
Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Estado de Goiás

Núcleo de Combate à Corrupção

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ

FEDERAL DA 11ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE

GOIÁS

INQUÉRITO POLICIAL N° 0643/2011 – SR/PF/GO

INQUÉRITO POLICIAL Nº 0641/2011 – SR/PF/GO

INQUÉRITO POLICIAL Nº 0913/2015-4 – SR/PF/GO (CÓPIA DIGITALIZADA)

COLABORAÇÃO PREMIADA Nº 27093-21.2015.4.01.3500

COLABORAÇÃO PREMIADA Nº 20592-17.2016.4.01.3500

COLABORAÇÃO PREMIADA Nº 12542-65.2017.4.01.3500

PROCESSO Nº 17955-93.2016.4.01.3500

MEDIDA CAUTELAR Nº 111-33.2016.4.01.3500 (BUSCA E APREENSÃO)

MEDIDA CAUTELAR Nº 3576-03.2015.4.01.3500 (QUEBRA DE SIGILO)

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo

procurador da República signatário, no exercício da função prevista no artigo

129,  inciso  I,  da  Constituição  Federal  e  no  artigo  6º,  inciso  V,  da  Lei

Complementar  nº  75/1993,  com  fundamento  nas  provas  produzidas  nos

Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares acima referenciados, vem à presença

de Vossa Excelência oferecer

D E N Ú N C I A
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em face de

1  –  JOSÉ  FRANCISCO  DAS  NEVES,  vulgo

“JUQUINHA”,  ex-Diretor-Presidente  da  VALEC  –  Engenharia,

Construções e Ferrovias S.A., (suprimido para fins de publicação) 

2 – ULISSES ASSAD, ex-Diretor  de  Engenharia

da VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., (suprimido para fins

de publicação);

3 – LUIZ CARLOS OLIVEIRA MACHADO, ex-

Diretor  de Engenharia  da  VALEC – Engenharia,  Construções  e Ferrovias

S.A., (suprimido para fins de publicação);

4 – LUIZ SÉRGIO NOGUEIRA, então Diretor

da  CONSTRAN S.A.  –  Construções  e  Comércio,(suprimido  para  fins  de

publicação);

5 – JORGE  ALBERTO  AUN,  Diretor  da

CONSTRAN  S.A.  –  Construções  e  Comércio,  (suprimido  para  fins  de

publicação);

6  – JOSÉ ROBERTO BERTOLI,  ex-Diretor  da

CONSTRAN  S.A.  –  Construções  e  Comércio,  (suprimido  para  fins  de

publicação); 
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7 – BRUNO VON BENTZEEN RODRIGUES,

sócio-proprietário e Diretor da SPA Engenharia, Indústria e Comércio S.A.,

(suprimido para fins de publicação) e;  

8 –  ANDRÉ VON BENTZEEN RODRIGUES,

sócio-proprietário e Diretor da SPA Engenharia, Indústria e Comércio S.A.,

(suprimido para fins de publicação), 

pelos fatos delituosos adiante descritos.

I – DO CARTEL1

Executivos  das  principais  empreiteiras2 do  País,

abusando  do  seu  poder  econômico,  formaram  cartel3,  por  meio  do  qual,

mediante acordo de divisão de lotes, combinação de preços e oferecimento

de  propostas  não  competitivas  (de  cobertura,  apenas  para  simular

competição),  eliminaram  a  concorrência  e  dominaram  o  mercado  de

construção  ferroviária,  frustrando  o  caráter  competitivo  das  licitações

1 JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES e ULISSES ASSAD já figuram como réus na Ação Penal
Pública  Incondicionada  nº  17620-74.2016.4.01.3500  (Operação  “O Recebedor”)  pelo  crime  de
cartel nas obras da Ferrovia Norte-Sul, de modo que não estão sendo novamente denunciados por
tal delito, com a finalidade de se evitar bis in idem. 
2 Com exceção das imputações ora dirigidas aos agora denunciados, a individualização das condutas
dos  executivos  das  demais  empreiteiras  integrantes  do  cartel  depende  de  investigações
complementares,  as  quais  estão  sendo  desenvolvidas  no  âmbito  do  Inquérito  Policial  nº
0913/2015-4 – SR/PF/GO (cuja cópia digitalizada esta instrui), que, por sua vez, deverá subsidiar
as denúncias a serem oportunamente oferecidas, razão pela qual tais condutas não foram incluídas
nesta exordial acusatória.
3 O “Mapa do Cartel” está retratado na planilha anexa (que é parte integrante desta denúncia), o
qual  relaciona  as  empreiteiras  envolvidas,  a  divisão  dos  lotes  entre  elas,  as  propostas  não
competitivas (de cobertura) que cada qual apresentou apenas para simular competição, as licitações
afetadas e os valores envolvidos.
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realizadas  pela  VALEC  –  Engenharia,  Construções  e  Ferrovias  S.A.  no

período4,  destinadas  à  construção  das  Ferrovias  Norte  e  Sul  –  FNS e  de

Integração  Oeste  Leste  –  FIOL,  combinando,  manipulando  e  elevando

arbitrariamente os preços (sobrepreço),  maximizando,  enfim, os lucros,  em

detrimento da Administração Pública. O cartel5 teve início, pelo menos, no

ano  20006,  perdurou  e  se  manteve  até  mesmo  após  os  últimos  certames

licitatórios  havidos  no  ano  20117,  período  ao  longo  do  qual  outras

empreiteiras menores foram a ele admitidas e integradas8. 

Parte  dos  recursos  decorrentes  dos  contratos

celebrados  com  a  VALEC  –  Engenharia,  Construções  e  Ferrovias  S.A.,

obtidos com os crimes de cartel, ajuste e fraude em licitação e participação em

peculato, foram submetidos, então, a operações de ocultação e dissimulação

e utilizados para  o pagamento de propina a dirigentes  da empresa  pública

4 Concorrências nos 004/2001, 008/2004, 002/2005, 001/2007, 004/2010 e 005/2010.
5 Vide parágrafos 110 e seguintes do Acordo de Leniência nº 02/2016, firmado pela Construções e
Comércio  Camargo  Corrêa  S.A.  com  o  Conselho  Administrativo  de  Defesa  Econômica  e  o
Ministério Público Federal.
6 Há indícios, contudo, de que esse cartel possa ter se iniciado antes, em 1987 (quando a primeira
concorrência para a construção da Ferrovia Norte-Sul foi anulada, em decorrência do fato de o
jornalista Jânio de Freitas ter publicado o seu resultado cinco dias antes da abertura dos envelopes,
na Folha de São Paulo, em um anúncio cifrado, na página A-15 do Classifolha, edição de 8 de maio
de 1987).
7 O cartel foi praticado de forma continuada e experimentou três fases distintas ao longo do tempo:
a fase inicial (até 2002), a fase de consolidação (de 2003 a 2007) e a fase de ampliação (de 2008 a
2011), quando ocorreram as últimas licitações. Nada obstante, até a presente data, ainda não se
verificou a cessação de sua permanência, porquanto boa parte dos contratos e respectivos termos
aditivos ainda está em vigor e sendo executada (trato sucessivo) . No total, ao menos dezessete
pessoas  jurídicas  participaram  direta  e  efetivamente  e  outras  vinte  e  uma  participaram  ou  se
beneficiaram indiretamente.
8 O caráter permanente do crime de cartel foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo,  no  caso  do  cartel  dos  trens  da  linha  2  do  metrô  de  São  Paulo/SP  (Mandado de
Segurança nº 2066168-62.2014.8.26.0000).
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federal.  O  pagamento  de  propina9 tinha  como  objetivos  prevenir

interferências no funcionamento do cartel e obter dos agentes públicos apoio

necessário  ao  desenvolvimento  das  atividades  criminosas,  mediante

direcionamento de editais, deflagração de licitações de obras com sobrepreço

no  orçamento  e  realização  de  aditivos  contratuais.  Os  dirigentes  ainda

promoveram o pagamento de serviços superfaturados.

A  atuação  do  cartel  levou  à  celebração,  com

sobrepreço,  dos  Contratos  nos 013/2006  (com  a  pessoa  jurídica

CONSTRAN S.A. – Construções e Comércio, rescindido) e 060/2009 (com

a  pessoa  jurídica  SPA  Engenharia,  Indústria  e  Comércio  S.A.,  para  os

serviços  remanescentes do Contrato nº 013/2006),  objetos desta denúncia,

relativos às obras do Lote 4 da Concorrência nº 008/2004, deflagrada para a

construção do trecho de cento e cinco quilômetros da  Ferrovia Norte-Sul,

entre o Pátio de Santa Isabel/GO e o Pátio de Uruaçu/GO. O sobrepreço

no  orçamento  de  referência  da  VALEC  –  Engenharia,  Construções  e

Ferrovias S.A. e na proposta vencedora da licitação foi de 29,45% e 29,80%,

respectivamente, em relação aos preços de mercado, valor com data-base de

novembro  de  2004  (Laudo  de  Perícia  Criminal  Federal  de  Engenharia  nº

453/2012  –  SETEC/SR/DPF/GO;  fls.  74/112  do  Inquérito  Policial  nº

0641/2011-4 – SR/PF/GO).

