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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

1. RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo
Ministério  Público  Federal  em  face  de 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 e JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE.

A ação se deu em razão 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, além de lavagem de dinheiro e organização
criminosa ocorridas no âmbito da PETROBRAS.

Na  inicial,  foram  imputados  a  PAULO  ROBERTO  COSTA (ex-empregado  da
PETROBRAS), tendo como escopo legal os artigos 9º, caput, I, VII e X, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92,
em concorrência com os demais requeridos na presente ação, na forma do artigo 3º da Lei nº
8.429/92, a prática de atos de improbidade administrativa consistentes em recebimento de propina
para si  e  para terceiros,  no âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS,  pagas pela
empresa MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA, por intermédio de transações fictícias via
empresas de fachada operadas pelo doleiro ALBERTO YOUSSEF. Pediu-se provimento declaratório
da  prática  de  atos  de  improbidade  administrativa  pelo  ex-Diretor  de  Abastecimento  da
PETROBRAS, PAULO ROBERTO COSTA, e a condenação dos particulares que com ele concorreram
para a prática dos atos ímprobos e deles se beneficiaram, nas penas cominadas no artigo 12, I, da
Lei nº 8.429/92.

Seguindo o rito da Lei nº 8.429/92, o Juízo, em sede do evento 39, determinou a
notificação dos requeridos para apresentação de manifestação e documentos na forma do artigo
17, §7º, bem como a intimação da PETROBRAS e da UNIÃO, para que informassem se possuíam
interesse em ingressar na lide.

O  Parquet federal, em petição de evento 43, apresentou tabela descritiva de cada
um dos anexos que acompanharam a petição inicial.

No evento 63, a PETROBRAS manifestou interesse em ingressar no polo ativo da
ação e requereu o aditamento da inicial para (a) aplicação do artigo 273, § 6º do antigo Código de
Processo Civil,  que vislumbra a antecipação de tutela em relação a pedidos incontroversos,  de
forma a proporcionar  uma maior  celeridade no reparo dos danos causados à  PETROBRAS,  (b)
pleitear a destinação da multa civil à estatal e (c) pedir indenização autônoma por danos morais à
imagem da empresa. 

Tais  pleitos  foram analisados  na decisão do evento 75,  ocasião em que o Juízo
admitiu o ingresso da empresa vitimada no polo ativo, mas rejeitou os demais pedidos formulados
pela estatal. 

Em que pese a PETROBRAS tenha pugnado, no evento 89, pela reconsideração da
decisão, os requerimentos foram novamente rejeitados pelo Juízo na decisão do evento 94.
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Irresignada,  a  PETROBRAS  interpôs  o  agravo  de  instrumento  nº  5020917-78-
2015.4.04.0000, certificado no evento 100. Em julgamento datado de 02/09/2015, a 3ª Turma do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por maioria, decidiu por negar provimento ao recurso1-2.

A UNIÃO manifestou seu interesse na causa em petição juntada no evento 130.

Os réus foram devidamente notificados:

RÉU NOTIFICAÇÃO

PAULO ROBERTO COSTA Evento 125

MENDES JÚNIOR PARTICIPAÇÕES S.A. Evento 105

MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. Evento 87

ALBERTO ELÍSIO VILAÇA GOMES Evento 105

ÂNGELO ALVES MENDES Evento 105

JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE Evento 88

ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA Evento 68

SÉRGIO CUNHA MENDES Evento 55

JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE e MENDES JÚNIOR PARTICIPAÇÕES S.A.
apresentaram defesas prévias nos eventos 109 e 114, respectivamente. PAULO ROBERTO COSTA
manteve-se silente e os demais réus renunciaram ao direito de manifestação prévia3.

Face  às  alegações  formuladas  pela  MENDES  JÚNIOR  PARTICIPAÇÕES  S.A.4,  o
Parquet  federal apresentou, por meio de petição inserta no evento 134, esclarecimentos visando
comprovar  que  a  empresa  é,  de  fato,  controladora  da  MENDES  JÚNIOR  TRADING  E
ENGENHARIA S.A.

A MENDES JÚNIOR PARTICIPAÇÕES S.A., no evento 139, reiterou a negativa de
que seria controladora da MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A., assim como reiterou
os argumentos apresentados no evento 114.

JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE,  em petição de evento 142,  alegou fato
novo a ensejar sua exclusão da lide, qual seja, o não recebimento da denúncia contra ele oferecida
na ação penal nº 5012331-04.2015.4.04.7000, bem como sua absolvição em sede da ação penal
correlata nº 5083401-18.2014.4.04.7000.

Na decisão do evento 143, as defesas prévias foram analisadas pelo Juízo, tendo a
presente ação de improbidade administrativa sido recebida em face de todos os demandados, com
exceção de JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE. Na oportunidade, foi admitido o ingresso da
UNIÃO no polo ativo da ação.

1 Conforme comunicação eletrônica de evento 128.
2 A baixa dos autos foi comunicada em 30/09/2016, em sede do evento 240.
3 Eventos 92 (ROGÉRIO CUNHA), 93 (SÉRGIO MENDES), 110 (MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.), 115
(ALBERTO VILAÇA) e 116 (ÂNGELO MENDES).
4 Evento 114.
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Contra a decisão, o Ministério Público Federal interpôs o agravo de instrumento nº
5010092-41.2016.4.04.0000,  objetivando a  reforma da  decisão para  que  fosse  a  petição inicial
recebida  em  relação  a  JOSÉ  HUMBERTO  CRUVINEL  RESENDE.  Em  julgamento  datado  de
28/06/2016, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, decidiu por
negar provimento ao recurso, mantendo a exclusão de mencionado réu do polo passivo da lide5-6.

A  MENDES  JÚNIOR  PARTICIPAÇÕES  S.A.,  por  sua  vez,  interpôs  o  agravo  de
instrumento nº 5010480-41.2016.4.04.7000 contra a decisão de evento 143, a fim de reformá-la
para que fosse excluída do polo passivo da demanda7. Em julgamento datado de 28/06/2016, a 3ª
Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao
recurso, mantendo a agravante como ré da presente ação de improbidade administrativa8-9.

Em seguida os réus foram citados e apresentaram as respectivas contestações:

RÉU CITAÇÃO CONTESTAÇÃO

PAULO ROBERTO COSTA Evento 207 Eventos 182 e 221

MENDES JÚNIOR PARTICIPAÇÕES S.A. Evento 206 Evento 225

MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. Evento 212 Evento 224

ALBERTO ELÍSIO VILAÇA GOMES Evento 206 Evento 224

ÂNGELO ALVES MENDES Evento 206 Evento 224

ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA Evento 220 Evento 224

SÉRGIO CUNHA MENDES Evento 211 Evento 224

O  Ministério  Público  Federal  e  a  PETROBRAS  apresentaram  suas  réplicas,
respectivamente, nos eventos 237 e 238, acompanhadas de requerimentos probatórios. A UNIÃO,
por sua vez, apresentou réplica no evento 259.

Em  decisão  proferida  no  evento  262,  esse  Juízo  reconheceu  a  competência  da
Justiça  Federal  e  a  legitimidade  ativa  do  Parquet  federal,  bem como rechaçou a  alegação  de
inépcia da inicial por falta de discriminação de todos os pagamentos feitos, pontuando que caberia
à  defesa  comprovar  a  não  participação  da  empresa  MENDES JÚNIOR  no cartel  que  lesou  a
PETROBRAS.  No que tange às  alegações de inépcia  da inicial  por  falta  de individualização da
conduta, ressaltou que a questão foi superada com a decisão de evento 143. Ademais, rejeitou a
preliminar  de  ilegitimidade  de  ALBERTO  VILAÇA,  tendo  em  vista  sua  condenação  na  seara
criminal,  e reafirmou a legitimidade da  MENDES JÚNIOR PARTICIPAÇÕES S.A.  Não obstante,
extinguiu o processo em relação a ÂNGELO MENDES, por reputar ausente o dolo em sua conduta.
Ao fim, fixou os fatos controversos a serem objeto de prova10 e permitiu a utilização de prova

5 Conforme comunicação eletrônica de evento 219.
6 O recurso pende de julgamento do Superior Tribunal de Justiça.
7 Conforme comunicação eletrônica de evento 183.
8 Conforme comunicação eletrônica de evento 218.
9 Os autos foram definitivamente baixados em 03/08/2016 – evento 222.
10 Quais sejam a) existência de cartel que fraudava as licitações da PETROBRAS; b) participação dos réus no esquema
fraudulento dolosamente; c) existência de acordo para o pagamento de propina em relação aos contratos firmados com
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emprestada.

Irresignada, a MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. opôs embargos de
declaração11,  alegando  que  os  fatos  listados  pelo  Juízo  como  carentes  de  prova  não  seriam
abarcados pela causa de pedir proposta pelo Ministério Público Federal, bem como que a decisão
não enfrentou os argumentos que ensejariam a ilegitimidade passiva de  ALBERTO VILAÇA.  Ao
fim, requereu que os fatos relacionados ao enriquecimento ilícito de  PAULO ROBERTO COSTA
fossem objeto de prova.

O Ministério Público Federal, a MENDES JÚNIOR PARTICIPAÇÕES S.A. e MENDES
JÚNIOR  TRADING  E  ENGENHARIA  S.A.,  ROGÉRIO  CUNHA,  SÉRGIO  MENDES  e  ALBERTO
VILAÇA apresentaram especificação de provas, respectivamente, nos eventos 275, 276 e 277.

A  União  interpôs  agravo  de  instrumento12 em  sede  dos  autos  nº  5054328-
44.2017.4.04.0000,  requerendo  a  reforma  da  decisão  de  evento  262,  a  fim  de  que  ÂNGELO
MENDES permanecesse no polo passivo da presente ação de improbidade administrativa.

Esse Juízo, no evento 289, deu parcial provimento aos embargos de declaração da
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. tão somente para fixar que fatos referentes à
existência de cartel que fraudava as licitações da PETROBRAS não deveriam ser objeto de prova
neste feito. Analisou, ainda, os requerimentos de produção de provas, autorizando tanto a juntada
de documentos novos quanto a juntada posterior de documentos, assim como, havendo interesse,
a apresentação de rol de testemunhas pelas partes. Ao fim, determinou a intimação dos réus para
que comparecessem à audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que seriam seus
depoimentos pessoais colhidos.

Ao  evento  302,  a  MENDES  JÚNIOR  TRADING  E  ENGENHARIA  S.A. juntou
documentos.

O Ministério Público Federal  e a UNIÃO opuseram embargos de declaração,  nos
eventos 303 e 304, face à decisão que excluiu da produção probatória os fatos relacionados à
existência do cartel de empreiteiras. De acordo com o  Parquet federal, afastar referidos fatos da
produção de provas iria de encontro a reconhecer que a causa de pedir está intrinsecamente ligada
ao  pagamento  de  propinas  a  PAULO  ROBERTO  COSTA pelos  réus,  que  o  fizeram  dada  a
existência e para o funcionamento do conluio de empreiteiras que atuava no âmbito e em desfavor
da PETROBRAS.

Este  órgão  ministerial,  ademais,  acostou  documentação  aos  eventos  306  e  327,
assim como questionou a juntada de documentos pela defesa no evento 302, uma vez que já os
detinha quando da apresentação da contestação13.

No  evento  324,  a  UNIÃO requereu  a  reinclusão  de  ÂNGELO MENDES no  polo
passivo da presente ação, considerando decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª
Região em sede do agravo de instrumento nº 5054328-44.2017.4.04.000,  em que concedido o

a PETROBRAS; d) efetivo pagamento de propina; e) percentual de propina pago.
11 Evento 274.
12 Evento 278.
13 Evento 327.
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efeito suspensivo14. Pugnou, ainda, pela juntada de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas da
União relacionado ao contrato nº 0800.0043363.08.2, celebrado entre a PETROBRAS e o Consórcio
INTERPAR, mencionado na petição inicial.

Em decisão  proferida  no  evento  332,  esse  Juízo  (i)  determinou  a  reinclusão  de
ÂNGELO  MENDES no  polo  passivo  da  demanda,  (ii)  negou  provimento  aos  embargos  de
declaração opostos pelo Ministério Público Federal e pela União nos eventos 303 e 304, e (iii)
manteve nos autos os documentos juntados pela defesa e impugnados pelo Parquet.

Em sede do evento 350, comunicou-se o julgamento do agravo de instrumento nº
5054328-44.2017.4.04.0000, oportunidade em que a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, por unanimidade, deu provimento ao pleito da União, a fim de manter ÂNGELO MENDES
no polo passivo da lide15.

No evento 356, foi designada audiência de instrução e julgamento para a data de
27/09/2018. O termo de audiência foi colacionado ao evento 446, acompanhado das gravações
audiovisuais dos depoimentos das testemunhas ROGÉRIO SANTOS DE ARAÚJO, ANTÔNIO PEDRO
CAMPELLO DE SOUZA DIAS, LUIS MARIO DA COSTA MATTONI e MÁRCIO FARIA DA SILVA. Foi
dispensada, a requerimento das partes que as arrolaram e com anuência das demais, a oitiva das
testemunhas CÉSAR RAMOS ROCHA, LÍVIA SOUZA SANTANNA e ADALBERTO LUIS MADDIA. Ao
fim,  foi  concedido  prazo  de  15  dias  para  a  apresentação  de  eventuais  pedidos  de  provas
suplementares.

ALBERTO VILAÇA, no evento 466, requereu seu depoimento pessoal, bem como a
juntada dos interrogatórios  de  PAULO ROBERTO COSTA e  ALBERTO YOUSSEF realizados nos
autos  nº  5025847-91.2015.4.04.7000,  5083401-18.2014.4.04.7000,  5083258-29.2014.4.04.7000,
5083351-89.2014.4.04.7000, 5083360-51.2014.4.04.7000 e 5083376-05.2014.4.04.7000.

ROGÉRIO CUNHA,  no mesmo sentido, pugnou pela colheita de seu depoimento
pessoal em petição de evento 467. O mesmo pedido foi formulado pela PETROBRAS no evento
470.

Em petição inserta no evento 468, o Ministério Público Federal pugnou pela juntada
do  Acórdão  nº  1633/2018-TCU-Plenário,  em  que  o  Tribunal  de  Contas  da  União  apreciou  o
processo TC 009.832/2010-6, que trata de relatório de auditoria nas obras de implementação do
Terminal de Barra do Riacho, dentre outras.

Esse  Juízo,  na  decisão  juntada  ao  evento  474,  analisou  os  pedidos  probatórios
deduzidos  pelas  partes.  Em  seguida,  agendou-se  audiência  de  instrução  para  a  data  de
06/12/201816. 

A PETROBRAS, no evento 525, requereu a juntada do interrogatório de  ROGÉRIO
CUNHA realizado na  ação  penal  nº  5054787-95.2017.4.04.7000.  A  documentação anexada,  no
entanto, corresponde ao termo de acordo de colaboração premiada celebrado entre o réu e o
Parquet Federal,  assim como de  parte  dos  anexos  e  provas  de  corroboração  fornecidos  pelo
demandado.
14 A decisão foi comunicada no evento 288.
15 Conforme comunicação eletrônica de evento 374, os autos foram baixados em 22/08/2018.
16 Evento 476.
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O termo de  audiência  foi  juntado  ao  evento  533,  acompanhado  das  gravações
audiovisuais  dos  depoimentos  de  ALBERTO  VILAÇA  e  ROGÉRIO  CUNHA.  Na  oportunidade,
determinou-se a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, a fim de que as partes ultimassem
a  juntada  aos  autos  de  elementos  probatórios  que  julgassem  necessários  ou  pertinentes  à
instrução.

Em petição acostada ao evento 564, ALBERTO VILAÇA afirmou que atuou na área
técnica  da  empresa  durante  todo  o  período  trabalhado  na  MENDES  JÚNIOR  TRADING  E
ENGENHARIA S.A. e que,  apesar da denominação de seu cargo,  não dispunha de autonomia
decisória. Reiterou que não era administrador de fato ou de direito, cabendo-lhe apenas funções
de caráter operacional, tendo indicado, ademais, trechos de depoimentos de testemunhas para
sustentar que não negociava propinas. Apontou contradições entre os depoimentos prestados por
ROGÉRIO CUNHA e  alegou  que  as  perguntas  formuladas  pelo  Ministério  Público  Federal  na
audiência de 06/12/2018 fizeram referência a empresas que não pertenciam a ALBERTO YOUSSEF,
não podendo ser consideradas. Argumentou, ademais, que não poderia ser condenado a restituir o
valor pago em razão da propina a PAULO ROBERTO COSTA, sob o pretexto de que o colaborador
devolveu o dinheiro, de modo que o pagamento referido implicaria em enriquecimento sem causa.
Ao fim, requereu a juntada de diversos documentos.

ROGÉRIO CUNHA, no evento 566, pugnou pela juntada de documentos referidos
em sua oitiva, datada de 06/12/2018.

O Parquet Federal, por sua vez, promoveu a juntada de decisão homologatória do
acordo de colaboração premiada celebrado com ROGÉRIO CUNHA, proferida pela 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal17.

Esse  Juízo,  em decisão proferida  no  evento 571,  no que  respeita  ao acordo de
colaboração  em  comento,  ordenou  fosse  o  Ministério  Público  Federal  intimado  a  distribuir
procedimento  em  dependência  aos  presentes  autos,  sob  sigilo,  acostando  a  documentação
pertinente, a fim de requerer as providências que considerar pertinentes acerca do prosseguimento
da presente ação,  assim como da ação de improbidade conexa,  protocolada sob nº 5027001-
47.2015.4.04.7000.  Na mesma oportunidade,  admitiu a juntada de documentos requerida pelas
partes  e  determinou  a  intimação  deste  órgão  ministerial,  UNIÃO  e  PETROBRAS  para  que
apresentassem alegações finais, momento em que, desejando, poderiam se manifestar acerca dos
documentos anexados aos autos.

2. PRELIMINARES

As  alegações  preliminares  apresentadas  pelos  réus  nas  defesas  prévias  e  nas
contestações foram anteriormente rechaçados por esse Juízo em sede da decisão proferida no
evento  262,  de  modo que,  a  teor  do  artigo  507  do  Código  de  Processo  Civil 18,  operou-se  a
preclusão.

Some-se a isso o fato de que as questões envolvendo a legitimidade passiva dos
17 Evento 567.
18 Art.  507.  É  vedado à parte  discutir  no curso do processo as  questões já  decididas a  cujo respeito  se  operou a
preclusão.
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réus ÂNGELO MENDES e MENDES JÚNIOR PARTICIPAÇÕES S.A. para que figurassem no polo
passivo  da  presente  demanda  foram objeto,  respectivamente,  dos  agravos  de  instrumento  nº
5054328-44.2017.4.04.7000, interposto pela UNIÃO, e 5010480-41.2016.4.04.7000, interposto pela
defesa da empresa ré. Quando dos julgamentos, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região entendeu existirem elementos probatórios aptos a justificar o recebimento da demanda em
relação aos acusados, verbalizando que a análise da efetiva configuração do elemento subjetivo de
ÂNGELO MENDES diz respeito ao próprio mérito da ação.

Finalmente,  em  atenção  ao  disposto  no  artigo  485,  §3º,  da  Lei  Adjetiva  Civil19,
ressalta-se que as preliminares foram minuciosamente rebatidas pelo Ministério Público Federal no
curso da presente ação, especialmente em sede da petição acostada ao evento 134 e da réplica
apresentada no evento 237. Por economia, faz-se remissão aos argumentos ali ventilados.

3. PREMISSAS TEÓRICAS QUANTO AO EXAME DA PROVA

Antes de se passar à análise das provas para, a partir delas, concluir pela presença
de juízo de convicção acerca da existência dos atos de improbidade e da sua autoria, é preciso,
ainda que brevemente, abordar algumas premissas teóricas relevantes.20

3.1. Atos de improbidade complexos e prova indiciária

Tratam os presentes autos de complexo esquema ímprobo praticado em variadas
etapas e que envolveu diversas estruturas de poder, público e privado. 

A análise dos fatos engloba a existência de um cartel que se relacionava de forma
espúria com diretorias da maior estatal do país por mecanismo de corrupção que era praticado
com  elevado  grau  de  sofisticação,  envolvendo  a  realização  de  acordo  prévio  e  genérico  de
corrupção  que  posteriormente  era  concretizado  em situações  específicas  com  a  utilização  de
diversos e velados mecanismos (encontros e trocas de mensagens pelas mais diversas formas,
recurso a intermediários, prática de atos funcionais aparentemente lícitos, celebração de contratos
ideologicamente falsos, entrega de dinheiro em espécie, operações de compensação, etc.).

Deste  contexto  decorre  o  fato  de  que  os  atos  de  improbidade  administrativa
perpetrados pelos investigados são de difícil prova. Isso não é apenas um “fruto do acaso”, mas
sim da profissionalização de sua prática e de cuidados deliberadamente empregados pelos réus. 

Sendo de extrema importância a repressão também no campo cível das condutas
que, na seara criminal, configuram os chamados delitos de poder, os quais constituem atos de
difícil prova, mostra-se razoável reconhecer a complexidade probatória e, tendo ela como pano de
fundo, medir adequadamente o ônus da acusação, mantendo simultaneamente todas as garantias
da defesa.

19 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: […] § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV,
V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
20 Essas premissas tomam por apoio, em grande parte, estudos mais profundos feitos na seguinte obra: DALLAGNOL,
Deltan  Martinazzo.  As  lógicas  das  provas  no  processo:  prova  direta,  indícios  e  presunções.  Porto  Alegre:  Livraria  do
Advogado, 2015.
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Neste  cenário,  são  valiosas  as  lições  extraídas  da  esfera  criminal  atinentes  à
valoração da prova pelo magistrado em casos envolvendo a prática de condutas que configuram
delitos de poder. É certo que tais ensinamentos se aplicam com ainda mais força ao campo da
improbidade, pois, como se verá adiante, o standard de prova (modelo de constatação) em ações
de  improbidade,  cuja  natureza  é  processual  civil  especial,  é  da  prova,  no  mínimo,  “clara  e
convincente”,  enquanto  na  seara  criminal  exige-se  prova,  no  mínimo,   “para  além  da  dúvida
razoável”.

Nesse sentido, no julgamento da AP 470 (ação penal do caso “Mensalão”), que não
coincidentemente era, também, um caso de lavagem de dinheiro envolvendo corrupção, assim se
manifestou a Ministra Rosa Weber, fazendo uma perspicaz analogia com o crime de estupro:

A lógica autorizada pelo senso comum faz concluir que, em tal espécie de criminalidade
[crimes contra os costumes], a consumação sempre se dá longe do sistema de vigilância.
No estupro, em regra, é quase impossível uma prova testemunhal. Isso determina que se
atenue a rigidez da valoração, possibilitando-se a condenação do acusado com base
na versão da vítima sobre os fatos confrontada com os indícios e circunstâncias que
venham a confortá-la. Nos delitos de poder não pode ser diferente. Quanto maior o
poder  ostentado  pelo  criminoso,  maior  a  facilidade  de  esconder  o  ilícito,  pela
elaboração  de  esquemas  velados,  destruição  de  documentos,  aliciamento  de
testemunhas  etc. Também  aqui  a  clareza  que  inspira  o  senso  comum  autoriza  a
conclusão  (presunções,  indícios  e  lógica  na  interpretação  dos  fatos).  Dai  a  maior
elasticidade na admissão da prova de acusação, o que em absoluto se confunde com
flexibilização  das  garantias  legais (…)  A  potencialidade  do  acusado  de  crime  para
falsear a verdade implica o maior valor das presunções contra ele erigidas.  Delitos no
âmbito reduzido do poder são, por sua natureza, em vista da posição dos autores,
de  difícil  comprovação  pelas  chamadas  provas  diretas. (…)  A  essa  consideração,
agrego que,  em determinadas circunstâncias,  pela própria natureza do crime,  a prova
indireta é a única disponível e a sua desconsideração, prima facie, além de contrária ao
Direito positivo e à prática  moderna,  implicaria deixar  sem resposta graves atentados
criminais a ordem jurídica e a sociedade (fls. 52.709-11). (Grifou-se)

A Ministra bem diagnosticou a situação: em crimes graves e que não deixam provas
diretas, ou se confere elasticidade à admissão das provas da acusação e o devido valor à prova
indiciária,  ou tais crimes, de alta lesividade, não serão jamais punidos e a sociedade sofrerá as
consequências. 

O Ministro Ricardo Lewandowski seguiu entendimento semelhante ao proferir seu
voto no mesmo feito, destacando a importância dos elementos indiciários para demonstrar o dolo
em delitos desse jaez (ele analisava o delito de gestão fraudulenta):

(...)  Nos  delitos  societários  e,  em  especial,  nos  chamados  “crimes  de  colarinho
branco”, nem sempre se pode exigir a obtenção de prova direta para a condenação,
sob pena de estimular-se a impunidade nesse campo.
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O delito de gestão fraudulenta de instituição financeira é um exemplo clássico do que
acabo de afirmar. Sim, pois como distinguir uma gestão desastrosa, caracterizada pela
adoção de medidas desesperadas ou meramente equivocadas na administração de uma
instituição de crédito daquelas tidas como fraudulentas ou mesmo temerárias,  ambas
tipificadas como crimes?

É evidente, a meu ver, que o julgador, ao perscrutar os autos na busca de um divisor
de águas,  irá  apoiar-se,  na maior  parte  dos casos,  mais  no conjunto de indícios
confirmados ao longo da instrução criminal, que acabam evidenciando a intenção
delituosa  dos  agentes,  do  que  nas  quase  sempre  raras  provas  diretas  do
comportamento ilícito, sobretudo no que toca ao dolo.

Permito-me recordar que, de acordo com o art. 239 do Código de Processo Penal, a
prova indiciária é “a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o
fato,  autoriza,  por  indução,  concluir-se  a  existência  de  outra  ou  outras
circunstâncias”,  deixando  evidente  a  possibilidade  de  sua  utilização –  sempre
parcimoniosa evidentemente - quando o Estado não logra obter uma prova direta do
crime. Significa dizer que o conjunto logicamente entrelaçado de indícios pode assumir a
condição de prova suficiente para a prolação de um decreto condenatório, nesse tipo de
delito.

Mas  isso,  sublinho,  sempre  com  o  devido  cuidado,  conforme,  aliás,  adverte  Nicola
Framarino dei Malatesta:

“É necessário ter cautela na afirmação dos indícios, mas não se pode negar que a certeza
pode provir deles”.

A prova, como se sabe, é o gênero do qual fazem parte os indícios. Estes se inserem,
portanto - desde que solidamente encadeados e bem demonstrados - no conceito
clássico  de  prova,  permitindo  sejam  valorados  pelo  magistrado  de  forma  a
possibilitar-lhe o estabelecimento da verdade processual. (...)” (Grifou-se)

Verifica-se,  ademais,  que  os  mais  modernos  autores,  nos  Estados  Unidos  e  na
Europa, reconhecem que não há diferença de natureza entre prova direta e indireta, e que a antiga
aversão aos indícios nada mais é do que preconceito. 

Michele Taruffo21, por exemplo, afirma que:

(...) el grado de aceptabilidade de la prueba esta siempre determinado por una o mas
inferencias que deben estar  fundamentadas em circunstancias precisas y em criterios
(cuando sean necesarios) reconocibles. Desde el punto de vista de la estructura lógica y
del empleo de las máximas de experiencia, estas inferencias no son distintas de las que
se formulan em el ambito de la valoracion de las pruebas indirectas. Tanto em un caso
como em el outro, em efecto, se trata siempre de vincular una circunstancia com una
hipotesis de hecho por medio de una regla de inferencia. (Grifou-se)

Uma  condenação,  portanto,  pode  legitimamente  ter  por  base  prova  indiciária.

21 Michele Taruffo, La Prueba de Los Hechos, 2005, p. 263.
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Casanovas, tratando da prova indiciária no narcotráfico, cita decisão proferida na década de 90
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que admitiu tal legitimidade. Eis o trecho da
decisão:

(...) en ejercicio de su función jurisdiccional, tratándose de la obtención y valoración de las
pruebas necesarias para la decisión de los casos que conoce, puede, en determinadas
circunstancias,  utilizar  tanto  las  pruebas  circunstanciales  como  los  indicios  o  las
presunciones como base de sus pronunciamientos, cuando de aquéllas puedan inferirse
conclusiones consistentes sobre los hechos (Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de
enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 49)22. (Grifou-se)

O  Tribunal  Europeu  de  Direitos  Humanos,  ainda  em  1978,  em  Irlanda  vs.  Grã-
Bretanha, reconheceu a higidez da prova indiciária para produzir convicção para além da dúvida
razoável: “a la hora de valorar la prueba, este Tribunal ha aplicado el criterio de la prueba más allá
de  la  duda  razonable.  Sin  embargo  tal  tipo  de  prueba  se  puede  obtener  de  la  coexistencia  de
inferencias suficientemente consistentes, claras y concordantes o de similares presunciones de hecho
no rebatidas”23. Tal entendimento foi reiterado nos casos Salman vs. Turquia, de 27/06/2000, Tamlin
vs. Turquia, de 10/04/2000, e Tahsin vs. Turquia, de 08/04/200424. 

Também  o  Tribunal  Constitucional  Espanhol,  na  STC  137/2005,  reafirmou  o
entendimento estabelecido desde a STC 174/1985, de que, mesmo na falta de prova direta, a prova
indiciária pode sustentar uma condenação sem que seja violada a presunção de inocência sempre
que parta de fatos provados e que se possa inferir o delito de indícios por um processo mental
racional e conforme as regras do critério humano25. Na Espanha, no ano de 2006, do total de 1.626
sentenças  do  Tribunal  Supremo  Espanhol,  em  204  se  abordou,  de  alguma  forma,  a  prova
indiciária.26

Andrey Borges de Mendonça expõe a essencialidade da prova indiciária com relação
à demonstração do crime de lavagem de dinheiro:

A tentativa de buscar um equilíbrio entre a eficácia da persecução penal do delito de
lavagem  e  a  proibição  da  inversão  do  ônus  da  prova  deve  passar  pela  utilização  e

22 Esther  Elisa Angelán  Casanovas.  La  prueba  indiciaria  y  su  valoracion  em los  casos  de  narcotrafico  y  lavado  de
activos.Jornada contra el crimen organizado: narcotráfico, lavado de activos, corrupción, trata y tráfico de personas y
terrorismo. Santo Domingo (República Dominicana): Comissionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia.
Mar.  2010.  Disponível  em:
<http://www.comisionadodejusticia.gob.do/phocadownload/Actualizaciones/Libros/2012/CRIMEN
%20ORGANIZADO.pdf>. Acesso em: 19 maio 2012, p. 49.
23 Apud  Joaquín Giménez García. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos: perspectiva del juez. Disponível
em: <http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>. Acesso em: 19 maio 2012.
24 Joaquín Giménez García. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos: perspectiva del juez. Disponível em:
<http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>. Acesso em: 19 maio 2012.
25 Joaquín Giménez García. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos: perspectiva del juez. Disponível em:
<http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>. Acesso em: 19 maio 2012.
26 Joaquín Giménez García. La prueba indiciaria en el delito de lavado de activos: perspectiva del juez. Disponível em:
<http://www.juschubut.gov.ar/index.php/material-de-archivo/ano-2007>. Acesso em: 19 maio 2012.
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aceitação  da  prova  indireta/indiciária,  notadamente  para  comprovar  os  dois  aspectos
centrais da produção probatória do delito de lavagem, quais sejam: a origem ilícita dos
bens,  valores  e  direitos  e  o  elemento  subjetivo  do  tipo.  O  uso  de  indícios  é  de
importância inquestionável para provar ambos os requisitos, especialmente para suprir as
carências  da  prova  direta  em  processos  penais  relativos  a  atividades  delitivas
enquadradas  naquilo  que  se  conhece  como  criminalidade  organizada.  De  fato,  será
habitual que não haja prova direta das circunstâncias relacionadas à procedência ilícita
dos  bens  e  do  elemento  subjetivo.  Justamente  por  isto,  a  prova  indiciária  adquire
especial importância no delito de lavagem de dinheiro, já tendo se afirmado que se
trata da “rainha” das provas em matéria de lavagem [LOMBARDERO EXPÓSITO, Luis
Manuel]. Realmente, é a utilização da prova indiciária que poderá permitir uma eficaz
persecução penal dos delitos de lavagem, impedindo que a impunidade reine nesta
espécie de delitos. No Brasil, esta importância ainda não foi visualizada por parcela da
doutrina e da jurisprudência,  que continua a possuir  enorme resistência  em aceitar  a
possibilidade de condenação com base em “indícios”. Porém, esta resistência se deve, em
parte,  a um equívoco na fixação dos conceitos.  A palavra indícios é polissêmica e foi
empregada  pelo  próprio  legislador,  no  CPP,  de  diversas  maneiras  diferentes,  com
sentidos variados em relação ao distinto momento processual em que é utilizada. Em um
desses  sentidos,  o  legislador  faz  menção  aos  “indícios  de  prova”,  referindo-se  a  um
conjunto  de  provas  que  permita  um juízo  de  probabilidade.  (…).  Porém,  veja  que  a
expressão indícios, neste sentido, deve ser interpretada não como prova indireta, mas sim
como um conjunto de provas que demonstrem, razoavelmente, uma suspeita fundada
(…).  Em outras palavras,  a expressão indícios,  nesta acepção,  está se referindo a uma
cognição vertical (quanto à profundidade) não exauriente, ou seja, uma cognição sumária,
não profunda, em sentido oposto à necessária completude da cognição, no plano vertical,
para  a  prolação  de  uma  sentença  condenatória.  Vale  destacar  que  o  próprio  STF  já
reconheceu esses sentidos polissêmicos [STF – RE 287658 e HC 83.542/PE]. Porém, estes
“indícios  de  prova”  não  podem  ser  confundidos  com a  “prova  de  indícios,  esta  sim
disciplinada no art.  239 do CPP, aqui considerada em sua “dimensão probatória”.  (…).
Assim, ao contrário do que alguns afirmam,  a prova indiciária pode – e no caso da
lavagem, deve, em razão da dificuldade de se obter provas diretas – ser utilizada
para embasar um decreto condenatório, pois permite uma cognição profunda no
plano vertical, de sorte a permitir que o juízo forme sua cognição acima de qualquer
dúvida razoável.27 (Grifou-se)

O Supremo Tribunal Espanhol, no mesmo sentido, já externou que, em delitos como
tráfico de drogas, o usual é contar apenas com provas indiciárias, e que o questionamento de sua
aptidão para afastar a presunção da inocência acarretaria a impunidade das formas mais graves de
criminalidade (STS28 1637/199929,  repetido em outros  julgamentos).  Chegou a afirmar que  “(...)
pretender contar com prova direta da autoria, é apostar na impunidade destas condutas desde uma
ingenuidade inadmissível (...)” (STS 866/2005). Se os indícios são meios aptos para condenação,
como  qualquer  outra  prova,  só  se  pode  compreender  que  o  STE  quis,  com  isso,  afirmar  a

27 MENDONÇA, Andrey Borges de.  Do processo e julgamento. In: Carla Veríssimo de Carli (org.). Lavagem de dinheiro:
prevenção e controle penal. 1. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2011, p. 501-503.
28 Sentença do Tribunal Supremo.
29 Pode ser consultado em http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp.
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necessidade  de  se  atenuar  a  rigidez  da  valoração  da  prova  para  casos  de  prova  mais  difícil,
conforme  sustentado  pela  Ministra  Rosa  Weber  no  trecho  acima  destacado.  Tudo  isso,
evidentemente, respeitado o standard de prova adequado ao processo (prova, no mínimo, “clara e
convincente”  nas ações de improbidade; e prova, no mínimo, “para além da dúvida razoável”  nas
ações penais).

O entendimento segundo o qual “não é exigida prova cabal” do crime antecedente
da lavagem de  dinheiro,  também foi  externado,  exemplificativamente,  nas  apelações  criminais
2000.71.00.041264-1 e ACR 2000.71.00.037905-4 pelo TRF4.

Some-se a isso o fato de que o STF, em vários acórdãos, tem externado que a prova
por indícios, no sistema do livre convencimento motivado, é apta a lastrear decreto condenatório,
mesmo quando baseada em presunções hominis.

No HC 111.666, cuja redação é repetida em vários outros arestos da 1ª Turma do
STF (HC 103.118, HC 101.519, p. ex.), aquela Corte entendeu que a exigência de prova direta em
crimes  complexos  vai  de  encontro  à  efetividade  da  Justiça,  e  que  a  dedicação  do  agente  a
atividades delitivas podia ser inferida da quantidade de entorpecentes apreendidos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE DO §
4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA, MAUS
ANTECEDENTES E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA
DE DIMINUIÇÃO. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA
LASTREAR  DECRETO  CONDENATÓRIO.  SISTEMA  DO  LIVRE  CONVENCIMENTO
MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO DE  PROVAS.  DESCABIMENTO NA VIA  ELEITA.  ELEVADA
QUANTIDADE  DE  DROGA  APREENDIDA.  CIRCUNSTÂNCIA  APTA  A  AFASTAR  A
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO
AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O § 4º do artigo 33 da Lei
de Entorpecentes dispõe a respeito da causa de diminuição da pena nas frações de 1/6 a
2/3 e arrola os requisitos necessários para tanto: primariedade, bons antecedentes, não
dedicação a atividades criminosas e não à organização criminosa. 2. Consectariamente,
ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa,
esse  elemento probatório  seria  passível  de ser  utilizado mercê  de,  como visto,  haver
elementos  fáticos  conducentes  a  conclusão  de  que  o  paciente  era  dado à  atividade
delituosa.  3. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de
utilização  de  presunções  hominis  ou  facti,  pelo  juiz,  para  decidir  sobre  a
procedência do ius puniendi,  máxime porque o Código de Processo Penal  prevê
expressamente a prova indiciária,  definindo-a no art.  239 como “a circunstância
conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-
se a existência de outra ou outras circunstâncias”. Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato
di Diritto Processuale Penale. v. II.  Napoli:  Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p.
161-162).  Precedente  (HC  96062,  Relator(a):  Min.  MARCO  AURÉLIO,  Primeira  Turma,
julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-
02382-02 PP-00336).  4.  Deveras,  o julgador  pode,  mediante  um fato devidamente
provado  que  não  constitui  elemento  do  tipo  penal,  utilizando  raciocínio
engendrado  com  supedâneo  nas  suas  experiências  empíricas,  concluir  pela
ocorrência de circunstância relevante para a  qualificação penal  da conduta.  5.  A
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criminalidade  dedicada  ao  tráfico  de  drogas  organiza-se  em  sistema  altamente
complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de
atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no
art.  155  do CPP e  no  art.  93,  IX,  da  Carta  Magna,  praticamente  impossibilita  a
efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 6.  O juízo de  origem procedeu a
atividade  intelectiva  irrepreensível,  porquanto  a  apreensão  de  grande  quantidade  de
droga é fato que permite concluir,  mediante raciocínio dedutivo,  pela dedicação do
agente  a  atividades  delitivas,  sendo  certo  que,  além  disso,  outras  circunstâncias
motivaram  o  afastamento  da  minorante.  7.  In  casu,  o  Juízo  de  origem  ponderou  a
quantidade e a variedade das drogas apreendidas (1,82g de cocaína pura, 8,35g de crack
e 20,18g de maconha), destacando a forma como estavam acondicionadas, o local em
que o paciente foi preso em flagrante (bar de fachada que, na verdade, era ponto de
tráfico de entorpecentes), e os péssimos antecedentes criminais, circunstâncias concretas
obstativas da aplicação da referida minorante. 8. Ordem denegada. (HC 111666, R. Min.
Luiz Fux, 1ª T., j. 8/5/2012) (Grifou-se)

No HC 70.344, julgado em 1993, o STF reconheceu que os indícios “são equivalentes
a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e
exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”.

