
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° 0594/2014-4 – SR/PF/GO

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

COLABORAÇÃO PREMIADA Nº 27093-21.2015.4.01.3500 (CAMARGO CORRÊA)

COLABORAÇÃO PREMIADA Nº 20592-17.2016.4.01.3500 (ANDRADE GUTIERREZ)

PETIÇÃO CRIMINAL Nº 17955-93.2016.4.01.3500 (CAMARGO CORRÊA/CADE)

PETIÇÃO CRIMINAL Nº 12542-65.2017.4.01.3500 (ODEBRECHT)

PETIÇÃO CRIMINAL Nº 34460-62.2016.4.01.3500 (CARIOCA)

MEDIDA CAUTELAR Nº 111-33.2016.4.01.3500 (BUSCA E APREENSÃO)

MEDIDA CAUTELAR Nº 3576-03.2015.4.01.3500 (QUEBRA DE SIGILO)

(Lote 2S – Concorrência 04/2010)

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 base nas provas produzidas nos Inquéritos 

Policiais,  Medidas  Cautelares  e  Colaborações  Premiadas  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 – VALDEMAR COSTA NETO, ex-deputado 

federal e ex-presidente do Partido da República – PR, (qualificação suprimida 

para fins de publicação);

2 – JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES,  vulgo 

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

Construções e Ferrovias S.A., brasileiro, casado, (qualificação suprimida para 

fins de publicação); 

3  –  LUIZ  CARLOS  DE  OLIVEIRA 

MACHADO, ex-superintendente de construção e ex-Diretor de Engenharia 

da  VALEC  –  Engenharia,  Construções  e  Ferrovias  S.A.,  brasileiro, 

(qualificação suprimida para fins de publicação);

4 – GUSTAVO HENRIQUE MALAQUIAS, 

ex-Superintendente de Construção da VALEC,  (qualificação suprimida para 

fins de publicação);

5  –  DJALMA  FLORÊNCIO  DINIZ 

JÚNIOR,  então  Diretor-Presidente  da  PAVOTEC  e  do  Consórcio 

PAVOTEC/OURIVIO/TEJOFRAN/FUAD  RASSI/SOBRADO, 

brasileiro, (qualificação suprimida para fins de publicação);
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6  –  ITAMAR  ANTÔNIO  DE  OLIVEIRA, 

então  engenheiro  fiscal  da  VALEC,  brasileiro,  casado,  engenheiro  civil,  

(qualificação suprimida para fins de publicação);

7 – RICARDO RIBEIRO DE PAIVA,  então 

engenheiro da empresa supervisora da obra (VEGA Engenharia), brasileiro, 

(qualificação suprimida para fins de publicação); pelos fatos delituosos adiante 

descritos.

I – DO CARTEL1 E DA CORRUPÇÃO

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 

realizadas  pela  VALEC  –  Engenharia,  Construções  e  Ferrovias  S.A.  no 

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

1 JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES, ULISSES ASSAD e JOSÉ IVANILDO SANTOS LOPES 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 o bis in idem. 
2 Com exceção da imputação ora dirigida aos ora 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 913/2015-4 – 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 na presente denúncia.
3 O “Mapa do Cartel”  está  retratado na  planilha  de  fls  624,  do  IPL  nº  0594/2014 (e  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.
4 Concorrências nos 004/2001, 008/2004, 002/2005, 001/2007, 004/2010 e 005/2010.
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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  as  últimas  licitações 

havidas no ano 20117, período ao longo do qual outras empreiteiras menores 

foram absorvidas8. 