9 Os referidos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro não são objeto de imputação penal na
presente denúncia (estão sendo tratados em outros procedimentos policiais e ações penais), mas
são aqui referidos apenas e tão somente para contextualizar e  circunstanciar os crimes de cartel,
fraude  em  licitação  e  peculato  ora  denunciados,  bem  assim  para  demonstrar  o  dolo dos
denunciados.
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A  atuação  do  cartel  conduziu,  de  igual  feita,  à

celebração,  com  sobrepreço,  do  Contrato  nº  058/2009  (também  com  a

pessoa jurídica CONSTRAN S.A. – Construções e Comércio, para serviços

remanescentes  do Contrato  nº  015/200610,  que havia  sido  firmado com a

Construções  e  Comércio  Camargo  Corrêa  S.A.),  igualmente  objeto  desta

denúncia,  relativo  às  obras  do  Lote  2 da  Concorrência  nº  008/2004,

deflagrada para a construção do trecho de cinquenta e dois quilômetros da

Ferrovia  Norte-Sul,  entre  Ouro  Verde  de  Goiás/GO  e  o  Pátio  de

Jaraguá/GO.  O  sobrepreço no  orçamento  de  referência  da  VALEC  –

Engenharia,  Construções  e  Ferrovias  S.A.  e  na  proposta  da  CONSTRAN

S.A.  –  Construções  e  Comércio  licitação  foi  de  28,93%  e 30,56%,

respectivamente, em relação aos preços de mercado, valor com data-base de

novembro  de  2004  (Laudo  de  Perícia  Criminal  Federal  de  Engenharia  nº

532/2012  –  SETEC/SR/DPF/GO;  fls.  110/128  do  Inquérito  Policial  nº

0643/2011-4 – SR/PF/GO). 

A  pessoa  jurídica  Construções  e  Comércio

Camargo Corrêa S.A. e alguns de seus executivos formalizaram  acordos de

leniência  e de colaboração premiada com o Ministério Público Federal (já

homologados  por  esse  r.  Juízo),  pelos  quais  confessaram a  existência  do

cartel, as  fraudes  em  licitações, a  lavagem  de  dinheiro e a  prática  de

corrupção em  contratos  com  a  VALEC  –  Engenharia,  Construções  e

Ferrovias S.A., bem assim forneceram provas documentais, concordaram e se

obrigaram a restituir aos cofres públicos a importância de R$75 milhões para

reparar os danos causados pela atuação em licitações e contratos da empresa
10Vide a nota de rodapé 26 desta denúncia.
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pública  federal.  Tais  depoimentos  e  provas  documentais  encontram-se

encartados nos autos de homologação de acordo de colaboração premiada nº

27093-21.2015.4.01.3500, que tramita perante essa i. Vara Federal.

O “Mapa do Cartel”11, fornecido por colaborador12,

demonstra  que  praticamente  todas  as  licitações  realizadas  pela  VALEC –

Engenharia,  Construções  e Ferrovias  S.A.  para  a  construção das  Ferrovias

Norte-Sul  –  FNS  e  de  Integração  Leste-Oeste  –  FIOL foram  fraudadas,

mediante  cartel  (combinação  entre  as  mesmas  grandes  empreiteiras  de

sempre, à qual outras foram paulatinamente aderindo13),  parte delas  com o

beneplácito e a efetiva  participação de integrantes  da  diretoria  da empresa

pública  federal14,  em  especial  de  JOSÉ  FRANCISCO  DAS  NEVES  e
11 A existência desse cartel, as fraudes em licitações e os pagamentos de propina foram confirmados
também por executivos das pessoas jurídicas ANDRADE GUTIERREZ INVESTIMENTOS EM
ENGENHARIA S.A. e CARIOCA CHRISTIANI – NIELSEN ENGENHARIA S.A., os quais
também formalizaram acordos com o Ministério  Público Federal,  igualmente homologados por
esse r. Juízo.
12 Que segue anexo e, repita-se, é parte integrante desta denúncia.
13 “(…) QUE: ressalta que a questão dos cartéis formados por ocasião das licitações promovidos
(sic) pela VALEC se iniciou na licitação de 2001, em que havia apenas um lote a ser licitado; QUE:
esclarece,  não obstante  haver apenas um lote nessa licitação,  houve um compromisso  entre as
empresas participantes do cartel que a CCCC assumiria o primeiro contrato e as demais empresas
seriam beneficiadas nos lotes vindouros decorrentes de novas licitações que seriam promovidas
pela  VALEC  em  âmbito  nacional;  QUE:  as  negociações  do  cartel  não  foram  registradas
formalmente; (…)” (depoimento do colaborador João Ricardo Auler).
“(…) QUE: com relação aos contratos da Camargo Corrêa com o cliente VALEC, o depoente
participou de  ajustes entre concorrentes para dividir entre si os lotes licitados pela VALEC nas
Concorrências 008/2004, 002/2005 e 001/2007 no âmbito da implantação da Ferrovia Norte-Sul;
QUE: o depoente não participou de concorrências envolvendo a FIOL; QUE: por volta do ano de
2004,  por  ser  da  área  comercial,  foi  procurado  pelas  demais  empresas  concorrentes  para  que
fossem iniciadas as conversas sobre as próximas licitações da VALEC; QUE: as aludidas conversas
se referiam à obra propriamente dita e à divisão dos lotes de interesse das empresas; QUE: nesse
sentido, as empresas passaram a trocar informações, de modo que todas as empresas pudessem ser
contempladas nos certames; (…)” (depoimento  da testemunha Álvaro Soares Ribeiro) – negritos
acrescidos.
14 “(…) QUE: a maior parte das reuniões ocorreu na sede da Andrade Gutierrez, em Brasília/DF;
QUE: quando as reuniões não aconteciam na sede da Andrade Gutierrez, acontecia na sede de
qualquer outra empresa participante do cartel; QUE: com relação aos editais mencionados havia
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ULISSES ASSAD, então Diretor-Presidente  e Diretor  de Engenharia  [que

atuaram para beneficiar as empreiteiras e serem por elas recompensados com

vantagens ilícitas (propina)]15, os quais direcionaram os editais das licitações

promovidas no ano de 2001 e entre os anos de 2004 e 201116. 

A  pessoa  jurídica  ANDRADE  GUTIERREZ

INVESTIMENTOS EM ENGENHARIA S.A. e vários de seus executivos

também firmaram  acordos de leniência  e de colaboração premiada com o

Ministério  Público  Federal,  através  do  qual  também  confessaram e

confirmaram a existência do  cartel, as  fraudes em licitações, a  lavagem de

dinheiro e a prática de corrupção em contratos com a VALEC – Engenharia,

Construções  e Ferrovias  S.A.,  bem assim forneceram  provas  documentais,

concordaram e se obrigaram a restituir aos cofres públicos R$1 bilhão, dos

quais  R$200  milhões serão  destinados  a  reparar  os  danos  causados  pela

atuação  em  licitações  e  contratos  da  empresa  pública  federal.  Tais

depoimentos  e  provas  documentais  encontram-se encartados  nos autos  de

proibição de que um mesmo licitante apresentasse proposta para mais de dois lotes; QUE: assim,
nos  termos  do  acordo  firmado  entre  as  empresas  participantes  do  cartel,  os  participantes
ofereceriam uma proposta vencedora no seu respectivo lote ajustado e, para que a combinação
fosse efetiva, as empresas ofertariam  propostas de cobertura no outro lote em que não seriam
contempladas,  oferecendo  descontos  menores  do  que  aquela  que  deveria  ser  a  vencedora  no
referido  lote;  QUE:  algumas  empresas,  inclusive,  mesmo  sabendo  que  seriam desclassificadas,
apresentavam proposta como forma de aumentar o número de participantes; QUE: além disso, os
termos  restritivos do  Edital  também acabariam por  eliminar  a  interferência  de  empresas  não
alinhadas ao ajuste;  QUE: por  exemplo,  o  depoente  pode citar  a  exigência  de  dormentes  em
concreto monobloco como condição para habilitação, que restringia significativamente o número
de concorrentes; QUE: a VALEC utiliza o dormente em concreto desde a década de 80; QUE:
contudo,  do ponto  de vista  técnico,  segundo o ponto  de vista  do depoente,  nada impediria  a
utilização de outro tipo de dormente; QUE: do ponto de vista prático, poucas empresas teriam a
experiência  na  área  de  aplicação  do  dormente  de  concreto;  (…)” (depoimento  da  testemunha
Álvaro Soares Ribeiro) – negritos acrescentados. 
15 Mediante pagamento de propinas milionárias.
16 Concorrências nos 004/2001, 008/2004, 002/2005, 001/2007, 004/2010 e 005/2010.
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homologação  de  acordo  de  colaboração  premiada  nº  20592-

17.2016.4.01.3500, que tramita perante essa i. Vara Federal.

Apurou-se que, inicialmente, o cartel era restrito às

empreiteiras ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, NORBERTO

ODEBRECHT, QUEIROZ GALVÃO, CAMARGO CORRÊA, OAS, CR

ALMEIDA, SPA e  CONSTRAN,  as  quais  atuavam  de  forma  fechada  e

defensiva, impedindo que outras entrassem no mercado de obras ferroviárias.