Em conclusão,  há  farta  doutrina  e  jurisprudência,  brasileiras  e  estrangeiras,  que
ampara a dignidade da prova indiciária e sua suficiência para um decreto condenatório no campo
criminal. Paralelamente, há um reconhecimento da necessidade de maior flexibilidade em casos de
crimes complexos, cuja prova é difícil. Como afirmado, esses ensinamentos se aplicam com ainda
mais força às ações de improbidade administrativa que apuram condutas que, no campo criminal,
configuram delitos de poder, pois o  stardard  de prova para condenação nessas ações exige um
grau probabilístico de certeza menor do que o exigido para condenações criminais.

Conduz-se, pois, à necessidade de se realizar uma valoração de provas que esteja
em conformidade com o moderno entendimento da prova indiciária.

3.2. Modernas técnicas de análise de evidências

As duas mais modernas teorias sobre evidência atualmente são o probabilismo, na
vertente do bayesianismo, e o explanacionismo. Não é o caso aqui de se realizar uma profunda
análise teórica delas, mas apenas expor seus principais pontos, a fim de usar tal abordagem na
análise da prova no presente caso.30

Muito  sucintamente,  o  bayesianismo,  fundado  na  atualização  de  probabilidades
condicionais do Teorema de Bayes, busca atualizar a probabilidade de uma hipótese com base em
evidências apresentadas. Na linguagem probabilística, uma evidência E confirma ou desconfirma
uma  hipótese  H.  Contudo,  a  vertente  probabilística  de  análise  de  prova  apresenta  inúmeras
dificuldades para as quais ainda não foi apresentada resposta convincente, como o problema das

30 Essas premissas tomam por apoio, em grande parte, estudos mais profundos feitos na seguinte obra: DALLAGNOL,
Deltan  Martinazzo.  As  lógicas  das  provas  no  processo:  prova  direta,  indícios  e  presunções.  Porto  Alegre:  Livraria  do
Advogado, 2015.
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probabilidades  iniciais,  a  complexidade  dos  cálculos,  o  problema  da  classe  de  referência,  o
paradoxo das conjunções, as evidências em cascata, dentre outros.

Já de acordo com o explanacionismo, a evidência é vista como algo que é explicado
pela hipótese que é trazida pela acusação ou pela defesa. O explanacionismo tem por base a lógica
abdutiva, desenvolvida por Charles Sanders Peirce no início do século XIX. Para se ter ideia da força
que assumiu a abdução, que foi denominada inferência para uma melhor explicação (“ inference to
the best explanation”) pelo filósofo Harman, pode-se citar uma obra da década de 80 em que
Umberto Eco, junto com outros renomados autores, examinaram exemplos do uso dessa lógica em
inúmeras passagens de Sherlock Holmes. Na linguagem explanacionista, a hipótese fática H que é
tomada como verdadeira é aquela que melhor explica a evidência E, ou o conjunto de evidências
do caso. Assim, a melhor hipótese para a evidência consistente em pegadas na areia é a hipótese
de  que  alguém  passou  por  ali.  O  explanacionismo  apresenta  diversas  vantagens,  havendo
pesquisas  que  indicam  que  jurados  e  juristas  refletem  sobre  as  provas  segundo  a  lógica
explanacionista.

O explanacionismo, na verdade, apenas organiza em fases e etapas de análise aquilo
que  todos  nós,  investigadores,  juristas,  advogados,  promotores  e  juízes,  já  fazemos
cotidianamente. A mesma lógica é seguida por médicos em diagnósticos, por mecânicos, ou por
nós no dia a dia. A inteligência artificial tem aplicado ligações explanatórias para realizar análises
computacionais  de  situações  e  apontar  prováveis  diagnósticos  ou  conclusões.  No  viés
explanacionista, a hipótese que deve ser adotada como verdadeira é aquela que melhor explicar as
provas colhidas. 

Combinando  o  explanacionismo com o  standard de  prova  da  acusação,  que  se
identifica como a prova,  no mínimo, “clara e convincente”  nas ações de improbidade,  pode-se
chegar à conclusão quanto à condenação ou absolvição dos réus.

3.3.  Standard  de prova (modelo de constatação)  nas  ações  de improbidade
administrativa

Em ações de improbidade administrativa,  que possuem natureza processual  civil
especial,  o  standard de prova (modelo de constatação) utilizado pelo julgador para decidir se os
elementos de prova disponíveis são suficientes para que se repute racional aceitar uma proposição
como verdadeira no âmbito do raciocínio decisório exige um grau probabilístico de certeza menor
do que  aquele  exigido  no  processo penal.  Enquanto neste  a  formação do juízo de  fato  pelo
magistrado deve se pautar pela prova, no mínimo, para “além da dúvida razoável”, nas ações de
improbidade basta a prova, no mínimo “clara e convincente”.

Veja-se, a propósito, a lição de Danilo Knijnik31:

De forma geral, existem dois modelos de constatação fundamentais extremos, dos quais
se pode partir e aos quais se agrega um terceiro, de natureza intermediária, formando-se
uma estrutura de três modelos, quais sejam, o juízo de fato formado a partir de uma

31 In: A prova nos juízos cível, penal e tributário, Editora Forense, Rio de Janeiro, 2007, p. 37-39.
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preponderância de provas,  de uma  prova clara e convincente (intermediário)  e de uma
prova além da dúvida razoável.

Em ordem decrescente de grau probabilístico, o primeiro consiste na chamada  "prova
além da dúvida razoável”. É o que vigora no processo penal. Em outro extremo está a
"preponderância de provas”, empregado, via de regra, no processo civil.

[...]

No modelo da preponderância de provas, aplicável ao processo civil, as questões colocam-
se com maior facilidade. Segundo Tricket, "os doutrinadores, geralmente, ensinam que,
no processo civil,  a decisão deve ser proferida conforme as provas preponderantes. A
persuasão necessária,  nesses casos,  é  concebida como o estado subjetivo no qual se
reputa existir uma preponderância de provas em favor da proposição de uma das partes.
A doutrina, segundo a qual uma dúvida razoável é necessária para uma absolvição, não se
aplica aos assuntos não-penais. Assim, no processo civil, o julgamento deve dar-se em
favor  daquele  favorecido  pela  preponderância  das  provas".  Dito  de  outra  forma,  o
modelo de constatação dos fatos em análise consiste em dar por provado o que é "mais
provável do que não", valendo notar que "o quantum de prova é idêntico para o autor e
para o réu".

Tudo isso pode funcionar para o processo civil tradicional, no qual são discutidas
questões  meramente  patrimoniais.  Mas  tal  modelo  não  esgota  a  realidade  dos
processos  civis.  Pense-se  em  determinados  processos  não-penais,  cujos  valores
transcendam à dimensão meramente patrimonial,  o que indica claramente que a
utilização do modelo da mera preponderância é inadequado em algumas hipóteses.
São os casos, por exemplo, em que há alegação de fraude - da qual possa redundar
reflexos  penais  -  ou  cujos  interesses  sejam  de  tal  envergadura  para  as  partes
(destituição de pátrio poder, anulação de testamento) ou, ainda, que tenham até
um  certo  caráter  penal  (v.g.,  improbidade  administrativa).  Por  isso,  a  doutrina
cuidou de formular um terceiro modelo de constatação, intermediário (inferior ao
penal, superior ao não-penal). Segundo Reardon, dá-se "o reconhecimento de que o
grau de prova (aqui) reclamado é mais do que uma 'preponderância de prova'  e
menos  que o 'além da dúvida razoável'".  Assim, "a parte tem que convencer  o
julgador de que a verdade de sua proposição é altamente provável, mais do que
simplesmente  'mais  provável  do  que  não',  como  normalmente  requerido  pelo
critério da 'preponderância de prova'".

Na literatura, encontram-se várias formas de indicar esse modelo de constatação:
prova  "clara  e  convincente",  "clara,  precisa  e  indubitável”, "clara,  cogente  e
convincente, de forma a gerar forte presunção”.

Considerados  os  três  modelos  de  constatação  até  aqui  estudados,  tem-se,
esquematicamente,  uma  construção  assim  composta:  processo  civil  comum
(preponderância de provas) -» processos civis especiais (prova clara e convincente) -»
processo penal (prova acima da dúvida razoável).

Naturalmente,  reina  discórdia  quanto  à  possibilidade  de  precisar  o  conteúdo  desses
modelos de constatação. Já se examinou, porém, que o fato de não se dispor de uma
escala matemática ou métrica não retira o valor da construção, nem joga a teoria dos
"modelos  de  constatação"  para  o  campo  da  literatura.  Da  mesma  forma,  já  se
demonstrou ser próprio da racionalidade humana fazer tais distinções (i) É provável que
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algo tenha ocorrido; (ii) é altamente provável que algo tenha ocorrido ; (iii) é quase
certo  que  algo  tenha  ocorrido;  (iv)  é  praticamente  impossível  que  algo  não  tenha
ocorrido) e por aí estão afirmados os quatro modelos para formalizar o juízo de fato.
Afirma-se, por exemplo, que a "proliferação de novos standards (...) confunde o julgador
que deve aplicá-los". Todavia, uma pauta mínima se faz necessária, a fim de proteger o
processo  contra  a  subjetividade,  facilitando,  ainda,  o  contraditório.  Reconhece-se  a
dificuldade e, até, a inabilidade de comunicar, na linguagem, tais diferenças, mas nem por
isso deve-se abandonar ou olvidar a teoria dos modelos de constatação, que não apenas
indica o grau de certeza requerido por um tipo particular de processo, mas também
mede a relativa importância social atribuída à decisão nele proferida; daí, também,
como  se  verá,  a  influência  do  direito  material  na  definição  do  modelo  de
constatação exigível.

Na  linguagem  da  Constituição  brasileira,  "ninguém  será  considerado  culpado  até  o
trânsito  em  julgado  da  sentença  penal  condenatória",  havendo,  portanto,  verdadeira
presunção de inocência. Assim, no caso específico da privação da liberdade, o legislador
constitucional  preferiu  um  erro  a  outro  -  a  absolvição  de  culpados,  ao  invés  da
condenação  de inocentes;  da mesma forma,  o  erro em processos não-penais  que
impliquem a privação de importantes valores pessoais ou morais, se bem que não
tão deletério quanto o erro da condenação de um inocente, há de exigir um grau de
certeza  superior  àquele  normalmente  exigido  para  resolver  questões  puramente
econômicas, porque, quanto ao último, é indiferente que o erro patrimonial recaia sobre
um ou outro do ponto de vista social.

Deste  modo,  tais  regras  devem  ser  entendidas  como  definidoras  do  nível  de  erro
aceitável,  cujo  risco  é  inevitável.  Em  síntese,  o  direito  material  e  os  valores
consagrados no ordenamento é que vão ditar o grau de certeza necessário e, via de
consequência,  o  modelo  de  constatação  a  ser  adotado pelo  julgador,  enquanto
questão jurídica prévia à valoração.

É  indubitável  que  a  certeza  exigida  para  julgar-se  uma  indenização  por  acidente  de
trânsito não pode e não deve ser a mesma para que se decrete a perda do pátrio poder,
que, a sua vez, não pode e não deve ser igual para que se prive alguém da liberdade, que,
por fim, não pode ser a mesma quando se trate de condenar alguém criminalmente com
base em indícios. Quanto mais grave o efeito do erro judiciário, maior deve ser o cuidado.
Assim, os modelos de constatação têm uma função simbólica, com consequências
práticas,  não  apenas  evitando  erros  judiciários,  mas  realçando  ao  julgador  a
importância de sua decisão, conforme a natureza da causa. O excerto seguinte bem
expõe sua importância prática.

Dito  de  outra  forma,  "no  extremo  do  spectrum encontra-se  a  típica  demanda  civil,
envolvendo questões meramente patrimoniais. A sociedade tem uma preocupação menor
com  o  resultado  desses  litígios  privados.  Em  contraste,  quando  (se)  inicia  uma
demanda  (relacionada  com)  um  importante  direito  individual,  protegido  pela
Constituição, 'os interesses postos em jogo são considerados mais substanciais que
a mera perda de dinheiro e, por isso, alguns tribunais reduzem o risco do requerido,
de ter sua reputação erroneamente vilipendiada, aumentando o ônus de provar por
parte do autor; então, os tribunais reclamam uma prova clara e convincente, para
refletir a maior importância dos interesses em jogo (...). No critério da preponderância,
os litigantes suportam igualmente o risco de um julgamento equivocado. No critério da
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prova clara e convincente, o (autor) suporta um risco maior (...). E no critério (além)
da 'dúvida razoável', a sociedade barra quase que totalmente o risco de um erro". (Grifou-
se)

Do seguinte julgado, abstrai-se que o Superior Tribunal de Justiça também se filia ao
entendimento de que o standard de prova (modelo de constatação) nas ações de improbidade é
menos rigoroso do que o adotado no processo penal:

ADMINISTRATIVO.  IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARTA-CONVITE. MODALIDADE
DE LICITAÇÃO INADEQUADA. LICITANTE VENCEDORA. QUADRO SOCIETÁRIO. FILHA DO
PREFEITO. VIOLAÇÃO AO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92. CARACTERIZAÇÃO. PREJUÍZO AO
ERÁRIO. DESNECESSIDADE. […] 13. Pontue-se, antes de finalizar, que a prova do móvel
do agente pode se tornar impossível se se impuser que o dolo seja demonstrado de
forma  inafastável,  extreme  de  dúvidas.  Pelas  limitações  de  tempo  e  de
procedimento  mesmo,  inerentes  ao  Direito  Processual,  não  é  factível  exigir  do
Ministério Público e da Magistratura uma demonstração cabal, definitiva, mais-que-
contundente de dolo, porque isto seria impor ao Processo Civil algo que ele não
pode alcançar: a verdade real. [...] (REsp 1245765/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011) (Grifou-se) 

A despeito disso, é certo que os fatos imputados aos réus na presente ação estão
provados não só de forma “clara e convincente”, mas também “para além da dúvida razoável”,
como  se  verá  abaixo,  o  que  é  mais  do  que  suficiente  para  o  proferimento  de  sentença  de
procedência.

4. CONSIDERAÇÕES MERITÓRIAS

Antes de iniciar o exame probatório com base nas premissas estabelecidas acima,
oportuno traçar breve síntese das imputações e dos fatos narrados na exordial.

De  acordo  com  a  petição  inicial,  o  cartel  atuante  no  mercado  de  obras  da
PETROBRAS teve  composição variável  ao longo do tempo.  Assim,  em uma primeira  fase,  que
perdurou até meados da década de 2000,  o cartel  das empreiteiras,  batizado de “CLUBE”,  era
formado pelos seguintes grupos empresariais: 1) ODEBRECHT, 2) UTC, 3) CAMARGO CORREA, 4)
TECHINT, 5) ANDRADE GUTIERREZ, 6) MENDES JÚNIOR, 7) PROMON, 8) MPE, 9) SETAL – SOG.

A partir de 2006, novas empresas passaram a compor um cartel (“CLUBE”) de ao
menos 16 grandes empreiteiras com atuação no setor de infraestrutura, que se associaram para,
com  abuso  do  poder  econômico,  dominar  o  mercado  de  grandes  obras  de  engenharia  civil
demandadas pela PETROBRAS e eliminar a concorrência.

Para assegurar tal intento, o “CLUBE” contava não só com a participação em conluio
das empresas que controlavam o mercado relevante de engenharia e serviços na PETROBRAS, mas
também com o auxílio dos diretores da estatal e funcionários públicos por equiparação RENATO
DUQUE (então Diretor de Serviços, não arrolado no polo passivo da ação) e  PAULO ROBERTO
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COSTA (então Diretor de Abastecimento), que garantiam que os intentos do grupo criminoso fosse
atingido.  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 auxílio de RENATO DUQUE e  PAULO ROBERTO COSTA era obtido graças ao
pagamento de vantagens indevidas pelas empreiteiras do “CLUBE” contratadas pela PETROBRAS.
Esse esquema 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,  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 3% 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,  dentre  os  quais  ALBERTO YOUSSEF,  tinham pleno conhecimento  do
ajuste e contribuíam ativamente para que ele funcionasse.

Como  contrapartida,  PAULO  ROBERTO  COSTA e  os  demais  empregados  da
PETROBRAS  envolvidos  adredemente  assumiam o  compromisso  de  manterem-se  coniventes 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 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 certame para, em seguida, apresentar o nome da “escolhida” diretamente ou
por intermédio de operadores como ALBERTO YOUSSEF, aos empregados da PETROBRAS, entre
eles PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE e outros.

Assim, tão logo PAULO ROBERTO COSTA, RENATO DUQUE ou outro empregado
corrompido da PETROBRAS, ajustados entre si e com o cartel, recebiam o nome da empreiteira por
este selecionada para vencer determinada licitação, eles, consolidando 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
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concretizasse.

(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,  ALBERTO  YOUSSEF,  operador  usado  para  o  pagamento  de
propinas a  PAULO ROBERTO COSTA,  passava a 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. 

Era  nesse  momento  que  os  valores  das  propinas  também  começavam  a  ser
destinados a PAULO ROBERTO COSTA e aos agentes corrompidos ou pessoas por eles indicadas.

O  recebimento  de  tais  valores  se  dava  de  diversas  formas,  destacando-se
principalmente quatro modalidades: 1)  celebração de contratos simulados,  com a indicação de
falsos objetos, com empresas de fachada controladas por YOUSSEF; 2) celebração de contratos
diretos  com  empresa  de  consultoria  de  PAULO  ROBERTO  COSTA para  o  pagamento  de
“atrasados”  após sua saída da empresa;  3)  entrega de numerário  em espécie  no escritório de
YOUSSEF ou em outro lugar combinado por ele ou  PAULO ROBERTO COSTA;  4)  depósito de
valores em contas mantidas por ambos no exterior.

Tanto  PAULO  ROBERTO  COSTA quanto  ALBERTO  YOUSSEF  admitiram  que  o
pagamento de tais valores indevidos ocorria em todos os contratos e aditivos celebrados pelas
empresas integrantes do cartel com a PETROBRAS sob o comando da Diretoria de Abastecimento.

Assim, em decorrência dos contratos descritos na inicial, todos celebrados com a
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA e com consórcios por ela integrados no período em
que  PAULO ROBERTO COSTA ocupou a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS,  houve a
promessa e o pagamento de vantagens indevidas.

Na  divisão  das  vantagens  indevidas,  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), era de ao menos 1% do valor total do contrato,
no âmbito da Diretoria de Abastecimento.

A destinação de parcela relevante dos recursos recebidos sob o comando de PAULO
ROBERTO COSTA a integrantes do Partido Progressista decorria do fato de ter sido este partido
político o responsável por sua indicação ao cargo de Diretor de Abastecimento da PETROBRAS.

Assim, na Diretoria de Abastecimento, PAULO ROBERTO COSTA tinha a gerência e
o comando da destinação dos recursos, dividindo-os para si e para terceiros. Nessa Diretoria, o
montante da propina, correspondente a 1% do valor dos contratos, era dividido, em média, da
seguinte forma:

→ 60% eram destinados a um caixa geral operado por JOSÉ JANENE e ALBERTO
YOUSSEF até o ano de 2008, e somente por ALBERTO YOUSSEF a partir de então, para posterior
repasse a agentes políticos, em sua grande maioria do Partido Progressista (PP);
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→  20% era  reservado  para  despesas  operacionais,  tais  como emissão  de  notas
fiscais, despesas de envio etc;

→ 20% eram divididos entre o próprio PAULO ROBERTO COSTA e os operadores
do esquema, da seguinte forma:

→ 70% eram apropriados por PAULO ROBERTO COSTA;

→ 30% eram retidos pelo falecido Deputado JOSÉ JANENE e, posteriormente,
por ALBERTO YOUSSEF.

Em  suma,  apesar  de  o  réu  PAULO  ROBERTO  COSTA auferir  para  si  apenas
aproximadamente  14% do valor  da  propina,  todo o  montante  de  1% do valor  dos  contratos
vinculados à Diretoria de Abastecimento era pago em razão do cargo de Diretor que ocupava, e
era ele quem detinha, em conjunto com o Partido Progressista (PP), o comando sob o caixa geral
operado por ALBERTO YOUSSEF.

Além de configurar enriquecimento ilícito de PAULO ROBERTO COSTA (art. 9º da Lei
8.429/92)  e  evidente  atentado  contra  os  princípios  da  administração  pública  (art.  11  da  Lei
8.429/92), o pagamento das propinas era, em última análise, suportado pela PETROBRAS, vez que
incluído como custo da obra nos contratos, o que qualifica os atos de improbidade em comento
também como atos que causaram prejuízo ao erário (art. 10 da Lei 8.429/92) no importe de ao
menos 1% dos valores contratados. Essa, aliás, a conclusão do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba
ao sentenciar a ação penal nº 508335189.2014.404.7000:

803.  Com  base  no  art.  387,  IV,  do  CPP,  fixo  em  R$  15.247.430,00  o  valor  mínimo
necessário  para  indenização  dos  danos  decorrentes  dos  crimes,  a  serem  pagos  à
PETROBRAS,  o  que  corresponde  ao  montante  pago  em  propina  à  Diretoria  de
Abastecimento e que, incluído como custo das obras no contrato, foi suportado pela
Petrobrás.  O  valor  deverá  ser  corrigido  monetariamente  até  o  pagamento.  Os
condenados respondem na medida de sua participação nos delitos,  segundo detalhes
constantes na fundamentação e dispositivo.

Do montante  referente  à  aludida  vantagem indevida  acordada  com a  MENDES
JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA, coube a  SÉRGIO CUNHA MENDES, ROGÉRIO CUNHA DE
OLIVEIRA,  ÂNGELO  ALVES  MENDES  e  ALBERTO  ELÍSIO  VILAÇA  GOMES ,  na  condição  de
administradores da MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA, efetuar a promessa e determinar o
pagamento de vantagens  indevidas  correspondentes  a  1% do valor  do contrato.  Todos  esses
particulares,  por  induzirem,  concorrerem  e  se  beneficiarem  de  modo  doloso  dos  atos  de
improbidade praticados por PAULO ROBERTO COSTA (arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92), devem
ser responsabilizados na forma do art. 3º da Lei 8.429/92.

Também  deve  responder  na  forma  do  art.  3º  a  holding MENDES  JUNIOR
PARTICIPAÇÕES S/A e sua empresa integrante  MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA
S/A32, uma vez que concorreram para a prática dos atos de improbidade administrativa e deles se

32 A  pessoa jurídica  MENDES JÚNIOR PARTICIPAÇÕES S/A é  a  holding controladora  da empresa MENDES JÚNIOR
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beneficiaram,  pois  foram  diretamente  responsáveis  por  influenciar  PAULO  ROBERTO  COSTA,
Diretor  de Abastecimento da  PETROBRAS entre  2004 a  abril  de  2012,  a  receber  propinas  e  a
manter-se conivente com os interesses do grupo empresarial na PETROBRAS. 

Por  fim,  considerando  que  as  condutas  ilícitas  narradas  causaram  evidente  e
significativa  repercussão  no  meio  social,  consoante  exposto  no  capítulo  IX  da  inicial,  estão
delineados também todos os pressupostos para a condenação dos requeridos ao pagamento de
indenização por danos morais coletivos decorrentes das condutas ímprobas. 

Feita essa breve síntese, passa-se à análise das provas coligidas nos autos.

Tendo em vista a complexidade das condutas, a análise das provas será dividida da
seguinte maneira: (4.1.) Prova dos interesses da MENDES JUNIOR na atuação funcional de PAULO
ROBERTO COSTA (o cartel de empreiteiras e o interesse das empreiteiras em atos comissivos e
omissivos  de PAULO ROBERTO COSTA);  (4.2.)  Prova  dos pagamentos  de propina para  PAULO
ROBERTO COSTA efetuados pela MENDES JÚNIOR (o esquema geral de pagamento de propina, os
pagamentos de propina efetuados pela MENDES JÚNIOR, da existência de ato de improbidade
administrativa que causa prejuízo ao erário e o elemento subjetivo necessário ao enquadramento
no  art.  10  da  LIA);  e  (4.3.)  Provas  da  vinculação  dos  particulares  aos  atos  de  improbidade
administrativa de PAULO ROBERTO COSTA, na forma do art. 3º da Lei 8.429/92 (detalhamento de
cada um dos réus).

4.1. Prova dos interesses da MENDES JÚNIOR na atuação funcional de PAULO
ROBERTO COSTA

O ato de receber  qualquer  tipo de vantagem patrimonial  indevida em razão do
exercício de função pública já constitui, por si só, ato de improbidade (art. 9º,  caput e VII, da Lei
8.429/92), e notadamente se o pagamento adveio de quem tinha interesse com potencialidade de
ser amparado por ação ou omissão do agente público (art. 9º, I, da Lei 8.429/92). Ou seja, não é
necessário demonstrar que o pagamento tinha por objetivo a prática de um ato específico pelo
agente, ou que esse ato tenha sido efetivamente praticado, sendo suficiente a demonstração do
enriquecimento sem causa do agente público e o interesse do corruptor em ações ou omissões
daquele agente, consoante expressamente dispõe o art. 9º da Lei 8.429/92.

Nos  fatos  narrados  nos  autos,  entretanto,  é  possível  ir  além  e  demonstrar
concretamente a prática de atos comissivos e omissivos do ex-Diretor PAULO ROBERTO COSTA
em favor de interesses do Grupo MENDES JÚNIOR na PETROBRAS.

Neste  capítulo  serão  analisadas  as  provas  dos  interesses  da  MENDES  JÚNIOR
TRADING  E  ENGENHARIA na  atuação  de  PAULO  ROBERTO  COSTA,  os  quais  estão
intrinsecamente  ligados  ao  bom  funcionamento  do  cartel  de  empreiteiras  do  qual  o  Grupo
MENDES JÚNIOR fazia parte.

Motivada  por  tais  interesses,  a  MENDES  JÚNIOR  TRADING  E  ENGENHARIA
prometeu e efetuou pagamentos de vantagens indevidas para PAULO ROBERTO COSTA, os quais
serão analisados no capítulo 4.2, mais abaixo.
TRADING E ENGENHARIA S/A.
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4.1.1. O cartel de empreiteiras

Primeiramente, impende destacar que a formação e existência do cartel,  do qual
participaram as maiores  empreiteiras do Brasil,  é  notório e já restou comprovado em diversas
ações propostas pelo Ministério Público Federal.

Independentemente disso, a instrução processual corroborou de forma clara que,
desde o final dos anos 90, a MENDES JÚNIOR integrou o cartel formado pelas grandes empresas
de construção do país com o objetivo de frustrar o caráter competitivo das licitações de grandes
obras realizadas pela  PETROBRAS.  Conforme bem esclareceu a testemunha AUGUSTO RIBEIRO
MENDONÇA NETO33, executivo ligado ao Grupo Setal, o cartel surgiu no final dos anos 90 e era
formada  por  nove  empresas:  1)  ODEBRECHT,  2)  UTC,  3)  CAMARGO  CORREA,  4)  TECHINT,  5)
ANDRADE GUTIERREZ, 6) MENDES JÚNIOR, 7) PROMON, 8) MPE e 9)  SETAL – SOG. O esquema
começou  a  ter  maior  efetividade  entre  2003  e  2004,  quando  as  questões  passaram  a  ser
combinadas  com os  diretores  da  PETROBRAS.  Basicamente,  tais  empresas  se  reuniram com o
propósito de combinar a participação nos certames da estatal, definindo previamente quem seria,
dentre elas, a empresa que apresentaria o menor preço, ao qual as outras dariam cobertura.

Segundo AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA NETO, o funcionamento do cartel ocorria
da seguinte forma:

Ministério Público Federal:- Certo. Então em que época que essas empresas
resolveram  fazer  esse  ajuste  de  não  competir  umas  com  as  outras?
Aproximadamente. 

Depoente:- Isso foi aproximadamente no final dos anos 1990 também esse
1998, 1999. Durante essas conversas 

Ministério Público Federal:- O senhor mencionou que seriam 6 empresas
nessa primeira etapa que... 

Depoente:- São 9. 

Ministério Público Federal:- 9, desculpe, empresas que, 

Depoente:- 9 empresas, sim. 

Ministério  Público  Federal:- Aqui  nessa  denúncia  específica  estão
denunciados executivos da Construtora Mendes Júnior, o senhor saberia dizer
se ela participou nesse primeiro momento já desses ajustes? 

Depoente:- Sim. 

Ministério Público Federal:- Outra empresa, cujo executivo que está sendo
denunciado é a UTC, ela também participou desse primeiro momento já? 

Depoente:- Sim. 

Ministério Público Federal:- Eu vou ler aqui o nome de outras que constam
na denúncia folha 17 se o senhor pudesse confirma se elas participaram ou

33 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.404.7000/PR juntada no evento 306, ANEXO55, dos presentes autos.
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não já desse ajuste de não competição nessa primeira fase. A Odebrecht? 

Depoente:- Sim. 

Ministério Público Federal:- Camargo Correa? 

Depoente:- Sim. 

Ministério Público Federal:- A Techinit. 

Depoente:- Sim. 

Ministério Público Federal:- A Andrade Gutierrez? 

Depoente:- Sim. 

Ministério Público Federal:- A Promon?

Depoente:- Sim. 

Ministério Público Federal:- A MPE? 

Depoente:- Sim. 

Ministério Público Federal:- A Setal? 

Depoente:- Sim. 

Ministério Público Federal:- E a UTC e a Mendes Júnior? 

Depoente:- Sim. 

[...]

Ministério Público Federal:- Certo. O senhor mencionou que então o ajuste
que foi feito entre essas 9 empreiteiras contemplava que uma não concorresse
com a outra quando publicizada a licitação? 

Depoente:- Certo. 

Ministério Público Federal:- Isso é no âmbito da PETROBRAS? 

Depoente:- No âmbito da PETROBRAS. 

Ministério Público Federal:- Certo. O senhor, 

Depoente:- Exclusivamente no âmbito da PETROBRAS. 

Ministério  Público  Federal:-  Certo.  O  senhor  menciona  que  chegou  um
determinado momento em que essas 9 empresas vinham tendo concorrências
de  outras  empresas  grandes  também  do  setor  e  que  esse  grupo  de
empreiteiras com esse pacto de não concorrência se ampliou? 

Depoente:- Sim. Isso aconteceu simultaneamente a uma aproximação desse
grupo com os diretores da PETROBRAS que era o Paulo Roberto e Renato
Duque, onde a eficácia desta ação melhorou muito em função de que a lista
de  convidados  era  basicamente  restrita  a  essas  companhias.  Nessa
oportunidade, mais ou menos nessa mesma época, houve a inclusão de outras
companhias talvez até a pedido da própria Petrobrás, mas eram companhias
também que de alguma forma estavam ali gravitando a questão PETROBRAS.
Então  nessa  oportunidade  o  grupo  aumentou  para  16  companhias,
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aumentaram 7 companhias. 

Assim,  para  trazer  mais  efetividade  ao  conluio,  no  final  de  2006,  o  clube  foi
ampliado,  totalizando 16 empresas.  As sete  novas empresas eram 10)  OAS,  11)  SKANSKA, 12)
QUEIROZ GALVÃO, 13) IESA, 14) ENGEVIX, 15) GDK e 16) GALVÃO ENGENHARIA. Algumas outras
empresas de fora do “CLUBE” ainda participaram e venceram de forma esporádica determinadas
licitações na PETROBRAS, mediante negociação com o “CLUBE”. Essas empresas foram a ALUSA,
FIDENS, JARAGUA EQUIPAMENTOS, TOMÉ ENGENHARIA, CONSTRUCAP e CARIOCA ENGENHARIA.

Nessa toada, em Juízo,  ANTONIO CAMPELLO, ex-Diretor Comercial  da ANDRADE
GUTIERREZ, confirmou que a regra em grandes contratos da PETROBRAS era o pagamento de
vantagens indevidas pelas empreiteiras34:

MPF: Perfeito, esses pagamentos eles eram feitos, é possível dizer então que a regra em 
todos os grandes contratos da PETROBRAS houvesse esses pagamentos de vantagens 
indevidas, ou isso ocorria apenas excepcionalmente?

DEPOENTE/ ANTÔNIO PEDRO: Não, tornou-se uma prática corrente.

A participação da MENDES JÚNIOR no cartel é evidenciada em diversos momentos,
tal como mencionado pelo réu ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA35

Ministério  Público  Federal: Perfeito.  Quem que lhe  explicou  sobre  essa  questão  do
“A.T.”? Como que o senhor tomou conhecimento disso?

Testemunha: Quando o VILAÇA ia sair, eu passei 15 a 20 dias com ele no mês de março,
ele me explicando cada projeto, e me explicou os fechamentos de propostas, tá certo? E
que o AT dentro da empresa chamava-se “Assistência Técnica”. E essa assistência técnica,
pra gente que estava executando a obra, vinha como custos de engenharia, que o cara
gastou no orçamento da obra, mas que na realidade não era aquilo. Então ele explicou
“olha, essa obra aqui tem um ‘A.T.’ de tanto, tá sendo pago pela SETAL junto com não sei
quem,... essa obra aqui tá sendo...” e explicou o que era o “A.T.” e como é que funcionava
também o CLUBE, né?

Ministério Público Federal: O CLUBE o senhor se refere ao CARTEL de corrupção?

Testemunha: O cartel das empreiteiras, pra decisão das obras que estavam em licitação e
que foram licitadas que a MENDES ganhou ou que a MENDES deu cobertura, tá certo? E
se  a  MENDES  tinha  alguma  dívida  futura  ou  não  com  alguma  empresa  lá  de  fazer
cobertura ou não.

Já  o  contato  do  grupo,  incluindo  a  MENDES  JÚNIOR,  com  PAULO ROBERTO
COSTA, foi expressamente reconhecido por MÁRCIO FARIA, corroborando o que já havia dito em
34 Termo de depoimento prestado por ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS ao evento 446, VÍDEO4.
35 Depoimento prestado por ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA ao evento 533, VÍDEO 5.
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declarações prestadas em regime de colaboração premiada:36

Ministério Público Federal::  Perfeito,  especificamente aqui  da ação sr.  Marcio consta
aqui um contrato, o contrato de EPC do PIPE RACK do COMPERJ foi iniciado o processo
licitatório em 2011 e o consórcio contratado PPR é composto pela ODEBRECHT, UTC e
MENDES JUNIOR. O senhor se recorda se no âmbito desse contrato houve pagamento de
vantagens indevidas a agentes públicos da PETROBRAS?

Testemunha: Sim sr. houve pagamento de vantagens indevidas.

Ministério  Público  Federal: O  sr.  se  recorda se  Paulo  Roberto Costa  foi  um dos
beneficiados desses pagamentos de vantagens indevidas?

DEPOENTE/MARCIO FARIA: Com certeza.

Ministério  Público  Federal: Esses  pagamentos  de  vantagens  indevidas  no  interesse
específico  desse  contrato  foram  realizados  exclusivamente  pela  ODEBRECHT,  sem  o
conhecimento  das  demais  consorciadas  ou  as  demais  consorciadas  participavam  da
decisão  por  efetivar  esses  pagamentos,  inclusive  discussão  de  percentuais  e  outros
detalhes?

Testemunha: Todas as consorciadas sabiam do valor e dos beneficiários, até porquê
o dinheiro pago saía do consórcio.

Ministério Público Federal: Então nesse caso é possível a afirmar que a MENDES
JUNIOR tinha plena ciência dos pagamentos de vantagens indevidas efetuadas pelo
consórcio e participou desses pagamentos a partir do rateio dos custos deles?

Testemunha: Sim sr.  o  consórcio  encaminhava  o  dinheiro  para  as  empresas  e  a
empresa  dentro  do  seu  modo  operandi  pagava  ao  beneficiário  final,  uma  vez
definido quem pagaria quem.

O próprio réu PAULO ROBERTO COSTA, quando do seu interrogatório, detalhou o
momento  em  que  foi  procurado  com  o  requerimento  de  que  as  concorrências  da  área  de
abastecimento da PETROBRAS fossem restritas às cartelizadas37:

Juiz  Federal:-  Certo?  Então,  senhor  Paulo,  o  senhor  mencionou  no  seu
depoimento  anterior  sobre  a,  depois  que  o  senhor  assumiu  o  cargo  de
diretor, a respeito da existência de um cartel de empresas. O senhor pode me
esclarecer esse fato? Interrogado:-Posso. Quando eu assumi em 2004, maio de
2004,  a  área  de  abastecimento,  que  eu  vou  colocar  aqui,  eu  já  coloquei  no
depoimento  anterior,  como  o  senhor  mencionou,  vamos  repetir,  a  área  de
abastecimento não tinha nem projeto nem orçamento, então, vamos dizer, os anos
2004, 2005, 2006, muito pouco foi feito na minha área porque, vamos dizer, os
projetos e orçamentos eram, eram alocados principalmente à área de exploração e
produção. Então se nós pegarmos hoje um histórico dos últimos 10 anos, 12 anos
dentro da PETROBRAS vai se verificar que o maior orçamento, e tá correto isso, o

36 Depoimento prestado por MÁRCIO FARIA ao evento 466, VÍDEO 6.
37 Prova  emprestada  da  ação  penal  nº  5083401-18.2014.4.04.7000/PR  juntada  no  evento  850  dos  autos  respectivos,  conforme

requerido nos presentes autos aos eventos 237 e 275.
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maior orçamento da PETROBRAS é alocado para áreas de exploração e produção.
Que  é  área  de  exploração,  perfuração  de  poços,  colocação  de  plataformas  e
produção.  A  minha  área  tava  bastante  restrita,  nesse  sentido,  em  termos  de
projetos de grande porte. Vamos dizer, os primeiros projetos se iniciaram, final de
2006  início  de  2007,  que  eram projetos  visando  a  melhoria  da  qualidade  dos
derivados,  a  redução  do  teor  de  enxofre  da  gasolina  e  do  diesel  pra  atender
determinações  da Agência  Nacional  de  Petróleo.  E  as  refinarias  novas  também
começaram  nessa  época,  que  eram  a  Refinaria  do  Nordeste  e  o  Complexo
Petroquímico  do  Rio  de  Janeiro.  Então,  os  anos  iniciais  da  minha  gestão,  nós
praticamente não tivemos obras de grande porte, então pouca interação eu tive
com essas empresas e com respeito ao cartel. Era, isso era muito alocado na área
de exploração e produção.  A partir desses eventos né, final de 2006 início de
2007,  é  que  teve,  eu  tive  mais  aproximação  e  mais  contato  com  essas
empresas e fiquei conhecendo com mais detalhes esse processo todo, que eu
não tinha esse conhecimento no início da minha gestão por não ter obra e
não ter,  vamos dizer,  a  devida  importância  dentro  do  processo.  A  partir
então da entrada de mais obras, de mais empreendimentos, essas empresas
começaram a me procurar e eu fiquei então tomando, vamos dizer, tomei
conhecimento  com  mais  detalhe  dessa  sistemática  do  cartel  dentro  da
PETROBRAS. 

