDEFONSO
COLARES FILHO, OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO e  PETRÔNIO BRAZ
JUNIOR -,  em  prejuízo suportado  pela  PETROBRAS,  no  total  de,  ao  menos,  R$
108.153.206,05,  correspondente  a  propina,  bem  como  prejuízo  decorrente  do  lucro
ilicitamente auferido nos contratos no valor mínimo de  R$ 487.167.408,45 (quatrocentos e
oitenta e sete milhões, cento e sessenta e sete, quatrocentos e oito reais e centavos). 

Assim, em relação aos atos de improbidade administrativa relacionados ao esquema
de corrupção instalado na Diretoria de Abastecimento da  PETROBRAS, que são objeto da
presente ação civil pública, como a condenação dos ora demandados, à reparação dos danos
causados à Petrobras deve ser SOLIDÁRIA, a indisponibilidade de bens e valores postulada
deve considerar,  individualmente, o valor integral do dano causado, que é, no mínimo, do
acima especificado, mais o valor da multa civil como sanção autônoma, no patamar de três
vezes o valor do dano em relação ao valor da propina paga, e duas vezes o valor do dano em
relação ao superfaturamento praticado nos contratos, respeitados os casos dos espólios e de
quem as sanções estão prescritas, que subsiste apenas o ressarcimento do dano.

Assim, em relação:

i) ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), VALDIR RAUPP
DE  MATOS,  CONSTRUTORA  QUEIROZ  GALVAO  S/A,  VITAL  ENGENHARIA
AMBIENTAL S/A,  ANDRÉ GUSTAVO DE FARIAS PEREIRA,  AUGUSTO AMORIM
COSTA, ILDEFONSO COLARES FILHO, OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO e
PETRÔNIO  BRAZ  JUNIOR  deve  recair  a  indisponibilidade  de  bens  e  valores  a  ser
considerado sobre o valor de R$ 1.894.115.049,55 ;

i) a  ILDEFONSO COLARES FILHO deve recair a indisponibilidade de bens e
valores a ser considerado sobre o valor de R$   595.318.614,50;

iii)  Partido Socialista Brasileiro (PSB)  deve recair  a indisponibilidade de bens e
valores a ser considerado sobre o valor de R$ 816.846.210,75 ;

iv  EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS e  FERNANDO BEZERRA
DE SOUZA COELHO deve recair a indisponibilidade de bens e valores a ser considerado
sobre o valor de 258.707.112,76;

v) SEVERINO SERGIO ESTELITA GUERRA deve recair a indisponibilidade de
bens e valores a ser considerado sobre o valor de R$   107.781.450,00;
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vi)  EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA  deve
recair  a  indisponibilidade  de  bens  e  valores  a  ser  considerado  sobre  o  valor  de  R$
333.344.350,00;

Quanto aos demais demandados, a indisponibilidade deve tomar por base o montante
de  enriquecimento  a  participação  de  cada  um  relacionado  aos  atos  de  improbidade
administrativa respectivos. 

Desta  maneira,  quanto  a  MARIA CLEIA SANTOS DE OLIVEIRA e PEDRO
ROBERTO ROCHA,  a  indisponibilidade de bens  e  valores  postulada deve considerar  o
valor integral do dano causado, que é, no mínimo, de R$ 500.000,00, mais o valor da multa
civil como sanção autônoma, no patamar de três vezes o valor do dano, perfazendo o total de
R$ 200.000,00 (artigo 12, inciso I, da Lei n.º 8.429/92). 

Quanto  a ALDO GUEDES ÁLVARO  e  JOÃO CARLOS LYRA PESSOA DE
MELLO FILHO,  a indisponibilidade de bens e valores postulada deve considerar o valor
integral do dano causado, que é, no mínimo, de R$ R$ 40.724.872,47, mais o valor da multa
civil como sanção autônoma, no patamar de três vezes o valor do dano, perfazendo o total de
R$ 162.899.489,88 (artigo 12, inciso I, da Lei n.º 8.429/92). 

Ademais,  deve-se  reconhecer  implicitamente  o  periculum  in  mora,  cuja
caracterização,  em  se  tratando  de  indisponibilidade  patrimonial  na  persecução  de  atos
ímprobos,  é  inerente  ao  comando  do  art.  7º  da  Lei  nº  8.429/92,  consoante  a  pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, a respeito, a ementa do julgamento
do recurso especial tido por representativo da controvérsia165:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL
REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C
DO  CPC.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.
CAUTELAR  DE  INDISPONIBILIDADE  DOS  BENS  DO  PROMOVIDO.
DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992,
QUANTO  AO  PERICULUM  IN  MORA  PRESUMIDO.  MATÉRIA
PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal
contra  o  ora  recorrido,  em  virtude  de  imputação  de  atos  de  improbidade
administrativa (Lei n. 8.429/1992).
2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei n. 8.429/1992 e a possibilidade de o
juízo decretar,  cautelarmente,  a  indisponibilidade de bens do demandado quando
presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause
dano ao Erário.
3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça,
ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe
21/9/2012),  reafirmou  o  entendimento  consagrado  em  diversos  precedentes
(Recurso Especial  1.256.232/MG, Rel.  Ministra  Eliana Calmon,  Segunda Turma,
julgado  em  19/9/2013,  DJe  26/9/2013;  Recurso  Especial  1.343.371/AM,  Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013, DJe 10/5/2013;
Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial 197.901/DF, Rel. Ministro Teori