O cartel era administrado de forma colegiada, não

havendo líder ou pessoa designada para fazer interlocução com a diretoria da

VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. Os representantes das

pessoas jurídicas do cartel  tinham acesso livre às  informações  oriundas  do

cliente  VALEC,  por  meio  dos  denunciados  JOSÉ  FRANCISCO,  então

Diretor-Presidente,  e  ULISSES  ASSAD,  então  Diretor  de  Engenharia,  e

realizavam reuniões semanais para a troca de informações e a definição das

estratégias de participação de cada qual no cartel e nos processos licitatórios,

encontros  esses  que  ocorreram  em  Brasília/DF,  nos  escritórios  da

ANDRADE  GUTIERREZ,  da  MENDES  JÚNIOR,  da  CAMARGO

CORREIRA, da QUEIROZ GALVÃO e da OAS.

Pela CONSTRAN S.A. – Construções e Comércio,

em nome da pessoa jurídica e em benefício dela, atuou, para viabilizar a sua

Página 9/39
Natureza do ato processual: denúncia



Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Estado de Goiás

Núcleo de Combate à Corrupção

participação  no  cartel,  o  então  Diretor  Comercial,  LUIZ  SÉRGIO

NOGUEIRA17.

Pela  SPA Engenharia,  Indústria  e  Comércio  S.A.,

em nome da pessoa jurídica e em benefício dela, atuaram, para viabilizar a sua

participação  no  cartel,  os  então  sócios-proprietários  e  Diretores  BRUNO

VON  BENTZEEN  RODRIGUES18 e  ANDRÉ  VON  BENTZEEN

RODRIGUES19,  os quais também outorgaram procuração20 para prepostos

agirem em seus nomes, mantendo, assim, o pleno domínio funcional do fato. 

A  SPA  Engenharia,  Indústria  e  Comércio  S.A.21

dominou  as  obras  da  Ferrovia  Norte-Sul  entre  os  anos  de  1997  e  2007,
17 Vide parágrafos 17, 56, 147, 221, 227, 285, 297 e 305 e Tabelas 07, 22, 23, 51, 65, 67 e 71 do
Histórico da Conduta do Acordo de Leniência nº 02/2016, firmado pela Construções e Comércio
Camargo  Corrêa  S.A.  com  o  Conselho  Administrativo  de  Defesa  Econômica  e  o  Ministério
Público Federal. Vide, outrossim, o Termo de Colaboração nº 09 de Álvaro Soares Ribeiro Sanches
(ex-executivo  da  Camargo  Corrêa),  o  Termo de  Colaboração  nº  07  de  Luiz  Otávio  da  Costa
Michirefe (executivo da Camargo Corrêa) e os Termos de Colaboração nos 06, 07, 08, 14 e 15 de
Rodrigo Ferreira Lopes da Silva (executivo licenciado da Andrade Gutierrez). 
18 Vide parágrafos 30 e 81 e Tabelas  21,  22, 23 e 51 do Histórico da Conduta do Acordo de
Leniência  nº  02/2016,  firmado  pela  Construções  e  Comércio  Camargo  Corrêa  S.A.  com  o
Conselho Administrativo de Defesa Econômica e o Ministério Público Federal.  Vide, ademais, o
Termo de Colaboração nº 09 de Álvaro Soares Ribeiro Sanches (ex-executivo da Camargo Corrêa)
e os Termos de Colaboração nos 06, 08, 14, 15 e 18 de Rodrigo Ferreira Lopes da Silva (executivo
licenciado da Andrade Gutierrez). 
19 Vide o Termo de Colaboração de José Henrique de Ávila (ex-executivo da Camargo Corrêa), o
Termo de Colaboração de Nicomedes de Oliveira Mafra Neto (ex-executivo da Camargo Corrêa) e
os  Termos  de Colaboração nos 07,  14,  15 e 18 de  Rodrigo  Ferreira  Lopes  da Silva (executivo
licenciado da Andrade Gutierrez).
20 Fl.  5.357,  volume  31,  Processo  VALEC  165/04  (mídia  de  fl.  238  do  Inquérito  Policial  nº
0641/2011-4 – SR/PF/GO).
21 Vide parágrafos 3, 30, 37, 38, 81, 82, 119, 123, 124, 128, 130, 131, 132, 141, 144, 148, 156, 159,
162, 178, 214, 225, 227, 297 e 301 e Tabelas 4, 21, 22, 23, 50, 51, 52, 61, 65, 66, 67, 71, 72 e 75 do
Histórico da Conduta do Acordo de Leniência nº 02/2016, firmado pela Construções e Comércio
Camargo  Corrêa  S.A.  com  o  Conselho  Administrativo  de  Defesa  Econômica  e  o  Ministério
Público Federal. Vide, também, o Termo de Colaboração nº 09 de Álvaro Soares Ribeiro Sanches
(ex-executivo da Camargo Corrêa) e o Termo de Colaboração nº 10 de Emílio Eugênio Auler Neto
(executivo da Camargo Corrêa).
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período em que executou obras nos trechos compreendidos entre a Ferrovia

Carajás,  com o entroncamento  da  Norte-Sul,  até  o Pátio  de  Manobras  de

Aguiarnópolis/TO,  o  que  lhe  conferiu  grande  intimidade  com  todos  os

dirigentes da VALEC – Engenharia,  Construções e Ferrovias S.A.,  da qual

tinha  quase  exclusividade22 e  sequer  precisava  participar  das  reuniões  de

nivelamento das demais empreiteiras do cartel23.  Seu quinhão era garantido

por JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES e ULISSES ASSAD.

ULISSES ASSAD foi defenestrado da Diretoria de

Engenharia da VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., em razão

da Operação “Boi Barrica”. Em seu lugar24, não só no emprego público, mas

no  próprio  esquema  criminoso,  assumiu  LUIZ  CARLOS  OLIVEIRA

MACHADO,  que,  até  então,  era  Superintendente  de  Obras  da  empresa

pública  federal,  cargo  ao  qual  havia  ascendido  por  influência  dos  irmãos

ANDRÉ VON BENTZEEN RODRIGUES e BRUNO VON BENTZEEN

RODRIGUES, para os quais trabalhou por vários anos, como empregado25

na  própria  SPA Engenharia,  Indústria  e  Comércio  S.A.  e  na  Construtora

RODOMINAS, de propriedade dos irmãos VON BENTZEEN.

22 Vide o Termo de Colaboração nº 14 de Rodrigo Ferreira Lopes da Silva (executivo licenciado da
Andrade Gutierrez).
23 Vide os  Termos  de  Colaboração nos 06 e 14 de Rodrigo  Ferreira  Lopes  da Silva (executivo
licenciado da Andrade Gutierrez).
24 Segundo o colaborador Rodrigo Ferreira Lopes da Silva (Termo de Colaboração nº 15), para
assumir o cargo de Diretor de Engenharia, LUIZ CARLOS OLIVEIRA MACHADO ajustou com
ULISSES ASSAD o pagamento de uma mesada de R$100 mil, financiado por meio de arrecadação
feita  por  Josias  Gonzaga  Cardoso,  assessor  especial  da  presidência  da  VALEC  –  Engenharia,
Construções e Ferrovias S.A., junto às empreiteiras do cartel. Esse fato será objeto de apuração
própria  e  é  mencionado aqui apenas  para demonstrar  o dolo  de  LUIZ CARLOS OLIVEIRA
MACHADO.
25 Ver  Relatório  de  Pesquisa  nº  2.423/2017,  produzido  pela  Assessoria  de  Pesquisa  e  Análise
Descentralizada desta Procuradoria da República (anexo).

Página 11/39
Natureza do ato processual: denúncia



Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Estado de Goiás

Núcleo de Combate à Corrupção

II  –  DAS FRAUDES NAS LICITAÇÕES DOS

LOTES  226 e  4  DA  CONCORRÊNCIA  Nº

008/200427

Os denunciados JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES

e ULISSES ASSAD manipularam as regras da  Concorrência  nº 008/200428

para facilitar o acordo entre as pessoas  jurídicas concorrentes e,  com isso,

direcionar o resultado do certame e favorecer, quanto ao Lote 4 da Ferrovia

Norte-Sul, a CONSTRAN S.A. – Construções e Comércio (e, também, a SPA

Engenharia, Indústria e Comércio S.A., conforme se verá adiante) e, quanto

ao  Lote 2 da mesma ferrovia,  a Construções e Comércio Camargo Corrêa

S.A.29 (e, também, a CONSTRAN S.A. – Construções e Comércio, como se

verá adiante).