A  atuação  do  cartel  levou  à  celebração,  com 

sobrepreço, do  Contrato nº 065/2010, objeto desta denúncia, relativo às 

obras  do  Lote  2S da  Concorrência  nº  004/2010,  deflagrada  para  a 

construção  do  trecho  de  136  quilômetros  da  Ferrovia  Norte-Sul,  entre 

Ouro Verde/GO e São Simão/GO, subtrecho Rodovia GO-156 (Palmeiras 

de  Goiás)  e  o  início  da  Ponte  do  Rio  Verdão  (Turvelândia/GO).  O 

sobrepreço foi  de,  no mínimo,  R$29.859.750,18,  equivalente  a  8.7%,  em 

relação aos preços de mercado,  valor  com data-base de setembro de 2009 

(Laudo  de  Perícia  Criminal  Federal  de  Engenharia  nº  917/2016  – 

5 Vide parágrafos 110 e seguintes do Acordo de Leniência nº 02/2016, firmado pela CCCC com o  
CADE e o MPF (encartado nos autos da Colaboração premiada nº 27093-21.2015.4.01.3500, que 
também instrui essa denúncia).
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 até 2007) e a fase de ampliação 
(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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SETEC/SR/DPF/ES, fls.  522/569 do Inquérito Policial nº 0594/2014-4 – 

SR/DPF/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. 

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, sob segredo de 

Justiça.

O “Mapa do Cartel”9, fornecido pela CAMARGO 

CORRÊA10,  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 aderindo 11), parte delas com 

9 A existência desse cartel, as fraudes em licitações e os pagamentos de propina foram confirmados  
por executivos da ANDRADE GUTIERREZ e da CARIOCA ENGENHARIA, os quais também 
formalizaram acordos com o Ministério Público Federal e com o Conselho de Administrativo de  
Defesa Econômica – CADE (também homologados por esse r. Juízo).
10 Fls 624, do IPL nº 0594/2014.
11 “(…) 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  
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o  beneplácito  e  a  efetiva  participação  da  diretoria  da  empresa  pública 

federal12,  em  especial  de  JOSÉ  FRANCISCO  DAS  NEVES  e  LUIZ 

CARLOS DE OLIVEIRA MACHADO, então Diretor-Presidente e Diretor 

de Engenharia [que atuaram para beneficiar as empreiteiras e serem por elas 

recompensados com vantagens ilícitas (propina)]13, os quais direcionaram os 

editais das licitações promovidas no ano de 2001 e entre os anos de 2004 e 

201114. 

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.
12 “(…) 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  
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. 
13 Mediante pagamento de propinas milionárias.
14 Concorrências nos 004/2001, 008/2004, 002/2005, 001/2007, 004/2010 e 005/2010.
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O Mapa do Cartel revela não só a pouca diferença 

entre  as  propostas  combinadas,  mas  sobretudo  a  insignificância  dos 

descontos dados pelas propostas “vencedoras”15 em relação ao orçamento de 

referência  (indicativos  da  existência  e  da  atuação  do  cartel),  bem  como 

discrimina  as  propostas  não  competitivas  (apenas  para  dar  cobertura  às 

“vencedoras” e simular a existência de competição).

A empresa ANDRADE GUTIERREZ e vários de 

seus  executivos  também  firmaram  acordo  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 a 

importância  de  R$1 bilhão,  dos  quais  R$200 milhões serão  destinados  a 

reparar  os danos que ela  causou pela  atuação em licitações  e contratos da 

VALEC. Tais depoimentos e provas documentais encontram-se encartados 

nos autos  de  homologação  de  acordo  de colaboração  premiada  nº  20592-

17.2016.4.01.3500, que tramita perante essa i. Vara Federal, sob segredo de 

Justiça.

As  declarações  dos  colaboradores  foram 

corroboradas também16 pelo  Laudo  Pericial  nº  2028/2018  – 

15 A proposta “vencedora” do Consórcio PAVOTEC/OURIVIO/TEJOFRAN/FUAD RASSI/SOBRADO. 
(R$376.552.198,77) é apenas 0,99% menor do que o orçamento de referência (R$380.498.260,60). As 
demais propostas apresentadas, para dar-lhe cobertura, concederam descontos em média em torno de 
0,5%.
16 Além das provas de corroboração apresentadas pelos colaboradores, tais como controle de entrada e 
saída dos edifícios onde realizadas as reuniões do Cartel e e-mails trocados entre seus participantes.
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INC/DITEC/PF17,  que identificou indícios de Cartel  na licitação 10/2010. 