Juiz Federal:- E do que o senhor tomou conhecimento? Interrogado:-Bom, as
empresas me procuraram mostrando interesse de fazer essas obras, como eu
falei  anteriormente, eu não tinha obra dentro da minha área,  então não
tinha nenhuma procura das empresas, a partir de, do início dessas obras,
elas mostraram interesse em participar, vamos dizer, as grandes empresas
que  estavam  no  cartel,  participarem  com  exclusividade  desse  processo.
Então  praticamente  foi  isso,  exclusividade  de  participação  das  grandes
empresas do cartel dentro dessas obras que começaram a acontecer dentro
da diretoria de abastecimento a partir aí de final de 2006, início de 2007. 

Juiz  Federal:-  Que  empresas  que  procuraram  o  senhor  especificamente?
Interrogado:-Eu tive mais contato com a UTC e com a ODEBRECHT. 

Juiz Federal:- Mas foram representantes dessas empresas conversar com o senhor?
Interrogado:-Sim,  foram  representantes  dessas  empresas  conversar  comigo.
Perfeitamente. (…) 

Juiz Federal:-  E foi  nessa ocasião que foi  revelada ao senhor a existência desse
cartel de empresas? Interrogado:-Foi, com detalhamento, foi.(…)

Juiz Federal:- Nesse processo, nós temos aqui 5 ações penais com algumas dessas
empresas, a Engevix Participava? Interrogado:-Participava. Engevix, OAS...(…)  Juiz
Federal:- E a Mendes Júnior? Interrogado:-A Mendes Júnior também. (…) Juiz
Federal:- Mas esses representantes que foram conversar com o senhor, eles falavam
em nome dos outros também ou eles...? Interrogado:-Falavam em nome de todos. 

Juiz Federal:- Mas eles apresentaram nessa ocasião alguma proposição ao senhor?
Por que eles revelaram ao senhor a existência desse cartel? Interrogado:-O objetivo
seria,  como mencionei anteriormente, com a locação de obras dentro da minha
área,  que essas obras já tinham na área de exploração e produção,  então esse
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processo já era um processo em andamento, né, na minha área tava começando ali
por parte de projetos novos e orçamentos alocados pra esse processo. Então qual
era o objetivo? Que não houvessem empresas convidadas que não fossem daquele
grupo. Então o objetivo grande é que eu os ajudasse pra que as empresas que
fossem convidadas fossem empresas daquele grupo. (…) 

Juiz Federal:- Mas essa reunião que o senhor teve com esses 02 representantes das
empreiteiras, por quê que eles revelaram pro senhor a existência desse cartel, eles
fizeram essa solicitação? Interrogado:- Para eu poder ajudá-los quando fosse feito
o convite pela área de serviço, pra eu poder ajudá-los que aquele convite não fosse
mexido, que não fosse incrementado com novas empresas que, vamos dizer, não
houvesse nenhum óbice da participação daquele grupo no processo. 

Juiz Federal:- E o senhor aceitou essa proposição? Interrogado:-Sim. 

Juiz Federal:- O senhor aceitou por qual motivo? Interrogado:- Porque eu
tinha, vamos dizer, dentro da minha indicação para assumir a diretoria de
abastecimento, eu tinha esse compromisso com a entidade política, por isso
que eu aceitei. 

Juiz  Federal:-  Compromisso  com  a  entidade  política  em  que  sentido?
Interrogado:- Desse de ter um, de ter um percentual para, do contrato, pra
passar para a entidade política. 

Nesse sentido,  PAULO ROBERTO COSTA confirmou que tratava diretamente com
diretores e presidentes dessas empreiteiras, inclusive a MENDES JÚNIOR38:

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

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

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

Interrogado: -Odebrecht,  Camargo  Corrêa,  Andrade  Gutierrez,  Iesa,  Engevix,  Mendes
Júnior, UTC, mas isso está tudo na declaração que eu dei aí, talvez tenha mais aí. 

Juiz Federal: - O senhor mencionou que o senhor teria, fazia tratativas com os diretores,
presidentes dessas empresas diretamente, isso?

Interrogado: -Perfeito 

PAULO  ROBERTO  COSTA chegava  a  receber,  das  cartelizadas,  listas  com  as
empresas que deveriam ser convidadas para certames específicos da petrolífera,  com o que se
garantia  que  elas  teriam o  controle  daquele  mercado específico.  Tal  fato  não  só  foi  referido

38 Prova emprestada dos autos nº 5026212-82.2014.404.7000, juntada ao evento 01, OUT14, dos presentes autos.
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expressamente pelo próprio PAULO ROBERTO COSTA, como aduzido de maneira clara também
pelo operador financeiro ALBERTO YOUSSEF39:

(...)  Juiz Federal:-  O senhor mencionou desses combinados entre as empresas. O
senhor  ficava  sabendo  do  resultado  dessas  combinações  entre  as  empreiteiras?
Interrogado:- Ficava sabendo pelo empreiteiro que ia fazer aquela obra, então ele
dizia “Olha, tal obra quem vai fazer sou eu, então...”... 

Juiz  Federal:-  Mas  o  senhor  ficava  sabendo  disso  antes  do  resultado  da
licitação? Interrogado:- Algumas vezes sim. 

Juiz Federal:- E o senhor recebia alguma lista de empresas que deveriam ser
chamadas  pra  essas  licitações  ou  não  recebia?  Interrogado:-  Cheguei  a
receber  de  uma  das  empresas,  que  foi  da  Queiroz,  entreguei  ao  Paulo
Roberto Costa 

Juiz Federal:-  Em uma única oportunidade? Interrogado:-  Que eu me lembre sim,
mas teve pedidos de inclusão,  teve pedidos de intervenção,  então no dia a dia
sempre tinha esse tipo de conversa. 

Juiz Federal:- O senhor Paulo Roberto Costa tinha conhecimento que existiam essas
combinações entre as empresas empreiteiras? Interrogado:- Tinha sim, senhor. 

Juiz Federal:- E ele contribuía de alguma forma, vamos dizer, pra que esses ajustes
dessem certo, o senhor tem conhecimento?  Interrogado:-  Contribuía de manter a
lista.  Algumas  vezes  ele  colocou  uma  ou  outra  empresa,  mas  a  maioria  das
licitações feitas sempre era mantida a lista. (...)

Ainda nesse sentido, ALBERTO YOSSEF aduziu o que se segue40:

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. 

Como dito, de forma a comprovar a existência e funcionamento interno do referido

39 Prova  emprestada  da  ação  penal  nº  5083401-18.2014.4.04.7000/PR  juntada  no  evento  849  dos  autos  respectivos,  conforme
requerido nos presentes autos aos eventos 237 e 275.

40 Prova emprestada da ação penal nº 5026212-82.2014.404.7000/PR juntada no evento 01, OUT14, dos presentes autos.
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cartel,  o  colaborador  AUGUSTO  MENDONÇA  apresentou  diversos  documentos,  que  foram
juntados no evento 1, OUT8, dos autos e plenamente confirmados e elucidados pelo depoente em
sede dos autos nº 5083401-18.2014.4.04.700041.

Dentre tais documentos, vale destacar as anotações manuscritas da reunião ocorrida
no dia 29/08/2008 e planilhas referentes à divisão de obras entre as empresas cartelizadas, com
expressa referência à MENDES JÚNIOR42.

Acerca  da  formação  e  funcionamento  do  cartel,  o  colaborador  AUGUSTO
MENDONÇA elucidou que as empreiteiras ajustavam e escolhiam as obras que lhe fossem mais
adequadas  e,  havendo  concordância  geral,  as  demais  não  obstariam  a  atuação  da  empresa
selecionada quando se tornasse pública a licitação:43

QUE as empresas discutiram e ajustaram uma forma de proteção entre si (Fase 2), que era,
dentro de um programa de obras, as empresas escolhiam as obras que lhe fossem mais
adequadas, conforme a região ou por conhecimento, e, em havendo acordo entre todas, as
demais não atrapalhavam a empresa escolhida quando se tornasse pública a licitação; QUE
se a empresa “A” escolhia a usina “48”, quando a usina “48” fosse à licitação, as demais
empresas não competiam com a empresa “A” naquele certame; 

[…]

QUE  desse  modo,  o  “CLUBE”,  que  era  inicialmente  composto  por  8  (oito)  companhias,
passou a ser composto por  16 (dezesseis)  companhias;  QUE o resultado desses acordos
passou a ser muito mais efetivo durante um período; QUE outras empresas (Fase 5), além
das 16 (dezesseis), vieram a participar esporadicamente, de algumas licitações, negociando
com o “CLUBE”; QUE o “CLUBE” tinha um articulador e coordenador, que na verdade era
quem organizava as reuniões e fazia o contato com RENATO DUQUE, para estabelecer
quem seriam os convidados para cada licitação; QUE aqui o declarante traz uma percepção
pessoal sua, no sentido de que as grandes companhias tinham um “CLUBE VIP” dentro do
“CLUBE” (Fase 8)

No  que  tange  a  atuação  das  empresas  no  esquema  e  como  eram  ditadas  as
definições no âmbito do Clube, AUGUSTO MENDONÇA44 deixou bastante claro que, nas reuniões,
as empresas cartelizadas, além de definir qual(is) delas seria(m) a(s) vencedora(s) de determinado
certame, acordavam quais delas ofereceriam propostas “cobertura”.

Todavia, a prova documental da existência do grupo não se limita aos dados obtidos
com AUGUSTO e o  grupo SETAL.  A distribuição das  obras  da PETROBRAS entre  as  empresas
cartelizadas é corroborada também por documentos apreendidos na sede da ENGEVIX e juntados
ao evento 1 como OUT10.

Nesses documentos, que abrangem os anos de 2007, 2008 e 2009, são registradas,

41 Material  arrecadado no Auto de Apreensão em decorrência do Acordo de Colaboração premiada de AUGUSTO RIBERIRO DE
MENDONÇA NETO e Acordo de Leniência das empresas do Grupo Econômico, juntado ao evento 01, OUT8, dos presentes autos.

42 Documentos apresentados por AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA NETO, juntado no evento 01, OUT8, dos presentes autos.
43 Termo de colaboração nº 01 de AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, juntado no evento 01, OUT30, dos presentes autos.
44 Termo de colaboração nº 01 de AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO, juntado no evento 01, OUT30, dos presentes autos.
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por vezes de forma simulada, as preferências de cada empresa em relação a determinada obra.
Vale destacar alguns documentos:

– “reunião do bingo”, datada de 14/08/2009. Neste documento são indicadas
as empresas que deveriam participar de licitações dos diferentes contratos do COMPERJ, enquanto
no papel intitulado “proposta de fechamento do bingo fluminense”, datado de 25/06/2009, são
listados os “prêmios” (diferentes contratos do COMPERJ) e os “jogadores” (diferentes empreiteiras).
Dentre os participantes, é possível identificar o Grupo MENDES JÚNIOR identificado como “MJ” (fls.
2 e 3).

– Em outro documento, uma “lista de novos negócios (mapão) – 28.09.2007
(...)”, são indicadas obras das diferentes refinarias, em uma tabela, e uma proposta de quem seriam
as  construtoras  do  cartel  responsáveis,  as  quais  são  indicadas  por  siglas  em  vários  casos
dissimuladas (fl. 7). Há diversas outras tabelas representativas da divisão de mercado, como aquela
chamada “avaliação da lista de compromissos” – todas constantes do evento 01, OUT10.

Dentre os documentos apreendidos na ENGEVIX há ainda alguns que, à semelhança
daqueles  entregues  por  AUGUSTO e  pelo  grupo  SETAL,  elencam as  empresas  relacionadas  a
determinado certame em ordem, evidenciando não apenas a escolha da empresa vencedora do
procedimento,  como também  a  definição  daquelas  que  ofereceriam  as  respectivas  propostas
“cobertura”. Nesse sentido, vale especial destaque para os documentos contantes a fls. 03 e 13 do
evento 1, OUT10.

Tabelas de teor semelhante, que denotam o rateio de obras da PETROBRAS entre as
empreiteiras  integrantes  do  cartel,  também  foram  apresentadas  pelo  investigado  colaborador
AUGUSTO RIBEIRO MENDONÇA NETO. A título de exemplo, à fl. 5 do evento 01, OUT8, é possível
verificar com facilidade o nome das empreiteiras,  sendo a MENDES JÚNIOR identificada como
“M.JR.”45

A atuação conjunta das  empresas  cartelizadas nesse sentido fica  bastante  nítida
quando se observa certames da PETROBRAS em que ocorrido mais de um procedimento licitatório
ou  “Bid”,  verificando-se  que,  nos  diferentes  procedimentos,  a  ordem  das  propostas  entre  as
“concorrentes”, do menor ao maior preço, em regra se mantém, variando eles de forma uniforme
sem alterar o resultado final (ou seja, a empresa vencedora, previamente definida).

Tal constatação foi realizada pela comissão interna da PETROBRAS que analisou os
procedimentos para as contratações de obras da RNEST, consoante conclusão apresentada no item
6.6. do respectivo relatório46. Vale destacar que no mencionado relatório a variação uniforme de
preço entre as “concorrentes” é demonstrada de maneira clara, representada inclusive por gráficos.

Basicamente, as propostas eram acordadas entre as empresas cartelizadas de forma
a, em regra, situarem-se próximo ao limite máximo de contratação admitido pela estatal, qual seja,
20% acima do valor de estimativa da obra.  Como já se referiu na exordial,  tal  constatação foi
realizada tanto pelo Tribunal de Contas da União quanto pelas Comissões internas de Apuração da
PETROBRAS que analisaram os procedimentos de contratação na RNEST e COMPERJ. 

Nesse  ponto,  é  necessário  esclarecer  que  a  existência  do  conluio  entre  as
45 Evento 01, OUT8, Itens nº 02 a 09 do Auto de Apreensão.
46 CIA - DIP DABAST 71/2014 de 25/04/2014, evento 1, OUT6.
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empresas não implica que os preços propostos por elas serão necessariamente superiores ao valor
estimado pela PETROBRAS. Os processos de elaboração de propostas por parte das empreiteiras e
de  cálculo  de  estimativa  por  parte  da  PETROBRAS  são  inteiramente  independentes  e,
especialmente se não pautados por um projeto básico detalhado, são sujeitos a inúmeras variáveis,
muitas  delas  de  natureza  subjetiva,  sendo  perfeitamente  possível  que  a  própria  PETROBRAS
chegue  a  um  valor  estimativa  superior  à  proposta  artificialmente  elevada  apresentada  por
determinada empreiteira cartelizada47.

Conclui-se, pois, que não há dúvidas da  existência de um gigantesco esquema
criminoso envolvendo a prática de crimes contra a ordem econômica, corrupção e lavagem de
dinheiro,  com a formação de um grande  e  poderoso Cartel,  sob o qual  a  empresa  MENDES
JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA (e sua  holding MENDES JUNIOR PARTICIPAÇÕES S/A) e
seus executivos fizeram parte. Tal atividade possibilitou que fosse fraudada a competitividade dos
procedimentos licitatórios referentes às maiores obras contratadas pela PETROBRAS entre os anos
de 2004 e 2014, majorando os lucros das empresas em centenas de milhões de reais.

4.1.2. O interesse das empreiteiras em atos comissivos e omissivos de PAULO
ROBERTO COSTA

Como já se referiu, além da atuação interna, configurada pelos ajustes realizados
pelos respectivos integrantes, a consecução dos objetivos do cartel era assegurada por atuação
externa mediante o pagamento de vantagens indevidas a funcionários da PETROBRAS, consoante
se  demonstrará  com  mais  vagar  no  tópico  referente  às  propinas  pagas  a  PAULO ROBERTO
COSTA. 

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

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

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

Disso se extrai  que os pagamentos de propina pela  MENDES JÚNIOR e demais
47 A imprecisão de algumas estimativas da PETROBRAS pode ser constatada nas fls  23/25 do relatório de auditoria DIP DABAST

70/2014  (evento  1,  OUT7)  em que  são retratados certames em que  a  PETROBRAS  necessitou  realizar  diversas  mudanças  de
estimativa para se adequar aos valores propostos pelos licitantes. 
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cartelizadas tinham duas categorias de móveis: 1) em todos os casos, um ato de ofício omissivo
específico, e 2) quaisquer outros atos comissivos e omissivos eventualmente necessários.

Nesse  ponto,  importante  rememorar  que,  para  a  configuração  do  ato  de
improbidade, não é necessário demonstrar que o pagamento tinha por objetivo a prática de um
ato específico pelo agente, ou que esse ato tenha sido efetivamente praticado, sendo suficiente a
demonstração do enriquecimento sem causa do agente público e o interesse do corruptor em
ações ou omissões daquele agente, consoante expressamente dispõe o art. 9º da Lei 8.429/92.

Nos  fatos  narrados  nos  autos,  entretanto,  é  possível  ir  além  e  demonstrar
concretamente a prática de atos comissivos e omissivos do ex-Diretor PAULO ROBERTO COSTA
em favor de interesses do Grupo MENDES JÚNIOR na PETROBRAS.

O  ato  omissivo  indicado  pelo  Ministério  Público  Federal  está  sobejamente
demonstrado nos autos: as vantagens indevidas eram prometidas e pagas a  PAULO ROBERTO
COSTA, diretamente e por intermédio de ALBERTO YOUSSEF, para que PAULO ROBERTO COSTA,
na condição de Diretor da Área de Abastecimento da PETROBRAS, omitisse seu dever de ofício
de informar e tomar providências para obstar o funcionamento do cartel dentro da estatal.

Tal dever funcional decorre não somente dos princípios da moralidade, legalidade e
impessoalidade a que  PAULO ROBERTO se sujeitava como empregado de empresa estatal (nos
termos do artigo 37 da Constituição da República),  mas também de disposições expressas  do
Código de Ética da Empresa48, dentre as quais se destacam as seguintes:

3. Nas relações com o Sistema PETROBRAS, os seus empregados comprometem-se a:

3.1. cumprir com o máximo empenho, qualidade técnica e assiduidade as obrigações de seu contrato
de trabalho, aproveitar as oportunidades de capacitação permanente, avaliar-se sistematicamente e
aprender com os erros seus ou de outrem;

(…)

3.4.  Não  se  envolver  em  qualquer  atividade  que  seja  conflitante  com  os  interesses  do  Sistema
PETROBRAS  e  comunicar  aos  superiores  hierárquicos  ou  às  Ouvidorias  qualquer  situação  que
configure aparente ou potencial conflito de interesses.

O fato de que PAULO ROBERTO COSTA estava ciente da existência e atuação do
cartel em todos os procedimentos licitatórios mencionados na inicial em prejuízo aos interesses da
empresa pública49 é inconteste, sendo por ele próprio assumido, conforme já se referiu, valendo
ainda agregar o seguinte trecho de seu depoimento50:

(...)  Defesa  Erton  Medeiros  Fonseca:-  A  denúncia  também  acusa  o  senhor  de  ter  assumido  o
compromisso de ter se omitido no comprimento de deveres inerentes ao seu cargo e de, se necessário,
praticar atos comissivos no interesse das empresas do suposto cartel. Eu gostaria de sabe se o senhor
assim agiu alguma vez no interesse da Galvão.

48 Disponível em: http://www.PETROBRAS.com.br/pt/quem-somos/perfil/transparencia-e-etica/
49 Destacando-se, além dos interesses econômicos, o próprio interesse de manter a higidez de seus procedimentos licitatórios.
50 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 850 dos autos respectivos. A utilização da

prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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Interrogado:-Não. Houve ação da minha parte em relação a empresas todas do cartel, que eu tinha
conhecimento  das  empresas  do  cartel  e  fiquei  calado.  Consenti  com  o  que  estava
acontecendo, isso eu errei, houve erro da minha parte de ter consentido com uma coisa que
não tava correta e a Galvão tava no meio desse bolo do cartel.

Diante do quadro de cartel e fraude às licitações, PAULO ROBERTO COSTA não só
tinha o dever funcional de comunicar o fato a seus superiores hierárquicos (a Diretoria Executiva e
o Presidente da estatal), como também o de tomar todas as providências possíveis, dentro de suas
atribuições, para garantir a lisura dos procedimentos licitatórios e os interesses da estatal. Dada a
ampla  gama  de  atribuições  que  o  cargo  de  Diretor  e  o  respectivo  prestígio  funcional  lhe
proporcionavam, diversas seriam as medidas que poderia e deveria tomar nessa linha. As empresas
cartelizadas, cientes disso, promoviam a oferta/promessa das propinas a fim de garantir a omissão
do funcionário.

Ainda  nesse  ponto,  pode-se  exemplificar  com  a  observação  de  que  PAULO
ROBERTO COSTA tinha condições de estender o convite das licitações a outras empresas, além
daquelas integrantes do cartel. 

Conquanto  as  defesas  aparentemente  pretendam  fazer  crer  que  a  escolha  das
empresas  concorrentes  era  uma providência  objetiva,  em decorrência  de  critérios  internos  de
classificação,  o  fato é  que o Diretor  de Abastecimento tinha  plena possibilidade de incluir  ou
excluir empresas para além disso. Tal situação foi expressamente assumida pelo próprio  PAULO
ROBERTO COSTA quando afirmou,  inclusive,  que  em determinadas  ocasiões  chegou a  incluir
empresas de menor porte nos procedimentos licitatórios com o objetivo de “quebrar o cartel”51:

(...)  Juiz  Federal:-  Constam no processo também algumas licitações  que aparentemente o senhor
chegou a convidar empresas que eram fora do cartel. O senhor pode me esclarecer o que aconteceu?
Interrogado:-Posso. Por volta de, acho que 2010, 2011, eu já, esse processo que a gente entra quando
eu fui convidado pra assumir essa diretoria, como eu já lhe falei anteriormente, que eu me arrependo
amargamente  de  ter  participado  disso  por  que  o  preço  que  eu  tô  pagando e  minha  família  tá
pagando, é muito alto, é como uma, um processo de areia movediça, você vai entrando e depois pra
sair,  é quase que impossível sair desse processo,  mas por volta desse período aí,  eu tive algumas
reuniões, tanto com a UTC, que era a que eu tinha mais contato, quanto a ODEBRECHT, porque os
preços estavam vindo excessivamente altos,  os preços das licitações.  Aí eu tive uma reunião com
Ricardo Pessoa,  com Márcio  Faria  e  com Rogério  Araújo,  dizendo que tava impossível  continuar
daquele jeito, e que eu ia fazer uma quebra do cartel, eu tava já enojado com aquilo e não ia mais
considerar aquele processo, e eles me falaram que eu ia quebrar a cara, porque eu ia contratar ou
licitar e colocar empresas que não iam dar conta do contrato. E eu fiz isso, forcei a barra com a
diretoria de serviço,  não foi  fácil  quebrar essa posição com a diretoria de serviço, mas em
algumas  licitações  nós  chamamos  empresas  que  não  eram  do  cartel. Algumas  empresas
ganharam, outras não ganharam, algumas conseguiram fazer os contratos, outras não conseguiram,
na metade do contrato declinaram do contrato, mas houve um chamamento de empresas que não
eram do cartel por ação minha dentro da companhia. (...)

Todavia, atendendo ao acordo que mantinha com as empresas cartelizadas, o réu

51 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 850 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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não tomou essa providência nas licitações mencionadas na denúncia. 

Portanto, resta demonstrada, para além de qualquer dúvida razoável, a omissão de
atos funcionais  por  PAULO ROBERTO COSTA em virtude das vantagens indevidas negociadas
com as empresas cartelizadas.

Com isso, passa-se à demonstração da segunda categoria de atos de ofício aludida
na inicial.  Como referido,  para além da omissão já demonstrada,  as vantagens indevidas eram
acordadas  para  que  PAULO ROBERTO COSTA atuasse  “para  o  que  der  e  vier”  em favor  do
interesse da empreiteira cartelizada, praticando todos os atos de ofício eventualmente necessários,
regulares e irregulares, no interesse da otimização do funcionamento do cartel.

Nesse  ponto  interessa  novamente  destacar  que  se  afigura  desnecessária  a
demonstração da prática de tais atos para a configuração da conduta ímproba, bastando que se
demonstre que serviram de móvel dos pagamentos de vantagens indevidas e estavam na esfera de
poder do funcionário corrompido.

Diante dessa premissa, observa-se que a instrução processual, corroborando o que
foi apontado nos relatórios finais das Comissões Internas de Apuração da PETROBRAS em relação
aos procedimentos de contratação para a RNEST e COMPERJ52, demonstrou enorme gama de atos
de  ofício  de  PAULO  ROBERTO  COSTA que  eram  de  interesse  das  empresas  cartelizadas  e
motivaram o acordo por vantagens ilícitas.

A instrução deixou claro que os atos funcionais exemplificados na inicial não só se
encontravam  dentro  da  esfera  de  poder  de PAULO  ROBERTO  COSTA como  Diretor  de
Abastecimento como, em alguns casos, foram efetivamente praticados em benefício das empresas
cartelizadas,  em  específico  a  MENDES  JÚNIOR.  Dentre  tais  atos,  destacam-se,
exemplificativamente, os seguintes:

i)  a  aceleração dos  procedimentos  licitatórios  e  de  contratação de  grandes
obras,  sobretudo  refinarias,  dispensando  etapas  necessárias  à  correta  avaliação  da  obra,
inclusive o projeto básico:

A  aceleração  dos  procedimentos  licitatórios  da  RNEST,  com  grave  prejuízo  à
petrolífera conforme já apontado no relatório da comissão interna da PETROBRAS.

ii) a inclusão ou exclusão de empresas cartelizadas dos certames, direcionando-
os em favor da(s) empreiteira(s) ou consórcio de empreiteiras selecionado pelo “CLUBE”:

Conforme admitiu o próprio PAULO ROBERTO COSTA em seu depoimento53, ainda
que  houvesse  um sistema de  seleção  de  empresas  participantes  dos  certames  licitatórios  por
critério objetivo de pontuação, o fato é que não existia a obrigatoriedade de estender o convite a
todas elas.  Assim, o então diretor da PETROBRAS atuava no sentido de garantir  que todas as
empresas escolhidas pelo cartel para participar de determinado certame fossem convidadas, para o
que chegou a receber listas do próprio cartel:

52 Juntados respectivamente como OUT6 e OUT7 ao evento 1 dos autos.
53 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 850 dos autos respectivos. A utilização da

prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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(...)  Juiz  Federal:-  E  como  é  que  o  senhor  poderia  ajudar  esse  cartel?  Interrogado:-
Trabalhando junto com a área de engenharia, área de serviço, que era quem executava as
licitações. As licitações na PETROBRAS, de refinarias, de unidades de refino, de plataformas,
etc,  eram todas conduzidas pela área de serviços,  obviamente que eu era,  vamos dizer
assim,  a  área  de  serviço  era  uma  prestadora  dessa  atividade  pra  minha  área  de
abastecimento, como era também pra extração e produção, gás e energia e etc, mas como
diretor se tinha também um peso, junto ao diretor da área de serviço, em relação à relação
de empresa participar e etc, embora não fosse conduzida pela minha área, obviamente que
se tinha um peso nesse processo. (...)

Juiz Federal:- Certo, mas a questão, por exemplo, dos convites da licitação, o senhor
de  alguma  forma,  então,  vamos  dizer,  ajudava  esse  cartel?  Pra  que  fossem
convidadas  somente  empresas  do  grupo?  Interrogado:-Indiretamente,  sim.
Conversando com o diretor da área de serviços, quando adentrasse uma conversa
preliminar com ele, sim. (…)  

Juiz  Federal:-  O  senhor  recebia  alguma  espécie  de  relação  das  empresas  que
deveriam ser convidadas pra cada certame? Interrogado: - Sim. Que basicamente
eram empresas do grupo A do cadastro da PETROBRAS pra grandes obras que eram
todas do cartel, sim. 

Juiz Federal: - Mas a cada licitação o senhor recebia essas listas? Interrogado:-Não, não a
cada licitação, mas cheguei a receber lista de empresas, cheguei, cheguei a receber. 

Juiz Federal:- E quem providenciou essa entrega pro senhor? Interrogado: - Ou ODEBRECHT
ou UTC. Geralmente as duas empresas que tinham mais contato, que falavam mais sobre
esse tema. As outras empresas eu não tinha assim contato pra falar sobre esse tema com
eles. (…) 

Defesa Erton Medeiros Fonseca:- E qual seria a sua ajuda? Interrogado: -  A minha
ajuda seria que essas empresas participassem do processo, da licitação. Que essas
empresas... que não houvesse outras empresas para participar, que ficasse restrita
ao  cartel,  que quando tivesse  que  ter  algum aditivo  que  eu  também não fosse
empecilho, embora não fosse aditivo parte da minha área, como eu já expliquei
detalhadamente  de  manhã,  mas  que  não  houvesse  nenhum empecilho  que  isso
acontecesse. 

Defesa Erton Medeiros Fonseca:- Mas o senhor também disse que todas as empresas
que eram chamadas para essas licitações eram desse cadastro A ou B? Então como é
que o senhor poderia incluir ou o senhor poderia excluir? Porque se todas tinham
nota, não precisavam da sua ajuda para serem chamadas, elas já seriam chamadas.
O  senhor  excluiu  alguma?  Interrogado:-Esse  chamamento  das  empresas,  a
PETROBRAS define um número. Você pode ter lá no cadastro, às vezes 30 empresas.
Você não vai chamar as 30, vai chamar 15. Então o poder disso não era diretamente
comigo, mas eu tinha também como atuar nesse seguimento. O poder era direto
com a comissão de licitação, mas tanto um diretor de serviços como eu, poderia ter
influência na indicação da empresa. 

Defesa  Erton  Medeiros  Fonseca:-  Especificamente  o  senhor  atuou?  Especificamente  em
relação a Galvão pra que ela participasse de alguma licitação? Interrogado:-Acredito que...
não tenho recordação aqui, mas acredito que sim. 
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Defesa Erton Medeiros Fonseca:- Em qual? Interrogado:-Ah! Impossível lembrar em tantos
processos, qual foi o processo. Mas eu tenho certeza, eu posso... não acredito, não; eu tenho
certeza  que  eu  chamei  a  Galvão  pra  alguma licitação.  Eu  tenho  certeza!  Não  foi  na
"achologia", não. Eu tenho certeza absoluta que eu chamei a Galvão para alguma licitação.
Confirmo isso. 

Defesa  Erton  Medeiros  Fonseca:-  Mas  ela  não  deveria  ser  chamada?  Interrogado:-
Possivelmente ela não seria.... não que ela não deveria. A palavra que a senhora usou não é
a correta; não que não deveria, mas talvez não seria chamada. 

Defesa Erton Medeiros Fonseca:- Porque não seria? Interrogado:-Porque a PETROBRAS,
como eu já expliquei novamente, tem lá várias empresas. Nem sempre ela chama
todas  as  empresas  do  cadastro  pra  aquela  licitação.  Ela  pode  ter  variação  no
chamamento das empresas. 

Defesa  Erton  Medeiros  Fonseca:-  Existe  um  mínimo  de  empresas  que  a  PETROBRAS
costuma chamar? Interrogado:-Existe, existe, 

Defesa Erton Medeiros Fonseca:- Qual é esse mínimo? Interrogado:-Não sei hoje qual é esse
número, se mudou ou não mudou. 

Defesa  Erton  Medeiros  Fonseca:-  Na  sua  época?  Interrogado:-Não  sei  se  eram  10
empresas ou menos de 10. E se você tinha no cadastro lá 15, você chamava, por
exemplo, 10; 5 ficavam de fora. Não seriam chamadas. (...)

Não bastasse a assunção pelo próprio ex-diretor denunciado, a entrega de listas das
empresas  que  deveriam ser  convidadas  para  determinado certame pelo  cartel  é  afirmada por
AUGUSTO  MENDONÇA54 e  corroborada  por  ALBERTO  YOUSSEF,  que  afirma  ter  entregue
pessoalmente a  PAULO ROBERTO COSTA uma das famigeradas listas,  fazendo ainda expressa
referência aos pedidos de inclusão e exclusão que o então diretor recebia das cartelizadas55:

(…)  Juiz Federal:- E o senhor recebia alguma lista de empresas que deveriam ser
chamadas pra essas licitações ou não recebia? Interrogado:- Cheguei a receber de
uma das empresas, que foi da Queiroz, entreguei ao Paulo Roberto Costa.

Juiz Federal:- Em uma única oportunidade? Interrogado:- Que eu me lembre sim, mas teve
pedidos de inclusão, teve pedidos de intervenção, então no dia a dia sempre tinha esse tipo
de conversa. 

Juiz  Federal:-  O  senhor  Paulo  Roberto  Costa  tinha  conhecimento  que  existiam  essas
combinações entre as empresas empreiteiras? Interrogado:- Tinha sim, senhor. 

Juiz Federal:- E ele contribuía de alguma forma, vamos dizer, pra que esses ajustes dessem
certo, o senhor tem conhecimento? Interrogado:- Contribuía de manter a lista.  Algumas
vezes ele colocou uma ou outra empresa, mas a maioria das licitações feitas sempre era
mantida a lista. (...)

54 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 390 dos autos respectivos.  A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.

55 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 849 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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Nesse ponto, observa-se que PAULO ROBERTO COSTA tinha poder suficiente para
promover a inclusão e exclusão de empresas nos certames licitatórios independentemente de sua
seleção pelo sistema de pontuação da PETROBRAS.

Igualmente, consoante referido na inicial, nos contratos celebrados pela MENDES
JÚNIOR com a PETROBRAS que ora são analisados,  verificou-se um claro direcionamento dos
certames às empresas do cartel. A título de exemplo, na licitação para serviços on-site de carteiras
de gasolina da Refinaria Gabriel Passos – REGAP, o Consórcio ANDRADE GUTIERREZ-MENDES-KTY
foi  o  vencedor  do  certame  por  meio  de  contratação  direta.  Nessa  toada,  na  licitação  para
realização de projeto de construção e montagem no Terminal  Aquaviário de Barro do Riacho,
Aracruz/  ES,  foram convidadas 17 empreiteiras,  15  delas  cartelizadas,  1  membro esporádico e
somente 1 empresa não cartelizadas, enquanto que para a licitação das obras para construção do
EPC do Pipe Rack, do COMPERJ, foram convidadas 3 empresas, todas integrantes do cartel.

iii) a facilitação da aprovação de aditivos em favor das empresas, muitas vezes
desnecessariamente ou mediante preços excessivos.

O citado relatório da Comissão Interna da PETROBRAS em relação à RNEST refere
que foram os problemas decorrentes do Programa de Aceleração da Refinaria (PAR), proposto por
PAULO ROBERTO COSTA como já referido, que ocasionaram a necessidade da grande quantidade
de aditivos contratuais verificada56.

A mesma comissão apontou que:

A Comissão não evidenciou justificativa adequada para a elaboração do PAR, uma vez que
a contratação e/ou elaboração dos projetos básicos das unidades,  condições necessárias
para  a  definição  constante  do  cronograma de antecipação,  somente  foram iniciadas  a
partir de março/2007, quando da aprovação do PAR (ATA de 4.632, ITEM 29, PAUTA 255,
DE 08/03/07 – Anexo 4)

Como exposto, muitos contratos foram celebrados restando um elevado grau de incerteza,
em consequência de projetos básicos e FEEDs ainda não concluídos. 

Em relação a esse ponto, comentou o Sr. Paulo Roberto Costa em seu depoimento
ao Exmo. Sr. Juiz Sérgio Moro, em 08/10/2014, que: “Normalmente a PETROBRAS entrega o projeto
básico, a empresa detalha. Então, você não tem, às vezes, exatidão do projeto completo quando você
faz a licitação. Se você prevê, naquele contrato, por exemplo, gastar 10 mil metros cúbicos de concre-
to, e se gastou 15 mil, vai ter que ter um aditivo de cinco mil metros cúbicos de concreto a mais, me-
dido e a ser pago, e isso tudo, então, o valor do contrato sobe”. 

Ou seja,  o injustificado Programa de Antecipação de Refinaria impulsionado por
PAULO ROBERTO COSTA foi  causa  direta  da  grande  quantidade  de aditivos  contratuais  que
beneficiaram as empresas contratadas.

Ademais, em que pese a discussão dos aditivos contratuais perpassasse por uma
série de anteriores análises técnicas e mesmo decisão da diretoria executiva (integrada por PAULO
56 Item 5.3. do relatório, acostado ao evento 1, OUT6.
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ROBERTO COSTA),  as provas produzidas judicialmente demonstraram o imenso poder decisivo
que   PAULO ROBERTO COSTA   detinha sobre a questão em todos os contratos ora denunciados.  

Nesse sentido, um primeiro ponto a destacar é que, consoante deixou claro em seu
depoimento, como controlador do orçamento da obra, PAULO ROBERTO COSTA teria poder para
obstar  aditivos  que  considerasse  excessivos  sob  esse  prisma,  sendo  que  o  recebimento  das
vantagens indevidas acordadas garantia sua omissão57.

Todavia, o poder do diretor não se limitava a vetar eventuais aditivos excedentes,
abarcando também a tomada de atitudes positivas  a fim de dar  andamento à aprovação dos
aditivos objetivados pelas cartelizadas. Nesse sentido, YOUSSEF deixou bem claro o fato de que
dirigentes de empreiteiras solicitavam a agilização de aditivos a ele e ao então diretor  PAULO
ROBERTO COSTA58:

Ministério Público Federal:-  Em relação à contratação de aditivos,  o senhor disse que o
Erton Fonseca lhe pediu ajuda pra agilizar pagamentos em relação à liberação de aditivos
pra Galvão Engenharia, é isso? Interrogado:- Sim, senhor. Não só a mim, pediu ao Paulo
Roberto Costa também, em reunião com Paulo Roberto Costa e João Genu, participamos
juntos. 

Ministério  Público  Federal:-  Então  o  senhor  chegou  a  falar  diretamente  com  o  Paulo
Roberto Costa sobre isso ou foi na mesma reunião? Interrogado:- Sim, senhor, na mesa de
reunião. 

Ministério Público Federal:- E isso foi agilizado? Interrogado:- Sim, senhor. (...)

Quanto à aprovação da diretoria executiva, deve-se reiterar que PAULO ROBERTO
COSTA não só integrava tal colegiado como, na condição de diretor de Abastecimento, certamente
tinha grande influência sobre as decisões a serem tomadas nos projetos afeitos à sua área.