165REsp 1366721/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES,
julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014 (grifos não originais). Precedentes: REsp 1319515/ES, Rel. Ministro
NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro  MAURO  CAMPBELL  MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2012, DJe 21/09/2012, REsp 1315092/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 05/06/2012, DJe 14/06/2012; AgRg no AREsp 133.243/MT, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA
TURMA,  julgado  em  15/05/2012,  DJe  24/05/2012;  MC  9.675/RS,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011; EDcl no REsp 1211986/MT, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 09/06/2011.
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Albino Zavascki,  Primeira  Turma,  julgado em 28/8/2012,  DJe 6/9/2012;  Agravo
Regimental  no  Agravo  no  Recurso  Especial  20.853/SP,  Rel.  Ministro  Benedito
Gonçalves,  Primeira  Turma,  julgado  em  21/6/2012,  DJe  29/6/2012;  e  Recurso
Especial  1.190.846/PI,  Rel.  Ministro  Castro  Meira,  Segunda  Turma,  julgado  em
16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do art. 7º da Lei 8.429/1992,
verifica-se  que  a  indisponibilidade  dos  bens  é  cabível  quando  o  julgador
entender presentes  fortes  indícios  de  responsabilidade  na  prática  de  ato  de
improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito
no  referido  dispositivo,  atendendo  determinação  contida  no  art.  37,  §  4º,  da
Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a
suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos
bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo
da ação penal cabível'.  O  periculum in mora,  em verdade, milita em favor da
sociedade,  representada  pelo  requerente  da  medida  de  bloqueio  de  bens,
porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual,  em
casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao
erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92.
Assim,  a  Lei  de  Improbidade  Administrativa,  diante  dos  velozes  tráfegos,
ocultamento  ou  dilapidação  patrimoniais,  possibilitados  por  instrumentos
tecnológicos de comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao
erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo,
buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da demonstração do periculum
in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda medida cautelar sumária (art. 789
do  CPC),  admitindo  que  tal  requisito  seja  presumido  à  preambular  garantia  de
recuperação do patrimônio do público,  da coletividade,  bem assim do acréscimo
patrimonial ilegalmente auferido".
4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião
do julgamento do Agravo Regimental  nos Embargos de Divergência no Recurso
Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 7/6/2013.
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de
Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o
réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em
vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege,
de  forma  peculiar,  o  sistema  de  cautelaridade  na  ação  de  improbidade
administrativa,  sendo  possível  ao  juízo  que  preside  a  referida  ação,
fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando
presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de primeiro grau, que
determinou a indisponibilidade dos bens dos promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução n.
8/2008/STJ. (REsp 1366721/BA, Rel.  Min.  Napoleão Nunes Maia Filho,  Rel.  p/
Acórdão Ministro OG FERNANDES, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014)

Mesmo  que  assim  não  fosse,  as  circunstâncias  fáticas  do  caso  concreto  bem
evidenciam o perigo da demora na concessão da cautela postulada, já que nesta ação civil
pública se está diante da persecução de atos ímprobos ensejadores de enriquecimento ilícito e
causadores de danos ao erário nos  expressivos importes acima indicados, sendo certo que
tais  atos de improbidade administrativa envolvem agentes públicos,  ex-agentes públicos e
agremiação partidária  amplamente implicados no esquema de corrupção estabelecido no
âmbito da Petrobras. O montante do prejuízo causado aos cofres públicos, aliado ao fato de
que  os  demandados  nesta  ação  civil  pública  encontram-se  implicados  em  outros
desdobramentos da Operação Lava Jato, fundamenta o receio de que, se a indisponibilidade
de bens e valores postulada não for prontamente concedida, ao cabo deste feito não restará
patrimônio suficiente para arcar com as sanções que certamente serão impostas.

Quanto aos bens a serem atingidos pela indisponibilidade, requer-se que a medida
recaia sobre todos os ativos integrantes do patrimônio dos demandados, garantindo-se, com a
cautela postulada, o retorno aos cofres públicos dos valores que deles foram desviados no
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grave e indecoroso esquema de corrupção exaustivamente narrado nesta exordial, bem como a
reversão do enriquecimento ilícito. Contudo, em relação aos partidos políticos, ressalva-se
que a medida cautelar de indisponibilidade deve recair sobre todos os ativos integrantes do
seu  patrimônio,  excluídas  as  verbas  repassadas  por  meio  do  fundo  partidário,
considerando a sua impenhorabilidade, a teor do artigo 833, inciso XI, do Código de
Processo Civil. 