De fato, a licitação para a execução do Lote 4 da

Ferrovia  Norte-Sul  (tal  qual  a  do  Lote  2,  objeto  da  Ação  Penal  Pública

Incondicionada  nº  17620-74.2016.4.01.3500),  promovida  por  JOSÉ

FRANCISCO DAS NEVES e ULISSES ASSAD, foi deflagrada por meio do

26 JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES, ULISSES ASSAD e João Ricardo Auler (ex-executivo da
Camargo  Corrêa)  já  figuram  como  réus  na  Ação  Penal  Pública  Incondicionada  nº  17620-
74.2016.4.01.3500  (Operação  “O  Recebedor”)  pelo  crime  de  fraude  à  licitação  do  Lote  2  da
Ferrovia Norte-Sul, de modo que não estão sendo novamente denunciados por tal delito, a fim de
se evitar o bis in idem. 
27 As fraudes às licitações dos demais lotes dessa concorrência e das demais concorrências pelo
cartel que atuou na VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. são objetos de outros
procedimentos policiais e ações penais. A presente denúncia circunscreve-se às fraudes à licitação
dos Lotes 2 e 4 da Concorrência nº 008/2004.
28 Vide parágrafos 152 e seguintes do Acordo de Leniência nº 02/2016, firmado pela Construções e
Comércio  Camargo  Corrêa  S.A.  com  o  Conselho  Administrativo  de  Defesa  Econômica  e  o
Ministério Público Federal.
29 Vide a nota de rodapé 26 desta denúncia.
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edital da Concorrência nº 008/2004, elaborado com exigências que limitaram,

injustificadamente30, a competição, dentre as quais: (a) proibição de que uma

mesma  pessoa  jurídica  concorresse  a  mais  de  dois  lotes;  (b)  proibição  da

participação de consórcios de pessoas jurídicas; (c) comprovação de execução

anterior  de  ferrovias  com dormentes  de  concreto  fabricados  pelo  próprio

licitante.  Tais  exigências  injustificadas  reduziram,  artificial  e

significativamente, o universo de pessoas jurídicas que detinham condições de

participar do certame licitatório.

A  inclusão  de  tais  exigências  editalícias

injustificadas  foi  ajustada,  mediante  acordo  prévio,  em  reuniões  entre

representantes  das  pessoas  jurídicas  participantes  do  cartel  (das  quais

participaram, em nome e em benefício da CONSTRAN S.A. – Construções e

Comércio,  o denunciado  LUIZ SÉRGIO NOGUEIRA  e,  em nome e em

benefício da SPA Engenharia, Indústria e Comércio S.A., o acusado BRUNO

VON  BENTZEEN  RODRIGUES,  além  dos  Diretores  da  VALEC  –

Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES

e ULISSES ASSAD, os quais, como dito, aderiram ao esquema criminoso ora

descrito.

Uma  das  reuniões  foi  agendada  por  ULISSES

ASSAD e teve  lugar  no Hotel  Nacional,  em Brasília/DF,  em um café  da

manhã,  do  qual  participaram os  representantes  das  empreiteiras  do  cartel,

dentre  eles  LUIZ SÉRGIO NOGUEIRA e BRUNO VON BENTZEEN

30 Laudo de Exame de Obra de Engenharia (Ferrovia) nº 1.422/2009 – INC/DITEC/DPF (mídia
anexa).
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RODRIGUES31, ocasião em que ULISSES ASSAD informou que os Lotes 4

e 5 estavam destinados, respectivamente, à CONSTRAN S.A. – Construções

e Comércio e à SPA Engenharia, Indústria e Comércio S.A. e que os demais

lotes  deveriam  ser  distribuídos,  em  comum acordo,  pelas  demais  pessoas

jurídicas do cartel.

Em  reuniões  subsequentes,  as  empreiteiras

dividiram  entre  si  os  lotes  de  preferência  de  cada  qual  e  os  valores  das

propostas comerciais que, ao depois,  apresentaram na licitação. Inclusive, a

CONSTRAN  S.A.  –  Construções  e  Comércio  entregou  proposta  de

cobertura32 para o Lote 233 e a SPA Engenharia, Indústria e Comércio S.A.

entregou proposta de cobertura para o Lote 4 da Ferrovia Norte-Sul, apenas

para simular competição, que, de fato, não houve.

O  Lote  4  da  Concorrência  nº  008/2004  foi

adjudicado  à  CONSTRAN S.A.  –  Construções  e  Comércio,  por  meio  do

Contrato nº 013/2006 (Processo nº 165/2004), para a execução de obras de

infraestrutura e superestrutura ferroviárias  e de obras de arte especiais,  em

trecho de 105 km (cento e cinco quilômetros), compreendido entre o Pátio de

31 Vide os Termos de Colaboração nos 06, 14 e 15 de Rodrigo Ferreira Lopes da Silva (executivo
licenciado da Andrade Gutierrez).
32 Propostas  de  cobertura  são  propostas  de  preço  não  competitivas,  isto  é,  cujos  valores  são
propositadamente maiores do que a da licitante adredemente definida como vencedora em acordo
entre concorrentes, com a finalidade de conferir aparência de legitimidade ao certame, burlar o seu
caráter competitivo e frustrar os seus objetivos (selecionar a proposta mais vantajosa e assegurar o
princípio  da  igualdade).  Dentre  as  estratégias  do  cartel  para  fraudar  a  licitação,  sem despertar
desconfianças, estava a troca de propostas de cobertura entre si, para simular concorrência.
33 Destinado à Camargo Corrêa no acerto do cartel.
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Santa Isabel e o Pátio de Uruaçu, no Estado de Goiás, com  sobrepreço na

ordem de 29,80% do valor do contrato34.

Perícia  criminal  oficial35,  realizada  pelo  Instituto

Nacional de Criminalística da Diretoria Técnico-Científica da Polícia Federal,

constatou  preço  a  maior  do  que  o  valor  de  mercado,  que  totalizou

R$71.775.032,14,  a  preços  de  agosto  de  2009  (segundo  regras  e  índices

definidos  no contrato),  na  proposta  apresentada  pela  CONSTRAN S.A.  –

Construções  e  Comércio,  aceita  e  formalizada,  no  contrato,  pelos

denunciados  JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES e  ULISSES  ASSAD,  em

prejuízo ao erário.

34 Vide  resposta  ao  quesito  “b”  do  Laudo  de  Exame  de  Obra  de  Engenharia  (Ferrovia)  nº
1.422/2009 – INC/DITEC/DPF (mídia anexa).
35 Laudo de Exame de Obra de Engenharia (Ferrovia) nº 1.422/2009 – INC/DITEC/DPF (mídia
anexa).
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.

As condutas de JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES

e  ULISSES  ASSAD  revestiram-se  de  especial  gravidade e  revelaram-se

insidiosamente  dolosas,  na  medida  em que esses  acusados  fizeram realizar

licitação com exigências de qualificação restritivas, sem sustentações técnica

e legal, e com proibição de apresentação de proposta para mais de dois lotes

(eram sete em disputa), igualmente sem respaldo, bem assim com proibição

de formação de consórcio (cujos motivos determinantes eram falsos) , que

produziram, como único efeito, o direcionamento do resultado do certame,

em favor da CONSTRAN S.A. – Construções  e Comércio,  em relação ao

Lote 4, a ela adjudicado.

Com  efeito,  quanto  à  qualificação  técnica,  as

alíneas “c” e “d” do subitem 7.2.5 do edital só permitiram habilitação para a

disputa  as  licitantes  que comprovassem já  haver  construído  ferrovias  com

dormentes de concreto, do tipo especificado, fabricado por elas próprias, na

quantidade mínima exigida.
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Esclarecem os peritos criminais oficiais:

Tais  exigências,  aliadas  às  proibições  de

concorrerem a mais de dois lotes e formarem consórcios, fizeram com que

nenhum lote contasse com mais de duas licitantes habilitadas.

Convém anotar que a divisão do objeto da licitação

em lotes,  com a finalidade de aumentar a competitividade (porque permite

que um número maior de empreiteiras possa se qualificar para a disputa), é
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incentivada e, até mesmo, exigida pela Lei nº 8.666/1993, em seu artigo 23, §

1º. 

Ponderam os peritos criminais oficiais:

A  proibição  de  consórcios,  cujos  motivos

determinantes  são  falsos,  também  restringiu,  de  modo  irregular,  a

competição,  pois  impediu  que  duas  ou  mais  pessoas  jurídicas,  as  quais,

individualmente,  não  satisfizessem  todos  os  requisitos  de  qualificação

exigidos pelo edital, pudessem somar esforços e requisitos entre si, para, em

conjunto, habilitarem-se à disputa de preços, conforme autoriza o artigo 33,

inciso III, da Lei nº 8.666/1993. 
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Para  tentar  justificar  a vedação  de  consórcios,  o

denunciado  ULISSES  ASSAD elaborou  “Nota  Técnica  Relativa  ao  Edital

088/2004”, na qual tece as seguintes considerações:

Ora,  eventual  impacto  negativo  (aumento  de

custos), em decorrência da duplicidade de estrutura gerencial, seria refletida

na proposta do consórcio licitante (tornando seu preço menos competitivo), e

não no orçamento da VALEC – Engenharia,  Construções e Ferrovias S.A.