Assim  demonstra-se  que,  atuando  em  favor  das  empresas  cartelizadas,  PAULO
ROBERTO COSTA não só avocou para si o poder decisório referente aos aditivos como chegou a
atuar de forma a possibilitar a aprovação de aditivos que já haviam sido negados em análise prévia
pelo órgão interno então competente.

Conclui-se,  portanto,  que há prova além de qualquer dúvida razoável  de que as
vantagens  indevidas  prometidas  e  pagas  pela  MENDES  JÚNIOR  TRADING  E  ENGENHARIA
tinham como móvel o interesse na prática/omissão de diversos atos funcionais pelo então diretor
de Abastecimento da PETROBRAS  PAULO ROBERTO COSTA,  sendo que, em todos os casos, a
omissão de dever de ofício se consumou e em muitos deles outros atos funcionais efetivamente
foram praticados em benefício das empresas cartelizadas.

57 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 850 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.

58 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 849 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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4.2. Prova dos pagamentos de propina para PAULO ROBERTO COSTA efetuados
pela MENDES JÚNIOR

4.2.1. Sistemática geral de pagamentos de propina

Consoante narrado na inicial, os pagamentos sistemáticos de propina acordados e
realizados pelos réus e pelas outras empresas integrantes do cartel pode ser dividido em 3 fases,
assim sintetizadas:

Fase  1: Os  administradores  de  todas  as  empresas  cartelizadas  mantinham  com
PAULO ROBERTO COSTA e outros funcionários da PETROBRAS, bem como com os respectivos
operadores,  um  compromisso  previamente  estabelecido  de,  respectivamente,  oferecerem  e
aceitarem vantagens indevidas que variavam entre 1% e 3% do valor integral de todos os contratos
por elas celebrados com a PETROBRAS, podendo tal percentual ser majorado nos casos de aditivos
contratuais.

Em  contrapartida,  os  funcionários  da  estatal  assumiam  os  compromissos  de:  1)
manterem-se inertes e anuírem quanto à existência e efetivo funcionamento do cartel no seio e em
desfavor da PETROBRAS, omitindo-se nos deveres que decorriam dos seus ofícios, e 2) praticarem
todos os  atos  de ofício que fossem eventualmente úteis  ou necessários para a otimização do
funcionamento do cartel perante a PETROBRAS.

Quanto  à  existência  de  acordo  prévio  e  a  fixação  de  valor  de  referência  para
vantagens  indevidas  que  seriam pagas  a  PAULO ROBERTO COSTA,  insta  observar  que,  com
pequenas variações, o ponto é pacífico, sendo confirmado tanto por ALBERTO YOUSSEF59 quanto
por  PAULO  ROBERTO  COSTA60,  que  corroboram  que  o  acertado  era  vigente  para  todos  os
contratos  que  as  empresas  cartelizadas  obtinham  perante  a  Diretoria  de  Abastecimento  da
PETROBRAS:

PAULO ROBERTO COSTA:“(...)  Juiz Federal:-  O senhor já tinha conhecimento antes,
então,  dessa  reunião  com  os  empreiteiros,  vamos  dizer,  desse  compromisso  de
pagamentos? Interrogado:-Sim. Nessa época,  final  de 2006 início de 2007,  quando a
gente  começou  a  ter  empreendimento  na  área  de  abastecimento,  obviamente  que  eu
mantinha contato com o Zé Janene, com o Pedro Correa e outros do Partido Progressista, e
isso me foi dito por eles, sim. 

Juiz Federal:- Quem disse pro senhor que existia esse percentual, que as empreiteiras iriam
efetuar  esses  pagamentos  destinados  a  agentes  políticos?  Interrogado:-Deputado  Zé
Janene, deputado Pedro Correa. 

Juiz  Federal:-  Isso  foi  antes  ou  depois  que  o  senhor  assumiu  o  cargo  de  diretor  de
abastecimento?  Interrogado:-Depois.  Eu  não  tinha  esse  percentual  antes,  eu  não  sabia
disso. 

59 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 849 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.

60 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 850 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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Juiz Federal:- Quando o senhor foi indicado pelo partido, já não havia um condicionamento
nesse sentido, que o senhor deveria...? Interrogado:- O que eles me colocaram, inicialmente,
é que eu deveria ajudar o partido. Isso foi colocado na primeira reunião, “ó, vamos indicá-
lo, mas, obviamente que o senhor vai ter que ajudar o partido em algumas coisas”. Eu falei
“tá bom”, mas eu não tinha esse percentual, não tinha noção detalhada do que seria essa
ajuda, mas me foi dito na primeira reunião que eu teria que ajudá-los. 

Juiz Federal:- Ajudar financeiramente? Interrogado:-Ajudar financeiramente.

Juiz  Federal:-  Mas  não foi  feito  um detalhamento,  uma explicação do que ia  ser  isso?
Interrogado:-Não, não, num primeiro momento não. Não foi. Esse percentual me foi dito
bem depois. 

Juiz  Federal:-  O  senhor  mencionou  então,  1  %  dos  contratos  ia  pra  área  de
abastecimento. É isso? Interrogado:-Dos contratos da área de abastecimento. 

Juiz  Federal:-  Da  área  de  abastecimento.  Interrogado:-Que  a  PETROBRAS  tinha
contratos na área de exploração e produção, na área de gás e energia, em várias
outras  áreas.  Dos  contratos  da  área  de  abastecimento,  das  empresas  do  cartel,
porque, vamos dizer, dentro da área de abastecimento nós tínhamos centenas de
contratos,  e  esses  contratos,  outras  centenas,  outros,  vamos  dizer,  centenas  de
contratos que não tinham percentual, não tinham nenhuma ajuda política nesses
contratos. Eu estou me referindo apenas às empresas do cartel. 

Juiz Federal:- Certo. Todos os contratos das empresas do cartel tinham esse percentual?
Interrogado:-Esse valor era um valor médio, às vezes era um pouco menor, dificilmente era
maior, mas tivemos algumas licitações que os valores foram um pouco menor, nem todos
foram 1%. 

Juiz Federal:- Em todos eles se aplicava algum percentual ou era não todos, uma maioria,
uma  minoria?  Interrogado:-Eu  diria  que,  das  empresas  do  cartel,  uma  maioria,  das
empresas do cartel. (…) 

Juiz Federal:- Mas desses aditivos, por que as empreiteiras pagavam a propina em cima
deles também? Interrogado:- Porque eram, vamos dizer, o contrato chegou lá, 10%, 3 %,
3% de valores alocados, 10% do valor da empresa, pra fazer o aditivo também tinha que
passar por todo esse processo. O gerente do contrato tinha que avaliar e dar o parecer
favorável, tinha que ir pro diretor de serviço aprovar, tinha que ir pra diretoria aprovar,
então tinha todo esse trâmite e nesse trâmite as empresas também alocavam o valor pro
aditivo. 

Juiz Federal:- E o percentual era o mesmo nos aditivos? Interrogado:- Normalmente. Não é
regra, podiam ter valores diferentes, mas normalmente eram. Só não posso dizer, afirmar
com exatidão que era regra geral. 

Juiz  Federal:-  E  tinham  novas  negociações  a  partir  de  cada  aditivo,  para  esse
comissionamento?  Interrogado:-Sim,  tinha,  tinha  negociações  com  a  comissão  da
PETROBRAS, com relação a licitação... 

Juiz Federal:-  Não,  negociação da propina.  Interrogado:-Eu não tenho condições de lhe
afirmar isso, porque eu não participava desse processo, não tenho condições de lhe afirmar,
mas acredito que sim. Era bem provável que tivesse. 

Juiz Federal:- Mas o senhor tem conhecimento que foi pago também propina, percentual,
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em cima dos aditivos? Interrogado:-Perfeitamente, tenho.” 

ALBERTO YOUSSEF: “(...) Juiz Federal:- Eram contratos específicos da PETROBRAS ou havia
alguma forma de seleção desses contratos? Interrogado:- Olha, na verdade existia um
combinado  entre  as  empresas  que  cada  pacote  lançado  teria  um  consórcio  de
empresas que seria vencedor e que esse consórcio pagaria a propina de 1%, tanto
para o Partido Progressista quanto para o Partido dos Trabalhadores. 

Juiz Federal:- Qual era o percentual do Partido Progressista? Interrogado:- 1%. 

Juiz Federal:- E também o Partido dos Trabalhadores? Interrogado:- Também o Partido dos
Trabalhadores. 

Juiz Federal:- Qual era o percentual? Interrogado:- 1%. 

Juiz Federal:- Isso dos contratos da diretoria de abastecimento? Interrogado:- Dos contratos
da diretoria de abastecimento. (…) 

Juiz Federal:- Como era essa divisão do 1%? Interrogado:- Essa divisão do 1% era 60% do
partido, 30% do Paulo Roberto Costa, 5% era pra mim e 5% era para o assessor, na época,
do José Janene, que era o João Cláudio Genu. (...)” 61

Esse percentual parametrizado de valor da propina era majorado em relação aos
aditivos,  sendo que, conforme deixou claro ALBERTO YOUSSEF62,  podia atingir  5% do valor do
aditivo:

(...) Juiz Federal:- Tinha percentual também em cima dos aditivos? Interrogado:- Sim. Juiz
Federal:-  E  o  percentual  era  o  mesmo?  Interrogado:-  Normalmente  era  2  a  5%.  Juiz
Federal:- 2 a 5%? Interrogado:- Sim. (...)

Assim, resta comprovado, além de qualquer dúvida razoável, que, mediante prévio
acordo, em todos os contratos e aditivos celebrados pelas empresas cartelizadas com a Diretoria
de  Abastecimento  da  PETROBRAS,  seria  paga  propina  tendo  como  base  de  referência  os
percentuais entre 1% a 3% para contratos e 2% a 5% para aditivos, com o que o então diretor
PAULO ROBERTO COSTA se comprometia a tomar todas as medidas pertinentes ao atendimento
dos interesses das cartelizadas.

Fase 2: Em um segundo momento,  imediatamente antes  e durante o início dos
procedimentos  licitatórios  da  estatal,  o  compromisso  anteriormente  assumido  era  confirmado
entre os agentes envolvidos.

61 Aqui cabe uma pequena explicação: o 1% operado por ALBERTO YOUSSEF em favor de  PAULO ROBERTO COSTA se refere à
porcentagem que ele identifica como destinada ao Partido Progressista. O próprio PAULO ROBERTO é claro ao afirmar que o 1%
acordados por ele e YOUSSEF com os empreiteiros era em parte destinado ao Partido Progressista, que o havia “apadrinhado” para
assumir a diretoria de abastecimento. Os demais percentuais, destinados a outros partidos e operacionalizados por outras diretorias
(notadamente a de serviços), não constituem objeto da presente demanda.

62 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 849 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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Os representantes  das  empresas cartelizadas definiam qual(is)  delas seria(m) a(s)
vencedora(s) de determinado certame e contatavam os funcionários da PETROBRAS corrompidos,
diretamente  ou  por  intermédio de  operadores,  para  informar  a  decisão  tomada pelo  cartel  e
concretizar as promessas de vantagens indevidas que seriam repassadas aos referidos funcionários
caso tal(is) empresa(s) elegida(s) efetivamente se sagrasse(m) vencedora(s). Tais promessas eram
concretizadas  mediante  negociações  em  que  se  definiam  os  valores  a  serem  efetivamente
ofertados/prometidos para cada contratação.

Os  funcionários  da  PETROBRAS corrompidos,  ajustados  entre  si  e  com o  cartel,
aceitavam  então  as  vantagens  indevidas  oferecidas  e  passavam  a  tomar  as  correspondentes
atitudes funcionais cabíveis no interesse do cartel, omitindo-se quanto à existência do “Clube” de
empreiteiras  e  determinando  as  providências  eventualmente  necessárias  ao  seu  melhor
funcionamento para o caso específico.

A existência de tais negociações é referida não apenas por ALBERTO YOUSSEF63 e
PAULO  ROBERTO  COSTA64,  mas  também  por  JULIO  GERIN  DE  ALMEIDA  CAMARGO65,  com
referência expressa à participação direta do então diretor da PETROBRAS:

Ministério Público Federal:  -O senhor mencionou também na colaboração, que teriam
sido operacionalizados repasses de  Alberto  Youssef  para  Paulo  Roberto Costa,  e  que
Youssef  contatava  o  senhor  e  falava  que  em  relação  a  determinado  contrato  havia
débito... Eu gostaria que o senhor explicitasse isso, como que funcionava essa sistemática.

Depoente:-Quando doutor Janene era vivo, os acertos, basicamente, de percentuais,
valores, basicamente eram acertados com doutor Janene, e ato seguinte, então, eu
conversava com o Alberto Youssef, no sentido de operacionalizar aquilo que havia
sido combinado. Após a morte do doutor Janene, eu conversava diretamente com o
diretor Paulo Roberto, onde acertávamos os valores ou percentuais e, também, ato
seguinte,  seguia-se  o  mesmo procedimento,  conversava  com o Alberto  Youssef,
estabelecia-se  um  cronograma  de  pagamentos,  como  seria  feito,  onde  seria
depositado e,  a partir  dali,  então,  a gente ia procedendo. Muitas vezes isso não
acontecia  exatamente  nas  datas  dos  cronogramas,  mas  ia-se  acertando  esses
valores. 

Ministério Público Federal: -Essa questão dos pagamentos desses numerários ao senhor
Paulo  Roberto  Costa  por  intermédio  do  Alberto  Youssef,  o  senhor,  assim  como
mencionou com relação ao Barusco, o senhor também tinha a possibilidade de negociar
valores? Existia um referencial, era negociável?

Depoente:-Sim.  Havia  um  referencial  também  de  1%,  mas  muitas  vezes  houve  uma
negociação.

Ministério Público Federal: -Certo. E era diretamente com o Paulo Roberto Costa.

63 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 849 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.

64 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 850 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.

65 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 390 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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Depoente:-Paulo Roberto. Após o falecimento do senhor Janene.

Ministério Público Federal: -Essas negociações eram em decorrência de contratos
firmados por empreiteiras com a PETROBRAS?

Depoente:-Sim, de empresas que eu representava, que eu tinha contratos, onde eu
estava envolvido, e tinha um contrato com a cláusula de sucesso.  Então, era minha
missão que o contrato obtivesse sucesso e, para tanto, eu precisava ter essa confirmação.

No caso dos contratos  atrelados à  Diretoria  de Abastecimento,  as  discussões
dessa fase eram feitas entre os empreiteiros, por um lado, e PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO
YOUSSEF e por outro, como deixou claro o operador financeiro66:

(...)  Juiz  Federal:-  O senhor  participou  de  alguma reunião?  Interrogado:-  Eu  cheguei  a
participar de várias reuniões com o seu José, com algumas empresas, e também com o
doutor Paulo Roberto junto. 

Juiz Federal:- Mas e esse combinado foi relatado, vamos dizer, esse combinado entre as
empresas foi relatado nessa reunião? Interrogado:- Sempre era relatado. 

Juiz Federal:- Quantas reuniões dessas o senhor teria participado com o José Janene e com
o Paulo Costa, aproximadamente? Interrogado:- Olha, a partir de... Final de 2005, 2006, eu
devo ter participado de praticamente todas as reuniões que tiveram entre as empresas, o
deputado e o doutor Paulo Roberto. 

Juiz  Federal:-  E  essas  todas  reuniões  é  o  que?  Uma  dezena,  mais  de  uma  dezena?
Interrogado:- Mais de uma dezena. 

Juiz Federal:- E essas reuniões participavam várias empreiteiras juntas em cada reunião ou
era normalmente uma reunião com cada empreiteira? Interrogado:- Normalmente era uma
reunião com cada empreiteira. 

Juiz Federal:- Essa questão desse percentual era um percentual fixo em cima do contrato?
Interrogado:-  Não necessariamente,  porque muitas empresas diziam que tinham ganho
essa licitação num certo preço e que não teriam condições de pagar na verdade 1%, então
não era, assim, de regra o 1%; normalmente se combinava. 

Juiz Federal:- E toda reunião havia essa negociação, vamos dizer, da propina ser
paga, em toda essa reunião, ou tinha mais ou menos já geral, estabelecida, que
sempre ia ter que pagar propina,  como é que isso funcionava? Interrogado:- Na
verdade isso era uma coisa sistêmica; a partir do momento que a empresa ganhava
o pacote pra fazer a obra ela já sabia que teria que participar da propina. Logo em
seguida, de ganho a licitação às vezes ela era procurada pelo deputado ou pelo
próprio Paulo Roberto pra que pudesse sentar e negociar. (…) 

Juiz Federal:- Depois que o senhor Janene ficou adoecido ou incapacitado, essas reuniões
prosseguiram mesmo assim? Interrogado:- Essas reuniões continuaram, prosseguiram, e eu
passei  a  marcar  as  reuniões  com  os  empreiteiros  e  o  Paulo  Roberto  Costa  sempre
participou. 

66 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 849 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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Juiz  Federal:-  Nessas  reuniões  era  o  senhor,  o  senhor  Paulo  Roberto  Costa  e  os
empreiteiros? Interrogado:- E o Genu também participava. 

Juiz  Federal:-  Até  quando  foram  essas  reuniões  aproximadamente?  Interrogado:-  Até
quando ele saiu da companhia.(...) 

O próprio ex-diretor, apesar de num primeiro momento afirmar que não participava
das reuniões para discussões de percentuais de propina, acabou por assumir, ao final, que tomou
assento em reuniões com essa finalidade67:

Juiz Federal:- Certo, mas daí havia uma rodada de negociação desse comissionamento em
cada contrato? Interrogado:-Se houvesse uma redução, como lhe falei aí, a empresa deu
10%, fechou em 10%, não tinha negociação, já era 1%. Se a empresa fechou em 9%, aí
podia ter uma redução sim. (…) 

Juiz Federal:- E isso então em cada contrato havia uma, vamos dizer,  sentava na mesa
novamente  ou  eventualmente  não,  porque  ficava  no  percentual?  Interrogado:-
Perfeitamente. Dependendo do percentual fechado no contrato. (…) 

Juiz Federal:- Essas, só pra deixar claro, o senhor já mencionou, mas o senhor chegou a
participar, por exemplo, de reunião posterior a esse encontro que o senhor mencionou, qual
foi discutido especificamente percentuais dessa comissão, dessa propina? Interrogado:-Com
as empresas? 

Juiz Federal:- Isso. Interrogado:-Sim. Participei de algumas reuniões que eram capitaneadas
pelos Zé Janene em São Paulo, ele chamava as empresas lá, às vezes pra falar perspectivas
futuras e às vezes pra cobrar junto comigo, mas cobrar algumas pendências de pagamento.

Juiz  Federal:-  E  quantas  reuniões,  aproximadamente,  o  senhor  participou,
aproximadamente? Interrogado:-Talvez umas 15, 10, 15 reuniões. (…) 

Ministério Público Federal:- O senhor mencionou reuniões com o senhor José Janene em
que estavam presentes pessoas das diversas empresas. Correto? Interrogado:-Correto. 

Ministério Público Federal:- O senhor mencionou que foram mais de 10 reuniões, qual que
era  o  objeto  dessas  reuniões?  Em quantas  delas  ou  em  alguma delas  houve  menção
expressa a pagamentos ilícitos? O senhor chegou a mencionar que em algumas houve
cobranças.  Eu  gostaria  que  o  senhor  detalhasse  um  pouco  melhor  essas  reuniões.
Interrogado:- Na realidade, o que eu me lembro, que algumas reuniões dessas foram a 7
anos atrás, 8 anos atrás, eu não vou me lembrar de detalhamento aqui, que é impossível
conseguir me lembrar de tanta coisa, mas o que eu me lembro é que o foco grande dessas
reuniões ou eram pra novos projetos, previsão de novos projetos, então novas entradas que
poderiam ocorrer, e principalmente, que eu me lembro, principalmente era cobranças de
atrasados,  onde o Janene tinha essa atuação muito forte.  Então era mais cobranças de
atrasados,  possivelmente  em  algumas  dessas  reuniões  ocorriam  discussões  sobre
percentuais né, mas agora precisar se foram 10, 15, eu não tenho condição aqui de
exatidão  em  relação  a  isso,  mas  os  principais  pontos:  atrasados,  percentuais
algumas vezes, poucas, mas houve algumas vezes que eu me lembro, e previsão de

67 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 850 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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futuro. 

Ministério Público Federal:- Ou seja, na maior parte dessas reuniões foi explícita a
questão  das  propinas,  ainda  que  seja  através  da  cobrança  de  atrasados?
Interrogado:-Sim, sim, correto. (...)

Tais reuniões para discussão e fixação de percentual definitivo de propina ocorriam
não apenas em relação aos contratos originais, mas também para cada um dos aditivos, como já
mencionado.  Nesse sentido,  elucidativo trecho do depoimento de ALBERTO YOUSSEF,  no qual
menciona reunião específica para discutir percentuais de propina em relação a aditivo celebrado
pela ré  MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA, dando conta, inclusive, da participação
dos réus ROGÉRIO CUNHA e SÉRGIO MENDES68:

(...)  Juiz  Federal:-  Depois  aqui  consta  o  contrato  Mendes  Junior  Trading,
realização de obras do terminal aquaviário de Barro do Riacho, em Aracruz,
Espírito  Santo,  isso  em  2007.  O  senhor  se  recorda  se  nesse  caso  houve?
Interrogado:- Me recordo, inclusive teve aditivos nessa obra e eu marquei
reunião com o Paulo Roberto Costa pra que pudesse ajudar... Se não me
engano  quem  participou  foi  o  engenheiro  Rogério,  se  eu  não  me
engano, da Mendes, e depois uma outra reunião teve também com o
Sergio Mendes e o Paulo Roberto Costa. 

Juiz  Federal:-  E  nessas  reuniões  era  pra  discutir  também  propina?
Interrogado:- Sim. (...)

Tratando-se  de  contratos  de  elevados  valores  celebrados  com  consórcios,  é
evidente que todas as empresas que o integram participam das respectivas negociações ou com
elas anuem na medida de sua cota de participação. 

Fase 3: A terceira e última etapa no esquema de pagamentos de propina 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. Tanto PAULO ROBERTO COSTA quanto ALBERTO YOUSSEF
afirmam de  forma categórica  que,  recebidos  os  valores,  parte  deles  era  destinado ao Partido
Progressista  e  parte  aos  próprios  denunciados,  com  o  que  demonstrado  que  negociavam  e
recebiam a vantagem tanto “para si” quanto para “outrem”. Na Diretoria de Abastecimento, era
ALBERTO YOUSSEF o operador responsável  pelo pagamento de propinas  a  PAULO ROBERTO
COSTA, sendo os pagamentos efetuados de diversos modos, incluindo recebimento em espécie,
remessas ao exterior e operações de lavagem de dinheiro, conforme relata ALBERTO YOUSSEF69:
68 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 850 dos autos respectivos. A utilização da

prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
69 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 849 dos autos respectivos. A utilização da

prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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Juiz Federal:- O senhor era o responsável pela entrega do dinheiro? Interrogado:- Para o
Partido Progressista sim. 

Juiz Federal:- Como é que o senhor fazia pra proceder a essa entrega de dinheiro, quais
eram os instrumentos? Interrogado:- Bom, a partir de ganho a licitação, sentava-se com a
empresa, ajustava-se o comissionamento, e aí muitas delas precisavam de nota fiscal pra
poder pagar propina. Eu arrumava a empresa pra que fosse emitida essa nota fiscal, dali eu
sacava ou eu trocava esses reais via TED com alguns operadores de mercado, recebia os
reais vivos e entregava a parte de cada um dos envolvidos, no caso o Paulo Roberto Costa e
o Partido Progressista. 

Juiz Federal:- Como era essa divisão do 1%? Interrogado: - Essa divisão do 1% era 60% do
partido, 30% do Paulo Roberto Costa, 5% era pra mim e 5% era para o assessor, na época,
do José Janene, que era o João Cláudio Genu. (…)

Tal fato não só foi expressamente reconhecido por PAULO ROBERTO COSTA70 e
ALBERTO YOUSSEF71, como também foi referido por JULIO GERIN DE ALMEIDA CAMARGO72:

Ministério Público Federal: -Quais foram os beneficiários desses valores?

Depoente:-Foi basicamente o doutor Renato Duque e o doutor Pedro Barusco.

Ministério Público Federal: -Certo. Como que foi efetuado esse pagamento a esses dois?

Depoente:-Foram indicadas contas no Exterior onde foram feitos esses depósitos,
através  da  minha  Offshore  no  exterior,  e  não  me  recordo  se  houve  também
pagamento de alguma parte disso em dinheiro efetivo.

Ministério Público Federal: -Certo. Quem que indicou as contas no exterior?

Depoente:-Pedro Barusco.

(...)

Ministério  Público  Federal:  -Não  sabe  dizer.  A  conta  de  onde  foram  procedidas  esses
depósitos no exterior, o senhor saberia dizer?

Depoente:-Estão citadas nas planilhas que eu apresentei.

Ministério Público Federal: -Certo. O senhor Augusto... Como que o senhor teve essa
definição de valor para depositar no exterior? Como que se deu isso?

Depoente:-Bom,  em  primeiro  lugar  eu  acertei  com  o  doutor  Barusco,  com  o
conhecimento do doutor Duque, do valor, e ato seguinte, me foram então indicados,
foi feito um cronograma, conforme esse cronograma acontecia me eram indicadas
as contas nas quais eu devia efetuar o depósito.

70 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 850 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.

71 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 849 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.

72 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 390 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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Nessa atividade, fundamentais os serviços prestados pelo núcleo comandado por
ALBERTO  YOUSSEF  e  PAULO  ROBERTO  COSTA,  com  atuação  direta  e  imprescindível  de
WALDOMIRO DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA e ENIVALDO QUADRADO. Para
tal  finalidade,  eram  utilizadas  5  empresas  controladas  por  esse  núcleo:  MO  CONSULTORIA,
EMPREITEIRA RIGIDEZ, RCI SOFTWARE, GFD INVESTIMENTOS e COSTA GLOBAL CONSULTORIA E
PARTICIPAÇÕES LTDA.

Tais  empresas  eram  utilizadas  para  a  celebração  de  contratos  fraudulentos,
emissão de notas fiscais falsas, recebimento, ocultação e repasse de vantagens indevidas de forma
dissimulada,  sendo que a MO,  a  RCI  e  a  RIGIDEZ sequer  desempenhavam qualquer  atividade
empresarial lícita. 

Conforme já se demonstrou na exordial com base em dados extraídos do sistema
CNIS, tais empresas sequer tinham estrutura de pessoal para a prestação dos serviços contratados,
contando com nenhum (RCI e RIGIDEZ) ou pouquíssimos (MO e GFD) funcionários registrados, os
quais, quando existiam, não tinham qualificação profissional para desenvolver os serviços que eram
objeto dos contratos73. 

Tais  fatos  foram  plenamente  confirmados  em sede  judicial  não  somente  por
ALBERTO YOUSSEF, mas também pelas testemunhas MEIRE POZZA74 e LEONARDO MEIRELLES75:

(MEIRE POZZA):

Ministério Público Federal:- Certo. Especificamente sobre o João Procópio e a Mendes
Júnior. A senhora mencionou que em uma oportunidade, isso está como referenciado na
folha 113 da denúncia, que uma oportunidade teria acendido uma luz amarela para a
senhora, sobre os contratos de consultoria entre a GFD e a Mendes Júnior. A senhora
poderia nos relatar esse evento?

Depoente:-Sim, a primeira nota que foi emitida pela GFD, quando eu comecei  a
prestar serviços para a GFD, ela era uma holding e não tinha a previsão de prestação
de serviços. Então eu não tinha como emitir notas,  eu não tinha esse código da
prefeitura, e daí foi feita uma alteração de contrato social, onde foi incluída a parte
de serviços, e daí o seu João foi a pessoa que me pediu primeira nota da GFD. Então
a primeira emissão, ele pediu para que eu fizesse um contrato de serviços entre a
GFD e a Mendes Junior.

Ministério  Público Federal:  -  Posso,  só  para a  gente situar  temporalmente,  a senhora
recorda aproximadamente o período em que isso ocorreu?

Depoente:-Doutor, com certeza isso foi depois do segundo semestre de 2011, pode ser
que tenha sido no início de 2012, o tempo eu não vou saber lhe dizer.

Ministério Público Federal: - Certo.

73 Evento 1, OUT21. Remete-se, no ponto, por economia e clareza, à tabela juntada à fl. 15 da inicial.
74 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 390 dos autos respectivos. A utilização da

prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
75 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 390 dos autos respectivos. A utilização da
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Depoente:-Daí ele me pediu para que a gente fizesse esse contrato, elaborasse esse
contrato, porque ele ia para Minas, lá na Mendes Junior, e ele já queria levar esse
contrato para ser revisado. Então eu preparei o contrato, entreguei para ele, ele foi
e em seguida ele me pediu a emissão de notas. O que me chamou a atenção foi
exatamente que a GFD não tinha pessoas para aquele tipo de prestação de serviços,
e daí eu até perguntei se ia ser terceirizado, como é que ia funcionar. E ele falou:
“Não, não se preocupa porque a Mendes Júnior vai mandar tudo pronto já, todo o
serviço, CDs tudo pronto para a gente.”

Ministério Público Federal: -Então o que ele lhe disse é que não haveria necessidade da
GFD prestar qualquer serviço referente?

Depoente:- Exatamente, não existiria mesmo a prestação de serviços.

Ministério  Público  Federal:  -Essa  emissão  da  nota  foi  depois  da  elaboração  do
contrato, entre a GFD e a Mendes Júnior, ou foi ... o pedido veio antes da emissão?

Depoente:-Não, não. Foi depois da emissão do contrato.

Ministério  Público Federal:  -Eu tenho aqui alguns contratos entre a GFD e a Mendes
Junior, Vossa Excelência permite que eu mostre a ela, para reconhecer?

Juiz Federal: - Pode sim.

Ministério  Público  Federal:  -  O  anexo  167...  169  do  evento  1,  OUT  188,  é  um  dos
contratos.

Juiz Federal: - O contrato entre a Mendes, a GFD Investimento, especificamente em 29 de
julho de 2011, passado à testemunha.

Depoente:- Foi, esse contrato aqui foi provavelmente o que eu fiz, porque depois outros
contratos foram copiados do contrato que eu fiz,  e o que me chamou a atenção foi
exatamente o objeto dele, que eu fui olhar, que é um projeto de viabilidade econômico-
financeiro na construção de um terminal portuário. Então isso foi o que realmente me
chamou bastante a atenção.

(LEONARDO MEIRELLES):

Ministério Público Federal:- Inicialmente eu gostaria que o senhor nos relatasse a forma
como o senhor conheceu Alberto Youssef.

Depoente:- Ok, conheci Alberto Youssef através de Waldomiro  de Oliveira, no ano
de 2009,  onde do qual, nos dois primeiros anos eram contatos com Waldomiro.
Tivemos algumas reuniões  eu,  Waldomiro  e  Alberto,  onde do qual  acertávamos
condições de entrada de valores. Nessas ocasiões...

Juiz Federal:- Se o senhor puder falar um pouquinho mais alto.

Depoente:- Pois não. Dentro dessas ocasiões , nos era informado qual que era o destino
do  recurso,  isso  até  2010.  Aí,  após  isso,  eu  tinha  contato  com  Alberto  Youssef
diretamente, sobre valores, enfim, sobre movimentação.

Ministério  Público Federal:-  Então o senhor  o  conheceu em 2009,  por  intermédio de
Waldomiro. Eu não entendi exatamente qual o serviço que o senhor prestava para ele. O
senhor pode nos  especificar?
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Depoente:-  Nesse  momento,  foram  utilizadas  as  minhas  empresas:  Indústria  e
Comércio de Medicamentos Labogen, Labogen S/A Química Fina e Biotecnologia e
Piroquímica Comercial. Feitos... os repasses eram feitos por empresas de Waldomiro
que é a MO Consultoria,  a Empreiteira Rigidez e a RCI Software.

Ministério Público Federal:- O senhor Waldomiro ele atuava em nome próprio ou
atuava em favor de Alberto Youssef?

Depoente:- A favor de Alberto Youssef. O recurso não era dele.

Ministério  Público  Federal:-  Então  o  senhor  sabe  da  onde  que  ingressavam  esses
recursos?

Depoente:- No primeiro momento, não. Após 2010, comecei a ter conhecimento porque
nessas reuniões geralmente era se conversado da onde que estava vindo os recursos. De
alguma empresa,  de  alguma empreiteira.  E aí,  quando tinha afirmação,  eu sempre
sabia  com  dois  ou  três  dias  de  antecedência,  que  o  Waldomiro  tinha  feito  o
procedimento de emissão das notas fiscais e aí, logo após, um ou dois dias após,
seria efetuado a transferência.

Ministério  Público  Federal:-  Então,  na  trajetória  do  dinheiro,  o  senhor  ficava
sabendo quando o dinheiro ingressava nas contas das empresas de Waldomiro?

Depoente:- Perfeito.

Ministério Público Federal:- Por ele ou por Alberto Youssef? Ou por ambos?

Depoente:- No início por Waldomiro e a posteriori com...

Ministério Público Federal:- E daí o senhor mencionou que a partir  de 2010 o senhor
também  tomou  conhecimento  que  esses  valores  ingressavam  a  partir  de  recursos
repassados por empreiteiras?

Depoente:- Perfeito.

Ministério Público Federal:- O senhor sabe em decorrência de que situação?

Depoente:-  Nessa situação,  notas fiscais eram emitidas de prestação de serviços com
diversos... porém eu sabia que eles não eram concretizados, não eram feitos.

Ministério  Público  Federal:-  Ah,  os  serviços  eram...  não  eram  efetivamente
prestados pelas empresas?

Depoente:-  Perfeito.  Pagava-se,  eu  tinha  o  conhecimento  do  pagamento  dos
tributos, da emissão dessas notas, e na sequência ingressava nas minhas empresas,
nas contas.

(...)

Ministério Público Federal:- Perfeito. Ainda na trajetória do dinheiro, então ele passava
pelas empresas de Waldomiro, o senhor era avisado e apontava a empresa para qual ele
seria remetido, seria isso?

Depoente:- Perfeito.
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Tais fatos foram corroborados de maneira harmônica por ALBERTO YOUSSEF76:

Juiz Federal:- Essas empresas que o senhor utilizou, MO Consultoria, Empreiteira Rigidez, o
senhor utilizou essas empresas? Interrogado:-  Utilizei,  mas em outros contratos,  não no
contrato da TUC. 

Juiz Federal:- Essas empresas tinham alguns serviços reais, elas funcionavam, existiam de
fato? Interrogado:- Não. 

Juiz  Federal:-  Esses  pagamentos  feitos  pelas  empreiteiras  pra  essas  empresas  eram em
decorrência somente desses trabalhos do senhor de intermediação, de entrega de dinheiro,
ou tinha algum serviço real afinal que o senhor teria prestado? Interrogado:- Na verdade, o
serviço  prestado  era  a  intermediação  com  a  diretoria  de  abastecimento  da
PETROBRAS, esse era o serviço prestado. Na verdade o conteúdo do contrato não era
prestado. 

Juiz  Federal:-  Alguns  contratos  falam  lá  em  laudo,  em  análise  contábil,  em  análise
financeira, tudo isso era falso? Interrogado:- Não, isso não existiu, isso não existiu. 

Juiz  Federal:-  Quem  redigia  esses  contratos?  Interrogado:-  Normalmente  era  a
própria empresa. 

Juiz Federal:- E o senhor utilizava o senhor Waldomiro Oliveira nesses... Interrogado:- Sim. 

Juiz Federal:- Era seu empregado? Interrogado:- Não, ele tinha as empresas dele e cobrava
pelo serviço. (…) 

Defesa  Waldomiro  Oliveira:-  Quando  os  contratos  estavam  prontos,  quem  mandava
Waldomiro buscá-los? Interrogado:- Eu informava a ele que os contratos estavam prontos,
que ele podia ir buscar. 

Defesa Waldomiro Oliveira:- Ele esperava a ordem pra buscar os contratos ou ele ia de
metido bater na porta da empresa? Interrogado:- Não, ele só iria se eu autorizasse que ele
fosse. 

Defesa  Waldomiro  Oliveira:-  Ele  recebia  ordens  da  sua  pessoa  para  que  fizesse  essa
atividade? Interrogado:- Quando os contratos estavam prontos, sim. 

Defesa Waldomiro Oliveira:- As empreiteiras não ligavam pra ele quando algum contrato
estava  pronto  também?  Interrogado:-  Às  vezes  ligavam  direto,  quando  ele  tratava
diretamente, sim. 

Defesa Waldomiro Oliveira:- Obrigado. Depois que Waldomiro buscava os contratos nas
empreiteiras,  o que ele fazia com esse contrato, ele levava pra onde? Interrogado:- Pra
empresa dele. Pra mim eu nunca fiquei com nenhum desses contratos. 

Defesa  Waldomiro  Oliveira:-  Era  Waldomiro  quem efetivamente  elaborava  e  emitia  as
notas fiscais pelas empresas MO, RCI e Rigidez? Interrogado:- Olha, ele dirigia as empresas,
se era ele que emitia as notas fiscais ou se era parte da contabilidade dele que emitia, só
ele pode responder. (…) 

Defesa Waldomiro Oliveira:- Qual era o lucro do Valdomiro? O senhor falou o seu lucro

76 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 849 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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bruto...Interrogado:-  Eu  cobrava  em torno  de  vinte  por  cento  pra  emitir  as  notas  e  o
Valdomiro me cobrava em torno de quatorze e meio, quinze por cento. 

Defesa Waldomiro Oliveira:- Ele te cobrou quatorze e meio ou o senhor propôs e ofereceu a
ele quatorze e meio por cento? Interrogado:- Ele me cobrou. 

Defesa Waldomiro Oliveira:- Esse era o lucro líquido dele? Quatorze e meio por cento por
contrato? Interrogado:- Não, porque tinha impostos e quando você faz uma emissão de
nota, a empresa retém Pis, Cofins... 

Defesa Waldomiro Oliveira:- Era o Waldomiro que recolhia os impostos? Interrogado:- A
parte de PIS e COFINS era a contratada que recolhia, a parte de serviços era o Valdomiro
que tinha que recolher. (…) 

Defesa Waldomiro Oliveira:- Mesmo não mais utilizando as empresas do senhor Valdomiro,
o senhor ainda encontrou ou manteve algum contato com o senhor Toninho? Interrogado:-
Sempre mantive contato com o Waldomiro. 

Defesa Waldomiro Oliveira:- O Waldomiro é o intermediário entre o senhor e o Toninho
sempre? Interrogado:- Sempre tive contato com o Waldomiro. 