Requer-se,  assim,  seja  concedida  a  tutela  provisória  cautelar, inaudita  altera
parte, de indisponibilidade de bens e valores dos demandados,  em importe suficiente para
garantir a efetivação das sanções de perda do acréscimo patrimonial ilícito e ressarcimento do
dano  causado  ao  erário,  solidariamente  neste  tocante,  observadas  as  suas  participações
individuais nos fatos em apreço, mais três vezes o mesmo importe a título de multa civil como
sanção autônoma (art. 12, inciso I, Lei nº 8.429/92), no montante acima especificado.

Decretada a medida cautelar, requer-se, para a respectiva operacionalização:

a) emissão de ordem de indisponibilidade pela via da Central Nacional de Indisponibilidade
de Bens – CNIB166 de todos os imóveis localizados dos demandados; 

b) indisponibilidade de ativos financeiros de qualquer natureza de que sejam titulares todos os
demandados,  por meio do sistema BacenJud, já que por serem dotados de maior liquidez,
servem de maneira adequada e menos custosa ao objeto do presente requerimento, ressalvados
os recursos transferidos pelo fundo partidário (artigo 833, inciso XI, do Código de Processo
Civil);

c)  seja  determinado  à  CVM –  Comissão  de  Valores  mobiliários  que  circularize  entre  as
companhias  prestadoras  do  serviço  de  custódia  fungível  e  ações  escriturais  e  aos  demais
participantes  do  mercado  de  valores  mobiliários,  depositários  centrais,  custodiantes  e
escrituradores, a adoção de medidas necessárias no âmbito de suas atribuições para efetivação
da medida de indisponibilidade, devendo ser encaminhado o resultado diretamente ao Juízo,
enfatizando-se  que  as  instituições  financeiras  deverão  apenas  efetuar  o  bloqueio,  sem  a
transferência  do  valor  para  conta  judicial  até  ulterior  determinação  do  juízo,  evitando
eventuais perdas em razão de resgates antecipados; 

d)  seja  determinado  às  Juntas  Comerciais  que  adotem  as  providências  necessárias  à
indisponibilidade de ações, quotas, ou participações societárias de qualquer natureza em nome
dos demandados, apresentando a esse Juízo a relação dessas ações, quotas ou participações
societárias;

e)  expedição de ofício aos DETRAN, para que adote as providências necessárias à
indisponibilidade dos bens e informe os veículos cadastrados em nome dos demandados,

166 Registre-se que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi instituída pelo Provimento
nº 39/2014, de 25/07/2014, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e destina-se a recepcionar comunicações
de  indisponibilidade  de  bens  imóveis  não  individualizados.  Sua  regulamentação  objetiva  imprimir  maior
celeridade no intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e
de registro. 
Nos termos do art. 2º do referido provimento, a finalidade da CNIB será “[...]  a recepção e divulgação, aos
usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como
direitos  sobre  imóveis  indistintos,  e  a  recepção  de  comunicações  de  levantamento  das  ordens  de
indisponibilidade nela cadastrada”.
A utilização da CNIB no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região encontra-se regulamentada pelo
Acordo de Cooperação  Técnica  nº  25/2014,  tendo o mesmo Tribunal,  pela  Portaria  nº  650,  de  06/07/2015,
destacado servidores, inclusive na Seção Judiciária do Paraná, para atuarem como “Administradores Másters”
junto à CNIB, viabilizando, portanto, a efetiva utilização da base de dados da Central para emissão de ordem de
constrição sobre patrimônio não individualizado de investigado ou réu.
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abstendo-se de registrar sua alienação;

Sem  prejuízo  das  medidas  acima  especificadas,  especialmente  aos  seguintes
demandados, requer-se que a ordem de indisponibilidade recaia:

a) CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO:

-  a totalidade dos valores mantidos na conta judicial  relacionada ao Tribunal de
Justiça de Alagoas nº 3500114415014 do Banco do Brasil, Agência 3557-2(Setor Público),
cujo saldo em 13/11/2018 é de R$ 210.606.779,71 (duzentos e dez milhões, seiscentos e seis
mil,  setecentos e setenta e nove reais e setenta e um centavos), decorrentes do Precatório
0000659-08.2005.8.02.0000 (ANEXO 573);

-  valores  a  serem recebidos  pela  construtora  do  Tribunal  de  Justiça  de  Alagoas
decorrente do Precatório nº 0500124-22.2018.4.02.9003 (ANEXO 573);