Por  outro  lado,  essas  pessoas  jurídicas  consorciadas  tirariam vantagem de

outras  características  particulares,  as  quais,  porventura,  tivessem,  para

compensar e poderiam apresentar proposta mais competitiva. Essa questão

não  se  resolve  proibindo  o consórcio.  Ao contrário,  quanto  mais  pessoas

jurídicas competirem, maior a probabilidade de serem obtidos preços mais

vantajosos  para  a  Administração  Pública  (um  dos  objetivos  legais  da

licitação).
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De igual feita, não procede a alegação de riscos de

atrasos  nas  obras  pelo  fato  de  pessoas  jurídicas  de  culturas  gerenciais

distintas,  em ação quase conjunta,  usarem os mesmos acessos  e jazidas de

materiais.  Com efeito, a Lei nº 8.666/1993, em seu artigo 33, inciso II, exige

a  “indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às

condições  de  liderança,  obrigatoriamente  fixadas  no  edital”, de  modo que

bastaria haver cláusulas que assegurassem a convivência eficiente das pessoas

jurídicas integrantes do consórcio (em lugar de, pura e simplesmente, proibi-

lo)  e,  assim,  tornar  a  licitação  mais  competitiva,  assegurando  maior

participação de interessados e melhor preço para a Administração Pública.

Certo  é  que,  na  falta  de  um  único  argumento

técnico consistente, os denunciados valeram-se de motivos falsos para proibir

a formação de consórcios. A prova maior da falsidade da motivação foi dada

pela própria VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., ao publicar

o edital  da  Concorrência  nº  004/2010,  destinado  à contratação do trecho

Ouro  Verde/GO  a  Estrela  d'Oeste/SP,  da  mesma  Ferrovia  Norte  Sul,

permitindo a formação de consórcios.

Contudo, o objetivo dos acusados era  favorecer a

CONSTRAN S.A. – Construções e Comércio, quanto ao Lote 4 (e as demais

empreiteiras  do  cartel,  em  relação  aos  outros  lotes),  direcionando-lhe  a

licitação para contratá-la com sobrepreço (a má-fé fica evidente). Para tanto,

proibiram  que  uma  mesma  pessoa  jurídica  disputasse  mais  de  dois  lotes,
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proibiram  o  consórcio  entre  empreiteiras  e  estabeleceram  requisitos  de

qualificação sem justificativa técnica válida.

Não surpreende que as sete únicas pessoas jurídicas

habilitadas (embora dezessete houvessem retirado o edital) dividissem, entre

elas, os sete lotes em “disputa”, conforme melhor consultaram seus próprios

interesses privados. 

Isto  é,  houve  exatamente  sete  pessoas  jurídicas

habilitadas e sete vencedoras diferentes para os sete lotes disponíveis. 

Era  de  se  esperar,  portanto,  que  houvesse

sobrepreço, conforme a perícia criminal oficial constatou no Lote 4.

Em outras palavras, os denunciados simularam uma

licitação,  desde  o  início  propositadamente  viciada,  que  anulou  qualquer

possibilidade de competição, de maneira a favorecer as empreiteiras do cartel,

dentre  as  quais  a  CONSTRAN  S.A.  –  Construções  e  Comércio.  Ato

contínuo, formalizaram a contratação dessa pessoa jurídica, por preço muito

acima do de mercado, causando enormes prejuízos ao erário.

O “Mapa do Cartel” anexo revela não só a pouca

diferença  entre  as  propostas  combinadas,  mas,  sobretudo,  a  insignificância

dos descontos dados pelas propostas “vencedoras”, em relação ao orçamento

de referência  (indicativos da existência  e da atuação do cartel),  bem como
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discrimina  as  propostas  não  competitivas  (apenas  para  dar  cobertura  às

“vencedoras” e simular a existência de competição).

O Contrato nº 013/2006 foi aditivado36 por JOSÉ

FRANCISCO  DAS  NEVES,  ULISSES  ASSAD  e  LUIZ  SÉRGIO

NOGUEIRA, em 13 de abril de 2007 (Termo Aditivo nº 1) e, novamente, em

18  de  janeiro  de  2008  (Termo  Aditivo  nº  2).  JOSÉ  FRANCISCO DAS

NEVES e LUIZ SÉRGIO NOGUEIRA aditivaram o referido contrato ainda

mais uma vez, em 23 de dezembro de 2008 (Termo Aditivo nº 3). ULISSES

ASSAD e LUIZ SÉRGIO NOGUEIRA voltaram a aditivar o contrato, em

31 de março de 2009 (Termo Aditivo nº 4). Com os aditivos, os denunciados

perpetuaram e deram caráter permanente às fraudes.

O  Contrato  nº  013/2006  (entabulado  com  a

CONSTRAN S.A. – Construções e Comércio, cujo objeto era o Lote 4) foi

rescindido  em novembro de 2009,  antes  de  concluído.  O mesmo ocorreu

com o Contrato nº 015/2006 (firmado com a Camargo Corrêa, cujo objeto

foi o Lote 2, da mesma Concorrência nº 008/2004). As rescisões decorreram

de um estranho rearranjo promovido pelo acusado JOSÉ FRANCISCO DAS

NEVES, por meio do qual retirou algumas empreiteiras da execução dos lotes

que haviam adjudicado e colocou outras em seus lugares. 

Apurou-se que o denunciado JOSÉ FRANCISCO

DAS NEVES promoveu esse rearranjo37 para ludibriar decisões liminares do

Tribunal de Contas da União, que, em decorrência de fiscalização de rotina,
36 Anexo 2 do Processo TC-021.283/2008-1 (mídia anexa).
37 Esse rearranjo espúrio é revelador do intenso dolo com que se houve JOSÉ FRANCISCO DAS
NEVES nos fatos criminosos ora descritos.
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havia  detectado  parte  dos  sobrepreços  acima  descritos  e  determinado  a

retenção cautelar de 10% dos pagamentos das faturas respectivas.

Desse  modo,  a  parte  remanescente  do  Lote  4,

objeto  do  Contrato  nº  013/2006  celebrado  com  a  CONSTRAN  S.A.  –

Construções e Comércio, após a sua rescisão, foi formalmente  contratada à

SPA Engenharia, Indústria e Comércio S.A.38, por intermédio do Contrato nº

060/200939,  no  valor  de  R$216.871.131,28  (a  preços  de  2004),  com

sobrepreço na ordem de  29,80%40. O contrato foi assinado pelos acusados

JOSÉ  FRANCISCO  DAS  NEVES  e  BRUNO  VON  BENTZEEN

RODRIGUES, em 24 de dezembro de 2009.

O  Contrato  nº  060/2009  foi  aditivado41 pelos

denunciados  JOSÉ  FRANCISCO  DAS  NEVES,  LUIZ  CARLOS

OLIVEIRA MACHADO e ANDRÉ VON BENTZEEN RODRIGUES, em

25 de  junho de  2010 (Primeiro  Termo Aditivo),  24 de  setembro de  2010

(Segundo  Termo  Aditivo)  e  24  de  dezembro  de  2010  (Terceiro  Termo

Aditivo).  Também foi  aditivado  em 22 de  junho de  2011 (Quarto  Termo

Aditivo)  e 23 de  agosto  de 2011 (Quinto Termo Aditivo),  pelos  acusados

38 Que havia obtido o segundo lugar para o Lote 4 na fraudulenta Concorrência  nº 008/2004,
graças à proposta de cobertura que teria entregue.
39 Inquérito Policial nº 0641/2011-4 – SR/PF/GO.
40 Laudo de Perícia Criminal Federal de Engenharia nº 453/2012 – SETEC/SR/DPF/GO (fl. 111
do Inquérito Policial nº 0641/2011-4 – SR/PF/GO).
41 Íntegra  na  mídia  que acompanha  o  Ofício  nº  3132/2017-PRESI,  proveniente  da  VALEC –
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (anexos).
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LUIZ CARLOS OLIVEIRA MACHADO42 e BRUNO VON BENTZEEN

RODRIGUES.

Já  a  parte  remanescente  do  Lote  2,  objeto  do

Contrato nº 015/2006, firmado com a Camargo Corrêa, após a sua rescisão,

foi formalmente contratada à CONSTRAN S.A. – Construções e Comércio43,

por intermédio do Contrato nº 058/200944, no valor de R$116.426.598,27 (a

preços  de  2004),  com sobrepreço  na  ordem de  30,56%45.  O contrato  foi

assinado  pelos  denunciados  JOSÉ  FRANCISCO  DAS  NEVES, JORGE

ALBERTO AUN e JOSÉ ROBERTO BERTOLI,  em 24 de dezembro de

2009. 

O Contrato nº 058/2009 foi aditivado46 em 25 de

junho de 2010 (Primeiro Termo Aditivo), 22 de outubro de 2010 (Segundo

Termo Aditivo), 24 de dezembro de 2010 (Terceiro Termo Aditivo), 22 de

junho  de  2011  (Quarto  Termo Aditivo)  e  18  de  agosto  de  2011  (Quinto

Termo Aditivo), pelos acusados JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES47, LUIZ

CARLOS  OLIVEIRA  MACHADO,  JORGE  ALBERTO  AUN  e  JOSÉ

42 Exceto  o  Quinto  Termo  Aditivo,  do  qual  LUIZ  CARLOS  OLIVEIRA  MACHADO  não
participou.
43 Que havia obtido o segundo lugar para o Lote 2 na Concorrência nº 008/2004, graças à proposta
de cobertura que teria entregue.
44 Inquérito Policial nº 0643/2011-4 – SR/PF/GO.
45 Laudo de Perícia Criminal Federal de Engenharia nº 532/2012 – SETEC/SR/DPF/GO (fl. 127
do Inquérito Policial nº 0643/2011-4 – SR/PF/GO.
46 Íntegra  na  mídia  que acompanha  o  Ofício  nº  3132/2017-PRESI,  proveniente  da  VALEC –
Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (anexos).
47 Exceto o Quarto e o Quinto Termos Aditivos, dos quais JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES não
participou.
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ROBERTO  BERTOLI,  que  alteraram  cláusulas  contratuais,  suprimiram

alguns serviços, acrescentaram outros e ratificaram integralmente a avença.