Defesa Waldomiro Oliveira:- Depois que o senhor parou de utilizar as empresas do senhor
Valdomiro, não mais teve contato com o Toninho? Interrogado:- Que eu me lembre não.
(…) 

Defesa Waldomiro Oliveira:- Pra terminar, minha última pergunta, por que na sua delação,
no  seu  acordo  de  delação  premiada  com  o  ministério  público  federal,  o  senhor  não
informou que o Toninho era o responsável pela emissão das notas fiscais? Interrogado:-
Porque até então quem era o responsável pelas empresas e pelos contratos e quem me
vendia as notas fiscais era o Waldomiro.” 

Já no que respeita à GFD, igualmente tem-se que comprovado o relevante papel
desempenhado por CARLOS ALBERTO e por ENIVALDO QUADRADO no esquema de pagamentos
de propina delineado.

Na  condição  de  administrador  e  procurador  da  GFD,  CARLOS  ALBERTO  era
responsável  por,  sob  as  ordens  de  ALBERTO  YOUSSEF,  representar  a  empresa  nos  contratos
firmados  com  as  empreiteiras,  possibilitando,  assim,  a  dissimulação  dos  valores  a  serem
transferidos para  PAULO ROBERTO COSTA e outros agentes estatais. Veja-se, nesse sentido, o
depoimento  de  CARLOS  ALBERTO,  oportunidade  na  qual  confirmou  também  que  a  GFD
recebeu recursos da   MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA  77:

Juiz Federal:- Senhor Carlos, o senhor trabalhou com o senhor Alberto Youssef?

Interrogado:-Trabalhei.

Juiz Federal:- Que período que o senhor trabalhou com ele?

Interrogado:-  Final  de  2008,  o senhor  Alberto  me pediu  que  eu  constituísse  uma
empresa patrimonial pra que ele ingressasse com os recursos que ele detinha fora do

77 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 890 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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país, oriundos da delação premiada que ele havia feito em 2004,  e eu constituí então
uma empresa patrimonial chamada GFD Investimentos Ltda.

Juiz  Federal:-  Oriundos  da  delação  premiada  não  né,  senhor  Carlos,  porque  ele  não
recebeu nenhum dinheiro dessa delação premiada.

Interrogado:- É, na verdade o que ele me disse é que o dinheiro que ele havia ganho num
período anterior,  ele  tinha  aproximadamente  US20.000.000,00  de  dólares,  e  que esse
dinheiro ele gostaria de trazer para o Brasil.

Juiz Federal:- Pelas atividades anteriores dele de doleiro, é isso?

Interrogado:- Exatamente.

Juiz Federal:- E ele mantinha esse dinheiro aonde?

Interrogado:-  Fora do país, mas ele nunca declinou exatamente qual o local aonde ele
mantinha essas contas.

Juiz Federal:- E aí o que o senhor fez?

Interrogado:-  Constituí  um  fundo  de  investimento,  um  fundo  holandês,  com  um
administrador e um gestor, duas empresas em Delaware, e abri duas contas no banco
Merrill  Lynch,  onde  parte  entrou  no  Brasil,  entraram  US  3.000.000,00  de  dólares  ou
R$7.000.000,00 de reais aproximadamente.

Juiz Federal:- Esse dinheiro compôs o capital social da GFD?

Interrogado:- Exatamente. O capital social pra investimentos aqui no Brasil.

Juiz Federal:- E essa GFD foi constituída nessa mesma época?

Interrogado:- Isso,  foi  constituída,  a  partir  dessas  duas  empresas  estrangeiras  foi
constituída uma limitada aqui no Brasil.

Juiz Federal:- E quem figurava como cotista da GFD?

Interrogado:- O dono era seu Alberto, mas na constituição essa empresa foi feita em meu
nome.

Juiz Federal:- As cotas sociais diretamente no seu nome?

Interrogado:- As  cotas  da  limitada  em  nome  das  empresas  do  fundo,  eu  era  o
administrador.

Juiz Federal:- O administrador?

Interrogado:- É.

Juiz Federal:- E era o senhor que dirigia as atividades mesmo da GFD?

Interrogado:- Não, na verdade eu era o procurador e ele, o Alberto, era o dono da
empresa e ele que determinava quais eram os investimentos que a empresa iria
fazer, aonde que a empresa iria investir o capital, enfim, toda a gestão da empresa
era feita por ele, eu praticava os atos para formalizar esses investimentos.

Juiz Federal:- O senhor não tinha autonomia pra decidir esses investimentos?

Interrogado:- Não, nenhuma autonomia, a autonomia era do seu Alberto.

(...)
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Juiz Federal:- Esses negócios dele com as empreiteiras que faziam obras para a Petrobrás,
o senhor tinha conhecimento disso?

Interrogado:- Tomei conhecimento posteriormente, sabia que ele tinha alguns negócios
com algumas empresas, que ele, através da MO e da Rigidez, o seu Valdomiro recebia
recursos de alguns contratos que ele tinha, mas a origem específica não, não sabia que
eram oriundas dessas operações.

Juiz Federal:-   A GFD recebeu recursos dessas empreiteiras?  

Interrogado:-   Recebeu, recebeu da Sanko, da Engevix e da Mendes Júnior  .  

Juiz Federal:- Recebeu também diretamente, o senhor mencionou que tinha essas outras
empresas, Rigidez Consultoria?

Interrogado:- Não, os contratos que foram feitos com a GFD foram com essas empresas
diretas  e  foi  feito  o  ingresso  desse  recurso  na  GFD,  para  investimento  na  GFD,  ou
aquisições de ativos, ou pagamentos de dívidas.

Juiz Federal:- A GFD prestava serviços de fato pra essas empreiteiras?

Interrogado:- Não, nunca houve prestação de serviços, excelência.

ENIVALDO QUADRADO, por sua vez, dentre outras atividades, era o responsável
pela parte financeira da GFD, exercendo funções nesse setor,  desde o ano de 2010,  conforme
depoimentos de MEIRE POZA78 e de CARLOS ALBERTO79.

Quanto  à  empresa  COSTA  GLOBAL,  era  ela  utilizada  por  PAULO  ROBERTO
COSTA tanto para prestar serviços de consultoria após sua saída da PETROBRAS,  quanto para
receber  vantagens  indevidas  que  ainda  estavam pendentes  de  pagamento  pelas  empreiteiras,
conforme esclarecido pelo próprio ex-Diretor de Abastecimento80:

Juiz  Federal: Essa  empresa  que  o  senhor  montou,  é  Costa  Global,  era  do  senhor?
Interrogado: Sim. Juiz Federal: O senhor recebeu vantagem indevida ou propina através da
Costa Global?

Interrogado: A Costa Global teve contratos lícitos, muitos contratos lícitos de consultoria e
também teve o recebimento de contratos ilícitos sim.

Juiz Federal: O senhor pode me dizer como funcionava isso? A segunda parte.

Interrogado: Foram  fechados  contratos  com  algumas  empresas,  como  se  fossem
consultorias, para elas zerarem essas pendências. Seria consultoria.

Juiz Federal: O senhor lembra quais empresas que o senhor fez esse tipo de contrato?

Interrogado: Camargo Correa, Queiroz Galvão, Engevix, Iesa, acho que foram as principais.

78 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 390 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.

79 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 890 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.

80 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 850 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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Juiz  Federal: E  porque  eles  pagavam  para  o  senhor  se  o  senhor  já  tinha  deixado  a
PETROBRAS?

Interrogado: Compromissos que tinham sido assumidos anteriormente e resolveram honrar.
Podia não honrar porque eu não tinha mais a caneta, não era mais diretor, eles podiam
não fazer mais nenhum pagamento e eu não podia reclamar de nada.

Demonstrado assim o esquema geral  de pagamentos  de propina narrado na
inicial, passa-se à comprovação de seu funcionamento nos casos específicos que são objeto desta
ação.

4.2.2. Pagamentos de propina efetuados pela MENDES JÚNIOR

No  caso  específico  dos  autos,  seguindo  a  sistemática  geral  de  pagamentos  de
propina  antes  demonstrada,  definido  pelo  cartel  que  a  MENDES  JÚNIOR  TRADING  E
ENGENHARIA seria  a  vencedora  de uma determinada licitação,  os  respectivos  representantes,
ALBERTO ELISIO VILAÇA GOMES, ÂNGELO ALVES MENDES, ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA e
SÉRGIO  CUNHA  MENDES,  negociavam  com  PAULO  ROBERTO  COSTA,  diretamente  ou  por
intermédio  do  operador  ALBERTO YOUSSEF,  não  só  o  efetivo  percentual  da  propina  no  caso
concreto (dentro dos valores de referência previamente acordados), mas também as condições e
formas  de  pagamento.  O  mesmo  procedimento  era  adotado  também  nas  fases  referentes  à
aprovação de cada aditivo contratual.

Nessa linha, a inicial referiu o acerto de propina em 6 contratos celebrados entre as
empresas do grupo MENDES JÚNIOR e a Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS, a saber: os
contratos  nº  0800.0031362.07.2,  referente  à  refinaria  REGAP;  nº  0800.0038600.07.2,  relativo  à
refinaria  REPLAN,  em  Paulínea;  nº  0800.0043363.08.2,  atinente  à  refinaria  REPAR;  nº
0802.0045377.08.2,  referente  o projeto de construção e  montagem no Terminal  Aquaviário de
Barro do Riacho, Aracruz/ ES; e,  por fim, nº 0802.0048659.09.2,  relativo à construção de píer e
ponte  de  interligação  dos  Terminais  Aquaviários  de  Ilha  Comprida  e  Ilha  Redonda  (Baía  de
Guanabara, Rio de Janeiro/RJ).

  Não bastassem as planilhas com dados das negociações fornecidas diretamente
pelo TCU e pela PETROBRAS81,  constam também todos os instrumentos contratuais e aditivos82,
corroborando  datas,  valores  e  objetos  e,  consequentemente,  o  valor  mínimo  das  propinas
acordadas,  considerada  a  margem  referencial  de  1%.  Absolutamente  demonstrada,  assim,  a
existência  dos  6  contratos,  bem  como  de  48  aditivos  majoradores  e  2  termos  de  transação
extrajudicial referidos na inicial.

Deve-se observar que todos os contratos e aditivos referidos foram firmados no
período em que PAULO ROBERTO COSTA ocupava a diretoria de Abastecimento da PETROBRAS.
É certo que em todos eles houve acordo para recebimento de propina na porcentagem mínima de

81 Evento 1, OUT5, 19 e 20.
82 Eventos 5 e 6.
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1%, conforme corroborado por PAULO ROBERTO COSTA83:

Juiz Federal:- E na área de abastecimento, os contratos da área de abastecimento, o
senhor mencionou 1% ficava pra própria área, e tinha percentuais pra outras áreas?

Interrogado:-É, vamos dizer, todos os nossos projetos, nas refinarias, nas unidades
de  processos  de  um  modo  geral  eram  conduzidos  pela  área  de  serviço  da
PETROBRAS e a área de serviço também tinha a sua participação, que em média,
isso  me  foi  dito  pelas  empresas,  não  foi  ninguém  que  me  disse  a  não  ser  as
empresas, em média quando fechava o valor, vamos dizer, topo, era 2 %, pra área
de serviço.

Em seu depoimento,  ALBERTO YOUSSEF detalhou o acordo e o recebimento de
propina nos contratos denunciados84:

Juiz Federal:- O senhor participou de reunião discutindo sobre esses pagamentos?

Interrogado:- Participei com o Sergio Mendes e o doutor Paulo Roberto Costa.

Juiz Federal:- Aqui foi 1%, se é que o senhor se recorda?

Interrogado:- Acredito que sim, não me lembro de ter tido desconto.

(…)

Juiz Federal:- Depois aqui consta o contrato Mendes Junior Trading, realização de
obras do terminal aquaviário de Barro do Riacho, em Aracruz, Espírito Santo, isso
em 2007. O senhor se recorda se nesse caso houve?

Interrogado:- Me recordo, inclusive teve aditivos nessa obra e eu marquei reunião
com o Paulo Roberto Costa  pra que pudesse  ajudar...  Se  não me engano quem
participou foi o engenheiro Rogério, se eu não me engano, da Mendes, e depois
uma outra reunião teve também com o Sergio Mendes e o Paulo Roberto Costa.

Juiz Federal:- E nessas reuniões era pra discutir também propina?

Interrogado:- Sim.

(...)

Juiz Federal:- Ainda nesses contratos, tem um que é do consórcio Mendes Júnior, MPE e
SOG,  de  23/08/2011,  com a  GFD investimentos,  é  um contrato  de  pagamentos  aqui
identificados de R$2.533.950,00, isso em 05/01/2012. Esse contrato é relativo àquela obra
do consórcio ou é...

Interrogado:- É relativo à obra do consórcio.

Juiz Federal:- Esses contratos da GFD com a Mendes Junior, assinados por Ângelo Alves
Mendes e Rogério Cunha de Oliveira.  O senhor mencionou que tratou com o senhor

83 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 850 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.

84 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 849 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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Rogério Cunha?

Interrogado:- Tratei com o senhor Rogério Cunha lá em Belo Horizonte.

Tratando-se de contratos de elevados valores celebrados com consórcios, é evidente
que todas as empresas que o integram participam das respectivas negociações ou com elas anuem
na  medida  de  sua  cota  de  participação.  Absolutamente  falacioso  pretender  fazer  crer  que
discussões  de  tal  relevo  se  dessem somente  com a  empresa  líder,  ainda  mais  quando todas
compunham o cartel e sabiam do funcionamento sistemático da corrupção para acobertamento do
cartel.

Nesta  ação,  tais  pagamentos,  realizados  em  todos os  contratos  e  aditivos  da
PETROBRAS acima indicados, são comprovados por diferentes meios de prova, dentre os quais os
depoimentos de testemunhas e a confissão de corréus, os documentos apreendidos em poder dos
investigados, o patrimônio incompatível com a renda lícita dos empregados da PETROBRAS, os
contratos  e  notas  fiscais  fraudulentos  celebrados  com  empresas  de  fachada  e  as  transações
bancárias de movimentação do valor da propina em favor de tais empresas.

Abaixo, serão examinadas as evidências de repasses de numerário efetuados pela
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA  em favor das empresas de fachada operadas por
ALBERTO  YOUSSEF  (EMPREITEIRA  RIGIDEZ  e  GFD  INVESTIMENTOS),  bem  como  os  contratos
fraudulentos  e  as  notas  fiscais  “frias”  utilizados  para  dissimular  a  verdadeira  razão  das
transferências bancárias.

É certo que as transações bancárias identificadas até o momento não alcançam o
montante de 1% dos contratos firmados entre a MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA e a
PETROBRAS.  Não  obstante,  a  certeza  da  ocorrência  dos  pagamentos  em  relação  a  todos  os
contratos de interesse da Diretoria de Abastecimento com as empresas cartelizadas advém do
conjunto das provas coligidas nos autos. 

A  identificação  das  transações  bancárias  sem  qualquer  justificativa  plausível,
realizadas no período de vigência dos contratos acima mencionados, ainda que em valor menor
que o montante total das vantagens indevidas recebidas em razão do cargo de PAULO ROBERTO
COSTA,  constitui  mais uma prova de que os pagamentos realmente ocorreram da exata forma
descrita por PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF.

A inicial  se reportou a 11 transações bancárias realizadas pela  MENDES JÚNIOR
TRADING E ENGENHARIA, no período compreendido entre 08/08/2008 a 07/06/2013,  em
favor das  empresas  de ALBERTO YOUSSEF (GFD INVESTIMENTOS e EMPREITEIRA RIGIDEZ),  no
valor total de R$7.534.278,00 (sete milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, duzentos e setenta e
oito  reais).  Todos  esses  repasses  de  vantagens  indevidas  foram  dissimulados  por  meio  da
confecção de contratos fraudulentos e notas fiscais “frias”.

Os quatro contratos ideologicamente falsos celebrados com a MENDES JÚNIOR
TRADING E ENGENHARIA, bem como as respectivas notas fiscais “frias”, estão todos juntados aos
autos, conforme analiticamente exposto na exordial (fls. 40/45), a qual se faz remissão.

 57/108



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Os 11 pagamentos decorrentes de cada um desses documentos falsos também são
demonstrados  de  maneira  inequívoca  pela  quebra  de  sigilo  bancário  das  empresas  GFD
INVESTIMENTOS e  EMPREITEIRA RIGIDEZ,  consoante  as  Informações  nº  64/2014/SPEA/PGR85 e
107/2014/SPEA/PGR86.  Os dados podem, ainda, ser observados na quebra de sigilo bancário da
GFD INVESTIMENTOS LTDA.87, elaborada a partir de dados obtidos via SIMBA no Caso 001-MPF-
001035-10.  Não  bastasse  isso,  os  contratos  fraudulentos  firmados  entre  a  MENDES  JÚNIOR
TRADING E ENGENHARIA e GFD INVESTIMENTOS foram acostados ao evento 01, OUT38, OUT39,
OUT43 e OUT44 dos presentes autos.

Não suficiente a prova documental, o próprio réu ROGÉRIO CUNHA88 foi específico
ao confirmar que as transferências dizem respeito à operacionalização de pagamento de vantagens
indevidas a PAULO ROBERTO COSTA, mediante a utilização de empresas de fachada, controladas
por ALBERTO YOUSSEF, nos moldes do esquema geral de pagamentos de propina antes referido:

MPF: Perfeito.  Esse contrato celebrado com a GFD, ele tinha por objetivo fazer com
que  o  dinheiro  possa,  com  que  esse  montante  de  valor  repassado  a  ALBERTO
YOUSSEF chegasse ao diretor, então diretor, PAULO ROBERTO COSTA?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA:  Sim.  Eu  não sei  se  vale  a  pena recordar  aqui  com o
senhor, por exemplo, que, quando eu assumi a diretoria, logo depois o SÉRGIO MENDES
me convidou a São Paulo para uma reunião com ALBERTO YOUSSEF, eu não o conhecia.

MPF: É importante se o senhor pudesse especificar esse evento...

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: É, quando, assim que eu assumi a diretoria, um mês e
meio depois, 2 meses no máximo, SÉRGIO MENDES me ligou, disse que precisava de
mim  em  São  Paulo  para  uma  reunião  com  um  emissário  do  PAULO  ROBERTO
COSTA. Eu fui  pra um escritório da MENDES em São Paulo, e na sala já estava o
YOUSSEF que fui apresentado a ele com o nome de “PRIMO”, e o SÉRGIO MENDES.
E o ALBERTO YOUSSEF colocou que o SÉRGIO MENDES que nós estávamos com
alguns  aditivos  e  recursos  de  valores  significativos,  daria  em  torno  de  R$400
milhões.

MPF: Ele tinha essa informação já?

DEPOENTE/ROGÉRIO  CUNHA:  Tinha  a  informação  por  que,  porque  quando  você
começa a entrar com aditivo e negociar com a PETROBRAS, esse aditivo, de negociação
demora 7-8 meses,  às  vezes até mais  de 1 ano,  então os aditivos já  estavam sendo
negociados, todos eles, e já estava muito próximo de fechar esses valores. E ele pediu,
disse “olha, ou vocês pagam para gente - PAULO quer - 8 milhões, ou esses aditivos sair
para a aprovação da diretoria, o PAULO ROBERTO, ou vai segurar ou vai mandar isso e
não vai concordar e vai mandar criar outra comissão”.

MPF: O que ele estava pedindo ali era 2%?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: 2%, dá exatamente 2% sobre o preço inicial – que era
os R$400 milhões -,  isso só de aditivo,  não tinha nada de valor  de contrato, só

85 Evento 1, OUT40.
86 Evento 1, OUT41.
87 Evento 1, OUT42.
88 Evento 533, vídeos 5 e 6.
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aditivo.

MPF: E o YOUSSEF estava presente nessa reunião?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Não,  essa reunião foi  convocada pelo SÉRGIO,  e a
colocação do YOUSSEF foi pelo SÉRGIO MENDES.

MPF: Foi só o acompanhado?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Eu só, não o conhecia, nunca tive contato antes, passei a
conhecer o “PRIMO”, que era o ALBERTO YOUSSEF, naquela data.

MPF: E qual foi a reação então do SÉRGIO?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: O SÉRGIO disse que ia conversar com o Dr. MURILO,  tá
certo? Quer dizer, ia conversar com o MURILO seria: conversar internamente na empresa
com os acionistas, e depois daria uma resposta. Uns 10 dias depois, o chefe me ligou
dizendo  que  tinha  sido  aprovado  o  pagamento  a  ALBERTO  YOUSSEF.  Só  que  na
PETROBRAS, o que é acertado, é que você primeiro recebe da PETROBRAS, pra depois
efetuar o pagamento da propina. Diferente de algumas formas que o pessoal fala por aí
que você primeiro paga pra depois receber. Na PETROBRAS não, você recebe e depois
paga.

MPF: Isso é um...

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Isso é de praxe, é sistemático. A não ser o seguinte – isso
aí eu to dizendo o aditivo – no contrato, você elabora, por exemplo, você vai pagar 1%
daquele contrato da PETROBRAS, você elabora, por exemplo dos 6 primeiros meses eu to
mobilizando,  eu tenho muita receita,  os 6 últimos não, eu vou dividir  esse valor aqui
nesses 12 meses que eu vou ter caixa. Então, é assim que funciona a sistemática dentro
da  PETROBRAS. Então  foi  aprovado  esse  aí  pelo  Dr.  MURILO,  pelo  conselho  da
empresa, e YOUSSEF mandou pra gente minuta de contratos. Esses contratos eram
relação aqui, esses aditivos, 1 da REPLAN e 2 de BARRA DO RIACHO; eram os 3
aditivos  que  foram  pagos  pro  ALBERTO  YOUSSEF  na  GFD,  que  daria  esses  8,2
milhões.

MPF: E os aditivos foram efetivamente celebrados?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Foram, os aditivos foram celebrados, foram pagos e
foram repassados esse valor de 8,2 milhões para ALBERTO YOUSSEF.

MPF: Perfeito. No que diz respeito à REPLAN, o senhor tem mais algum aspecto que se
recorde ou... bom vou deixar aqui...

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Em relação ao PAULO ROBERTO COSTA, não.

MPF: Só em termos gerais aqui, houve pagamento também para outras diretorias da
PETROBRAS não nesse contrato?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Sim.

Nessa  toada,  prosseguiu  ROGÉRIO  CUNHA89 relembrando  e  esclarecendo  os
montantes  de  propinas  pagos  pela  MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA,  bem como
confirmando  que  os  réus  ALBERTO  VILAÇA,  SÉRGIO MENDES  e  ÂNGELO  MENDES tinham
89 Evento 533, vídeos 5 e 6.
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conhecimento do esquema criminoso e dos pagamentos efetuados em favor dos funcionários da
Estatal:

MPF: Perfeito. O montante total da propina paga na REPLAN, o senhor sabe dizer a
ordem?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Acredito… com os aditivos também?

MPF: Com os aditivos também, aproximadamente.

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Eu dei entre 18 e 20 milhões.

(…)

MPF:  Todas  as  empresas  consorciadas  com  seus  representantes  tinham
conhecimento desse...

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Sim, isso tinha que ser aprovado, tanto é que também
as minutas desses contratos, as minutas preliminares que eram discutidas entre as
empresas também têm nos e-mails que foram apresentados, e-mail de negociação
desses contratos.

MPF: Perfeito.  Esse relato sobre o que o senhor acabou de dizer, o senhor participou já
desde o início, ou o senhor também soube na transição?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA:  Não, eu já participei já depois que eu assumi.  Mas eu
participei de algumas reuniões dentro da obra em que se discutia isso.

MPF: O senhor recorda de ter conversado com o VILAÇA, SÉRGIO MENDES, ÂNGELO
MENDES sobre isso?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Sim, até porque para pagamento desses montantes aí
que foram feitos, principalmente na REGAP

MPF: na REPAR?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Na REPAR, desculpe, foram valores muito altos que
tinha que ter conhecimento das empresas.

Portanto, foi comprovado além de qualquer dúvida razoável que, mediante prévio
acordo, em todos os contratos e aditivos elencados na inicial, a  MENDES JÚNIOR TRADING E
ENGENHARIA pagou vantagens indevidas de no mínimo 1% do valor contratual para o então
Diretor de Abastecimento  PAULO ROBERTO COSTA para que este se comprometesse a tomar
todas as medidas pertinentes ao atendimento dos interesses das cartelizadas.

Nestes  termos,  forte  nos  artigos  19,  I90 e  2091 do  CPC,  é  mister  seja  julgado
procedente o pedido 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.

90 Art. 19 do CPC: O interesse do autor pode limitar-se à declaração: I – da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma
relação jurídica.

91 Artigo 20 do CPC: É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito.
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4.2.3. Da existência de ato de improbidade administrativa que causa prejuízo
ao erário

Importante  registrar  que,  além  de  configurar  enriquecimento  ilícito  de  PAULO
ROBERTO  COSTA  (art.  9º  da  Lei  8.429/92)  e  evidente  atentado  contra  os  princípios  da
administração pública (art. 11 da Lei 8.429/92), o pagamento das propinas era, em última análise,
suportado pela PETROBRAS, vez que   incluído como custo da obra nos contratos, o que qualifica os  
atos de improbidade em comento também como atos que causaram prejuízo ao erário (art. 10 da
Lei 8.429/92) no importe de ao menos 1% dos valores contratados. Essa, aliás, a conclusão do juízo
da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR ao sentenciar a ação penal nº 508335189.2014.404.7000:

803.  Com  base  no  art.  387,  IV,  do  CPP,  fixo  em  R$  15.247.430,00  o  valor  mínimo
necessário  para  indenização  dos  danos  decorrentes  dos  crimes,  a  serem  pagos  à
PETROBRAS,  o  que  corresponde  ao  montante  pago  em  propina  à  Diretoria  de
Abastecimento e que, incluído como custo das obras no contrato, foi suportado pela
Petrobrás.  O  valor  deverá  ser  corrigido  monetariamente  até  o  pagamento.  Os
condenados respondem na medida de sua participação nos delitos,  segundo detalhes
constantes na fundamentação e dispositivo.

O  próprio  PAULO  ROBERTO  COSTA92 confirmou  que o  valor  da  propina  era
contabilizado  no  próprio  custo  do  contrato  celebrado  com  a  PETROBRAS,  constituindo  esse
aspecto evidente sobrepreço que ocasionou prejuízo ao erário:

Interrogado:- […] Agora, chegava lá para fazer a licitação, como eu falei no meu depoimen-
to lá,  as empresas tinham uma viabilidade lá de um BDI, etc., de 15%, sabiam que
tinham que colocar mais um percentual para a área política e outros interesses, en-
tão colocava 18, então o ganho ali, então o ganho ali, vamos dizer, o excesso de
preço desse processo aí foi 3%, não foi 500 % como se coloca aí de modo irresponsável
pela imprensa, não foi isso.

Sendo assim, resta patente que o prejuízo ao erário é inerente ao fato da empresa
ser obrigada a aumentar os custos dos contratos para fazer frente aos pagamentos de propina à
PAULO ROBERTO COSTA e demais envolvidos.

4.2.4. Do elemento subjetivo necessário ao enquadramento no art. 10 da LIA

Em suas defesas, os particulares tentam descaracterizar o interesse nos pagamentos

92 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 850 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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de propina a eles imputados sob o argumento de que, tendo adjudicado licitamente os contratos
com a PETROBRAS, eram coagidos a realizar os pagamentos pelos funcionários da estatal.

O  que  se  observa  nos  autos  é  situação  muito  diversa:  um acordo de  vontades
mutuamente benéfico entre o funcionário público e os particulares, que realizam o pagamento das
vantagens indevidas visando a obtenção de benefícios próprios advindos de atos funcionais do
servidor. Nesse sentido, as palavras do próprio ex-diretor denunciado93:

Juiz Federal:- Alguma delas, alguma vez ameaçou procurar por justiça, Ministério Público,
polícia, relativamente a esses pagamentos? Interrogado:-Não, pelo seguinte:  as empresas
tinham interesses em atender os políticos, não é só em relação a PETROBRAS, elas
tinham interesse em outros projetos, como eu falei, de outras áreas. Então não havia
interesse por parte das empresas de criar confusão né, com esses grupos políticos porque
elas  tinham  interesses  em  áreas  não-PETROBRAS.  Uma  coisa  também  que  saiu  pela
imprensa, que eu acho que vale a pena esclarecer ao senhor agora nesse momento e ao
Ministério  Público,  que  nós  diretores  éramos  achacadores  das  empresas.  Isso  nunca
aconteceu, isso nunca aconteceu, quem tá falando isso não tá falando a verdade, porque se
fosse achacadores, as empresas teriam recorrido à justiça, à polícia, quem quer que
seja. Então elas também tinham interesse em atender esses pleitos políticos, porque
esse interesse não se restringia à PETROBRAS. Vamos dizer, o PP e PMDB tinham vários
outros Ministérios, não é, tinham o Ministério das Cidades, tinham às vezes, o Ministério dos
Transportes, tinham outros Ministérios que as empresas tinham interesse em outras obras a
não  ser  a  PETROBRAS.  Então esse  negócio de  dizer  que eram pressionadas  e que
perderam  dinheiro  com  isso,  isso  não  é  correto,  principalmente  porque  ela
colocavam o percentual  acima do valor  que elas  tinham previsto.  Então se elas
tinham previsto que naquela obram iam ganhar 10%, se elas colocavam 13% não
tinham prejuízo nunca. Então isso é uma falácia, dizer que isso acontecia.(...)

Portanto, a maior prova de que os réus atuavam em conjunto em esquema ímprobo,
e  não  em  situação  de  achacamento  por  funcionário  público,  é  o  fato  de  que  as  vantagens
indevidas se destinavam a garantir a prática de atos funcionais de interesse da empresa cartelizada,
conforme demonstrado acima.

A alegação das empresas poderia ser traduzida, de modo mais acurado, no fato de
que as empresas, supostamente, eram achacadas para ganhar centenas de milhões de reais em
sobrepreço. Ora, isso não faz qualquer sentido. Ninguém é “obrigado” a se cartelizar e ninguém é
“obrigado” a ganhar bilhões. Nenhuma empresa alegou, até o momento, ter devolvido o seu lucro
ilícito bilionário, que foi “obrigada” a desviar da PETROBRAS, aos cofres públicos ou tê-lo doado a
instituições de caridade. A situação era de todo conveniente, e de forma alguma constrangedora
para as empresas.

Recorde-se que não estamos tratando aqui de pequenas empresas diante de um
poderoso Estado, mas sim das mais poderosas empresas do país, alavancadoras das eleições das
principais  posições  políticas  do  Estado,  com plena  capacidade  para  reclamar,  fazer-se  ouvir  e
93 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 850 dos autos respectivos. A utilização da

prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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mudar  processos.  Estamos  tratando  de  empresas  que,  segundo  algumas  teorias,  capturam  o
próprio Estado e, caso assim pretendessem, poderiam exigir um processo de contratação correto. 

Um contra-argumento poderia ser o de que a empresa que denunciasse o esquema
seria prejudicada. Não precisamos sequer enfrentar tal argumento neste caso, contudo, porque as
empresas  estavam  organizadas  em  um  poderoso  cartel  e,  assim,  poderiam  impor  um
procedimento correto.  De modo contrário,  o  cartel  se  organizou para  elevar  preços e  ganhar
benefícios exatamente por meio do pagamento da propina. 

Os próprios envolvidos, não raras vezes, referem que o pagamento da propina era a
“regra  do  jogo”,  com  o  que  em  verdade  referem  que  tinham  plena  consciência  de  que  o
pagamento se dava em benefício próprio, como modelo de negócio.

A corrupção assim engendrada funcionou como verdadeiro modelo de negócio para
as empresas cartelizadas pois assegurava não só as contratações pretendidas como também que
as margens de preços atendessem sempre, e em maior medida, aos seus interesses, situando-se via
de regra nas proximidades do teto de contratação admitido pela estatal, como já demonstrado.

Nessa linha, sendo o pagamento das vantagens para a prática de atos funcionais
plenamente acordados entre  as  partes,  eventuais  cobranças  de valores  atrasados e devidos se
referem à execução do acordado, e não à sua formulação.

 Ora, se as empresas e os funcionários acordam o pagamento de propina para a
facilitação da aprovação de aditivo, por exemplo, e, ante o não pagamento, o valor previamente
acordado é cobrado de modo mais incisivo, isso não pode ser considerado um ato de concussão, e
sim a execução do acordo de vontades já previamente estabelecido entre os agentes criminosos da
corrupção bilateral. Embora não haja evidências de que a cobrança dos valores fosse algo imposto,
mas sim algo cobrado incisivamente, o que não caracteriza concussão, deve-se distinguir o acordo
de vontades e a cobrança do pagamento do que foi previamente acordado.

De  fato,  uma  coisa  é  o  acordo,  outra  é  a  cobrança  em relação  àquilo  que  foi
acordado  voluntariamente  num  momento  anterior.  A  título  ilustrativo,  a  execução  judicial  e
compulsória de um contrato não retira a voluntariedade com que foi feito em momento anterior à
execução. Veja-se, a propósito, o depoimento do próprio  PAULO ROBERTO COSTA94,  que bem
distinguiu os dois momentos:

(...)  Ministério  Público  Federal:-  O  senhor  mencionou  também  que,  em  determinada
reunião, o senhor José Janene fez uma ameaça em relação a atrasados. Essa ameaça foi
uma coisa pontual dessa reunião ou era uma coisa que acontecia sempre? Interrogado:-
Que eu presenciei, acho que foi pontual, que eu presenciei, mas eu sabia que ocorreram
várias  outras  reuniões  que  eu  não  participava  que  ele  tinha  também  participação  e
algumas vezes me colocaram que as participações dele foram muito fortes. 

Ministério Público Federal:-  E essas participações fortes eram no tocante à cobrança de
atrasados ou era pra que as empresas entrassem no esquema? Interrogado:-Eu acho, pelo
que me falavam na época, que era cobrança de atrasados. 

94 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 850 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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Ministério  Público  Federal:-  Ou  seja,  já  tava  acertado  o  esquema,  as  empresas  não
pagavam e ele cobrava de modo mais incisivo, era isso? Interrogado:-Isto. Correto. (...)

Tanto  o  pagamento  era  voluntário  que,  conforme referiu  em seu depoimento95,
mesmo após ter deixado a diretoria da estatal e, portanto, ter perdido a “caneta” (para utilizar uma
expressão do próprio réu),  e bem depois da morte de José Janene,  PAULO ROBERTO COSTA
recebeu de diversas empresas valores anteriormente acordados.

Agregue-se a isso a observação de que os acordos e pagamentos ocorriam em clima
de cumplicidade absolutamente incompatível com a tese do achacamento, consoante demonstra a
intensa e próxima comunicação realizada entre ambos os lados e relatada na inicial. 

Ainda nessa linha, como dito, é absolutamente implausível pretender fazer crer que
as  maiores  empreiteiras  do  país,  que,  não  bastasse  dotadas  de  enorme  poder  econômico  e
influência política, agiam em conjunto, tenham se submetido durante tantos anos a exigências de
propina sem levar tal fato ao conhecimento das autoridades.

Boa  parte  dos  elementos  aqui  destacados  que  demonstram  a  inexistência  de
extorsão foram bem resumidos em resposta de ALBERTO YOUSSEF a questionamento do juízo,
valendo a transcrição96:

Juiz  Federal:-  E  como  se  desenvolviam  essas  reuniões,  havia  ali  um  clima  de
extorsão,  de  hostilidade,  ou  isso  era  algo  acertado  lá  entre  os  participantes?
Interrogado:- Não, eu acho que isso era uma coisa sistemática, era algo já acertado
entre  os  participantes  e  não  tinha  nenhum tipo  de  extorsão.  É  lógico  que  quem
deixasse de pagar não teria aquela ajuda durante o contrato, relativo a aditivos e... Não na
questão  de  superfaturar  esses  aditivos,  mas  sim  na  questão  de  diminuir  o  tempo  de
recebimento  desses  aditivos,  né?  Porque,  na  verdade,  a  PETROBRAS  tem  um  sistema
bastante complexo quando se refere a aditivos, passa por vários processos, e se não tivesse
ajuda  e  aquela  cobrança  pra  que  esse  processo  pudesse  andar  e  chegar  à  diretoria
executiva pra aprovação, isso dificultava a vida dos contratados. (…) 

Juiz Federal:- Nessas reuniões que o senhor participou com as empreiteiras, teve alguma
delas em que a empreiteira ou dirigentes delas, os representantes, recusaram em absoluto
fazer qualquer pagamento? Interrogado:- Que eu me lembre não. 

Juiz  Federal:-  Alguma delas ameaçou procurar a  polícia,  o  ministério  público,  a
justiça, denunciar o esquema criminoso? Interrogado:- Que eu saiba, não. 

Juiz Federal:- O senhor, o senhor Janene, o senhor Paulo Costa, chegaram a fazer
alguma ameaça física contra os dirigentes  das empreiteiras?  Interrogado:-  Olha,
ameaça física não. O senhor José Janene era um pouco truculento nas cobranças né, era
uma pessoa de difícil  trato,  mas não que ele tenha ameaçado fisicamente nenhum dos
empreiteiros. 

95 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 850 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.

96 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 849 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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Juiz Federal:- Cobrança, em que sentido que ele era truculento, cobrança de propina
a ser acertada ou propina atrasada? Interrogado:- Cobranças que eram acertadas e
que eram atrasadas. 

Juiz Federal:- Mas e no acertamento próprio das propinas havia essa truculência também
dele? Interrogado:- Que eu presenciei, não. (...)”

Destaque-se  que,  como  dito  acima,  a  truculência  na  cobrança,  assim  como  a
execução  judicial  compulsória  de  um  contrato,  não  retira  a  voluntariedade  da  celebração  do
contrato em momento anterior.  Contudo,  diz-se  isso apenas para argumentar,  porque não há
evidências de que a truculência na cobrança chegasse à categoria de imposição, ou que houvesse
ameaça de mal injusto e grave, no momento da cobrança. E frise-se, ainda, que os pagamentos
continuaram a ser feitos muito após o falecimento de José Janene,  único personagem a fazer
cobranças incisivas, o que mostra que esse fator era absolutamente irrelevante no contexto dos
pagamentos.

A  tese  do  achacamento,  portanto,  não  encontra  qualquer  amparo  na  realidade,
conforme demonstram amplamente as provas dos autos. Embora objetivamente injustificada, não
se descarta que a tese tenha desempenhado algum papel psicológico.

Em suma, o que pretendem os executivos envolvidos é se socorrer da chamada
“moral de fronteira”, utilizando recurso bastante comum em defesas contra crimes econômicos,
como anotado no julgamento da AP 470 pelo Supremo Tribunal Federal:

2.3.1. O delito econômico se apresenta com a aparência de uma operação financeira ou
mercantil,  uma prática  ou procedimento como outros  muitos  no complexo mundo dos
negócios, de modo que a ilicitude não se constata diretamente, sendo necessário, não raras
vezes,  lançar  mão  de  perícias  complexas  e  interpretar  normas  de  compreensão
extremamente difícil;  as manobras criminosas são realizadas utilizando complexas
estruturas  societárias,  que  tornam  muito  difícil  a  individualização  correta  dos
diversos  autores  e  partícipes,  sendo  comum  o  apelo  à  chamada  “moral  de
fronteira”, apresentando o fato criminal como uma prática inevitável, generalizada,
conhecida e tacitamente tolerada por todos, de modo que o castigo seria injusto,
passando-se o autor do fato por vítima do sistema ou de ocultas manobras políticas
de  seus  adversários (MOLINAS,  Fernando  Horacio.  Delitos  de  “cuello  blanco”  em
Argentina. Buenos Aires: Depalma, 1989. p. 22-23 e 27). (Trecho da ementa do acórdão da
AP 470/MG)

Aqui, como lá, a tese não pode prosperar.