-  seja  oficiado  o  TCU  para  solicitar  informações  sobre  quais  bens  e  valores
encontram-se  constritos  por  ordens  daquele  tribunal,  a  fim  de  que  seja  decretada  a
indisponibilidade de tais bem também pelo presente Juízo,

b) ILDEFONSO COLARES FILHO (inventário nos ANEXOS 326-328):

-  valores mantidos  na conta judicial  vinculada a  13ª Vara Federal  de Curitiba nº
0650/005/86401602-1, relacionada aos autos 5030591-95.2016.4.04.7000;

-  investimentos  mantidos  no  Banco  Bradesco,  bloqueados  nos  autos  5030591-
95.2016.4.04.7000 pela 3ª Vara Federal de Curitiba nº 0650/005/86401602-1;

-  seja  oficiado  o  TCU  para  solicitar  informações  sobre  quais  bens  e  valores
encontram-se  constritos  por  ordens  daquele  tribunal,  a  fim  de  que  seja  decretada  a
indisponibilidade de tais bem também pelo presente Juízo.

-  seja  intimado  o  inventariante  para  que  indique  os  demais  bens  e  valores
pertencentes ao espólio, a fim de que seja decretada a indisponibilidade de tais bem também
pelo presente Juízo.

c) EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS (inventário nos ANEXOS 329-
332):

- Apartamento ad-81/108, Residencial Candeias II, Avenida Beira Mar n°5394, PE;

- Fazenda Esperança, PE;

- Saldo de R$ 43994,42, Banco Bradesco agencia 2460, conta n°000040-P;

-  seja  intimada  a  inventariante  para  que  indique  os  demais  bens  e  valores
pertencentes ao espólio, a fim de que seja decretada a indisponibilidade de tais bem também
pelo presente Juízo.

d)  SEVERINO  SÉRGIO  ESTELITA  GUERRA (inventário  e  conexos  nos
ANEXOS 333 – 486):

-  Apartamento  Duplex  nº  1901,  Edf.  Fernando  de  Albuquerque  Maranhão,  Av.
Bernardo Vieira de Melo, n°1626

-  Sala  1903 Centro  Empresarial  Torre  Janete  Costa,  rua  Padre  Carapuceiro,  Boa
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Viagem, Recife (PE)

-  Sala  1904  Centro  Empresarial  Torre  janete  Costa,  rua  Padre  Carapuceiro,  Boa
Viagem, Recife (PE)
-  Sala  1905  Centro  Empresarial  Torre  Janete  Costa,  rua  Padre  Carapuceiro,  Boa
Viagem, Recife (PE)

-  Sala  1906  Centro  Empresarial  Torre  janete  Costa,  rua  Padre  Carapuceiro,  Boa
Viagem, Recife (PE

- 40 equinos

- 4 muares

- 10 bovinos

- 17 caprinos

- Pintura de Gilvan Samico, título "Criação Homem e Mulher", 1993

- Pintura de Gilvan Samico, titulo " A árvore da Vida”, 1999
- Pintura de Gilvan Samico, titulo " Pasto flor", 1998

- Pintura de Gilvan Samico, titulo "Ave Bicéfala", 1999
- Pintura de Gilvan Samico, titulo "A dama da noite", 1994

- Pintura de José Cláudio, " Cavalo", 2004
- Pintura de José Cláudio, " Pássaros,2000

- Pintura de José Cláudio, " Pássaros,2000
- Pintura de José Cláudio, " Graúna", 1999

- Pintura de Francisco Brennand, titulo " Paisagem da Serra Negra", 1983
- Pintura de Francisco Brennand, titulo " As duas do lobo", 2010

- Pintura de Francisco Brennand, "capelinha", 1966
- Pintura de João Camará, titulo "Inventario do Cão Lincoln", 2006

- Pintura de Francisco Brennand, " Carneiros", 1994
- Pintura de João Camará, " Feiticeira e os pássaros", 1980

- Pintura de João Camará, " Olinda", 1973
- Pintura de João Camará, " Olinda 1990

- Pintura de João Camará, " Para Sérgio", 1973
- Pintura de Reinaldo Fonseca, " Cartas na mesa", 2004

- Pintura de Reinaldo Fonseca, " Noticias", 2003
- Pintura de Reinaldo Fonseca, "Espera", 2004

- Pintura de Reinaldo Fonseca, " Menina no espelho", 1999
- Pintura deFazenda Pedra Verde, Limoeiro/PE

- Reinaldo Fonseca, "Escafandro", 1999
-  seja  intimada  a  inventariante  para  que  indique  os  demais  bens  e  valores

pertencentes ao espólio, a fim de que seja decretada a indisponibilidade de tais bem também
pelo presente Juízo.