Chamou a atenção dos peritos o fato de haver grande número de licitantes,  

inexistir cláusulas editalícias que restringissem a competição e, nada obstante, 

os descontos apresentados pelas concorrentes terem sido irrisórios, verbis:

17 Cópia do Laudo Pericial nº 2028/2018 – INC/DITEC/PF está sendo juntada aos autos com esta 
denúncia.
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Apurou-se que, inicialmente, o cartel, era restrito às 

empresas ANDRADE GUTIERREZ, MENDES JÚNIOR, ODEBRECHT, 

QUEIROZ GALVÃO, CAMARGO CORRÊA, OAS, CR ALMEIDA, SPA 

e CONSTRAN, as quais atuavam de forma fechada e defensiva, impedindo 

que outras empresas entrassem no mercado de obras ferroviárias. 

Nas  suas  duas  fases  iniciais,  o  Cartel  era 

administrado de forma colegiada, não havendo líder ou pessoa designada para 

fazer  interlocução  com  a  diretoria  da  VALEC.  Os  representantes  das 

empresas do cartel  tinham livre acesso às informações  oriundas  do cliente 

VALEC e faziam reuniões semanais para a troca de informações e definirem 

as  estratégias  de  participação  de  cada  qual  no  cartel  e  nos  processos 

licitatórios,  reuniões  essas  que  ocorreram  em  Brasília,  nos  escritórios  da 

ANDRADE GUTIERREZ, da MENDES JR, da CAMARGO CORREIRA, 

da QUEIROZ GALVÃO e da OAS.

Com  as  licitações  realizadas  em  2010  e  2011, 

inaugurou-se a fase de ampliação do cartel. Essa ampliação decorreu do fato 

de  o  TCU  haver  reputado  ilegais  algumas  das  restrições  dos  editais  das 

licitações precedentes,  como a vedação de consórcios.  Em decorrência  das 

determinações do TCU, os novos editais passaram a admitir a formação de 

consórcios, o que abriu espaço para que mais empresas tivessem capacidade 

de  se  habilitar  à  disputa.  Para  manter  o  esquema  de  corrupção  e  fraudes  

funcionando,  o  cartel  se  ampliou  para  acomodar  as  novas  empresas.  A 

ampliação  do  Cartel  foi  justificada  pelo  denunciado  LUIZ  CARLOS 
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OLIVEIRA  MACHADO,  então  Superintendente  de  Construções  da 

VALEC, via Nota Técnica nº 03/2010-SUCON18.

Apurou-se  que,  a  partir  da  fase  de  ampliação  do 

cartel,  o  denunciado  JOSÉ FRANCISCO DAS NEVES assumiu papel  de 

ainda  maior  relevância  na  empreitada  criminosa.  Coube-lhe  arbitrar  o 

arranjo19 dos  consórcios20,  designar  o  lote  com  que  cada  consórcio  ou 

empreiteira seria contemplado, bem como garantir que nenhuma empreiteira 

“furasse”  o  acordo  de  cartelização.  Isso  deveu-se  ao  fato  de  que  havia  

resistências por parte das empresas pioneiras do Cartel quanto a admissão de 

novos  membros,  bem  como  ao  interesse  do  denunciado  VALDEMAR 

COSTA  NETO,  então  deputado  federal  e  presidente  do  Partido  da 

República, de arrecadar recursos mediante cobrança de vantagens ilícitas (na 

forma de uma espécie de pedágio ou luvas), como condição para o ingresso 

das novas empresas no esquema ilícito, conforme se verá adiante.