O recurso à moral de fronteira é, na criminologia, uma das técnicas de neutralização,
e, na psicologia, uma técnica de racionalização. Essas técnicas são mecanismos usados pelo autor
do crime para se justificar moralmente perante o tribunal de sua própria consciência, e viver bem
consigo mesmo. Assim, por exemplo, o sonegador alegará que não faz sentido pagar impostos
quando governantes desviam tanto dinheiro público. O motivo nominal, utilizado pelo sonegador
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como tática de auto-engano, substitui o motivo real, que é o mesmo no presente caso: aumentar
margens de lucro às custas do erário e da sociedade.

No  que  tange  à  tentativa  das  defesas  de  absolver  os  acusados  dos  atos  de
improbidade sob alegação de ausência de dolo, cumpre salientar que, para fins de enquadramento
na conduta prevista no artigo 10 da Lei 8.429/1992, o elemento subjetivo exigido é tanto o dolo
como a culpa, como se depreende da literalidade do dispositivo legal em questão.

Aprofundando o ponto,  os  ensinamentos de Emerson Garcia  e  Rogério Pacheco
Alves se mostram percucientes:

Partindo-se  da  premissa  de  que  a  responsabilidade  objetiva  pressupõe  normatização
expressa neste sentido, constata-se que: a) a prática dos atos de improbidade previstos
nos arts. 9º e 11 exige o dolo do agente, b) a tipologia inserida no art. 10 admite que
o ato seja praticado com dolo ou com culpa; c) o mero vínculo entre a conduta do
agente e o resultado ilícito não é passível de configurar a improbidade.97

[...]

O art. 10 da Lei nº 8.429/1992 não distingue entre os denominados graus de culpa. Assim,
quer seja leve, grave ou gravíssima, tal será, em princípio, desinfluente à configuração da
tipologia legal.98

Destarte, ainda que este Juízo não vislumbre a caracterização do elemento subjetivo
dolo, ainda assim há que se falar na condenação dos réus no artigo 10 da Lei 8.429/1992, sob a
perspectiva do elemento subjetivo culpa, uma vez que este é suficiente para configuração do ato
ímprobo.

4.3.  Provas  da  vinculação  dos  particulares  aos  atos  de  improbidade
administrativa de PAULO ROBERTO COSTA, na forma do art. 3º da Lei 8.429/92

Restando inequívoca a materialidade dos atos de improbidade administrativa que
importaram enriquecimento ilícito de PAULO ROBERTO COSTA (art. 9º da Lei 8.429/92), causaram
prejuízo à PETROBRAS (art. 10 da Lei 8.429/92) e atentaram contra os princípios da administração
pública (art. 11 da Lei 8.429/92), bem como a autoria de PAULO ROBERTO COSTA (art. 1º da Lei
8.429/92), passa-se à análise das provas da vinculação dos particulares aos atos de improbidade
administrativa do ex-Diretor de Abastecimento da PETROBRAS.

Vale lembrar que são punidos também pela Lei de Improbidade Administrativa  os
terceiros  que,  não  se  qualificando  como agentes  públicos,  induzem,  concorrem  e/ou  se
beneficiam direta ou indiretamente com os atos de improbidade administrativa praticados
por agente público, nos termos do artigo 3º da Lei 8.429/92.
97 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 433-435.

98 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 436.
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Além das próprias pessoas jurídicas, também devem sofrer as sanções do art. 12 da
Lei  8.429/92 seus administradores  que,  de forma dolosa (ou mesmo culposa),  praticaram atos
ilegais em seu nome.  É cediço que a pessoa jurídica não possui atuação dissociada das pessoas
naturais que a compõem, pois somente estas agem com elemento subjetivo próprio. Portanto, é
de rigor que as medidas persecutórias aplicáveis à pessoa jurídica sejam estendidas às pessoas
naturais, exatamente aquelas que fizeram da pessoa jurídica que representavam, instrumento para
a prática de atos ímprobos, conforme demonstrado a seguir.

Serão examinadas, assim, as provas de que MENDES JÚNIOR PARTICIPAÇÕES S/A,
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A., SÉRGIO CUNHA MENDES, ROGÉRIO CUNHA
DE  OLIVEIRA,  ÂNGELO  ALVES  MENDES  e  ALBERTO  ELÍSIO  VILAÇA  GOMES, induziram,
concorreram e se beneficiaram dos atos de improbidade praticados por PAULO ROBERTO COSTA,
já amplamente demonstrados nos capítulos acima.

4.3.1.  MENDES JÚNIOR PARTICIPAÇÕES S/A e MENDES JÚNIOR TRADING E
ENGENHARIA S.A.

 

Primeiramente,  há  de  se  registrar  que  a  MENDES  JUNIOR  TRADING  E
ENGENHARIA S/A é sociedade anônima fechada, conforme demonstra documento acostado ao
evento 134, OUT5. 

Em sociedades dessa natureza, o quadro societário só é de conhecimento da própria
empresa e não pode ser identificado por meio de consulta ao sistema da Receita Federal 99. Isso
ocorre porque o registro dos titulares das ações nominativas é feito tão somente em livro mantido
pela própria empresa e autenticado na Junta Comercial da sede, como prevê a Lei 6.404/76: 

Art. 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qualquer comerciante,
os seguintes, revestidos das mesmas formalidades legais: 

I  -  o livro  de Registro de Ações Nominativas,  para  inscrição,  anotação ou averbação:
(Redação dada pela Lei nº 9.457, de 1997) a) do nome do acionista e do número das suas
ações; [...] 

II  -  o livro de "Transferência de Ações Nominativas",  para lançamento dos termos de
transferência,  que  deverão  ser  assinados  pelo  cedente  e  pelo  cessionário  ou  seus
legítimos representantes; […]

Não obstante, ao contrário do alegado pela empresa, é possível encontrar em fontes
públicas informações seguras de que a MENDES JUNIOR PARTICIPAÇÕES S/A – MENDESPAR é
controladora da MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A. 

Veja-se, nesse sentido, a mensagem da administração da própria MENDES JUNIOR

99 Evento 134, OUT6 – Veja-se que a Receita Federal só dispõe de informações sobre os administradores e não sobre os acionistas da
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA SA.
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PARTICIPAÇÕES S/A – MENDESPAR publicada em 19/10/2011 no Diário Oficial de Minas Gerais.
Observe-se que ela é inteiramente dedicada a discorrer sobre a  MENDES JUNIOR TRADING E
ENGENHARIA S/A, que é tratada como uma de suas principais controladas100: 

Senhores Acionistas:  Apresentamos a  V.Sas.  as  demonstrações financeiras da  Mendes
Júnior  Participações  S.A.-  Mendespar,  Controladora  e  Consolidado,  referentes  ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2010, comparativas com 31 de dezembro de 2009,
de acordo com a novas (sic) normas contábeis adotadas no Brasil.

Elaboração das demonstrações financeiras 

A Companhia  elaborou  as  demonstrações  financeiras  individuais  e  as  demonstrações
financeiras consolidadas de acordo com Lei n° 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações),
com as modificações das Leis n°s 11.638/07 e 11.941/09, que tiveram como finalidade a
inserção das normas internacionais de contabilidade à legislação brasileira. Essas normas
foram editadas no Brasil  pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e adotadas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
Nesse aspecto,  os efeitos da adoção das mencionadas regras estão apresentados nas
demonstrações  financeiras  também  em  relação  ao  ano  de  2009,  para  efeitos
comparativos. 

Análise do ambiente macroeconômico 

Considerando  a  atividade  de  suas  principais  controladas  Mendes  Júnior  Trading  e
Engenharia S.A. e Mendes Júnior Engenharia S.A., - a construção civil pesada, o ano de
2010 ficou definido como desafiador para grande parte do mercado de engenharia. Em
contraposição ao crescimento de 11,6% do Produto Interno Bruto da construção civil, as
empresas  do  ramo se  depararam com um cenário  marcado por  fatores  tais  como o
acirramento da concorrência, revisão de investimentos e projetos públicos e privados, alta
dos juros, além da dificuldade em encontrar profissionais qualificados no mercado. Ainda
que o cenário  se apresente menos promissor no curto prazo,  continuamos atentos e
prontos a assumir a dianteira de oportunidades relacionadas à necessidade premente de
melhorar a infraestrutura do País e de dar ritmo aos preparativos para a realização da
Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, segmentos em que a Mendes
Júnior Trading e Engenharia S.A. é reconhecida por sua excelência  técnica.  Para fazer
frente  a  esse  cenário,  a  Administração  enfatizou  um  desenvolvimento  contínuo  de
soluções  de  engenharia  de  classe  mundial,  na  busca  por  novas  oportunidades  de
negócio, no aprimoramento do seu sistema de gestão integrada e também na gestão de
pessoas.  Quanto  à  Mendes  Júnior  Engenharia  S.A.,  continua  administrando  os  seus
direitos creditórios e suas obrigações dentro das melhores práticas de mercado. 

Desempenho econômico 

Com  flexibilidade  e  visão  estratégica,  a  Mendes  Júnior  Trading  e  Engenharia  S.A.
conseguiu  superar  grandes  desafios,  conseguindo  uma  participação  significativa  no
mercado do Centro,  Norte e Nordeste do país.  Conquistou importantes projetos,  tais
como  a  integração  do  ramal  da  Ferrovia  de  Integração  Oeste  Leste  da  Valec  e  a
construção da Arena Pantanal, um dos estádios da Copa do Mundo de 2014. A Mendes
Júnior  Engenharia  S.A.  vem,  ao  longo  dos  anos,  enfrentado  outro  desafio  que  é  a

100 Evento 134, OUT4.
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realização dos direitos creditórios junto a órgãos dos Governos Federal e Estaduais.  A
Administração entende que ses direitos creditórios, quando realizados, materializarão os
resultados contábeis previstos. O lucro líquido consolidado em 2010, de R$ 742.032 mil, é
advindo das atividades operacionais e em parte significativa da atualização de direitos
creditórios, com realização estimada em longo prazo. Portanto, parte do lucro ainda não
foi realizada. O lucro líquido mencionado é o encontrado após a provisão para o Imposto
sobre  a  Renda  e  a  Contribuição  Social  sobre  o  Lucro  diferidos,  que  poderão  incidir
quando da realização destas receitas de atualização, dependendo dos demais resultados
da controlada que detém esses direitos – Mendes Júnior Engenharia S.A. 

Sistema de Gestão Integrada 

Em 2010, o Sistema de Gestão Integrada adotado pela controlada Mendes Júnior Trading
e Engenharia S.A., que contempla qualidade dos serviços e do atendimento, respeito ao
meio  ambiente,  segurança  e  saúde  dos  colaboradores  e  responsabilidade  social  foi
recertificado.  A  auditoria  realizada  pelo  Bureau  Veritas  Certification  (BVC)  atestou
compromisso da empresa com a melhoria contínua dos processos. A controlada manteve,
também, sua certificação, em nível A, na norma do Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade  do  Habitat  (PBQP-H)  e  passou  pela  avaliação  de  fornecedores  da
Petrobras, que conferiu resultados de excelência em aspectos técnicos e gerenciais. 

Gestão de pessoas 

Em 2010, em resposta a um dos principais desafios do setor – a escassez generalizada de
mão-deobra qualificada – a  Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. intensificou suas
ações  no  sentido  de  promover  a  longevidade  da  empresa,  a  competitividade  dos
negócios e a produtividade nos projetos. Dentre as principais ações empreendidas no ano
estão  o  mapeamento  do  patrimônio  humano,  com  atualização  do  cadastro  de
competências,  aspirações  e  trajetória  profissional;  maximização  das  possibilidades  de
aproveitamento  interno;  o  assessment,  base  para  a  proposição  de  ações  de
desenvolvimento  pessoais  e  institucionais  e  o  treinamento  e  a  conscientização  dos
colaboradores em segurança do trabalho. 

Perspectivas 

A realização de grandes eventos esportivos no Brasil  nos anos de 2014 e  2016 abre
importantes oportunidades de negócios e pode gerar uma nova onda de aquecimento no
setor de engenharia.  A  Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. está preparada para
participar de maneira ainda mais ativa desse momento – sua expertise, materializada em
projetos como a construção da Arena Pantanal, a credenciam para isso. Também estamos
prontos  para  participar  de  projetos  voltados  à  melhoria  da  infraestrutura  do  País.  A
participação no mercado de óleo e gás continuará como prioritário, como também as
oportunidades de investimentos em projetos relacionados ao pré-sal e a consolidação de
sua atuação no mercado offshore, que, apesar do aumento da concorrência, apresenta
boas perspectivas de contratação para os próximos anos.  Buscar contratos em novos
segmentos do mercado, como os ferroviário, portuário e de saneamento, por exemplo,
também estão no centro  de nossa estratégia  para  continuar  trilhando o caminho do
crescimento e contribuindo para o desenvolvimento do País. Em 2010, se fez presente por
uma forte atuação no equacionamento de demandas internas, revisamos o planejamento
estratégico à luz dos novos desafios, deu continuidade aos estudos para retomada do
mercado externo, investindo na reestruturação de áreas e processos críticos, como o de
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captação,  valorização  e  retenção  de  profissionais.  Como  resultado,  estamos  mais
preparados  para  superar  os  desafios,  continuar  oferecendo  ao  mercado  soluções  de
engenharia de classe mundial Com o advento da Lei nº 11.941/09, foram incluídos, no
parcelamento  por  ela  instituído,  débitos  que  se  encontravam  sob  discussão
administrativa;  bem  como  outros  parcelados  nos  programas  Paes  e  Paex,  com  os
benefícios nela estabelecidos. 

A Administração.

A  partir  de  pesquisas  na  rede  mundial  de  computadores,  é  possível  ir  além  e
identificar, inclusive, que a MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A vem sendo utilizada
pelo grupo empresarial capitaneado pela MENDES JUNIOR PARTICIPAÇÕES S/A – MENDESPAR
para esvaziar o patrimônio da MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S/A, com o intuito de justificar –
quiçá fraudulentamente - a permanência desta última no programa de parcelamento de dívidas
tributárias REFIS, da Receita Federal. É o que se depreende da sentença proferida pelo juízo da 4ª
Vara Federal  da Seção Judiciária  do Distrito  Federal,  nos  autos  do mandado de segurança nº
23100-81.2012.4.01.3400101:

Não  se  discute  neste  processo  a  validade  do  processo  de  incorporação  dos  bens
referentes à Mendes Júnior Engenharia S/A pela Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A,
mas sim os reflexos dessa transação em relação ao Fisco. 

[…]

Uma análise dos documentos permite concluir que a empresa Mendes Junior Engenharia
S/A (CNPJ 17.162.082/0001-73) mantém até hoje um faturamento reduzido para justificar
sua permanência no REFIS, enquanto toda a receita de suas atividades é auferida pela
empresa  Mendes  Junior  Trading  e  Engenharia  S/A  (CNPJ  19.394.808/0001-29),  o  que
implica em evidente burla aos objetivos do parcelamento, permitindo a manipulação do
pagamento das parcelas auferidas com manutenção de baixos valores do faturamento,
utilizado como base de cálculo para determinação do valor das parcelas. 

[...] 

O esvaziamento das atividades da empresa Mendes Junior Engenharia S/A com o objetivo
de manipulação do parcelamento resta evidente pelos números do seu faturamento e de
empregados,  mormente  quando contratados  com os  números  crescentes  da  Mendes
Junior Trading e Engenharia S/A. 

[...] 

Com  o  passivo  tributário  mantido  em  nome  da  Mendes  Júnior  Engenharia  S/A  e  a
transferência  de  suas  receitas  para  a  Mendes  Júnior  Trading  e  Engenharia  S/A,  o
recebimento do passivo incluído no REFIS restou manifestamente prejudicado, porquanto
a  transferência  de  receitas  representa  o  esvaziamento  da  base  de  cálculo  para  o
pagamento das parcelas do referido programa, o qual prevê que o valor da parcela deve
ser calculado com base na receita  bruta  do mês imediatamente anterior  (inciso  II  do

101 Evento 134, OUT2.
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parágrafo  4o  do  art.  2o  da  Lei  n.  9.964/00),  implicando  em  privilégios  tributários
injustificados para ambas as empresas, em contraposição ao princípio da isonomia. 

[...] 

Essa  sucessão  empresarial,  mediante  incorporação  de  ativos  pela  Trading,  subverte
completamente o espírito do parcelamento de débitos, quaisquer que sejam os critérios
previstos  em Lei,  pois  permite  às partos  contratantes  a  manipulação do  faturamento
declarado. 

[...] 

Também, na Representação nº 1/2011, a PGFN/MG (fls. 116/135) consigna que a
partir  de  fevereiro  de  1998,  o  Grupo  Mendes  Junior  iniciou  seu  processo  de
transformação  societária  para  a  Mendes  Junior  Trading  e  Engenharia  S/A,  que
passou  a  operar,  enquanto  a  Mendes  Junior  Engenharia  S/A)  foi  sendo
paulatinamente desativada até atingir o mínimo de atividades apenas para justificar
formalmente a sua permanência no programa de parcelamento. 

[...] 

Que essas alterações formais de titularidade do patrimônio da Mendes Junior Engenharia
S/A para a Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A, longe de corresponderem a uma
alteração substancial  em suas atividades,  consistem, na realidade,  no decotamento da
base tributável para outra sociedade que se encontra em situação tributária favorável, o
que causa graves prejuízos ao fisco. 

[...] 

Assim, a operação serviu a fins exclusivamente tributários uma vez que o passivo
tributário  permaneceu  em  nome  da  Mendes  Junior  Engenharia  S/A  (grande
devedora da União) e cujo montante de débito já soma R$ 979.350.053,05; todavia,
as receitas forma transferidas para a Trading. 

[...] 

O processo de reestruturação societária do Grupo Mendes Junior ora em debate
iniciou-se em fevereiro de 1998 e consistiu em transferir grande parte dos ativos da
Mendes Junior Engenharia S/A (CNPJ 17.162.082/0001-73) para a Mendes Junior
Trading  e  Engenharia  S/A  (CNPJ  19.394.808/0001-29),  cujo  faturamento  foi  se
expandindo,  enquanto  as  atividades  da  Mendes  Junior  Engenharia  S/A  foi
decrescendo. 

[...] 

Essa circunstância foi apontada com exatidão no recurso da Fazenda: 

'Esta  diminuição  das  atividades  é  representada  pelos  próprios  números  do
faturamento da empresa Mendes Junior Engenharia S/A (CNPJ 17,162.082/0001-
73) em contraste com a empresa Mendes Junior Trading e Engenharia S/A. 

(...). 

Os  números  do  faturamento  da  Mendes  Junior  Engenharia  indicam,
cabalmente,  que  houve  o  esvaziamento  de  suas  atividades,  que  foram
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transferidas  à  pessoa  jurídica  diretamente  relacionada  com  ela,  em  uma
negociação estritamente familiar. 

O  número  de  empregados  também não  deixa  dúvidas.  Hoje  a  Mendes  Junior
Engenharia  S/A  (CNPJ  17.162.082/0001-7  3)  possui  somente  27  empregados,
enquanto  somente  a  filial  da  Mendes  Junior  Trading  e  Engenharia  S/A  (CNPJ
19.394.808/0001-29)  que é  sediada  no  mesmo endereço  da  primeira  (Av.  João
Pinheiro, 146, centro. Belo Horizonte) possui 668 empregados, além dos outros 726
de São Paulo. 

Ocorre que a empresa Mendes Junior Engenharia S/A (CNPJ 17.162.082/0001-73),
quando das mudanças societárias apontadas, já detinha um passivo tributário em
torno  de  R$  500.000.000,00  (quinhentos  milhões  de  reais).  Assim,  a  empresa
transferiu  ativos,  pessoal  e  centrou novos contratos  na empresa  que não tinha
dívidas fiscais tão expressivas, enquanto manteve esse débito na empresa que foi
esvaziada. 

Ainda que não se possa falar em simulação, decorrente da reorganização societária,
em prejuízo do Refis, há indícios suficientes de transferência de ativos para escapar
da vultosa dívida tributária, bem como de concentração de atividades no grupo
sem o  pagamento  do  enorme passivo  tributário,  com o  propósito  de  evitar  a
tributação do Refis. Também é importante assinalar que a Mendes Junior Trading
vem atuando em conjunto com a Mendes Junior Engenharia - como no exemplo
citado pela Fazenda, em que a Trading sagrou-se vencedora em licitação em razão
de atestado de experiência da Mendes Junior Engenharia - e firmou ajus em que
Mendes Junior Engenharia compromete-se a prestar serviços para a Mendes Junior
Trading.  Montou-se  uma  sociedade  com  o  melhor  dos  dois  mundos  para  a
empresa: a experiência da Mendes Junior Engenharia, mas sem as dívidas dessa. De
todo  esse  quadro  despontam  evidências  suficientes  de  fraude,  no  sentido  do
tributário do termo, o que faz incidir o parágrafo único do artigo 154 do Código
Tributário Nacional (...). 

Nesse  panorama,  ainda  que  não  se  possa  excluir  a  empresa  por  alegada
simulação  de  sua  reestruturação  societária  a  transferência  de  ativos  e
concentração  de  atividades  na  Mendes  Junior  Trading  é  suficiente  para
caracterizar  a  fraude  mencionada  no  parágrafo  único  acima  transcrito,  de
sorte que a exclusão do Refis não é abusiva.'

Como evidenciado pela própria defesa à fl. 7 de sua petição (evento 114, DEFESA P1)
e no documento a ela anexado (evento 114, COMP5), a MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S/A, de
onde veio a maior parte do patrimônio da MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A, é
controlada indireta  da  MENDES JUNIOR PARTICIPAÇÕES S/A – MENDESPAR.  Em prospecto
divulgado por outra empresa do grupo, é possível identificar o seguinte esquema gráfico102:

102 Evento 134, OUT3, p. 69.
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Assim,  não restam dúvidas  de que a  MENDES JUNIOR PARTICIPAÇÕES S/A –
MENDESPAR é a holding controladora da empresa MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA
S/A. Ambas empresas possuem, inclusive, o mesmo presidente: JESUS MURILLO VALLE MENDES103.

Consoante evidenciado nos capítulos acima, o grupo empresarial MENDES JÚNIOR,
concorreu para a prática dos atos de improbidade administrativa e deles se beneficiou, pois, por
intermédio da MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A., foi diretamente responsável por
pagar propina para PAULO ROBERTO COSTA, Diretor de Abastecimento da Petrobras, ao menos
entre 08/08/2008 a 07/06/2013, para que este se mantivesse conivente com os interesses do grupo
empresarial na PETROBRAS.

Observa-se que foi a pessoa jurídica MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA
S.A. a responsável por, em seu nome ou em consórcio com outras empresas, firmar os contratos
com a PETROBRAS dos quais decorreu o pagamento de vantagens indevidas à razão de 1%, e
viabilizar o repasse de tais valores a PAULO ROBERTO COSTA e a ALBERTO YOUSSEF.

Nessa perspectiva,  tanto a empresa    MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA  
S.A., diretamente ligada à prática dos atos ímprobos, como a     MENDES JUNIOR PARTICIPAÇÕES  
S/A – MENDESPAR, em razão de sua condição de holding controladora e, portanto, beneficiada
pela prática dos atos ilícitos, devem ser responsabilizadas   na forma do art. 3º da Lei 8.429/92.  

4.3.2. SÉRGIO CUNHA MENDES

As circunstâncias objetivas do caso concreto demonstram que os administradores
do  Grupo  MENDES  JÚNIOR  agiram  com  vontade  consciente  e  voluntária  de,  em  nome  das
103 Evento 134, OUT6 e OUT8.
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pessoas jurídicas, efetuar os pagamentos de vantagens indevidas ao agente público em razão do
cargo de Diretor de Abastecimento, para si e para terceiros, do que decorre o caráter doloso das
condutas.

SÉRGIO CUNHA MENDES, na condição de  Diretor  Vice-Presidente Executivo da
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A., firmava os contratos com a PETROBRAS. Nesse
sentido, conforme mencionado na inicial,  SÉRGIO CUNHA MENDES foi signatário dos seguintes
contratos celebrados entre a  MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.  e a estatal:  a)
REGAP; b) REPLAN; c) REPAR; d) Construção do EPC do Pipe Rack da unidade COMPERJ.

Mais do que apenas assinar os contratos,  o réu era o contato direto de  PAULO
ROBERTO COSTA e de ALBERTO YOUSSEF,  sendo responsável  pelo oferecimento,  promessa e
pagamento de vantagens indevidas ao próprio PAULO ROBERTO COSTA e a outros empregados da
PETROBRAS para a consecução de contratos com a estatal.

Nesse sentido, ilustra o depoimento prestado por PAULO ROBERTO COSTA104:

Juiz  Federal:-  E  na  REGAF  o  Consórcio  é  Mendes  Junior,  Andrade  Gutierrez  e  KTY
consultoria.

Interrogado:-É, como a Andrade também era do sistema do cartel, a resposta seria sim.

Juiz Federal:- E em algum desses casos o senhor teve alguma negociação específica
de pagamento de propina? Desses casos com a Mendes Junior?

Interrogado:-Talvez essa primeira reunião, que eu mencionei anteriormente, com a
participação do deputado Zé Janene e depois eu nunca mais cheguei a conversar
sobre percentuais.

Juiz Federal:- Chegou a, sem conversar sobre percentuais, mas chegou a discutir propinas
com alguém da Mendes Junior depois dessa reunião?

Interrogado:- Não,  meu contato era só com o Sérgio Mendes e os outros contatos
foram contatos técnicos, previsão de obras, etc, eu não me lembro de ter discutido
percentuais com ele em outra reunião que não tenha sido essa primeira reunião, não
me lembro.

Juiz Federal:- Alguma outra pessoa da Mendes Junior que o senhor tenha tratado?

Interrogado:-  Não,  o  contato  era  só  com  o  Sérgio  Mendes.  Obviamente  devo  ter
conhecido  outras  pessoas  da  Mendes  Junior,  mas  meu  contato  era  com  Sérgio
Mendes.

Juiz Federal:- Rogério Cunha de Oliveira, o senhor se recorda?

Interrogado:-Eu acho que ele esteve com Sérgio Mendes em alguma reunião comigo lá.

Juiz Federal:- Seria, segundo a denúncia, o diretor de óleo e gás da Mendes Junior.

Interrogado:-Possivelmente esteve comigo sim.

Juiz Federal:- O senhor se recorda de ter discutido propina com ele?

104 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 850 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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Interrogado:-Não,  não  me  recordo  de  ter  discutido.  Meu  contato  era  com o  Sérgio
mesmo.

Corroborando  com  o  mencionado  acima,  em  depoimento  prestado  à  13ª  Vara
Federal  em Curitiba/PR,  ALBERTO YOUSSEF  aduziu  que  o  acusado  SÉRGIO CUNHA MENDES
possuía autonomia frente as decisões tomadas enquanto Vice-Presidente Executivo da empresa
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.105:

Juiz Federal:- Nas tratativas que o senhor teve com Sergio Cunha ou com Rogério
Cunha de Oliveira, eles tinham autonomia, eles davam a última palavra ou alguma vez
eles afirmaram ao senhor: “Olha, espera que eu vou ver se eu posso fazer isso ou não
posso  fazer  isso”,  “preciso  de  autorização,  preciso  ver  com  acionista,  com  outro
presidente”... Ou eles tratavam isso com autonomia com o senhor?

Interrogado:- Tratavam com autonomia.

Mencione-se, nesse sentido, que, em planilha apreendida na residência de PAULO
ROBERTO  COSTA,  na  qual  são  relacionadas  as  colunas  “empresa”,  “executivo”  e  “solução”,
indicando os representantes de empresas com os quais o ex-diretor da Petrobras efetuou contato,
a Mendes Júnior é vinculada ao executivo “Sérgio Mendes – Dono e Presidente”106.

Ademais,  verifica-se  que  SÉRGIO  CUNHA  MENDES  reuniu-se  com  ALBERTO
YOUSSEF para ajustar a forma em que se daria a transferência das vantagens indevidas prometidas
a  PAULO ROBERTO COSTA no que  respeita  aos  contratos  da REPLAN e da  REPAR107,  tendo,
inclusive,  confessado  a  efetivação  desses  pagamentos  pela  MENDES  JÚNIOR  TRADING  E
ENGENHARIA S.A.108

Nessa  toada,  vale  dizer  que  SÉRGIO  MENDES  ligou  para  ROGÉRIO  CUNHA
solicitando sua presença em uma reunião com um emissário de  PAULO ROBERTO COSTA.  A
reunião se deu no escritório da  MENDES JÚNIOR em São Paulo e na sala estavam presentes
ALBERTO YOUSSEF,  SÉRGIO MENDES  e ROGÉRIO CUNHA.  Na ocasião, trataram sobre aditivos
contratuais e valores de propina, em favor de PAULO ROBERTO COSTA, correspondentes à 2%
sobre o preço inicial109:

MPF: Perfeito. Esse contrato celebrado com a GFD, ele tinha por objetivo fazer com que o
dinheiro  possa,  com  que  esse  montante  de  valor  repassado  a  ALBERTO  YOUSSEF
chegasse ao diretor, então diretor, PAULO ROBERTO COSTA?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Sim. Eu não sei se vale a pena recordar aqui com o  senhor,

105 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 849 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.

106 Autos 5049557-14.2013.404.7000, evento 201, AP-INQPOL1 – evento 1, OUT34.
107 Autos 5026212-84.2013.404.7000, evento 1.101 – evento 1, OUT14.
108 Autos 5053744-31.2014.404.7000, evento 44, DECL2 – evento 1, OUT32.
109 Evento 533, vídeo 5.
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por exemplo,  que, quando eu assumi a diretoria,  logo depois o SÉRGIO MENDES me
convidou a São Paulo para uma reunião com ALBERTO YOUSSEF, eu não o conhecia.

MPF: É importante se o senhor pudesse especificar esse evento...

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: É, quando, assim que eu assumi a diretoria, um mês e
meio depois, 2 meses no máximo, SÉRGIO MENDES me ligou, disse que precisava de
mim  em  São  Paulo  para  uma  reunião  com  um  emissário  do  PAULO  ROBERTO
COSTA. Eu fui pra um escritório da MENDES em São Paulo, e na sala já estava o
YOUSSEF que fui apresentado a ele com o nome de “PRIMO”, e o SÉRGIO MENDES.
E o ALBERTO YOUSSEF colocou que o SÉRGIO MENDES que nós estávamos com
alguns  aditivos  e  recursos  de  valores  significativos,  daria  em  torno  de  R$400
milhões.

MPF: Ele tinha essa informação já?

DEPOENTE/ROGÉRIO  CUNHA:  Tinha  a  informação  por  que,  porque  quando  você
começa a entrar com aditivo e negociar com a PETROBRAS, esse aditivo, de negociação
demora 7-8 meses,  às  vezes até mais  de 1 ano,  então os aditivos já  estavam sendo
negociados, todos eles, e já estava muito próximo de fechar esses valores.  E ele pediu,
disse “olha, ou vocês pagam para gente - PAULO quer - 8 milhões, ou esses aditivos
sair para a aprovação da diretoria, o PAULO ROBERTO, ou vai segurar ou vai mandar
isso e não vai concordar e vai mandar criar outra comissão”.

MPF: O que ele estava pedindo ali era 2%?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: 2%, dá exatamente 2% sobre o preço inicial – que era
os R$400 milhões -,  isso só de aditivo,  não tinha nada de valor  de contrato, só
aditivo.

O  papel  relevante  desempenhado  por  SÉRGIO  MENDES nas  práticas  ilícitas
concernentes  à  MENDES  JÚNIOR resta  corroborado,  ainda,  pelas  declarações  de  ALBERTO
YOUSSEF no sentido de que era o responsável por participar das reuniões e negociar, no interesse
próprio e da empreiteira, o pagamento das vantagens indevidas. No mais , o operador financeiro
foi  claro  ao  afirmar  que  SÉRGIO  MENDES frequentou  seu  escritório  por  diversas  vezes  não
havendo, pois, dúvidas dos propósitos espúrios do réu110:

Juiz Federal:- Tem aqui, dentro do processo, referência a alguns contratos específicos... Eu
vou perguntar ao senhor se o senhor se recorda da obra específica e se houve ou não
propina, o senhor diz; se o senhor não se recordar, o senhor diga que não se recorda,
certo? Ou, se não houve, o senhor diga que não houve. Consta aqui então “consórcio
CMMS”, da Replan, unidade de hidrodessulfurização de nafta, isso em 2007.

Interrogado:- Houve.

Juiz Federal:- O senhor participou da negociação desse...

Interrogado:- Participei.

110 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 849 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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Juiz Federal:- Aqui é Setal, Mendes Junior e a outra MPE, é isso? Quem que pagou aqui?
Foi o consórcio, foram as empreiteiras individualmente?

Interrogado:- Eu não consigo me lembrar se foi pago pela Mendes ou se foi pago pela
Setal, mas acredito que tenha sido pela Mendes.

Juiz Federal:- O senhor participou de reunião discutindo sobre esses pagamentos?

Interrogado:- Participei com o Sergio Mendes e o doutor Paulo Roberto Costa.

Juiz Federal:- Aqui foi 1%, se é que o senhor se recorda?

Interrogado:- Acredito que sim, não me lembro de ter tido desconto.

[…]

Juiz Federal:- Depois aqui consta o contrato Mendes Junior Trading, realização de obras
do terminal aquaviário de Barro do Riacho, em Aracruz, Espírito Santo , isso em 2007.
O senhor se recorda se nesse caso houve?

Interrogado:- Me recordo, inclusive teve aditivos nessa obra e eu marquei reunião com
o Paulo Roberto Costa pra que pudesse ajudar... Se não me engano quem participou
foi o engenheiro Rogério, se eu não me engano, da Mendes, e depois uma outra
reunião teve também com o Sergio Mendes e o Paulo Roberto Costa.

Juiz Federal:- E nessas reuniões era pra discutir também propina?

Interrogado:- Sim.

[…]

Juiz Federal:-  Depois um contrato da Mendes Junior Trading, realização de  obras dos
terminais aquaviários de Ilha Comprida, Ilha Redonda, Baía de Guanaraba, Rio de
Janeiro, em 2008, não sei se o senhor se recorda?

Interrogado:- Não me recordo.

Juiz Federal:- Esse caso nessa mesma ação penal, tem o senhor Sergio Mendes, o
senhor fez referência, com ele o senhor negociou propina então?

Interrogado:- Negociei.

[...]

Ministério Público Federal:- Tá ok. O senhor saberia mais uma vez nominar essas seis
empresas que nós estamos tratando aqui, quem dessas empresas visitava o escritório
do senhor, os escritórios do senhor?

Interrogado:-  Sim,  senhor.  Engevix,  o  Gerson  Almada;   OAS,  Agenor  Medeiros,  José
Ricardo e não me lembro se Mateus esteve uma ou duas vezes no meu escritório, mas
não foi pra tratar de assuntos referentes a Petrobras; Mendes Junior, Rogério... e Sergio
Mendes não me lembro de ter ido ao meu escritório, o Rogério eu me lembro que foi
várias vezes;  Galvão Engenharia, Erton; UTC, Ricardo Pessoa; Camargo Correa, Eduardo
Leite, Paulo Augusto e Dalton Avancini.

 

O  envolvimento doloso de  SÉRGIO CUNHA MENDES nos  ilícitos  é  evidenciado
também pela narrativa tecida em Juízo por ROGÉRIO CUNHA, o qual não apenas confirmou que o
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referido réu tinha conhecimento das tratativas ilícitas, como discorreu sobre a atuação de SÉRGIO
CUNHA nos  ajustes  de  propina.  Segundo  ele,  os  pagamentos  de  propina  nos  contratos  da
PETROBRAS eram destacados como “Assistência Técnica” dentro de uma planilha de fechamento
de  preços  mantida  pela  empreiteira.  E,  dentre  as  pessoas  que  aprovavam  o  conteúdo  dessa
planilha, estava o réu SÉRGIO MENDES111:

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA:  Bom,  o  processo  inicia  com  a  emissão,  por  exemplo
PETROBRAS, com a emissão de uma carta convite que vai pro setor de engenharia da
MENDES JÚNIOR. O setor de engenharia da MENDES JÚNIOR avalia se aquela obra da
PETROBRAS  ela  tem  um  porte  que  comporte  apresentação  da  posse  pela  MENDES
JÚNIOR, ou quando a obra é muito pequena a gente não tem condição de fazer porque
os nossos preços eram muito altos. Tá certo? Também desde que eu assumi a diretoria
dentro  da  sistemática  da  empresa  já  existia  um  acerto  com  o  mercado  de
pagamento de propina em contrato da PETROBRAS,  tá certo? E esses pagamentos
de  propinas  nos  contratos  da  PETROBRAS  eram  destacados  como  “Assistência
Técnica”  dentro  de  uma  planilha  de  fechamento  de  preços.  Essa  planilha  de
fechamento de preços é um resumo da proposta de custo.

MPF: Essa é uma planilha interna da MENDES JÚNIOR?

DEPOENTE/ROGÉRIO  CUNHA:  Uma  planilha  interna  da  MENDES  JÚNIOR,  essa
planilha,  por  proposta,  participavam  além  do  Dr.  MURILO,  ÂNGELO  MENDES,
SÉRGIO MENDES, o diretor da área, no caso eu, antes de mim o VILAÇA, e o gerente
de engenharia. O gerente de engenharia ele modificava esse percentual de propina
a ser pago, mas ele não sabia para quem seria pago e por que seria pago.

MPF: Ele modificava a pedido de quem?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: A pedido, por exemplo, eu tava fechando a proposta, eu
achava que o preço  tava alto,  por  exemplo,  assim,  baixa  a  ter  de 2,5% para 2%.  Ele
baixava, fazia um ensaio via quanto é que o preço baixava, ou então aumenta esse custo
aqui  pra tanto, então a pedido de quem  tava fechando a proposta junto com eles,  tá
certo? Ele fazia essa alteração. 

MPF: Perfeito.

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: E depois da aprovação final disso, passava pelo Dr.
MURILO, ÂNGELO MENDES e SÉRGIO MENDES.

MPF: Os três, MURILO, ÂNGELO MENDES e SÉRGIO MENDES tinham conhecimento
que essa rubrica, essa cláusula “A.T.” era a cláusula de percentual de propina?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Sim, isso aí dentro da empresa é tanto para obra da
PETROBRAS  quanto  qualquer  tipo  de  obras,  se  na  planilha  de  fechamento  de
preços, tiver a rubrica “A.T.” e o valor, esse valor significa a propina.