V – OS PEDIDOS FINAIS

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:
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a) sejam NOTIFICADOS os demandados para oferecerem manifestação escrita em
15 (quinze) dias, nos termos do artigo 17, § 7º, da Lei n.º 8.429/92;

b) seja  INTIMADA a  UNIÃO para integrar o polo ativo da lide,  nos termos do
artigo 17, § 3o, da Lei n.º 8.429/92, c/c o artigo 6º, § 3o, da Lei n.º 4.717/92;

c) sejam  CITADOS os  demandados  para,  querendo,  oporem-se à  pretensão aqui
deduzida, nos termos do § 9º do artigo 17 da Lei n.º 8.429/92, sob pena de revelia; 

d) seja  o  pedido  julgado  procedente  para  DECLARAR a  existência  de  relação
jurídica  decorrente  da subsunção das  condutas  dolosas  de  PAULO ROBERTO COSTA,
descritas  nesta  ação  às  hipóteses  normativas  dos  artigos  9º,  10  e  11  da  Lei  8.429/92,
ressaltando-se não estar incluído no pedido a condenação destes réus nas sanções do artigo 12
da referida lei

e) seja o pedido julgado procedente para CONDENAR os demandados pela prática
de ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA mediante CONDUTAS DOLOSAS,
com fundamento nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92, com a consequente aplicação de
todas as sanções do artigo 12, inciso I, da Lei 8.429/92 destacadamente as elencadas adiante:

e.1) Movimento Democrático Brasileiro (MDB), as sanções do

-  artigo 12, inciso I, especialmente:

(i) reparação do dano causado ao erário da Petrobras, no importe de, ao menos,   R$
108.153.206,05, no qual está incluído o enriquecimento ilícito experimentado diretamente ou
proporcionado a terceiros.

(ii) multa civil de 03 (três) vezes o valor do enriquecimento ilícito apurado ao final da
instrução processual.

(iii)  caso  se  entenda  ter  havido  apenas  dano  ao  erário  e  violação  aos  princípios
regentes da Administração Pública, as sanções previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei n.º
8.429/92.

-  artigo 12, inciso II, especialmente:

(i) reparação do dano causado ao erário da Petrobras, no importe de, ao menos,  R$
487.167.408,45 (quatrocentos e oitenta e sete milhões, cento e sessenta e sete, quatrocentos
e oito reais e centavos), no qual está incluído o dano ao erário decorrente do lucro ilicitamente
auferido nos contratos da PETROBRAS.

(ii) multa civil  de 02 (duas) vezes o valor do  dano apurado ao final  da instrução
processual.

(iii)  caso  se  entenda  ter  havido  apenas  violação  aos  princípios  regentes  da
Administração Pública, as sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei n.º 8.429/92.

e.2) VALDIR RAUPP DE MATOS, as sanções do:

-  artigo 12, inciso I, especialmente:

(i) reparação do dano causado ao erário da Petrobras, no importe de, ao menos,   R$
108.153.206,05, no qual está incluído o enriquecimento ilícito experimentado diretamente ou
proporcionado a terceiros.
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(ii) multa civil de 03 (três) vezes o valor do enriquecimento ilícito apurado ao final da
instrução processual.

(iii) suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos.

(iv) perda da função pública/aposentadoria.

(v) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

(vi) caso se entenda ter havido apenas dano ao erário e violação aos princípios regentes
da Administração Pública, as sanções previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei n.º 8.429/92.

-  artigo 12, inciso II, especialmente:

(i) reparação do dano causado ao erário da Petrobras, no importe de, ao menos,  R$
487.167.408,45 (quatrocentos e oitenta e sete milhões, cento e sessenta e sete, quatrocentos
e oito reais e centavos) no qual está incluído o dano ao erário decorrente do lucro ilicitamente
auferido nos contratos da PETROBRAS.

(ii) multa  civil  de 02 (duas) vezes  o valor  do dano apurado ao final  da instrução
processual.

(iii) suspensão dos direitos políticos por 8 (anos) anos.

(iv) perda da função pública/aposentadoria.

(v) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 8 (anos) anos.

(vi)  caso  se  entenda  ter  havido  apenas  violação  aos  princípios  regentes  da
Administração Pública, as sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei n.º 8.429/92.

e.3)  CONSTRUTORA  QUEIROZ  GALVAO  S/A e  VITAL  ENGENHARIA
AMBIENTAL S/A,  as sanções do:

-  artigo 12, inciso I, especialmente:

(i) reparação do dano causado ao erário da Petrobras, no importe de, ao menos,   R$
108.153.206,05, no qual está incluído o enriquecimento ilícito experimentado diretamente ou
proporcionado a terceiros.

(ii) multa civil de 03 (três) vezes o valor do enriquecimento ilícito apurado ao final da
instrução processual.

(iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

(iv) caso se entenda ter havido apenas dano ao erário e violação aos princípios regentes
da Administração Pública, as sanções previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei n.º 8.429/92.