 Mais  do  que  homologar  os  resultados  das 

licitações,  aprovar  e  assinar  os  contratos  superfaturados  e  proveniente  de 

fraudes à licitação, JUQUINHA assumiu o papel de garante do cartel21.
18 Fls 017, processo 147/10, mídia de fls. 69 do IPL nº 0594/2014, arquivo 147-10 vol 1.pdf.
19 Isto é, com quem cada empreiteira formaria consórcio.
20 Por determinação do TCU, a VALEC não podia mais vedar a realização de consórcios, como fez nas 
licitações anteriores.
21 Um episódio que bem demonstra foi relatado pela testemunha  MICHIREFE:  “QUE: já na fase de  
conclusão do contrato 021/01 começaram as tratativas das licitações 005/2010 e 004/2010, cujos editais  
possuíam condições de habilitação que restringiam a participação de empresa; QUE: tal fato propiciou  
que  praticamente as mesmas empresas que já vinham participando das fases anteriores da Ferrovia  
Norte  Sul  estivessem  envolvidas  na  concorrência;  QUE:  além  disto,  houve  combinação  entre  as  
empresas,  sendo  que  quando  das  reuniões  onde  ocorriam  tais  combinações  o  depoente  tomou  
conhecimento que existia uma estratégia por parte da presidência da Valec, na qual seriam definidos os  
vencedores  e  formação  de  consórcio  para  cada  lote;  QUE:  via  de  regra,  a  interlocução  entre  
JUQUINHA e os representantes das concorrentes que participarem do mesmo grupo que a CCCC era  
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Apurou-se,  ainda,  que  a  sustentação  política  que 

mantinha  JUQUINHA  na  presidência  da  VALEC  vinha,  àquela  altura, 

VALDEMAR COSTA NETO e  de  seu  Partido  da  República,  sendo  que 

JUQUINHA assim agiu como  longa manus do denunciado VALDEMAR 

COSTA NETO, então deputado federal e presidente22nacional do partido, de 

quem o então Ministério dos Transportes (incluída a VALEC, ao qual era 

feita  por  RODRIGO LOPES,  representante  da  empresa  ANDRADE GUITIERREZ;  QUE:  não  sabe  
informar se RODRIGO também era interlocutor de JUQUINHA perante as empresas menores; QUE: no  
entanto, a estratégia de JUQUINHA sobre os vencedores da concorrência de 2010 foi confirmada ao  
depoente por ele próprio; QUE: nesta ocasião, o depoente informou a JUQUINHA  que a CAMARGO  
CORREA não iria atrapalhar a combinação, mas exigia escolher o lote e a empresa com quem iria se  
consorciar, o que de fato acabou acontecendo; QUE: JUQUINHA era o responsável por organizar quem  
deveria ganhar qual lote, sendo que o interlocutor das decisões de JUQUINHA era RODRIGO LOPES,  
que também era representante da ANDRADE  GUTIERREZ;” 

e  pelo  colaborador  JOÃO  AULER:  “QUE:  no  momento  da  entrega  das  propostas  na  
concorrência houve equívoco, o que fez com que o consórcio CAMARGO/QUEIROZ fosse vencedor de  
dois lotes; QUE: o equívoco, do ponto de vista do cartel, foi o oferecimento de preço mais barato que o  
combinado no  conluio,  num dos lotes;  QUE: esclarece  que  de  fato o consórcio  desejava  ganhar  a  
licitação  dos  dois  lotes,  e  que  por  um  questão  de  ganho  de  escala,  o  consórcio  poderia  oferecer  
propostas com maior desconto; QUE: então, a diretoria da VALEC procurou o Consórcio, na pessoa do  
MICHIREFE e do representante da Queiroz cujo o nome não se recorda, para que desistisse de um dos  
lotes; QUE: a CCCC, por meio de MICHIREFE, se recusou a atender ao pedido pois tinha interesse em  
executar  os  dois  lotes;  QUE:  não  obtendo  sucesso,  o  Diretor-Presidente  da  VALEC,  JUQUINHA,  
chamou o depoente justamente para que o Consórcio desistisse de um lote alegando que não gostaria  
que um único consórcio ficasse responsável por mais de um lote, pois tinha interesse da participação de  
mais uma empresa; QUE: tal reunião com JUQUINHA se deu na VALEC, a pedido de JUQUINHA, não  
tendo sido mencionado o nome da empresa em questão e nem o motivo do pedido de desistência; QUE:  
chegou a  acontecer  outra reunião  para tratar  do  mesmo assunto,  desta vez  com a participação  de  
representantes da Queiroz Galvão, conhecido pelo depoente como CHERULI; QUE: JUQUINHA disse,  
ainda, que se assim não procedêssemos seria cancelada a concorrência, acreditando que  CHERULI  
estava presente em tal reunião; QUE: diante disso, o depoente autorizou pela Camargo a desistência,  
que obteve a concordância da Queiroz, resultando em efetiva desistência;”  e 
22 Na verdade, VALDEMAR agia como se fosse uma espécie de dono do partido, ao qual os seus filiados, 
inclusive parlamentares e ocupantes de cargos de confiança por ele indicados na administração pública 
deviam obediência. O seu poder advinha de sua capacidade de obter grandes somas de dinheiro 
proveniente dos esquemas de corrupção que montou principalmente no Ministério dos Transportes, 
dinheiro esse que usava para financiar campanhas eleitorais de seus correligionários e realizar indicações 
para cargos no governo, num círculo vicioso que o mantinha no poder, independentemente de quais 
fossem as forças políticas eleitas para comandar o Executivo Federal. A matéria jornalística a seguir 
ilustra um pouco da biografia de VALDEMAR COSTA NETO: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/07/17/interna_politica,695374/preso-no-
mensalao-VALDEMAR-costa-neto-e-nome-mais-cortejado-para-alia.shtml
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vinculada) era uma espécie de feudo na divisão política do poder que então 