[…]

MPF:  O senhor  chegou a  discutir  sobre  essa  rubrica  “A.T.”  ou  sobre  as  propinas  de
contratos  da  PETROBRAS  com  os  executivos  SÉRGIO  MENDES,  ÂNGELO  MENDES  e
MURILO MENDES?

111 Evento 533, vídeo 5.
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DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Sim, discutimos isso. Até porque com a questão que eu
coloquei, quando o VILAÇA colocou que era 2% do percentual e na primeira obra que
estava sendo orçada, o VILAÇA ia sair em abril e a proposta ia ser entregue em maio de
2011...

Especificamente sobre a obra do Pipe Rack do COMPERJ, ista salientar que o valor
de propina teria sido ajustado em 3% sobre o valor do contrato, uma vez que teria um terceiro
agente da PETROBRAS no esquema, quem seja, SIMÃO TUMA. Em razão disso, houve negociações
sobre esses pagamentos de propina entre ROGÉRIO CUNHA e os acusados SÉRGIO MENDES e
ÂNGELO MENDES112:

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA:  Recordo,  PIPE  RACK do  COMPERJ,  o  convite  saiu  em
fevereiro, foi feito uma equipe entre engenheiros da MENDES JÚNIOR, da ODEBRECHT e
da UTC para fazer o orçamento dessa obra e a proposta foi entregue em maio de 2011.
Então, nesse período o VILAÇA saiu e eu assumi.  Eu assumi já com o andamento do
orçamento  já  bem  encaminhado,  já  estava  no  final  para  entregar  a  proposta. E  me
chamou a  atenção  porque  essa  obra  era  3%,  e  não  como  o  VILAÇA falou  que
normalmente  era  entre  1% e  2%. O cara  falou  “olha,  nessa  obra  aqui  tem um
terceiro agente, um agente da PETROBRAS que fiscaliza a obra, que é o  SIMÃO
TUMA. Então nessa obra foi os 3%, e eu discuti isso também com o SÉRGIO MENDES
e também conversei com o ÂNGELO MENDES, isso aí já é um acordo feito, porque
até a informação que eu tinha da ODEBRECHT é de que ele ajudou muito na época
do orçamento, já que ele presidia a comissão de licitação da PETROBRAS pra esses
contratos.

MPF: Seu SIMÃO TUMA, o senhor se refere?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Seu SIMÃO TUMA.

MPF:  E o senhor SÉRGIO MENDES e ÂNGELO MENDES tinham conhecimento disso,
eles que te disseram isso?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA:  Tinham conhecimento  e  disseram isso,  e  até  para
fechar o preço, ele tinha que conversar com eles. Quando fechava o preço, “assim,
olha, o preço está fechado”, ele ligava e “ó, deixa fechado em tanto… ele fazia até
de quanto?”, “até de tanto”, “tá bom”.

MPF: Perfeito. Especificamente então aqui agora adentrando sobre esses ajustes ilícitos e
pagamentos de vantagens indevidas, dentro do âmbito PETROBRAS, o senhor sabe dizer
se houve pagamentos de vantagens ilícitas ao então diretor de abastecimento PAULO
ROBERTO COSTA? 

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Sim.

De igual modo, quanto à obra da REPAR, vale dizer que ROGÉRIO CUNHA tratou
com ALBERTO VILAÇA, SÉRGIO MENDES e ÂNGELO MENDES sobre os pagamentos dos valores
ilícitos em favor dos funcionários públicos da Estatal. Assim, resta claro o envolvimento doloso de
112 Evento 533, vídeo 5.
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SÉRGIO  MENDES nos  ajustes  de  propina,  enquanto  Vice-Presidente  Executivo  da  MENDES
JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.113:

MPF: Perfeito. Esse relato sobre o que o senhor acabou de dizer, o senhor participou já
desde o início, ou o senhor também soube na transição?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA:  Não, eu já participei já depois que eu assumi. Mas eu
participei de algumas reuniões dentro da obra em que se discutia isso.

MPF: O senhor recorda de ter conversado com o VILAÇA, SÉRGIO MENDES, ÂNGELO
MENDES sobre isso?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Sim, até porque para pagamento desses montantes aí
que foram feitos, principalmente na REGAP

MPF: na REPAR?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA:  Na REPAR, desculpe, foram valores muito altos que
tinha que ter conhecimento das empresas.

MPF:  Algum momento foi questionado por esses executivos, altos executivos, diretores
estatutários, o porquê do pagamento dessas vantagens indevidas? Algum momento eles
esboçaram  alguma  reação  no  sentido  de  “vamos  levar  isso  a  conhecimento  das
autoridades”?  Ou  sempre  foi  feito  o  pagamento  das  vantagens  indevidas  de  forma
natural, como se fosse uma “regra do jogo”?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Olha, era uma regra do jogo, porque isso não foi, isso aí
veio lá de 2002, 2003, 2004… Isso aí começou, e foi, só que foi ficando cada vez mais
organizado. As empresas que participavam, elas impediam outras empresas de participar
e não tinha interesse nenhum das empresas mudar essa regra.

Ressalte-se que SÉRGIO CUNHA MENDES confessou que, a despeito de terem sido
firmados contratos pela  MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. com a GFD e com a
RIGIDEZ, não houve a efetiva prestação dos serviços tratados Reconheceu, ainda, o pagamento de
vantagens indevidas a PAULO ROBERTO COSTA no valor de R$ 8.028.000,00, por intermédio das
empresas GFD e RIGIDEZ no interregno de julho de 2011 a maio de 2012.114

Constata-se,  assim,  que,  consoante  demonstrou  a  instrução  processual,  SÉRGIO
CUNHA MENDES atuava em todas as  etapas da atividade ímproba,  desde as  assinaturas  nos
contratos, reuniões do cartel, até as negociações efetivas sobre propina e respectivas operações
para viabilizar os repasses para PAULO ROBERTO COSTA e a outros empregados da PETROBRAS.

113 Evento 533, vídeo 6.
114 “(...) QUE mediante verificações junto à contabilidade da MENDES JUNIOR, confirmou-se que houve pagamentos para as empresas

GFD INVESTIMENTOS e EMPREITEIRA RIGIDEZ do montante total de R$ 8.028.000,00 (oito milhões e vinte e oito mil reais), entre
julho de 2011 a setembro de 2011, e em maio de 2012; QUE embora tenham sido firmados contratos entre a MENDES JUNIOR e as
empresas GFD INVESTIMENTOS e EMPREITEIRA RIGIDEZ, não houve efetiva prestação de serviços do objeto contrato, de maneira
que se tratam de contratos simulados tão somente para fazer frente, no caixa da MENDES JUNIOR, dos pagamentos de vantagem
indevida exigidos por ALBERTO YOUSSEF; (...)”. (Autos 5053744-31.2014.404.7000, evento 44, DECL2). - Evento 1, OUT32. 
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4.3.3. ÂNGELO ALVES MENDES

ÂNGELO ALVES MENDES, na condição de Vice-Presidente Corporativo da empresa,
figurava como representante da  MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. em grande
parte  dos  contratos  por  ela  firmados,  a  fim  de  possibilitar  o  oferecimento,  a  promessa  e  o
pagamento  de  vantagens  indevidas  a  PAULO  ROBERTO  COSTA e  a  outros  empregados  da
PETROBRAS, bem como a lavagem dos valores ilícitos relacionados aos contratos celebrados com a
Estatal.

Com  o  intuito  de  possibilitar  e  concretizar  as  atividades  fraudulentas
desempenhadas  pelos  agentes  da  empresa,  cabia  a  ÂNGELO  ALVES  MENDES representar  a
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. tanto em aditivos de importantes contratos
com a PETROBRAS, quanto em contratos com a GFD.

Nessa toada, é inconteste que ÂNGELO ALVES MENDES assinou, ao menos, 3 (três)
contratos (falsos) firmados pela  MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. com a GFD
INVESTIMENTOS  LTDA.,  quais  sejam,  aqueles  datados  de  29/07/2011115,  10/08/2011116 e
15/09/2011117.

Consoante  exposto  na  inicial,  ÂNGELO  ALVES  MENDES reconheceu  em
depoimento que não apenas assinou contratos fictícios com a GFD como que não foram prestados
os serviços contantes nestas avenças. Assim, não é crível eventual tese defensiva de que o réu,
profissional  experiente,  nada  sabia  sobre  as  ilicitudes  de  contratos  firmados  com  a  GFD
INVESTIMENTOS LTDA.  e que não tinha conhecimento do que assinava.  Assim, a realização de
pagamentos milionários à empresa de fachada, sem qualquer estudo de necessidade e viabilidade,
e  por  serviços  evidentemente  desnecessários  e  não  realizados,  não  poderia  ter  passado
desapercebida pelo réu.

Outrossim,  o  envolvimento  doloso  de  ÂNGELO  ALVES  MENDES nos  ilícitos
descritos  no  presente  feito  resta  comprovado por  sua  participação em reuniões  e  acertos  de
pagamento de propina. O referido réu atuava juntamente com outros executivos da empreiteira na
aprovação final  da  planilha  interna  do  Grupo  MENDES JÚNIOR destinada ao fechamento de
preços. Tal documento era reservado também para a anotação de pagamentos de propinas nos
contratos com a PETROBRAS, estes podendo ser identificados como “Assistência Técnica”. Nesse
sentido,  enfático foi  ROGÉRIO CUNHA  ao afirmar que a rubrica “A.T.”,  seguida por um valor,
significava o montante de propina a ser pago pela empreiteira, conforme transcrição efetuada no
tópico anterior118.

Especificamente sobre a obra do Pipe Rack do COMPERJ, houve negociações sobre
esses  pagamentos  de  propina  entre  ROGÉRIO  CUNHA e  os  acusados  SÉRGIO  MENDES  e
ÂNGELO MENDES119:

115 Evento 1, OUT38.
116 Evento 1, OUT44.
117 Evento 1, OUT39.
118 Evento 533, vídeo 5.
119 Evento 533, vídeo 5.
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DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA:  Recordo,  PIPE  RACK do  COMPERJ,  o  convite  saiu  em
fevereiro, foi feito uma equipe entre engenheiros da MENDES JÚNIOR, da ODEBRECHT e
da UTC para fazer o orçamento dessa obra e a proposta foi entregue em maio de 2011.
Então, nesse período o VILAÇA saiu e eu assumi.  Eu assumi já com o andamento do
orçamento  já  bem  encaminhado,  já  estava  no  final  para  entregar  a  proposta. E  me
chamou a  atenção  porque  essa  obra  era  3%,  e  não  como  o  VILAÇA falou  que
normalmente  era  entre  1% e  2%. O cara  falou  “olha,  nessa  obra  aqui  tem um
terceiro agente, um agente da PETROBRAS que fiscaliza a obra, que é o  SIMÃO
TUMA. Então nessa obra foi os 3%, e eu discuti isso também com o SÉRGIO MENDES
e também conversei com o ÂNGELO MENDES, isso aí já é um acordo feito, porque
até a informação que eu tinha da ODEBRECHT é de que ele ajudou muito na época
do orçamento, já que ele presidia a comissão de licitação da PETROBRAS pra esses
contratos.

MPF: Seu SIMÃO TUMA, o senhor se refere?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Seu SIMÃO TUMA.

MPF:  E o senhor SÉRGIO MENDES e ÂNGELO MENDES tinham conhecimento disso,
eles que te disseram isso?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA:  Tinham conhecimento  e  disseram isso,  e  até  para
fechar o preço, ele tinha que conversar com eles. Quando fechava o preço, “assim,
olha, o preço está fechado”, ele ligava e “ó, deixa fechado em tanto… ele fazia até
de quanto?”, “até de tanto”, “tá bom”.

MPF: Perfeito. Especificamente então aqui agora adentrando sobre esses ajustes ilícitos e
pagamentos de vantagens indevidas, dentro do âmbito PETROBRAS, o senhor sabe dizer
se houve pagamentos de vantagens ilícitas ao então diretor de abastecimento PAULO
ROBERTO COSTA? 

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Sim.

Mais  do  que  acertos  de  propina,  ÂNGELO  MENDES tratava  abertamente  com
ROGÉRIO CUNHA sobre os pagamentos de propina efetuados pelo Grupo MENDES JÚNIOR no
contexto  do  cartel.  No  caso  da  obra  do  Pipe  Rack,  a  título  de  exemplo,  ROGÉRIO  CUNHA
relembrou  que,  quando  a  empreiteira  recebia  o  dinheiro  do  consórcio  e  utilizava  para  outra
demanda que não o pagamento de propina, recebia cobranças de SIMÃO TUMA (ex-gerente da
PETROBRAS),  através de RENATO RODRIGUES (ex-executivo da ODEBRECHT).  Em virtude disso,
ROGÉRIO CUNHA conversava com ÂNGELO MENDES, que, por sua vez, garantia o pagamento
dos valores espúrios120:

MPF: Perfeito. Com relação a todos esses contratos e esses ilícitos, o senhor mencionou
ter  conversado diretamente  com os  diretores  estatutários  e  especificamente  inclusive
narrou  o  evento  da  reunião  entre  SÉRGIO MENDES  e  ALBERTO YOUSSEF.  O senhor
recorda de algum evento,  algum momento  em que  o  senhor  tenha conversado
abertamente com ÂNGELO MENDES sobre essas propinas, essas vantagens ilícitas?

120 Evento 533, vídeo 6.

 82/108



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Sim,  porque, eu vou dar um exemplo de PIPE RACK, tá
certo? O PIPE RACK, o pagamento era feito pelas empresas, então a empresa ela tem uma
prioridade de caixa pra pagar pessoal,  então como é que era feito o acordo do PIPE
RACK: o consórcio mandava o dinheiro para a empresa e a empresa pagava, e várias
vezes isso não acontecia. A MENDES recebia o dinheiro e usava para outra coisa  e vinha
a cobrança em cima de mim, o SIMÃO TUMA ligava para o RENATO da ODEBRECHT,
o RENATO desligava, “o que que tá acontecendo?”, o dinheiro foi pra outro canto…
“me arruma outro dinheiro  aí  e  depois  desconta na remessa  de  lucro,  se  tiver,  você
abate”, “mas qual a garantia que eu vou ter?”, eu digo “A garantia que você vai ter é o
seguinte,  eu vou te  ligar  daqui  a  pouco,  que eu vou conversar  com o ÂNGELO
MENDES, que é o dono, ele vai me dar notícia, se vier eu vou pagar”, então eu ia no
ÂNGELO MENDES e ele garantia que ia pagar.

MPF: E era dito abertamente…?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA:  Abertamente, eu fazia “ÂNGELO, olha, não adianta
você não pagar”, eu sabia que ele tinha que pagar, “porque depois você não vai
mais  ser  convidado  para  outros  contratos,  você  vai  ser  penalizado  em  outros
contratos”, então se você entrasse na obra, você tinha que pagar, se não você seria
penalizado...

De igual modo, quanto à obra da REPAR, vale dizer que ROGÉRIO CUNHA tratou
com ALBERTO VILAÇA, SÉRGIO MENDES e ÂNGELO MENDES sobre os pagamentos dos valores
ilícitos em favor dos funcionários públicos da Estatal. Assim, resta claro o envolvimento doloso de
ÂNGELO MENDES nos  ajustes  de  propina,  enquanto  Vice-Presidente  Corporativo da  empresa
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.121:

MPF: Perfeito. Esse relato sobre o que o senhor acabou de dizer, o senhor participou já
desde o início, ou o senhor também soube na transição?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA:  Não, eu já participei já depois que eu assumi. Mas eu
participei de algumas reuniões dentro da obra em que se discutia isso.

MPF: O senhor recorda de ter conversado com o VILAÇA, SÉRGIO MENDES, ÂNGELO
MENDES sobre isso?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Sim, até porque para pagamento desses montantes aí
que foram feitos, principalmente na REGAP

MPF: na REPAR?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA:  Na REPAR, desculpe, foram valores muito altos que
tinha que ter conhecimento das empresas.

MPF:  Algum momento foi questionado por esses executivos, altos executivos, diretores
estatutários, o porquê do pagamento dessas vantagens indevidas? Algum momento eles
esboçaram  alguma  reação  no  sentido  de  “vamos  levar  isso  a  conhecimento  das
autoridades”?  Ou  sempre  foi  feito  o  pagamento  das  vantagens  indevidas  de  forma
natural, como se fosse uma “regra do jogo”?

121 Evento 533, vídeo 6.
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DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Olha, era uma regra do jogo, porque isso não foi, isso aí
veio lá de 2002, 2003, 2004… Isso aí começou, e foi, só que foi ficando cada vez mais
organizado. As empresas que participavam, elas impediam outras empresas de participar
e não tinha interesse nenhum das empresas mudar essa regra.

Esse conjunto probatório evidencia que  ÂNGELO MENDES  tinha plena ciência e
coadunava  com  o  esquema  existente  entre  o  Grupo  MENDES  JÚNIOR e  a  Diretoria  de
Abastecimento da PETROBRAS, comandada por PAULO ROBERTO COSTA. Quer dizer,  ÂNGELO
MENDES atuava em todas as etapas da atividade ímproba, desde as assinaturas nos contratos com
a GFD, reuniões do cartel, até as negociações efetivas sobre propina e respectivas operações para
viabilizar os repasses para PAULO ROBERTO COSTA e a outros empregados da PETROBRAS.

4.3.4. ALBERTO ELÍSIO VILAÇA GOMES

ALBERTO ELÍSIO VILAÇA GOMES  representava a  MENDES JÚNIOR TRADING E
ENGENHARIA S.A. em diversos contratos da empreiteira com a PETROBRAS, concretizando, assim,
o oferecimento, a promessa e o pagamento de vantagens indevidas ao próprio PAULO ROBERTO
COSTA e a outros empregados da PETROBRAS, para a consecução de contratos com a Estatal.

Destaca-se, pois,  que  ALBERTO ELÍSIO VILAÇA GOMES,  como representante da
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A., foi o signatário de diversos contratos com a
PETROBRAS. Citam-se as obras: a) REGAP; b) REPLAN; c) REPAR; d) Terminal Aquaviário de Barro do
Riacho, Aracruz/ ES; e) Terminais Aquaviários de Ilha Comprida e Ilha Redonda (Baía de Guanabara,
Rio de Janeiro/RJ).122

Como  administrador  do  Consórcio  MENDES  JÚNIOR-MPG-SOG,  orientou  a
contratação com a GFD com o intuito de possibilitar a lavagem dos valores repassados aos agentes
estatais, conforme narrado na inicial.123

ALBERTO VILAÇA detinha conhecimento, bem como não se opôs ao esquema de
pagamento  de  propina  decorrente  dos  contratos  celebrados  com  a  Estatal,  tendo,  inclusive,
discutido o assunto com ANTÔNIO PEDRO CAMPELLO DE SOUZA DIAS (à época executivo da
ANDRADE GUTIERREZ):124

MPF: Quando o senhor se refere a custo adicional..

DEPOENTE/ ANTÔNIO PEDRO: Mas.. É..

MPF: O senhor tinha conhecimento?

DEPOENTE/ ANTÔNIO PEDRO: É a propina.

MPF: Certo e essa propina seria direcionada a quem sr. Antonio?

DEPOENTE/ ANTÔNIO PEDRO: Ao Sr. (ininteligível) comandado pelo Sr. BARUSCO.

122 Evento 01, fls. 32 a 36.
123 Autos 5053744-31.2014.404.7000, Evento 29, págs. 38/43 – OUT43. 
124 Evento 446, vídeo 4.
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MPF: Certo, o senhor discutiu esse assunto com o Sr. Alberto Vilaça? 

DEPOENTE/ ANTÔNIO PEDRO: Sim. 

MPF: Então o Sr. Alberto Vilaça tinha conhecimento de que se discutia pagamento..

DEPOENTE/ ANTÔNIO PEDRO: Tinha conhecimento.

[…]

MPF:  Houve  alguma  oposição  por  parte  do  Sr.  Alberto  Vilaça  a  que  fosse  feito  o
pagamento dessas vantagens indevidas?

DEPOENTE/ ANTÔNIO PEDRO: Ao que me recordo não.

[…]

MPF: O sr. recorda quais executivos da MENDES JUNIOR responsáveis a época?

DEPOENTE/ ANTÔNIO PEDRO: Alberto Vilaça, sempre tem o Alberto Vilaça.

MPF:  O  sr.  Alberto  Vilaça  então  nesse  novo  contrato  Cenpes,  ele  também  tinha
conhecimento  e  participou  das  decisões  atinentes  ao  pagamento  de  vantagens
indevidas?

DEPOENTE/ ANTÔNIO PEDRO: Também, só que dessa vez a parte da MENDES JUNIOR
era responsabilidade deles cuidar.

Destarte, além de se colocar como representante da MENDES JÚNIOR TRADING E
ENGENHARIA S.A. em relevantes  contratos  e aditivos  firmados com a PETROBRAS,  ALBERTO
VILAÇA era  quem negociava e  representava  a  empreiteira  nas  reuniões  e  atuações  do cartel,
possuindo pleno conhecimento do pagamento de propina idealizado.

Em igual sentido, encontram-se as afirmações do colaborador AUGUSTO RIBEIRO
DE MENDONÇA NETO, conforma consta de seu Termo de Colaboração Nº 01125, bem como de seu
depoimento prestado em Juízo.  Segundo ele,  ALBERTO VILAÇA era um dos participantes das
reuniões  do  denominado  “CLUBE”,  as  quais  tinham  por  objetivo  determinar  quais  seriam  as
empreiteiras  que  concorreriam  com  a  empresa  escolhida  pelo  grupo  para  vencer  a  licitação.
Ademais, cumpre salientar que o próprio colaborador foi claro ao afirmar que conversou, fora de
reuniões,  diretamente  com  ALBERTO  VILAÇA  sobre  assuntos  ligados  ao  clube  e  ajustes  de
licitação, citando como exemplo conversas mantidas no contexto das obras da REPAR e REPLAN:126

Ministério  Público  Federal:-  Do mesmo modo se  definiu  no  âmbito  do  grupo  de
empresas  do  clube  quais  seriam  as  empresas  que  concorreriam  com  aquela
escolhida pelo grupo para levar a licitação, por vencer a licitação?

Depoente:- Sim.

Ministério Público Federal:- Existia essa escolha da empresa que seria a vencedora dentro
do âmbito do grupo?

125 Evento 1, OUT30. 
126 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 390 dos autos respectivos. A utilização da

prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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Depoente:- Existia a escolha da empresa vencedora e também outras empresas que
se comprometiam a entregar propostas.

Ministério Público Federal:- Quem eram os executivos que representavam nessas
reuniões do grupo a empreiteira Mendes Júnior?

Depoente:- Era o Vilaça.

Ministério Público Federal:- Vilaça?

Depoente:- Beto Vilaça.

[…]

Juiz Federal:- Eu perguntei, considerando o objeto aqui dos autos, da INTERPAR, o senhor
mencionou, salvo engano, que o senhor discutiu essa questão da propina com o senhor
Alberto Vilaça é isso?

Depoente:- Sim senhor.

Juiz Federal:- Discutiu com mais alguém da Mendes Júnior?

Depoente:- Não senhor.

Juiz  Federal:-  O  senhor  mencionou  que  o  senhor  Alberto  Vilaça  participava  das
reuniões lá do clube. Mas depois na pergunta do Defensor o senhor não se recordava se
o  havia  encontrado  em  alguma  das  quatro  ou  cinco  reuniões  que  o  senhor  teria
participado.  Por  que  o  senhor  afirma  então  que  o  senhor  Alberto  Vilaça  era  quem
representava a Mendes Júnior nessas reuniões? Qual que é a sua fonte de conhecimento?

Depoente:- O nosso diretor comercial frequentou várias reuniões onde o Alberto
Vilaça participou.

Juiz Federal:- Ele afirmou isso para o senhor?

Depoente:- Sim senhor.

Juiz Federal:- O senhor discutiu fora do âmbito dessas reuniões sobre essa, sobre o clube?
Sobre esses ajustes de licitação com pessoas da Mendes Júnior?

Depoente:- Fora das reuniões?

Juiz Federal:- Isso.

Depoente:- Somente com o Alberto Vilaça.

Juiz Federal:- Mas o senhor conversou com ele diretamente sobre esse assunto?

Depoente:- Sim senhor.

Juiz Federal:- Mesmo fora de reunião?

Depoente:- Sim senhor.

Juiz Federal:- O senhor pode me descrever as circunstâncias?

Depoente:- Bem, o nosso próprio contrato que nós estamos falando da REPAR e
REPLAN  foram discutidos no âmbito do clube.

Juiz Federal:- O senhor falou com ele uma vez, duas vezes, mais de uma vez sobre
esse ajuste então no âmbito desse Consórcio da INTERPAR?
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Depoente:- Algumas vezes.

Corroborando  com  as  narrativas  que  evidenciam  o  comportamento  doloso  de
ALBERTO VILAÇA, frisa-se  que  o  réu  foi  responsável  por  zelar  pelos  interesses  da  MENDES
JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A. na obra da REPAR, sob a qual houve ajustes com as
Diretorias  de  Abastecimento  e  Serviço  para  pagamentos  de  vantagens  indevidas  para  os
empregados da PETROBRAS:127

Ministério  Público  Federal:-  Um  outro  documento  também  anexado  à  denúncia  e
apreendido na sede da empresa Engevix,  auto de apreensão 1117/2014,  itens 1,  2,  4,
consta ali uma lista de compromissos com a data de 28/09/2007, na qual consta uma
série de siglas na primeira linha, com referências às unidades e empreendimentos nas
duas primeiras colunas. Faz-se referência em relação à unidade REPAR e consta como
destacado, preenchido nessa linha o campo MJ/ST/ME. O que seriam essas siglas?

Depoente:- Mendes Júnior, Setal e MPE.

Ministério Público Federal:- O que isso quer dizer? Que essas 3 empresas teriam sido
as selecionadas para vencer esse certame?

Depoente:- Sim.

Ministério Público Federal:- Então esse contrato referido na folha 49 da denúncia, da
REPAR, em que Mendes Júnior, Setal e MPE venceram foi definido previamente pelo
cartel? Pelo clube? Pelo cartel?

Depoente:- Sim. Pelo grupo, sim.

Ministério Público Federal:- Pelo grupo de empresas. As que concorreram com essas três
empresas,  integrada  inclusive  pela  empresa  que  o  senhor  representava,  a  Setal,  elas
apresentaram uma proposta  apenas de cobertura?

Depoente:- Sim.

Ministério  Público  Federal:-  Para  que  elas  pudessem  apresentar  propostas  não
competitivas o que era feito? Havia uma revelação do preço que a escolhida que cartel
praticaria?

Depoente:- Sim.

Ministério  Público  Federal:-  Nesse  caso,  quem foi  o  responsável  por  apresentar  esse
preço? O senhor sabe dizer?

Depoente:- Para as outras empresas?

Ministério Público Federal:- Isso.

Depoente:- No caso da REPAR provavelmente o Marcos Berti.

Ministério Público Federal:- O Marcos Berti.  O senhor sabe dizer, dentro da Mendes
Junior, quem zelou pelos interesses da companhia nessa obra específica?

127 Prova emprestada da ação penal nº 5083401-18.2014.4.04.7000/PR juntada no evento 390 dos autos respectivos. A utilização da
prova foi requerida por este órgão ministerial aos eventos 237 e 275, dos presentes autos.
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Depoente:- Foi o Vilaça.

Ministério Público Federal:-Esse é o consórcio INTERPAR?

Depoente:- Sim.

Ministério  Público  Federal:-  Concorreram  com  o  consórcio  INTERPAR  o  consórcio
integrado pela Odebrecht, UTC e OAS, e o consórcio integrado pela IESA, Queiroz Galvão
e Queiroz Galvão. Foram elas que receberam o valor da obra de antemão para que elas
pudessem apresentar propostas superiores?

Depoente:- Sim.

Ministério Público Federal:- No que diz respeito aos pagamentos dessa obra, nessa obra
da  REPAR,  houve  ajustes  com  as  Diretorias  de  Abastecimento  e  Serviço  para
pagamentos de vantagens para os empregados da Petrobras?

Depoente:- Sim.

Ministério Público Federal:- Quais foram os beneficiários dessas vantagens? Foram os ex-
diretores?

Depoente:- Sim. Pelo lado da Diretoria de Abastecimento essa discussão foi feita com o
José Janene, e pelo lado da Diretoria de Serviços com o Duque e o Barusco.

De igual modo, quanto à obra da REPAR, vale dizer que ROGÉRIO CUNHA tratou
com ALBERTO VILAÇA, SÉRGIO MENDES e ÂNGELO MENDES sobre os pagamentos dos valores
ilícitos em favor dos funcionários públicos da Estatal, o que só reforça o envolvimento doloso de
ALBERTO VILAÇA nos ajustes de propina, enquanto representante da empresa MENDES JÚNIOR
TRADING E ENGENHARIA S.A.128:

MPF: Perfeito. Esse relato sobre o que o senhor acabou de dizer, o senhor participou já
desde o início, ou o senhor também soube na transição?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA:  Não, eu já participei já depois que eu assumi. Mas eu
participei de algumas reuniões dentro da obra em que se discutia isso.

MPF: O senhor recorda de ter conversado com o VILAÇA, SÉRGIO MENDES, ÂNGELO
MENDES sobre isso?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Sim, até porque para pagamento desses montantes aí
que foram feitos, principalmente na REGAP

MPF: na REPAR?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA:  Na REPAR, desculpe, foram valores muito altos que
tinha que ter conhecimento das empresas.

MPF:  Algum momento foi questionado por esses executivos, altos executivos, diretores
estatutários, o porquê do pagamento dessas vantagens indevidas? Algum momento eles
esboçaram  alguma  reação  no  sentido  de  “vamos  levar  isso  a  conhecimento  das
autoridades”?  Ou  sempre  foi  feito  o  pagamento  das  vantagens  indevidas  de  forma
natural, como se fosse uma “regra do jogo”?

128 Evento 533, vídeo 6.
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DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Olha, era uma regra do jogo, porque isso não foi, isso aí
veio lá de 2002, 2003, 2004… Isso aí começou, e foi, só que foi ficando cada vez mais
organizado. As empresas que participavam, elas impediam outras empresas de participar
e não tinha interesse nenhum das empresas mudar essa regra.

Especificamente sobre a obra do Pipe Rack do COMPERJ, houve negociações sobre
esses pagamentos de propina em que fica, mais uma vez, evidente a participação de  ALBERTO
VILAÇA129:

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA:  Recordo,  PIPE  RACK do  COMPERJ,  o  convite  saiu  em
fevereiro, foi feito uma equipe entre engenheiros da MENDES JÚNIOR, da ODEBRECHT e
da UTC para fazer o orçamento dessa obra e a proposta foi entregue em maio de 2011.
Então, nesse período o VILAÇA saiu e eu assumi.  Eu assumi já com o andamento do
orçamento  já  bem  encaminhado,  já  estava  no  final  para  entregar  a  proposta. E  me
chamou a  atenção  porque  essa  obra  era  3%,  e  não  como  o  VILAÇA falou  que
normalmente era entre 1% e 2%. O cara falou “olha, nessa obra aqui tem um terceiro
agente, um agente da PETROBRAS que fiscaliza a obra,  que é o SIMÃO TUMA. Então
nessa  obra  foi  os  3%,  e  eu  discuti  isso  também com o SÉRGIO MENDES e  também
conversei com o ÂNGELO MENDES, isso aí já é um acordo feito, porque até a informação
que eu tinha da ODEBRECHT é de que ele ajudou muito na época do orçamento, já que
ele presidia a comissão de licitação da PETROBRAS pra esses contratos.

MPF: Seu SIMÃO TUMA, o senhor se refere?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Seu SIMÃO TUMA.

Constata-se, assim, que, consoante demonstrou a instrução processual,  ALBERTO
VILAÇA atuava em todas as etapas da atividade ímproba,  desde as assinaturas nos contratos,
reuniões  do  cartel,  até  as  negociações  efetivas  sobre  propina  e  respectivas  operações  para
viabilizar os repasses para PAULO ROBERTO COSTA e a outros empregados da PETROBRAS.

4.3.5. ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA

ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA, como Diretor da Área de Óleo e Gás da MENDES
JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.,  consiste no principal interlocutor da empresa com a
PETROBRAS130, e gerenciador dos contratos com ela firmados.

Além disso,  ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA,  em conjunto com  SÉRGIO CUNHA
MENDES, era o ponto focal da MENDES JÚNIOR131 com ALBERTO YOUSSEF e PAULO ROBERTO
COSTA, cabendo-lhe ainda a operacionalização do pagamento da propina132, sendo, desse modo,
129 Evento 533, vídeo 5.
130 De acordo com SÉRGIO CUNHA MENDES, na posição de Diretor de Operações de Óleo e Gás, ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA

era o responsável por todos os contratos de óleo, gás e off-shore com a PETROBRAS. (Autos 5053744-31.2014.404.7000, evento 44,
DECL2) – Evento 01, OUT32.

131 Autos 5026212.82.2014.404.7000, evento 1101, p. 24e 32 – Evento 01, OUT14.
132 Em depoimento,  SÉRGIO CUNHA MENDES afirmou que  coube  ao  ROGÉRIO CUNHA DE  OLIVEIRA a  operacionalização de
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igualmente responsável  pelo oferecimento,  promessa e pagamento de vantagens indevidas ao
próprio PAULO ROBERTO COSTA e a outros empregados da PETROBRAS, para a consecução de
contratos com a Estatal. 

Nessa toada,  em Juízo, ROGÉRIO CUNHA relembrou que,  assim que assumiu a
diretoria da empreiteira,  SÉRGIO MENDES lhe ligou solicitando sua presença para uma reunião
com um emissário de  PAULO ROBERTO COSTA.  A  reunião se  deu no escritório da  MENDES
JÚNIOR em  São  Paulo  e  na  sala  estavam  presentes  também  ALBERTO  YOUSSEF  e  SÉRGIO
MENDES. Na ocasião, trataram sobre aditivos contratuais e valores de propina em favor de  PAULO
ROBERTO COSTA, correspondentes a 2% sobre o preço inicial. Mais do que isso, o colaborador
deixa claro sua atuação frente ao esquema criminoso133:

MPF: Perfeito. Esse contrato celebrado com a GFD, ele tinha por objetivo fazer com que o
dinheiro  possa,  com  que  esse  montante  de  valor  repassado  a  ALBERTO  YOUSSEF
chegasse ao diretor, então diretor, PAULO ROBERTO COSTA?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Sim. Eu não sei se vale a pena recordar aqui com o  senhor,
por exemplo,  que, quando eu assumi a diretoria,  logo depois o SÉRGIO MENDES me
convidou a São Paulo para uma reunião com ALBERTO YOUSSEF, eu não o conhecia.

MPF: É importante se o senhor pudesse especificar esse evento...

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: É, quando, assim que eu assumi a diretoria, um mês e
meio depois, 2 meses no máximo, SÉRGIO MENDES me ligou, disse que precisava de
mim  em  São  Paulo  para  uma  reunião  com  um  emissário  do  PAULO  ROBERTO
COSTA. Eu fui pra um escritório da MENDES em São Paulo, e na sala já estava o
YOUSSEF que fui apresentado a ele com o nome de “PRIMO”, e o SÉRGIO MENDES.
E o ALBERTO YOUSSEF colocou que o SÉRGIO MENDES que nós estávamos com
alguns  aditivos  e  recursos  de  valores  significativos,  daria  em  torno  de  R$400
milhões.

MPF: Ele tinha essa informação já?

DEPOENTE/ROGÉRIO  CUNHA:  Tinha  a  informação  por  que,  porque  quando  você
começa a entrar com aditivo e negociar com a PETROBRAS, esse aditivo, de negociação
demora 7-8 meses,  às  vezes até mais  de 1 ano,  então os aditivos já  estavam sendo
negociados, todos eles, e já estava muito próximo de fechar esses valores.  E ele pediu,
disse “olha, ou vocês pagam para gente - PAULO quer - 8 milhões, ou esses aditivos
sair para a aprovação da diretoria, o PAULO ROBERTO, ou vai segurar ou vai mandar
isso e não vai concordar e vai mandar criar outra comissão”.

MPF: O que ele estava pedindo ali era 2%?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: 2%, dá exatamente 2% sobre o preço inicial – que era
os R$400 milhões -,  isso só de aditivo,  não tinha nada de valor  de contrato, só
aditivo.

pagamentos de vantagem indevida a PAULO ROBERTO COSTA (Autos 5053744-31.2014.404.7000, evento 44, DECL2 –  Evento 01,
OUT32).

133 Evento 533, vídeo 5.
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À vista  disso,  em seu  termo  de  declaração134,  ROGÉRIO CUNHA DE  OLIVEIRA
reconhece que efetuou reuniões com PAULO ROBERTO COSTA e ALBERTO YOUSSEF e que tratou
com o último questões relativas ao pagamento de propina. 

Assim, o envolvimento doloso de ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA nos ilícitos resta
comprovado por sua participação em reuniões e acertos de pagamento de propina. O referido réu
atuava juntamente com outros executivos da empreiteira na aprovação final da planilha interna do
Grupo  MENDES  JÚNIOR destinada  ao  fechamento  de  preços.  Tal  documento  era  reservado
também para a anotação de pagamentos de propinas nos contratos com a PETROBRAS,  estes
podendo  ser  identificados  como  “Assistência  Técnica”.  Nesse  sentido,  enfático  foi  ROGÉRIO
CUNHA ao afirmar que a rubrica “A.T.”, seguida por um valor, significava o montante de propina a
ser pago pela empreiteira.

Especificamente sobre a obra do Pipe Rack do COMPERJ, houve negociações sobre
esses  pagamentos  de  propina  entre  ROGÉRIO  CUNHA e  os  acusados  SÉRGIO  MENDES  e
ÂNGELO MENDES,  conforme trecho já transcrito do depoimento coligido no vídeo 5 do Evento
533.