-  artigo 12, inciso II, especialmente:

 160/166



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PETROBRAS

(i) reparação do dano causado ao erário da Petrobras, no importe de, ao menos,  R$
487.167.408,45 (quatrocentos e oitenta e sete milhões, cento e sessenta e sete, quatrocentos
e oito reais e centavos) no qual está incluído o dano ao erário decorrente do lucro ilicitamente
auferido nos contratos da PETROBRAS.

(ii) multa  civil  de 02 (duas) vezes  o valor  do dano apurado ao final  da instrução
processual.

(iii) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 8 (anos) anos.

(iv)  caso  se  entenda  ter  havido  apenas  violação  aos  princípios  regentes  da
Administração Pública, as sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei n.º 8.429/92.

e.4)  ANDRÉ  GUSTAVO  DE  FARIAS  PEREIRA,  AUGUSTO  AMORIM
COSTA, , OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO e PETRÔNIO BRAZ JUNIOR, as
sanções do:

-  artigo 12, inciso I, especialmente:

(i) reparação do dano causado ao erário da Petrobras, no importe de, ao menos,   R$
108.153.206,05, no qual está incluído o enriquecimento ilícito experimentado diretamente ou
proporcionado a terceiros.

(ii) multa civil de 03 (três) vezes o valor do enriquecimento ilícito apurado ao final da
instrução processual.

(iii) suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos.

(iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

(v) caso se entenda ter havido apenas dano ao erário e violação aos princípios regentes
da Administração Pública, as sanções previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei n.º 8.429/92.

-  artigo 12, inciso II, especialmente:

(i) reparação do dano causado ao erário da Petrobras, no importe de, ao menos,  R$
487.167.408,45 (quatrocentos e oitenta e sete milhões, cento e sessenta e sete, quatrocentos
e oito reais e centavos) no qual está incluído o dano ao erário decorrente do lucro ilicitamente
auferido nos contratos da PETROBRAS.

(ii) multa  civil  de 02 (duas) vezes  o valor  do dano apurado ao final  da instrução
processual.

(iii) suspensão dos direitos políticos por 8 (anos) anos.

(vi) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 8 (anos) anos.

(v)  caso  se  entenda  ter  havido  apenas  violação  aos  princípios  regentes  da
Administração Pública, as sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei n.º 8.429/92.
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e.5) espólio de ILDEFONSO COLARES FILHO, as sanções do: 

-  artigo 12, inciso I, especialmente:

(i) reparação do dano causado ao erário da Petrobras, no importe de, ao menos,   R$
108.153.206,05, no qual está incluído o enriquecimento ilícito experimentado diretamente ou
proporcionado a terceiros.

(ii) caso se entenda ter havido apenas dano ao erário e violação aos princípios regentes
da Administração Pública, as sanções previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei n.º 8.429/92.

-  artigo 12, inciso II, especialmente:

(i) reparação do dano causado ao erário da Petrobras, no importe de, ao menos,  R$
487.167.408,45 (quatrocentos e oitenta e sete milhões, cento e sessenta e sete, quatrocentos
e oito reais e centavos) no qual está incluído o dano ao erário decorrente do lucro ilicitamente
auferido nos contratos da PETROBRAS.

(ii)  caso  se  entenda  ter  havido  apenas  violação  aos  princípios  regentes  da
Administração Pública, as sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei n.º 8.429/92.

e.6) Partido Socialista Brasileiro (PSB), as sanções do:

-  artigo 12, inciso I, especialmente:

(i) reparação do dano causado ao erário da Petrobras, no importe de, ao menos,   R$
40.724.872,47, no qual está incluído o enriquecimento ilícito experimentado diretamente ou
proporcionado a terceiros.

(ii) multa civil de 03 (três) vezes o valor do enriquecimento ilícito apurado ao final da
instrução processual.

(iii)  caso  se  entenda  ter  havido  apenas  dano  ao  erário  e  violação  aos  princípios
regentes da Administração Pública, as sanções previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei n.º
8.429/92.

-  artigo 12, inciso II, especialmente:

(i) reparação do dano causado ao erário da Petrobras, no importe de, ao menos, R$
217.982.240,29 (duzentos e dezessete milhões, novecentos e oitenta e dois mil, duzentos e
quarenta reais e vinte e nove centavos) no qual está incluído o dano ao erário decorrente do
lucro ilicitamente auferido no contrato da PETROBRAS. 

(ii) multa  civil  de 02 (duas) vezes  o valor  do dano apurado ao final  da instrução
processual.