Assim,  mediante  autorização  e  celebração  de

termos aditivos, as fraudes em questão foram perpetuadas e ganharam caráter

permanente.

Os denunciados JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES

e ULISSES ASSAD promoveram a licitação do Lote 4 com sobrepreço de

R$48.132.347,69, ou seja,  29,45% a maior que os preços de mercado, valor

com data-base de novembro de 200448.

JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES permitiu que as

empreiteiras  integrantes  do cartel  dividissem entre  elas,  como melhor  lhes

aprouvessem,  os  lotes  em disputa  na  licitação,  bem assim  praticassem os

preços que lhes fossem convenientes, o que resultou em sobrepreços. Exigiu,

contudo, que a sociedade empresária SPA Engenharia, Indústria e Comércio

S.A. fosse contemplada.  Além do mais,  o ex-Diretor-Presidente atuou para

que nenhuma das pessoas jurídicas cartelizadas “furasse” a acordo espúrio,

atuando como garante. Além do mais, “JUQUINHA” autorizou e celebrou

quase todos os termos aditivos aos referidos contratos.

48 Laudo de Exame de Obra de Engenharia (Ferrovia) nº 1.422/2009 – INC/DITEC/DPF (mídia
anexa).
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ULISSES ASSAD, por se turno, ainda elaborou a

Nota Técnica relativa ao edital da Concorrência nº 008/200449, que assegurou

a inclusão e a manutenção de exigências desnecessárias e restritivas, as quais

tornaram  viáveis  a  continuidade  das  atividades  do  cartel,  porquanto

direcionaram a licitação,  em benefício  das  empreiteiras  cartelizadas  (já  que

apenas  elas  podiam atender  a  tais  imposições).  Além do mais,  autorizou e

celebrou a maioria dos primeiros termos aditivos aos citados contratos.

LUIZ CARLOS OLIVEIRA MACHADO sucedeu

ULISSES  ASSAD,  tanto  no  esquema  criminoso  quanto  na  Diretoria  de

Engenharia50 e,  nessa  condição,  autorizou  e  celebrou  os  últimos  termos

aditivos aos mencionados contratos.

LUIZ SÉRGIO NOGUEIRA51 atuou em nome e

em benefício  da  CONSTRAN S.A.  –  Construções  e  Comércio,  BRUNO

VON  BENTZEEN  RODRIGUES  e  ANDRÉ  VON  BENTZEEN

49 Mídia de fl. 238 do Inquérito Policial nº 0641/2011-4 – SR/PF/GO.
50 Para  assegurar  o  seu  cargo  na  VALEC –  Engenharia,  Construções  e  Ferrovias  S.A.,  LUIZ
CARLOS OLIVEIRA MACHADO comprometeu-se a pagar mesada ao seu antecessor, no valor
de R$100 mil, dinheiro esse proveniente de propina das empreiteiras do cartel (conforme esclareceu
o colaborador Rodrigo Ferreira Lopes da Silva, nos Termos de Colaboração nos 05 e 15). Esse fato,
contudo, não é objeto desta denúncia, mas de investigação própria. Sua menção aqui destina-se a
contextualizar  a  participação  de  LUIZ  CARLOS  OLIVEIRA  MACHADO,  sobretudo  para
demonstrar o dolo intenso com que se houve.
51 Vide parágrafos 17, 56, 147, 221, 227, 285, 297 e 305 e Tabelas 07, 22, 23, 51, 65, 67 e 71 do
Histórico da Conduta do Acordo de Leniência nº 02/2016, firmado pela Construções e Comércio
Camargo  Corrêa  S.A.  com  o  Conselho  Administrativo  de  Defesa  Econômica  e  o  Ministério
Público Federal. Vide, outrossim, o Termo de Colaboração nº 09 de Álvaro Soares Ribeiro Sanches
(ex-executivo  da  Camargo  Corrêa),  o  Termo de  Colaboração  nº  07  de  Luiz  Otávio  da  Costa
Michirefe (executivo da Camargo Corrêa) e os Termos de Colaboração nos 06, 07, 08, 14 e 15 de
Rodrigo Ferreira Lopes da Silva (executivo licenciado da Andrade Gutierrez). 
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RODRIGUES52 atuaram  em  nome  e  em  benefício  da  SPA  Engenharia,

Indústria  e  Comércio  S.A.,  nas  tratativas  relacionadas  ao  direcionamento

fraudulento da licitação, à definição dos lotes e à combinação dos preços, à

formalização dos contratos e da maioria dos seus respectivos aditivos, assim

concorrendo para os crimes. 

JORGE  ALBERTO  AUN  e  JOSÉ  ROBERTO

BERTOLI também atuaram em nome e em benefício da CONSTRAN S.A. –

Construções e Comércio, em conluio com os demais acusados, nas tratativas

relacionadas  à  formalização  do Contrato  nº  058/2009,  assim concorrendo

para os crimes.

III – DO PECULATO53

III.1 – Do Lote 4

Em  relação  ao  Lote  4  da  Ferrovia  Norte-Sul,

licitado com base no edital da Concorrência nº 008/2004, como visto no item

52 Vide parágrafos 30 e 81 e Tabelas  21,  22, 23 e 51 do Histórico da Conduta do Acordo de
Leniência  nº  02/2016,  firmado  pela  Construções  e  Comércio  Camargo  Corrêa  S.A.  com  o
Conselho Administrativo de Defesa Econômica e o Ministério Público Federal.  Vide, ademais, o
Termo de Colaboração de José Henrique de Ávila (ex-executivo da Camargo Corrêa), o Termo de
Colaboração de Nicomedes de Oliveira Mafra Neto (ex-executivo da Camargo Corrêa) e os Termos
de Colaboração nos 06, 07, 08, 14, 15 e 18 de Rodrigo Ferreira Lopes da Silva (executivo licenciado
da Andrade Gutierrez). 
53 As acusações da prática de crimes de  peculato (por superfaturamento e sobrepreço)  insertas
nesta denúncia limitam-se aos contratos referentes aos Lotes 2 e 4 da Concorrência nº 008/2004,
celebrados  pela  VALEC – Engenharia,  Construções  e  Ferrovias  S.A.  com as  pessoas  jurídicas
CONSTRAN S.A. – Construções e Comércio e SPA Engenharia, Indústria e Comércio S.A. Os
delitos de peculato perpetrados nos contratos celebrados com as demais empreiteiras integrantes
do cartel  serão  alvo  de  denúncias  próprias,  lastreadas  nos  Inquéritos  Policiais  especificamente
instaurados para a sua apuração.

Página 27/39
Natureza do ato processual: denúncia



Ministério Público Federal
Procuradoria da República no Estado de Goiás

Núcleo de Combate à Corrupção

anterior desta denúncia, houve sobrepreço tanto no orçamento de referência

da VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. quanto na proposta

vencedora da licitação e, assim, no contrato firmado com a CONSTRAN S.A.

– Construções e Comércio,  considerando o valor de mercado determinado

pela perícia criminal federal.

O sobrepreço no orçamento de referência, somado

ao conjunto de exigências editalícias injustificadas, foi decisivo para viabilizar

a  atuação  do  cartel,  que  pôde  repartir  os  lotes  entre  as  empreiteiras

participantes,  as  quais  ainda  apresentaram propostas  não  competitivas  (de

cobertura,  apenas  para  simular  competição),  bem como praticaram preços

que  maximizaram  seus  lucros,  em  detrimento  da  VALEC  –  Engenharia,

Construções e Ferrovias S.A. 

A  CONSTRAN S.A.  –  Construções  e  Comércio

apresentou a proposta que se sagrou “vencedora”, tendo sido contratada em

15  de  setembro  de  2006  (Contrato  nº  013/2006),  com  sobrepreço  de

R$48.471.893,02, ou seja,  29,80% a maior que os preços de mercado, valor

com data-base de novembro de 200454.

O  Contrato  nº  013/2006  foi  celebrado,  com

sobrepreço,  por  JOSÉ  FRANCISCO DAS NEVES  e  ULISSES  ASSAD,

Diretores  da  VALEC –  Engenharia,  Construções  e  Ferrovias  S.A.,  e  por

54 Laudo de Exame de Obra de Engenharia (Ferrovia) nº 1.422/2009 – INC/DITEC/DPF (mídia
anexa).
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LUIZ SÉRGIO NOGUEIRA, Diretor da CONSTRAN S.A. – Construções e

Comércio, que em nome e em benefício dela atuou.