Mais  do  que  acertos  de  propina,  ROGÉRIO  CUNHA tratava  abertamente  com
ÂNGELO MENDES sobre os pagamentos de propina efetuados pelo Grupo MENDES JÚNIOR no
contexto  do  cartel.  No  caso  da  obra  do  Pipe  Rack,  a  título  de  exemplo,  ROGÉRIO  CUNHA
relembrou  que,  quando  a  empreiteira  recebia  o  dinheiro  do  consórcio  e  utilizava  para  outra
demanda que não o pagamento de propina, recebia cobranças de SIMÃO TUMA (ex-gerente da
PETROBRAS),  através de RENATO RODRIGUES (ex-executivo da ODEBRECHT).  Em virtude disso,
ROGÉRIO CUNHA conversava com  ÂNGELO MENDES que, por sua vez, garantia o pagamento
dos valores espúrios135:

MPF: Perfeito. Com relação a todos esses contratos e esses ilícitos, o senhor mencionou
ter  conversado diretamente  com os  diretores  estatutários  e  especificamente  inclusive
narrou  o  evento  da  reunião  entre  SÉRGIO MENDES  e  ALBERTO YOUSSEF.  O senhor
recorda de algum evento,  algum momento  em que  o  senhor  tenha conversado
abertamente com ÂNGELO MENDES sobre essas propinas, essas vantagens ilícitas?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Sim,  porque, eu vou dar um exemplo de PIPE RACK, tá
certo? O PIPE RACK, o pagamento era feito pelas empresas, então a empresa ela tem uma
prioridade de caixa pra pagar pessoal,  então como é que era feito o acordo do PIPE
RACK: o consórcio mandava o dinheiro para a empresa e a empresa pagava, e várias
vezes isso não acontecia. A MENDES recebia o dinheiro e usava para outra coisa  e vinha
a cobrança em cima de mim, o SIMÃO TUMA ligava para o RENATO da ODEBRECHT,
o RENATO desligava, “o que que tá acontecendo?”, o dinheiro foi pra outro canto…
“me arruma outro dinheiro  aí  e  depois  desconta na remessa  de  lucro,  se  tiver,  você
abate”, “mas qual a garantia que eu vou ter?”, eu digo “A garantia que você vai ter é o
seguinte,  eu vou te  ligar  daqui  a  pouco,  que eu vou conversar  com o ÂNGELO

134 Autos 5053744-31.2014.404.7000, evento 54, DESP1 –Evento 01, OUT36.
135 Evento 533, vídeo 6.
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MENDES, que é o dono, ele vai me dar notícia, se vier eu vou pagar”, então eu ia no
ÂNGELO MENDES e ele garantia que ia pagar.

MPF: E era dito abertamente…?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA:  Abertamente, eu fazia “ÂNGELO, olha, não adianta
você não pagar”, eu sabia que ele tinha que pagar, “porque depois você não vai
mais  ser  convidado  para  outros  contratos,  você  vai  ser  penalizado  em  outros
contratos”, então se você entrasse na obra, você tinha que pagar, se não você seria
penalizado...

Corroborando com a narrativa ora tecida, quanto à obra da REPAR, vale dizer que
ROGÉRIO CUNHA tratou com ALBERTO VILAÇA, SÉRGIO MENDES e ÂNGELO MENDES sobre
os pagamentos dos valores ilícitos em favor dos funcionários públicos da Estatal. Assim, resta claro
o envolvimento doloso do colaborador nos ajustes de propina, enquanto Diretor da Área de Óleo e
Gás da empresa MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.136:

MPF: Perfeito. Esse relato sobre o que o senhor acabou de dizer, o senhor participou já
desde o início, ou o senhor também soube na transição?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA:  Não, eu já participei já depois que eu assumi. Mas eu
participei de algumas reuniões dentro da obra em que se discutia isso.

MPF: O senhor recorda de ter conversado com o VILAÇA, SÉRGIO MENDES, ÂNGELO
MENDES sobre isso?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Sim, até porque para pagamento desses montantes aí
que foram feitos, principalmente na REGAP

MPF: na REPAR?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA:  Na REPAR, desculpe, foram valores muito altos que
tinha que ter conhecimento das empresas.

MPF:  Algum momento foi questionado por esses executivos, altos executivos, diretores
estatutários, o porquê do pagamento dessas vantagens indevidas? Algum momento eles
esboçaram  alguma  reação  no  sentido  de  “vamos  levar  isso  a  conhecimento  das
autoridades”?  Ou  sempre  foi  feito  o  pagamento  das  vantagens  indevidas  de  forma
natural, como se fosse uma “regra do jogo”?

DEPOENTE/ROGÉRIO CUNHA: Olha, era uma regra do jogo, porque isso não foi, isso aí
veio lá de 2002, 2003, 2004… Isso aí começou, e foi, só que foi ficando cada vez mais
organizado. As empresas que participavam, elas impediam outras empresas de participar
e não tinha interesse nenhum das empresas mudar essa regra.

ROGÉRIO  CUNHA também  reconhece  que  já  assinou  como  representante  da
MENDES JÚNIOR contratos  com a GFD e com a RIGIDEZ137 para viabilizar  a  prática dos atos
ímprobos. Afirma ainda que não foram prestados os serviços contantes dos contratos celebrados

136 Evento 533, vídeo 6.
137 Autos 5053744-31.2014.404.7000, Evento 29, págs. 03/10, 21/23 e 26/36 – Evento 01, OUT43.
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com a GFD e com a RIGIDEZ, e que ambos foram celebrados para possibilitar o pagamento de
vantagens indevidas, tendo repassado a PAULO ROBERTO COSTA, via YOUSSEF, a quantia de R$
8,1 milhões de reais138.

Esse conjunto probatório evidencia que  ROGÉRIO CUNHA tinha plena ciência e
coadunava  com  o  esquema  existente  entre  o  Grupo  MENDES  JÚNIOR e  a  Diretoria  de
Abastecimento  da  PETROBRAS,  comandada  por  PAULO  ROBERTO  COSTA.  Por  conseguinte,
ROGÉRIO CUNHA confessou sua atuação dolosa nos termos narrados na inicial,  confirmando,
desde as assinaturas nos contratos com as empresas de ALBERTO YOUSSEF, reuniões do cartel, até
as negociações efetivas sobre propina e respectivas operações para viabilizar os repasses para
PAULO ROBERTO COSTA e a outros empregados da PETROBRAS.

Por fim, conforme a seguir exposto no item (6. b),  a manifestação do MPF é no
sentido de que seja o pedido julgado procedente para  DECLARAR139 140 a existência de relação
jurídica  decorrente  da  subsunção  das  condutas  dolosas  de  ROGÉRIO  CUNHA  DE  OLIVEIRA
descritas nesta ação às hipóteses normativas dos artigos 3º, 9, 10 e 11 da Lei 8.429/92, ressaltando-
se não estar incluído no pedido a condenação deste réu nas sanções do artigo 12 da referida lei 141,
haja vista celebração de acordo de colaboração premiada142.

4.3.6. JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE

Consoante  narrado  no  item  “1.”,  JOSÉ  HUMBERTO  CRUVINEL  RESENDE,  em
petição  de  evento  142,  alegou  fato  novo  a  ensejar  sua  exclusão  da  lide,  qual  seja:  o  não
recebimento da denúncia contra ele oferecida na ação penal nº 5012331-04.2015.4.04.7000, bem
como sua absolvição em sede da ação penal correlata nº 5083401-18.2014.4.04.7000.

Na decisão do evento 143, as defesas prévias foram analisadas pelo Juízo, tendo a
presente Ação de Improbidade Administrativa sido recebida em face de todos os demandados,
com exceção de JOSÉ HUMBERTO CRUVINEL RESENDE. Na oportunidade, foi, ainda, admitido o
ingresso da UNIÃO no polo ativo da ação.

Contra a decisão, o Ministério Público Federal interpôs o agravo de instrumento nº
5010092-41.2016.4.04.0000,  objetivando a  reforma da  decisão para  que  fosse  a  petição inicial
recebida  em  relação  a  JOSÉ  HUMBERTO  CRUVINEL  RESENDE.  Em  julgamento  datado  de
28/06/2016, a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, decidiu por

138 “(...) QUE PRIMO exigiu da MENDES JÚNIOR, nessa reunião, a título de propina, um percentual que variava entre 2,2% a 2,4% de três
termos aditivos dos contratos referente a obra do Terminal Aquaviário de Barra do Riacho, e um termo aditivo referente a obra da
REPLAN em  Paulínea;  QUE  PRIMO recebeu,  como propina,  em torno  de  8  milhões  e  100  mil  reais;  QUE  o  pagamento  era
depositado na conta da empresa de ALBERTO YOUSSEF (PRIMO) e este emitia uma Nota Fiscal em favor da MENDES JÚNIOR; (…)
QUE estes serviços não foram prestados e os contratos foram formalizados apenas para dar cobertura contábil aos valores exigidos
a título de propina por ALBERTO YOUSSEF, conforme já afirmado na presente declaração; (...)”. (Autos 5053744-31.2014.404.7000,
evento 54, DESP1) – Evento 01, OUT36.

139 Art. 19 do CPC: O interesse do autor pode limitar-se à declaração: I – da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma
relação jurídica.

140 Artigo 20 do CPC: É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito.
141 Trata-se de pedido de declaração da existência de relação jurídica consoante autoriza o arts. 19 e 20 do Código de Processo Civil.
142 Evento 567, ANEXO2, dos presentes autos.
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negar  provimento  ao  recurso,  mantendo  a  exclusão  de  mencionado  réu  do  polo  passivo  da
lide143-144.

Destarte,  em razão de sua exclusão do polo passivo da presente demanda,  este
órgão  ministerial  se  abstém  de  tecer  comentários  sobre  a  atuação  de  JOSÉ  HUMBERTO
CRUVINEL RESENDE.

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS SANÇÕES INCIDENTES AO CASO

5.1. Do Ressarcimento ao Erário. Solidariedade.

Dentre  as  sanções  previstas  no  artigo  12  da  Lei  nº  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  e  agentes
públicos e privados por ele indicados.

No  caso  dos  autos,  os  réus,  em  conjunto,  foram  responsáveis  pelos  danos  ao
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 Civil145, c/c artigo 5º
da Lei nº 8.429/92146. 

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)

Desta feita, a condenação dos réus, pessoas físicas e jurídicas, à reparação dos danos
causados à PETROBRAS deverá ser SOLIDÁRIA, por força dos artigos 275 c/c 942, caput, 2ª parte,
do Código Civil, c/c artigo 5o da Lei nº 8.429/92.

143 Conforme comunicação eletrônica de evento 219.
144 O recurso pende de julgamento do Superior Tribunal de Justiça.
145 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.
146 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.
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5.2. Do cabimento de multa civil

A sanção consubstanciada no arbitramento de multa cível encontra-se prevista em
todos os  incisos do artigo 12 da Lei  nº  8429/1992,  de modo que sua aplicação encontra-se
autorizada  quando  da  prática  de  todas  as  espécies  de  atos  de  improbidade  administrativa  –
enriquecimento ilícito, dano ao erário e desrespeito aos princípios da Administração Pública – e
não apenas às hipóteses do artigo 9º.

Resta consolidado, ademais,  que a multa cível não se confunde com o dever de
ressarcimento ao erário. Enquanto aquela destina-se à punição do agente ímprobo, este objetiva a
reparação do dano causado à Administração.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  LEI  Nº
8.429/1992. ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MPF.
PRESCRIÇÃO. ART. 23 DA LEI DE IMPROBIDADE. ARTIGO 9º. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
DOSIMETRIA.  RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.  MULTA  CIVIL.  1.  É  firma  a
jurisprudência do STJ quanto ao cabimento da ação civil pública objetivando a reparação
de dano causado ao patrimônio público por atos de improbidade. 2. No termos do art.
129,  III  da Constituição Federal,  compete ao Ministério  Público promover  a ação civil
pública  para  a  defesa  do  patrimônio  público  social.  3.  As  ações  que  visam  ao
ressarcimento do erário são imprescritíveis (artigo 37,  parágrafo 5°,  in  fine,  da CF).  4.
Tratando-se  os  réus  de  médicos  vinculados  ao  SUS,  devem  ser  tratados  como  se
funcionários públicos fossem à época dos fatos,  aplicando-se os prazos prescricionais
previstos no inciso II do art. 23 da Lei de Improbidade, bem como os do art. 142 da Lei nº
8.112/90. 5. As sanções impostas aos réus afiguram-se adequadas aos parâmetros legais -
natureza, gravidade e consequências da infração e o juízo de reprovação ou culpabilidade
em sentido amplo. 6.  Ao contrário do ressarcimento ao erário, que visa à reparação
do dano na exata medida em que foi perpetrado, a multa civil tem por finalidade
punir  o  agente  e  não  possui  natureza  indenizatória,  tendo sido  arbitrado  valor
consentâneo  com  sua  finalidade. (TRF4,  AC  5002321-18.2013.4.04.7210,  QUARTA
TURMA, Relator SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, juntado aos autos em 25/04/2019 –
grifos nossos)

Neste  contexto,  considerando-se  a  caracterização  dos  atos  de  improbidade
administrativa objeto desta ação, inclusive na modalidade de enriquecimento ilícito, bem como sua
gravidade, adequado e proporcional é o arbitramento de multa cível em desfavor dos acusados,
não havendo que se falar em inaplicabilidade da sanção.

5.3. Da proporcionalidade da sanção de proibição de contratar com o poder
público

A Lei  nº  8.429/92,  na  tentativa  de  ver  assegurada  a  integridade  do  patrimônio
público e a probidade administrativa, pune, assim como os agentes públicos, os particulares que
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tenham concorrido e se beneficiado com o ato de improbidade (artigo 3º).

Dentre as sanções do artigo 12 do citado diploma legal, em todos os seus incisos,
estão previstas a proibição de contratar com o Poder Público e de receber benefícios ou incentivos
fiscais ou creditícios.

O  caso  dos  autos  demonstra  satisfatoriamente  a  necessidade  de  aplicação  da
reprimenda em comento às empresas rés e seus administradores, tendo em vista a gravidade dos
atos de improbidade para os quais concorreram e dos quais se beneficiaram. Destaque-se, uma vez
mais,  que  tais  condutas  restam consubstanciadas em desvios  de vultosa  quantia  de contratos
celebrados com a PETROBRAS para pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos.

Logo,  o  sancionamento  no  caso  sub  judice deverá  abranger,  como  correta
interpretação da lei,  a proibição de contratar e de auferir benefícios com toda a Administração
Pública, direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

Perfilham o mesmo entendimento Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:

À  expressão  Poder  Público  deve  ser  dispensada  interpretação  condizente  com  a
teleologia da norma, alcançando a administração pública, direta e indireta, de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e não somente
o  sujeito  passivo  do  ato  de  improbidade  praticado  pelo  ímprobo.  A aplicação  dessa
sanção resulta da incompatibilidade verificada entre a conduta do ímprobo e o vínculo a
ser  mantido  com  a  administração  pública,  o  que  torna  desinfluente  qualquer
especificidade em relação a esta, já que a sanção circunda a esfera subjetiva do ímprobo,
a  qual  não  é  delimitada  pelo  ente  que tenha  sido  lesado pelo  ato  de  improbidade,
tornando-se extensiva a todos os demais.147

Não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)  A limitação dos efeitos da “suspensão de participação de licitação” não pode ficar
restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do desvio de conduta que inabilita o
sujeito  para  contratar  com  a  Administração  se  estendem  a  qualquer  órgão  da
Administração  Pública.  (…)  (REsp  151.567/RJ,  Rel.  Ministro  FRANCISCO  PEÇANHA
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/02/2003, DJ 14/04/2003, p. 208)

Nesse contexto, impende destacar, ainda, que a aplicação da penalidade em apreço
encontra-se  justificada  pelo  próprio  princípio  da  proporcionalidade,  que  não  somente  veda  o
excesso  (Übermassverbot),  como  também  a  proteção  deficiente  do  Estado  (Untermassverbot).
Permitir que as empresas ímprobas autoras dos atos ilícitos ora analisados continuem a receber
benefícios  ou  incentivos  creditícios  e  fiscais,  assim  como  a  contratar  com  a  Administração
representa  evidente  proteção  deficiente  do  patrimônio  público,  excessivamente  lesado  pelas

147 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. “Improbidade Administrativa - 7ª Ed. 2013
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diversas e gravíssimas condutas objeto da presente demanda.

Resta, portanto, justificada a aplicação da sanção em comento.

5.4. Do dano moral coletivo

Postula-se nos presentes autos a condenação dos réus ao pagamento dos danos
morais coletivos, em atenção aos artigos 5º148 e 12 da Lei nº 8.429/92, assim como ao artigo 1º da
Lei nº  7.347/85149,  que consagram o princípio da reparação integral,  abrangendo tanto o dano
material quanto o moral.

De acordo com a lição de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:

A Lei 8.429/92, como temos defendido, não se destina unicamente à proteção do erário,
concebido como patrimônio econômico dos sujeitos passivos dos atos de improbidade,
devendo  alcançar,  igualmente,  o  patrimônio  público  em  sua  acepção  mais  ampla,
incluindo o patrimônio moral.150

Conforme acima demonstrado, a hipótese dos autos reclama a reparação dos danos
morais coletivos provocados pelos atos ímprobos, que acarretaram lesão de grande magnitude ao
patrimônio público, com forte impacto negativo na coletividade:

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, destaquei).

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  DANO AO ERÁRIO.  MULTA CIVIL.
148Art. 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.
149 Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos
morais e patrimoniais causados: (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011). (...) VIII – ao patrimônio público e social.
(Incluído pela Lei nº 13.004, de 2014)
150 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
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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)

Destaca-se sobre o tema, passagem do voto do Ministro Castro Meira no Recurso
Especial 960.926/MG151, 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.

O  Tribunal  Regional  Federal  da  4ª  Região,  ademais,  quando  do  julgamento  da
apelação criminal nº 5008650-31.2012.4.04.7000, fixou entendimento favorável à possibilidade de
condenação  à  reparação  de  danos  morais  no  bojo  de  ação  civil  pública  de  improbidade
administrativa:

AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  REALIZAÇÃO  DE  ACORDO
EXTRAJUDICIAL  COM  O  DNER  PARA  RECEBIMENTO  DE  VALORES  REFERENTES  A
INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO QUE SE ENCONTRAVAM PROGRAMADOS PARA
PAGAMENTO VIA PRECATÓRIO COMPLEMENTAR.  AGRAVO RETIDO SOBRE INCIDENTE
DE FALSIDADE DE DOCUMENTO. PRELIMINARES. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO
DE  REPARAÇÃO  DO  DANO  POR  ATO  DE  IMPROBIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE  DANO
MATERIAL AO ERÁRIO. RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE REPARAÇÃO
DOS DANOS MORAIS COLETIVOS.  JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO.
POSSIBILIDADE DE DEDUZIR PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM
AÇÃO  DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  CARACTERIZAÇÃO  DO  ATO  DE
IMPROBIDADE.  RESPONSABILIDADE DOS RÉUS.  CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL
DIFUSO PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. […] 5. Reconhecida a existência de pedido
inicial de reparação dos danos morais coletivos porque o ressarcimento integral do
dano abrange tanto o dano material quanto o dano moral e porque o Ministério
Público  Federal  defende,  com  a  propositura  da  presente  ação  civil  pública,  a
reparação  a  suposta  afronta  aos  interesses  difusos.  Afastada  a  alegação  de
julgamento extra petita. [...] 7. Não há óbice à formulação de pedido de indenização
por  danos  morais  em  ação  que  discute  a  ocorrência  de  ato  de  improbidade
administrativa. Precedentes do STJ. 8. Analisados os requisitos para condenação dos
réus  à  reparação:  (a)  ocorrência  e  configuração  de  ato  de  improbidade;  (b)
responsabilidade  dos  réus  (servidores  públicos  e  terceiros);  (c)  configuração  do
dano moral difuso passível de ressarcimento.  [...]  11. Reconhecida a ocorrência de

151 STJ, REsp 960.926/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 01/04/2008.
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dano  moral  passível  de  indenização,  já  que  a  conduta  dos  réus  desconsiderou
princípios e regras caras à administração pública, que protegem a coletividade e que
devem contribuir para o sentimento de moralidade e segurança jurídica que devem
acompanhar  o  trato  da  coisa  pública  pelos  respectivos  gestores. 12.  Sentença
mantida  na  íntegra.  (TRF4,  APELREEX  5008650-31.2012.4.04.7000,  QUARTA  TURMA,
Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR,  juntado aos autos em 23/01/2014 –
grifos nossos).

Aquela  Corte  manifestou-se nesse sentido também no âmbito de ações civis  de
improbidade administrativa decorrentes da própria Operação Lava Jato:

ADMINISTRATIVO.  AÇÃO CIVIL  PÚBLICA  POR IMPROBIDADE.  OPERAÇÃO LAVA-JATO.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.  DANOS MORAIS.
[…] A ação civil  pública de improbidade administrativa é via adequada para pleitear a
reparação integral do dano, inclusive o moral - até porque ressarcimento ao erário não se
confunde com sanção e deve  ser  a  mais  abrangente  possível,  por  força  de  expressa
disposição constitucional (art. 37, § 4º, da CRFB) e legal (arts. 5º, 7º, parágrafo único, e 12,
incisos I, II e III, da Lei n.º 8.429/92), e o Ministério Público é parte legitima para o pedido
de reparação por danos morais, na ação civil pública de improbidade administrativa (arts.
127 e 129, inciso III, da CRFB, e art. 1º da Lei n.º 7.347/1985), envolvendo interesses ou
direitos  difusos  e  coletivos  (transindividuais).  (TRF4,  AG  5009258-04.2017.4.04.0000,
QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em
20/03/2018)

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  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)
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Nesse contexto,  deve-se destacar,  ademais,  que absolutamente pacífica,  tanto na
doutrina  quanto  na  jurisprudência  e  legislação  atuais,  a  ideia  de  que  os  danos  morais  são
compatíveis com a noção de danos difusos e coletivos. Nesse sentido, paradigmática a lição de
Hugo Nigro Mazzilli:

Diante, porém, das inevitáveis discussões doutrinarias e jurisprudenciais sobre se a ação
civil  pública  também  alcançaria  os  danos  morais,  o  legislador  resolveu  posicionar-se
expressamente.  Primeiro,  a  Lei  8.078/90  (CDC)  reconheceu,  como  direito  básico  do
consumidor,  a  prevenção,  a  proteção  e  a  reparação de danos  patrimoniais  e  morais,
individuais, coletivos e difusos. A seguir, a lei 8.429/92 (LIA) não sancionou apenas os atos
de enriquecimento ilícito dos agentes públicos ou os atos que causem prejuízo ao erário;
sancionou também danos morais a coletividade, como aqueles que atentem contra os
princípios da Administração pública,  ou seja,  qualquer  ação ou omissão que viole  os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Por sua vez,
a lei 8.884/94 conferiu a coletividade a titularidade dos direitos a liberdade de iniciativa, a
livre  concorrência,  a  função  social  da  propriedade,  a  defesa  dos  consumidores  e  a
repressão ao abuso do poder econômico (art. 1º). De maneira coerente, portanto, essa lei
introduziu uma alteração na LACP, segundo a qual a ação civil pública passou a objetivar,
de  maneira  expressa,  a  responsabilidade por  danos  morais  e  patrimoniais  causados  a
quaisquer dos valores transindividuais de que cuida essa mesma lei.

(…)

Não se justifica o argumento de que não pode existir dano moral coletivo uma vez que o
dano moral estaria vinculado a noção de dor ou sofrimento psíquico individual. De um
lado, os danos transindividuais nada mais são do que um feixe de lesões individuais; de
outro,  mesmo que se recusasse o caráter de soma de lesões individuais para o dano
moral coletivo, seria necessário lembrar que hoje também se admite uma função punitiva
na responsabilidade civil, o que confere caráter extrapatrimonial ao dano moral coletivo.
Assim,  p.  ex.,  quando se  lesa  o  meio ambiente,  quando se divulga uma propaganda
enganosa ou quando um laboratório põe em circulação medicamentos fraudulentamente
desprovidos do princípio ativo, ha mais que cogitar que apenas prejuízos patrimoniais.”152

O direito positivo brasileiro, portanto, reconhece expressamente a possibilidade de
que atos que violem direitos transindividuais causem danos morais à coletividade, tal qual exposto
de maneira bastante analítica no capítulo IX da inicial. No mesmo sentido, a lição de Yussef Said
Cahali, reproduzida por Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves:

Evidentemente '… se o indivíduo pode ser vítima de dano moral,  não há porque não
possa sê-lo a coletividade. Assim, pode-se afirmar que o dano moral coletivo é a injusta
lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um
determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se
fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior
ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável

152 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 148/149.
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do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria
cultura, em seu aspecto imaterial.'”153

Também a jurisprudência caminha nesse sentido, citando-se, de maneira ilustrativa,
a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
DE  ENERGIA  ELÉTRICA.  OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC  NÃO  CONFIGURADA.
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL COLETIVO. DEVER DE INDENIZAR. 1. Cuida-se de Recursos Especiais que
debatem,  no  essencial,  a  legitimação  para  agir  do  Ministério  Público  na  hipótese  de
interesse  individual  homogêneo  e  a  caracterização  de  danos  patrimoniais  e  morais
coletivos,  decorrentes  de  frequentes  interrupções  no  fornecimento  de  energia  no
Município de Senador Firmino, culminando com a falta de eletricidade nos dias 31 de
maio, 1º e 2 de junho de 2002. Esse evento causou, entre outros prejuízos materiais e
morais,  perecimento  de  gêneros  alimentícios  nos  estabelecimentos  comerciais  e  nas
residências;  danificação  de  equipamentos  elétricos;  suspensão  do  atendimento  no
hospital municipal; cancelamento de festa junina; risco de fuga dos presos da cadeia local;
e sentimento de impotência diante de fornecedor que presta com exclusividade serviço
considerado essencial. 2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. O Ministério Público tem legitimidade ativa
para  atuar  em  defesa  dos  direitos  difusos,  coletivos  e  individuais  homogêneos  dos
consumido  s.  Precedentes do STJ. 4.  A apuração da responsabilidade da empresa foi
definida com base na prova dos autos. Incide, in casu, o óbice da Súmula 7/STJ.  5. O
dano moral coletivo atinge interesse não patrimonial de classe específica ou não de
pessoas, uma afronta ao sentimento geral dos titulares da relação jurídica-base. 6. O
acórdão estabeleceu, à luz da prova dos autos, que a interrupção no fornecimento de
energia elétrica, em virtude da precária qualidade da prestação do serviço, tem o condão
de  afetar  o  patrimônio  moral  da  comunidade.  Fixado  o  cabimento  do  dano  moral
coletivo, a revisão da prova da sua efetivação no caso concreto e da quantificação esbarra
na Súmula 7/STJ. 7. O cotejo do conteúdo do acórdão com as disposições do CDC remete
à  sistemática  padrão  de  condenação  genérica  e  liquidação  dos  danos  de  todos  os
munícipes  que  se  habilitarem  para  tanto,  sem  limitação  àqueles  que  apresentaram
elementos de prova nesta demanda (Boletim de Ocorrência).  Não há, pois,  omissão a
sanar. 8. Recursos Especiais   o providos. (STJ – Segunda Turma – Unânime – relator: Min.
Herman Benjamin – Recurso Especial 1197654 – autos: 201001051042 – decisão: 01/03/11
– DJE: 08/03/2012)

A hipótese  em testilha  enquadra-se  perfeitamente  às  molduras  doutrinária  e
jurisprudencial.

Os  fatos  apurados  na  Operação  Lava  Jato  possuem  proporções  gigantescas,  a
revelar  a corrosão das entranhas da República por  um esquema sofisticado de pagamento de
propinas para agentes públicos no âmbito e em desfavor da PETROBRAS. 

153 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 983
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A  representatitivade  da  PETROBRAS  no  Estado,  por  sua  vez,  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 país154;

- entre 2011 e 2014, estima-se que esse percentual ficou em torno de 49,1%155;

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, sempre atrelada à 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 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, tal como os crimes contra a vida, mata; todavia,
o faz 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, 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 a eles se contrapor
sem correr riscos.

A prática de atos ímprobos debatida nesta demanda, enfim, macula a imagem de
154 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 –
Evento 1, OUT54.
155 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%  (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 – Evento 1,
OUT55.
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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 mesmas construtoras que ali
corrompem busquem a expansão do seu universo de benefícios mediante a corrupção de outras
autoridades.  Incentiva  também  que  outras  empreiteiras  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.

Restam,  portanto,  delineados  todos  os  pressupostos  para  a  condenação  dos
requeridos 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. 

(...) 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
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corrupção.156

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. (…)157

Nessa linha, os graves ilícitos praticados pelos réus 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
indenização, em caráter solidário,  em patamares suficientes para desestimular a continuidade das
práticas ilícitas pelos réus e recompor, ainda que parcialmente, os danos difusos causados, cujos
valores deverão ser revertidos ao Fundo Federal de Defesa de Direitos Difusos158.

Por  fim,  cumpre  ressalvar  que  os  danos  morais  coletivos  ora  pleiteados  são  os
decorrentes das condutas ilícitas descritas nesta ação, isto é, aqueles decorrentes do recebimento e
pagamento de vantagens indevidas no âmbito da Diretoria de Abastecimento da PETROBRAS pela
empresa  MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.,  por  intermédio das  empresas  de
ALBERTO YOUSSEF.

Assim,  não  estão  abrangidos  neste  feito  e  poderão  ser  pleiteados  em  ações
específicas os danos morais coletivos decorrentes, especialmente, de infrações à ordem econômica
praticadas pelo cartel de empreiteiras, de corrupção no âmbito de outras Diretorias da PETROBRAS
e de desvios de recursos públicos em razão de contratações por preços superiores aos de mercado.

5.5. Da extensão da sanção a outras empresas do grupo econômico

Objetivando evitar  subterfúgios  e  prevenir  fraudes  à  aplicação  da  lei,  em tutela
inibitória  de  ilícito,  as  sanções  de  proibição  de  contratar  com o  Poder  Público  e  de  receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios deverão abranger (a) as pessoas jurídicas ligadas ao
mesmo grupo econômico (MENDES JÚNIOR PARTICIPAÇÕES S/A) que eventualmente atuem no
mesmo ramo de atividade da empresa MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A; (b) as
pessoas jurídicas (controladas, subsidiárias, etc) cujos estatutos ou contratos sociais forem objeto
de alteração para absorver as atividades da(s) empresa(s) penalizada(s) ou (c) outras sociedades
empresariais que vierem a ser criadas para contornar a ordem judicial. 

Caso contrário, haverá violação aos princípios da moralidade e da legalidade, com a
admissão de uma válvula de escape para contornar a sanção prevista em lei.

156 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. “Improbidade Administrativa - 7ª Ed. 2013.
157 Garcia, Emerson; Alves, Rogério Pacheco. “Improbidade Administrativa - 7ª Ed. 2013.
158 Artigo 13 da Lei nº 7.347/85.
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Sobre o tema, já se debruçou o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO.
SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. EXTENSÃO DE EFEITOS À SOCIEDADE COM O
MESMO  OBJETO  SOCIAL,  MESMOS  SÓCIOS  E  MESMO  ENDEREÇO.  FRAUDE  À  LEI  E
ABUSO  DE  FORMA.  DESCONSIDERAÇÃO  DA  PERSONALIDADE  JURÍDICA  NA  ESFERA
ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA
INDISPONIBILIDADE DOS INTERESSES PÚBLICOS.

- A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios e
com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para licitar com a
Administração  Pública  Estadual,  com  o  objetivo  de  burlar  à  aplicação  da  sanção
administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei n.º 8.666/93, de
modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica
para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à nova sociedade constituída.

-  A  Administração  Pública  pode,  em  observância  ao  princípio  da  moralidade
administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a
personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de forma e fraude à lei, desde
que  facultado  ao  administrado  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  em  processo
administrativo regular.

- Recurso a que se nega provimento.

(RMS  15.166/BA,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
07/08/2003, DJ 08/09/2003, p. 262)

Ressalte-se, ainda, a lição de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves159, no sentido
de que a aplicação das sanções de proibição de contratar com o poder público e de recebimento
de benefícios fiscais e creditícios não atentam contro a princípio da pessoalidade da pena:

Aplicadas as sanções ora estudadas,  será proibido ao ímprobo contratar com o Poder
Público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A parte final da oração
denota  claramente  a  preocupação  do  legislador  com  os  artifícios  normalmente
utilizados para se contornar a restrição imposta.

Em razão disso, não só o ímprobo, como também as pessoas jurídicas de que faça
parte como sócio majoritário, ou mesmo as pessoas, físicas ou jurídicas, que sejam
interpostas  entre  ele  e  o  benefício  almejado,  sofrerão  os  efeitos  da  sanção.  Na
primeira  hipótese,  tem-se  uma  nítida  variante  da  teoria  da  desconsideração  da
personalidade  jurídica  (disregard  of  legal  entity),  sendo  afastada  a  existência
independente  desta  e,  ex  vi  legis,  presumida  a  utilização  de  sua  personalidade  para
contornar a restrição que acomete o ímprobo.

Note-se que o dispositivo legal não põe em dúvida a diferença de personalidade da
sociedade  e  de  seus  sócios,  mas  visa  a  impedir  a  consumação  de  uma  fraude

159 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
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manifesta. Ainda que o ímprobo seja sócio minoritário da sociedade, será possível a
desconsideração da  personalidade jurídica,  o que exigirá  prova de uma possível
simulação, com a consequente demonstração de que aquele comanda a sociedade
através de interpostas pessoas.

Tratando-se  de  sociedade  familiar,  composta  pelo  ímprobo  e  por  seu  cônjuge  ou
companheiro,  ou  somente  por  familiares  daquele,  será  comumente  identificado  o
benefício indireto que a lei  buscou coibir.  Não se sustenta que a sanção aplicada ao
ímprobo deva transcender sua pessoa e atingir os demais membros de sua família. No
entanto, em situações tais, não raras vezes será possível identificar a simulação, a qual
será  facilmente  visualizada  ao  se  constatar  que  os  familiares  não  possuíam  renda
suficiente para criar e manter a empresa, o mesmo ocorrendo quando se verificar que
vivem a expensas do ímprobo.

Assim, mister a observância dos parâmetros acima,  sob pena de se permitir que
agentes ímprobos continuamente venham a praticar condutas que lesam o patrimônio público e
acarretam enriquecimento ilícito.

6. CONCLUSÃO

Por  todo o exposto,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer  sejam rejeitadas
todas as alegações preliminares e seja proferida sentença de mérito nos seguintes termos:

a) seja o pedido julgado procedente para DECLARAR160 161 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 deste réu nas sanções do artigo 12 da referida lei 162,  ha
vista celebração de acordo de colaboração premiada163;

b) seja o pedido julgado procedente para DECLARAR164 165 a existência de relação
jurídica  decorrente  da  subsunção  das  condutas  dolosas  de  ROGÉRIO  CUNHA  DE  OLIVEIRA
descritas nesta ação às hipóteses normativas dos artigos 3º, 9, 10 e 11 da Lei 8.429/92, ressaltando-
se não estar incluído no pedido a condenação deste réu nas sanções do artigo 12 da referida lei 166,
haja vista celebração de acordo de colaboração premiada167;

c)  seja o pedido julgado procedente para  CONDENAR  os réus  MENDES JÚNIOR
PARTICIPAÇÕES  S/A,  MENDES  JÚNIOR  TRADING  E  ENGENHARIA  S/A,  SÉRGIO  CUNHA
MENDES, ÂNGELO ALVES MENDES e ALBERTO ELÍSIO VILAÇA GOMES pela prática de  ATOS
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA mediante CONDUTAS DOLOSAS, com fundamento nos
160 Art. 19 do CPC: O interesse do autor pode limitar-se à declaração: I – da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma

relação jurídica.
161 Artigo 20 do CPC: É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito.
162 Trata-se de pedido de declaração da existência de relação jurídica consoante autoriza o arts. 19 e 20 do Código de Processo Civil.
163 Evento 01, OUT53, dos presentes autos.
164 Art. 19 do CPC: O interesse do autor pode limitar-se à declaração: I – da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma

relação jurídica.
165 Artigo 20 do CPC: É admissível a ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito.
166 Trata-se de pedido de declaração da existência de relação jurídica consoante autoriza o arts. 19 e 20 do Código de Processo Civil.
167 Evento 567, ANEXO2, dos presentes autos.
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arts. 3º, 9º, 10 e 11, da Lei nº 8.429/92, com a consequente aplicação das sanções do art. 12, I, da
Lei 8.429/92. Na hipótese de V. Exa. não entender pelo enriquecimento ilícito, requer a condenação
nas sanções do art. 12, II ou III, da Lei 8.429/92;

d) com relação à sanção de ressarcimento ao erário,  a condenação solidária dos
réus, salvo PAULO ROBERTO COSTA e ROGÉRIO CUNHA DE OLIVEIRA, nos termos dos artigos
275  c/c  942,  caput,  2ª  parte,  do  Código  Civil  c/c  artigo  5o da  Lei  8.429/92,  no  valor  de R$
74.561.958,54 (setenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e um mil, novecentos e cinquenta
e oito reais,  e cinquenta e quatro centavos),  acrescido de juros de mora e correção monetária
desde a data do ilícito168;

e)  especificadamente quanto às  sanções de  (1)  proibição de contratar  com o
Poder  Público  e de  (2)  receber  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou  creditícios, que  as
penalidades  venham a  abranger  (a)  as  pessoas  jurídicas  ligadas  ao  mesmo grupo econômico
(MENDES JÚNIOR PARTICIPAÇÕES S/A) que eventualmente atuem no mesmo ramo de atividade
da  empresa  MENDES  JÚNIOR  TRADING  E  ENGENHARIA  S/A;  (b)  as  pessoas  jurídicas
(controladas, subsidiárias etc.) cujos estatutos ou contratos sociais forem objeto de alteração para
absorver  as  atividades da(s)  empresa(s)  penalizada(s)  e  (c)  outras  sociedades empresariais  que
vierem  a  ser  criadas  para  contornar  a  ordem  judicial,  com  a  consequente  comunicação  à
Controladoria-Geral da União (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS) e ao
Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão (Sistema Unificado de Fornecedores – SICAFI);

f) ainda, a condenação dos réus, salvo PAULO ROBERTO COSTA e ROGÉRIO CUNHA
DE OLIVEIRA169, ao pagamento solidário170 de danos morais coletivos em patamares suficientes
para desestimular a continuidade das práticas ilícitas, a ser arbitrado por V. Exa.;

g) 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;

h) seja  integralmente  confirmada  a  indisponibilidade  de  bens  decretada
liminarmente na medida cautelar inominada nº 5020163-88.2015.4.04.7000, acessória a esta ação.

Curitiba, 27 de maio de 2019.

Deltan Martinazzo Dallagnol
Procurador da República

Januário Paludo
Procurador Regional da República

Orlando Martello
Procurador Regional da República

Isabel Cristina Groba Vieira
Procuradora Regional da República

Antonio Carlos Welter
Procurador Regional da República

168 Código Civil:  Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou;  STJ,
Súmulas 43 e 54.

169 Este pedido não inclui a condenação de Paulo Roberto Costa e Rogério Cunha de Oliveira, diante dos respectivos Acordos de
Colaboração firmados com o Ministério Público Federal.

170 Artigos 275 c/c 942, caput, 2ª parte, do Código Civil c/c artigo 5o da Lei 8.429/92.

 107/108



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Felipe D'Élia Camargo
Procurador da República

Laura Gonçalves Tessler
Procuradora da República

Alexandre Jabur
Procurador da República

Roberson Henrique Pozzobon
Procurador da República

Juliana de Azevedo Santa Rosa Câmara
Procuradora da República

Júlio Carlos Motta Noronha
Procurador da República

Paulo Galvão
Procurador da República

Jerusa Burmann Viecili
Procuradora da República

Athayde Ribeiro Costa
Procurador da República

(ELN/FSD
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