(iii)  caso  se  entenda  ter  havido  apenas  violação  aos  princípios  regentes  da
Administração Pública, as sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei n.º 8.429/92.

e.7)  EDUARDO HENRIQUE ACCIOLY CAMPOS e  FERNANDO BEZERRA
DE SOUZA COELHO, as sanções do:
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-  artigo 12, inciso I, especialmente:

(i) reparação do dano causado ao erário da Petrobras, no importe de, ao menos,   R$
40.724.872,47, no qual está incluído o enriquecimento ilícito experimentado diretamente ou
proporcionado a terceiros.

(ii) caso se entenda ter havido apenas dano ao erário e violação aos princípios regentes
da Administração Pública, as sanções previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei n.º 8.429/92.

-  artigo 12, inciso II, especialmente:

(i) reparação do dano causado ao erário da Petrobras, no importe de, ao menos, R$
217.982.240,29 (duzentos e dezessete milhões, novecentos e oitenta e dois mil, duzentos e
quarenta reais e vinte e nove centavos) no qual está incluído o dano ao erário decorrente do
lucro ilicitamente auferido no contrato da PETROBRAS. 

(ii) caso  se  entenda  ter  havido  apenas  violação  aos  princípios  regentes  da
Administração Pública, as sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei n.º 8.429/92.

e.8) SEVERINO SERGIO ESTELITA GUERRA, as sanções do:

-  artigo 12, inciso I, especialmente:

(i) reparação do dano causado ao erário da Petrobras, no importe de, ao menos,   R$
10.000.000,00, no qual está incluído o enriquecimento ilícito experimentado diretamente ou
proporcionado a terceiros.

(ii) caso se entenda ter havido apenas dano ao erário e violação aos princípios regentes
da Administração Pública, as sanções previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei n.º 8.429/92.

-  artigo 12, inciso II, especialmente:

(i) reparação do dano causado ao erário da Petrobras, no importe de, ao menos,  R$
97.781.450,00 (noventa e  sete milhões,  setecentos  e  oitenta e  um mil  e  quatrocentos  e
cinquenta reais)   no qual  está  incluído  o  dano ao  erário  decorrente  do lucro  ilicitamente
auferido no contrato da PETROBRAS.

(ii) caso  se  entenda  ter  havido  apenas  violação  aos  princípios  regentes  da
Administração Pública, as sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei n.º 8.429/92.

e.9)  EDUARDO  HENRIQUE  DA FONTE  DE  ALBUQUERQUE  SILVA,  as
sanções do:

-  artigo 12, inciso I, especialmente:

(i) reparação do dano causado ao erário da Petrobras, no importe de, ao menos,   R$
10.000.000,00, no qual está incluído o enriquecimento ilícito experimentado diretamente ou
proporcionado a terceiros.
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(ii) multa civil de 03 (três) vezes o valor do enriquecimento ilícito apurado ao final da
instrução processual.

(iii) suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos.

(iv) perda da função pública/aposentadoria.

(v) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

(vi) caso se entenda ter havido apenas dano ao erário e violação aos princípios regentes
da Administração Pública, as sanções previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei n.º 8.429/92.

-  artigo 12, inciso II, especialmente:

(i) reparação do dano causado ao erário da Petrobras, no importe de, ao menos,   R$
97.781.450,00 (noventa e  sete milhões,  setecentos  e  oitenta e  um mil  e  quatrocentos  e
cinquenta reais)   no qual  está  incluído  o  dano ao  erário  decorrente  do lucro  ilicitamente
auferido no contrato da PETROBRAS.

(ii) multa  civil  de 02 (duas) vezes  o valor  do dano apurado ao final  da instrução
processual.

(iii) suspensão dos direitos políticos por 8 (anos) anos.

(iv) perda da função pública/aposentadoria.

(v) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 8 (anos) anos.

(vi)  caso  se  entenda  ter  havido  apenas  violação  aos  princípios  regentes  da
Administração Pública, as sanções previstas no artigo 12, inciso III, da Lei n.º 8.429/92.

e.10) MARIA CLEIA SANTOS DE OLIVEIRA e PEDRO ROBERTO ROCHA,
as sanções do:

-  artigo 12, inciso I, especialmente:

(i) reparação do dano causado ao erário da Petrobras, no importe de, ao menos,   R$
500.000,00,  no  qual  está  incluído  o  enriquecimento  ilícito  experimentado  diretamente  ou
proporcionado a terceiros.

(ii) multa civil de 03 (três) vezes o valor do enriquecimento ilícito apurado ao final da
instrução processual.

(iii) suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos.

(iv) perda da função pública/aposentadoria.

(v) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

(vi) caso se entenda ter havido apenas dano ao erário e violação aos princípios regentes
da Administração Pública, as sanções previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei n.º 8.429/92.
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e.11)  ALDO  GUEDES  ÁLVARO  e  JOÃO  CARLOS  LYRA  PESSOA  DE
MELLO FILHO as sanções do:

-  artigo 12, inciso I, especialmente:

(i) reparação do dano causado ao erário da Petrobras, no importe de, ao menos,   R$
40.724.872,47, no qual está incluído o enriquecimento ilícito experimentado diretamente ou
proporcionado a terceiros.