A  SPA  Engenharia,  Indústria  e  Comércio  S.A.

apresentou proposta de cobertura, apenas para dar aparência de competição e

legalidade  à  licitação  fajuta.  Na  empreitada  delituosa,  a  atuação  dessa

empreiteira  deu-se  por  intermédio  de  BRUNO  VON  BENTZEEN

RODRIGUES  e  ANDRÉ  VON  BENTZEEN  RODRIGUES,  sócios-

proprietários  e  Diretores,  que agiram em nome e em benefício  da  pessoa

jurídica  e  em  conluio  com  os  demais  denunciados,  com  total  domínio

funcional do fato, assim concorrendo para a prática do crime de peculato. 

O  sobrepreço  acima  referido  materializou-se  na

forma  de  superfaturamento  (peculato)  ao  longo  da  execução  do  contrato

(considerado até a 19ª medição), que ocorreu no período compreendido entre

setembro de 2006 e junho de 2009 (permanência criminosa), no valor total de

R$6.754.759,94 ou  28,97%, a  preços  iniciais  (referentes  ao  ano  de  2004,

época da licitação)55.

Além  do  superfaturamento  decorrente  de

sobrepreço  acima  descrito,  restou  comprovado  que  houve  outro

superfaturamento,  na  ordem  de  R$868.829,03,  devido  a  divergências  de

quantidades entre o que foi efetivamente executado e o pago56.

55 Laudo de Exame de Obra de Engenharia (Ferrovia) nº 1.435/2009 – INC/DITEC/DPF (mídia
anexa).
56 Laudo de Exame de Obra de Engenharia (Ferrovia) nº 1.435/2009 – INC/DITEC/DPF (mídia
anexa).
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Assim,  o  prejuízo  ao  erário  causado  pelo

superfaturamento total (peculato) atingiu a importância de R$7.623.588,97, a

preços iniciais (referentes ao ano de 2004, época da licitação). Atualizado pela

SELIC,  o  valor  do  dano  ao  patrimônio  público  atingiu  o  montante  de

R$32.602.177,28.

A  permanência  criminosa  não  parou  aí.  Com  a

rescisão  do  Contrato  nº  013/2006,  a  parte  remanescente  do  Lote  4  foi

formalmente contratada à SPA Engenharia, Indústria e Comércio S.A.57, por

intermédio  do  Contrato  nº  060/200958,  no  valor  de  R$216.871.131,28  (a

preços de 2004), também com sobrepreço na ordem de 29,80%59, equivalente

a  R$54.217.782,8260.  O  contrato  foi  assinado  pelos  denunciados  JOSÉ

FRANCISCO DAS NEVES e BRUNO VON BENTZEEN RODRIGUES,

em 214 de dezembro de 2009. Esse sobrepreço materializou-se na forma de

superfaturamento  (peculato)  ao  longo  da  execução  do  contrato  (pelo

pagamento dos serviços contratados com sobrepreço, considerado até a 27ª

medição), que ocorreu no período compreendido entre dezembro de 2009 e

fevereiro de 2012 (permanência criminosa).

57 Que havia obtido o segundo lugar para o Lote 4 na fraudulenta Concorrência  nº 008/2004,
graças à proposta de cobertura que teria entregue.
58 Inquérito Policial nº 0641/2011-4 – SR/PF/GO.
59 Laudo de Perícia Criminal Federal de Engenharia nº 453/2012 – SETEC/SR/DPF/GO (fl. 111
do Inquérito Policial nº 0641/2011-4 – SR/PF/GO).
60 Laudo de Perícia Criminal Federal de Engenharia nº 364/2013 – SETEC/SR/DPF/GO (fl. 250
do Inquérito Policial nº 0641/2011-4 – SR/PF/GO).
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Além do superfaturamento  acima  descrito,  restou

comprovado  que  houve  outro  superfaturamento,  na  ordem  de

R$20.167.548,2261, referente a jogo de planilha62. 

Assim,  o  prejuízo  ao  erário  causado  pelo

superfaturamento total (peculato) atingiu a importância de R$74.385.331,04, a

preços iniciais (referentes ao ano de 2004, época da licitação). Atualizado pela

SELIC,  o  valor  do  dano  ao  patrimônio  público  atingiu  o  montante  de

R$318.439.616,37.

Os  superfaturamentos  decorreram  da  conjugação

de  cinco  causas63:  (a)  exigências  injustificadas  de  qualificação  técnica  e

proibição  de  consórcios  no  edital,  que  restringiram  a  concorrência  e

permitiram  a  formação  do  cartel;  (b)  cartelização  das  únicas  empreiteiras

participantes  que tinham condições  de  atender  às  exigências  editalícias,  as

quais combinaram preços, eliminando a concorrência, fraudaram a licitação e

apresentaram propostas  com sobrepreço;  (c)  sobrepreço no orçamento do

edital,  que  elevou,  indevidamente,  o  patamar  referencial  de  preços  que  a

61 Embora os peritos criminais oficiais tenham considerado tecnicamente irrelevante esse jogo de
planilha, por representar  apenas 9,30% do valor do contrato inicial (Laudo de Perícia Criminal
Federal  de  Engenharia  nº  173/2013 –  SETEC/SR/DPF/GO;  fl.  215  do Inquérito  Policial  nº
0641/2011-4  –  SR/PF/GO),  tal  superfaturamento  ganha  relevância  penal  no  caso  concreto,
considerando não só o seu elevado valor absoluto (superior a R$20 milhões, em valores de 2004, o
que equivale, hoje, atualizado pela SELIC, a mais de R$86 milhões, mas, sobretudo, o fato de que,
consoante revelado pelos ex-executivos da Norberto Odebrecht e da Andrade Gutierrez, houve
cobrança de propina  sobre os valores totais dos contratos da Ferrovia Norte-Sul, em percentuais
que giraram em torno de 5%, circunstância essa que revela o dolo.
62 Laudo de Perícia Criminal Federal de Engenharia nº 173/2013 – SETEC/SR/DPF/GO (fl. 215
do Inquérito Policial nº 0641/2011-4 – SR/PF/GO).
63 Art. 13 do Código Penal, in fini: “Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado
não teria ocorrido”.
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empresa pública federal estimou; (d) assinatura de contrato e dos respectivos

aditivos com sobrepreço e subsequente pagamento das faturas respectivas; e

(e) pagamento por serviços não efetivamente realizados.

Os  superfaturamentos  em  questão  foram

perpetuados e  obtiveram  caráter  permanente,  mediante  autorização  e

celebração de termos aditivos64 ao contrato por parte dos denunciados JOSÉ

FRANCISCO  DAS  NEVES,  ULISSES  ASSAD,  LUIZ  CARLOS

OLIVEIRA MACHADO,  ANDRÉ VON BENTZEEN  RODRIGUES  e

BRUNO VON BENTZEEN RODRIGUES.

III.2 – Do Lote 2

Em  relação  ao  Lote  2  da  Ferrovia  Norte-Sul,

licitado com base  no edital  da  Concorrência  nº  008/2004,  como visto  na

Ação Penal  Pública  Incondicionada  nº  17620-74.2016.4.01.3500 (Operação

“O Recebedor”),  houve  sobrepreço  tanto  no  orçamento  de  referência  da

VALEC –  Engenharia,  Construções  e  Ferrovias  S.A. quanto  na  proposta

vencedora da licitação e, assim, no Contrato nº 015/200665, firmado com a

Camargo Corrêa, considerando o valor de mercado determinado pela perícia

criminal federal, sobrepreço esse calculado pelos experts em R$25.580.655,42,

em relação aos preços de mercado, equivalente a 25%, valor com data-base de

64 Conforme descrito no item II desta denúncia.
65 O superfaturamento e o sobrepreço neste contrato não são objeto desta denúncia, porque já o
são da exordial  acusatória  que ensejou a instauração da Ação Penal  Pública Incondicionada nº
17620-74.2016.4.01.3500  (Operação  “O  Recebedor”).  Sua  menção  aqui  é  feita  apenas  para
circunstanciar melhor os fatos.
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novembro de 200466. O Contrato nº 015/2006 foi parcialmente executado e,

então,  rescindido, conforme já relatado no item II desta denúncia.