(ii) multa civil de 03 (três) vezes o valor do enriquecimento ilícito apurado ao final da
instrução processual.

(iii) suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos.

(iv) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

(v) caso se entenda ter havido apenas dano ao erário e violação aos princípios regentes
da Administração Pública, as sanções previstas no artigo 12, incisos II e III, da Lei n.º 8.429/92.

f) em relação aos  parlamentares,  em decorrência  da sanção de  perda da função
pública,  na  forma  do  artigo  12,  inciso  I,  da  Lei  n.º  8.429/92,  requer-se  seja  aplicada  a
cassação da aposentadoria do demandado e/ou a perda do direito à contagem e fruição,
ainda  que  proporcional,  na  forma  especial  prevista  no  Plano  de  Seguridade  dos
Congressistas (PSSC) instituído pela Lei n.º 9.506/97,em razão do mandato eletivo, com
base no qual se deu a prática dos atos de improbidade administrativa perseguidos.

g) com relação à sanção de ressarcimento ao erário, a condenação dos demandados
a esse título, de forma solidária, na medida em que tenham agido conjuntamente, nos termos
do artigo 275167 c/c o artigo 942, caput, 2ª parte168, ambos do Código Civil, e c/c o artigo 5º da
Lei n.º 8.429/92.

h)  com relação  às  sanções  de  ressarcimento  ao  erário  e  perda  do  acréscimo
patrimonial  ilícito,  a  incidência  de juros  de mora  e  correção monetária  desde a  data  do
ilícito169.

i) ainda, a condenação dos demandados à compensação de danos morais coletivos e
danos  morais  individuais  em  favor  da  Petrobras em  patamares  suficientes  para
desestimular a continuidade das práticas ilícitas,  a ser arbitrado por V. Exa.,  atendidos os
valores  mínimos  apontados  acima,  solidariamente na  parte  que  disser  respeito  ao  dano
causado à Petrobras170;

j) uma vez julgados procedentes os pedidos, seja comunicado o Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) para inclusão do nome dos ímprobos no Cadastro Nacional de Condenados
por Improbidade Administrativa;

k)  por  fim,  a  produção  de  todas  as  provas  em  direito  admitidas,  em  especial,
depoimento pessoal dos requeridos, oitiva de testemunhas, perícias e outras que se fizerem

167Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a
dívida  comum;  se  o  pagamento  tiver  sido  parcial,  todos  os  demais  devedores  continuam  obrigados
solidariamente pelo resto. 

168 Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do
dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação. 

169Código Civil:  Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde
que o praticou; STJ, Súmulas 43 e 54.
170Artigos 275 c/c 942, caput, 2ª parte, do Código Civil c/c artigo 5o da Lei 8.429/92.
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necessárias.

l) dá-se à causa o valor de R$  3.454.727.308,06, equivalente à soma dos valores do
dano material mínimo causado à Petrobras (R$ 595.318.614,50), da multa civil aplicável (R$
1.668.771.464,56) e dos danos morais coletivos causados à coletividade (R$ 595.318.614,50)
e danos morais individuais causados à Petrobras (R$ 595.318.614,50).

m) a  distribuição  por  dependência  da  presente  demanda  à  ação  de  improbidade
ajuizada  pela  União  Federal  que  tramita  perante  a  1ª  Vara  Federal  de  Curitiba  sob  o  nº
5025933-28.2016.4.04.7000, em face do risco de decisões contraditórias entre as ações e em
atenção  ao  princípio  da  prevenção  (art.  286,  I  e  59  do  CPC/2015  e  art.  17,  §5º  da  Lei
8.429/92). 

n) a indisponibilidade de bens dos réus no valor, referente à soma dos valores que
devem ser reparados à PETROBRAS com a quantia arbitrada a título de multa;

o) protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos.

Curitiba, 06 de dezembro de 2018.

MPF: Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República

Antonio Carlos Welter
Procurador Regional da

República

Isabel Cristina Groba Vieira
Procuradora Regional da República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Felipe D'Elia Camargo
Procurador da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Diogo Castor de Mattos
Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Júlio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

Paulo Roberto G. de Carvalho
Procurador da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República

PETROBRAS:

Hélio Siqueira Junior                               Philippe de Oliveira Nader                 Victor Soares da Silva Cereja
    OAB/RJ 62.929                                            OAB/DF n° 52.032                                    OAB/RJ n° 168.314

Taísa Oliveira Maciel                               Carlos Rafael Lima Macedo                     Vagner Silva dos Santos

   OAB/RJ 118.488                                           OAB/RJ 133.206                                          OAB/RJ 122.659

 166/166