Com a rescisão do Contrato nº 015/2006, a parte

remanescente  do Lote 2 foi  formalmente contratada à CONSTRAN67,  por

intermédio  do  Contrato  nº  058/200968,  no  valor  de  R$116.426.598,81  (a

preços de novembro de 2004), também com sobrepreço, na ordem de 25%69,

equivalente a R$24.520.624,1370. O contrato foi assinado, em 24 de dezembro

de 2009, por JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES, JOSÉ ALBERTO AUN e

JOSÉ ROBERTO BERTOLI e,  posteriormente,  aditivado71 por eles e por

LUIZ CARLOS OLIVEIRA MACHADO. Esse sobrepreço materializou-se

na forma de superfaturamento (peculato) ao longo da execução do contrato

(pelo  pagamento  dos  serviços  contratados  e  aditivados  com  sobrepreço,

considerado  até  a  vigésima  sétima  medição),  que  ocorreu  no  período

compreendido entre dezembro de 2009 e dezembro de 2011 (permanência

66 Laudo de Perícia Criminal Federal de Engenharia nº 215/2012 – SETEC/SR/DPF/GO (fl. 382
do Inquérito Policial nº 0643/2011-4 – SR/PF/GO).
67 Que havia obtido o segundo lugar para o Lote 2 na Concorrência nº 008/2004, graças à proposta
de cobertura que teria entregue.
68 Inquérito Policial nº 0643/2011-4 – SR/PF/GO.
69 Laudo de Perícia Criminal Federal de Engenharia nº 532/2012 – SETEC/SR/DPF/GO (fl. 127
do Inquérito Policial nº 0643/2011-4 – SR/PF/GO).
70 Laudo de Perícia Criminal Federal de Engenharia nº 532/2012 – SETEC/SR/DPF/GO (fl. 125
do Inquérito Policial nº 0643/2011-4 – SR/PF/GO).
71 O Contrato nº 058/2009 foi aditivado em 25 de junho de 2010 (Primeiro Termo Aditivo), 22 de
outubro de 2010 (Segundo Termo Aditivo), 24 de dezembro de 2010 (Terceiro Termo Aditivo), 22
de junho de 2011 (Quarto Termo Aditivo) e 18 de agosto de 2011 (Quinto Termo Aditivo) pelos
denunciados JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES (exceto os dois últimos, do qual não participou),
LUIZ  CARLOS  OLIVEIRA  MACHADO,  JORGE  ALBERTO  AUN  e  JOSÉ  ROBERTO
BERTOLI, que alteraram cláusulas contratuais, suprimiram alguns serviços, acrescentaram outros e
ratificaram integralmente a avença.
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criminosa), no valor total de  R$25.353.799,48 ou  21,68%, a preços iniciais

(referentes ao ano de 2004, época da licitação)72.

Além do  superfaturamento  acima  descrito,  restou

comprovado  que  houve  outro  superfaturamento,  na  ordem  de

R$1.427.167,4573,  recebidos por serviços não medidos e,  portanto,  pagos a

maior74. 

Assim,  o  prejuízo  ao  erário  causado  pelo

superfaturamento total (peculato) atingiu a importância de R$26.780.966,93, a

preços iniciais (referentes ao ano de 2004, época da licitação). Atualizado pela

SELIC,  o  valor  do  dano  ao  patrimônio  público  atingiu  o  montante  de

R$114.647.884,41.

IV – DAS TIPIFICAÇÕES PENAIS

Assim procedendo, os denunciados estão incursos

nas penas dos artigos:

72 Laudo de Perícia Criminal Federal de Engenharia nº 1.038/2012 – SETEC/SR/DPF/GO (fl.
186 do Inquérito Policial nº 0643/2011-4 – SR/PF/GO).
73 Embora os peritos criminais tenham considerado tecnicamente irrelevante esse jogo de planilha,
por representar apenas 9,30% do valor do contrato inicial (fls. 215), esse superfaturamento ganha
relevância penal no caso concreto, considerando não só o seu elevado valor absoluto (superior a
R$20 milhões em valores de 2004, o que equivale hoje, atualizado pela SELIC, a mais de  R$86
milhões, mas sobretudo o fato de que, consoante revelado pelos ex-executivos da Odebrecht e da
Andrade Gutierrez, houve cobrança de propina  sobre os valores totais dos contratos da Ferrovia
Norte-Sul, em percentuais que giraram em torno de 5%, circunstância essa que revela o dolo.
74 Laudo de Perícia Criminal Federal de Engenharia nº 1.013/2013 – SETEC/SR/DPF/GO (fl.
305 do Inquérito Policial nº 0643/2011-4 – SR/PF/GO).
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1  – JOSÉ  FRANCISCO  DAS  NEVES,  ex-

Presidente da VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.: artigos 90

e 92 (pela fraude na licitação) e 96, inciso I (pelo sobrepreço no contrato), da

Lei  nº  8.666/1993  e  artigo  312  (pelo  superfaturamento  materializado  em

dano), c/c artigos 69 e 29, todos do Código Penal;

2 – ULISSES ASSAD, ex-Diretor de Engenharia

da VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.: artigos 90 e 92 (pela

fraude na licitação) e 96, inciso I (pelo sobrepreço no contrato),  da Lei nº

8.666/1993 e artigo 312 (pelo superfaturamento materializado em dano), c/c

artigos 69 e 29, todos do Código Penal;

3 – LUIZ CARLOS OLIVEIRA MACHADO, ex-

Diretor  de Engenharia  da VALEC – Engenharia,  Construções  e Ferrovias

S.A.: artigo 92 (pela fraude na licitação) da Lei nº 8.666/1993 e artigo 312

(pelo superfaturamento materializado em dano), c/c artigos 69 e 29, todos do

Código Penal;

4 –  LUIZ SÉRGIO NOGUEIRA, então Diretor

da  CONSTRAN  S.A.  –  Construções  e  Comércio,  BRUNO  VON

BENTZEEN  RODRIGUES  e ANDRÉ  VON  BENTZEEN

RODRIGUES,  então Diretores da SPA Engenharia,  Indústria  e Comércio

S.A.:  artigos  4º,  I  (pelo  cartel),  da  Lei  nº  8.137/1990,  artigos  90  e  92,

parágrafo  único  (pela  fraude  em  licitação),  e  96,  I  (pelo  sobrepreço  na

proposta de preços e no contrato), da Lei nº 8.666/1993 e artigo 312 (pelo
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superfaturamento  materializado  em dano),  c/c  artigos  29  e  69,  todos  do

Código Penal; e

5  –  JORGE  ALBERTO  AUN  e JOSÉ

ROBERTO BERTOLI, então Diretores da CONSTRAN S.A. – Construções

e  Comércio: artigo  96,  inciso  I  (pelo  sobrepreço  no  contrato),  da  Lei  nº

8.666/1993 e artigo 312 (pelo superfaturamento materializado em dano), c/c

artigos 69 e 29, todos do Código Penal.

V – DOS PEDIDOS

Ante o exposto,  à  falta  de  causas  justificantes  ou

descriminantes, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer: 

a)  a  determinação  de  distribuição a  essa  11ª Vara

Federal da denúncia, acompanhada dos Inquéritos Policiais nos 0641/2011-4 –

SR/PF/GO e 0643/2011-4 – SR/PF/GO, em razão da prevenção com os

procedimentos relacionados às Operações “Trem Pagador”, “O Recebedor” e

“Tabela Periódica”;  

b)  o  recebimento  e  a  autuação  desta denúncia,  a

instauração de ação penal e a citação dos denunciados para responderem às

acusações, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 396

e 396-A, ambos do Código de Processo Penal;
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c) a informação do recebimento desta denúncia ao

Instituto Nacional de Identificação – INI e à Secretaria de Segurança Pública

do Estado de Goiás, para inclusão em seus bancos de dados;

d) a requisição das certidões criminais dos acusados

e das respectivas certidões narrativas (de objeto e pé) atualizadas do que delas

constar;

e)  a  notificação  das  testemunhas  abaixo  arroladas

para prestarem depoimento acerca das imputações supra;

f) o prosseguimento regular do feito, até julgamento

final, com as condenações dos denunciados;

g)  a fixação  do  valor  mínimo  de  reparação  em

R$465.689.678,0675, referente aos danos causados pelos crimes descritos na

denúncia; e

h) a requisição à autoridade policial  das perícias e

dos  resultados  das  análises  e  dos  cruzamentos  de  dados  decorrentes  da

Operações  “O  Recebedor”  e  “Tabela  Periódica”  (Inquérito  Policial  nº

0913/2015-4 – SR/PF/GO).

75 R$147.250.061,69 (contratos  e aditivos  assinados  com a CONSTRAN S.A. – Construções  e
Comércio) + R$318.439.616,37 (contratos e aditivos assinados com a SPA Engenharia, Indústria e
Comércio S.A.), já atualizados, até a presente data, de acordo com a SELIC.
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O  Parquet deixa,  por  hora,  de  denunciar  o

indiciado FRANCISCO ELÍSIO LACERDA, então Diretor  e  membro do

Conselho  de  Administração  da  VALEC  –  Engenharia,  Construções  e

Ferrovias S.A., que, comprovadamente, participou, em maior ou menor grau,

dos atos administrativos de contratação e aditivação descritos na denúncia,

porquanto as circunstâncias do fato não permitem extrair indícios suficientes

de que tenha agido ciente do esquema ilícito que permeou a contratação e a

execução das obras,  ou que estivesse concertado com JOSÉ FRANCISCO

DAS  NEVES,  ULISSES  ASSAD  e  LUIZ  CARLOS  OLIVEIRA

MACHADO, ou que tivesse solicitado ou recebido propina ou se beneficiado

de qualquer outra forma.  Ressalva, contudo, a possibilidade de denunciá-lo

no futuro,  caso obtenha  tais  indícios,  tendo em vista  que as  investigações

prosseguem no Inquérito Policial nº 0913/2015-4 – SR/PF/GO. 

Por oportuno, esclarece que a não inclusão, na peça

acusatória, de outras pessoas ou fatos, não implica pedido de arquivamento

implícito,  reservando-se a  prerrogativa  de,  eventualmente,  aditar  a  exordial

acusatória ou oferecer nova denúncia.

Goiânia, 28 de agosto de 2017.

Helio Telho Corrêa Filho

PROCURADOR DA REPÚBLICA
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Rol de Testemunhas:

(suprimido para fins de publicação)
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