vigia no governo federal. Em outras palavras, VALDEMAR COSTA NETO 

mandava e desmandava23 no Ministério dos Transportes.

Os  esquemas  de  corrupção  de  VALDEMAR 

COSTA NETO não são desconhecidos do sistema de Justiça do país. Ele é 

reincidente, tendo sido condenado pelo STF na AP 470 (Mensalão).

Apurou-se,  ainda,  que  a  admissão  das  novas 

empreiteiras  no  Cartel,  verificada  na  sua  fase  de  expansão ocorrida  em 

2010/2011, não se deu graciosamente. O denunciado VALDEMAR COSTA 

NETO cobrou  delas  vantagem ilícita  (propina),  espécie  de  pedágio  ou de 

luvas, para que fossem admitidas por JUQUINHA no Cartel24. 

Além  do  pedágio,  VALDEMAR  e  JUQUINHA 

também solicitaram às  empreiteira  propina  equivalente  a  5% do  valor  do 

contrato, que deveria ser paga em parcelas, a medida em que as respectivas 

medições  dos  serviços  a  serem  executados  fossem  sendo  liquidadas  pela 

VALEC.

23 Segundo esclareceu RICARDO PESSOA, da UTC/CONSTRAN, os termos dos arranjos entre as 
empresas do cartel eram decididos em jatares na casa de VALDEMAR COSTA NETO, que determinou, 
inclusive, quais os percentuais de desconto sobre o preço de referência da VALEC as empresas deveriam 
praticas, sendo 1% para as que seriam contempladas com os lotes e 0,5% para as que fizessem apenas 
figuração apresentando propostas de cobertura (o que é corroborado pelo Mapa do Cartel fornecido pela 
CAMARGO CORRÊA). PESSOA esclareceu, ainda, que a CONSTRAN estava em vias de perder 2 
contratos com a VALEC (lotes 10 e 11 da Ferrovia Norte-Sul) para a Queiroz Galvão, mas que, após 
pagar propina para VALDEMAR COSTA NETO, as portas da empresa pública se abriram para a sua 
empreiteira e ele conseguiu de volta os contratos  (fls. 857/864, do IPL nº 0594/2014).
24 Que a essa época era controlado pelo seu longa manus, JUQUINHA, que exercia o papel de garante do 
acordo ilícito de divisão de mercado, conforme já descrito nesta denúncia
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Parte da propina foi solicitada e paga em espécie e 

parte  dissimulada  como  doação  oficial  (regularmente  declarada  à  Justiça 

Eleitoral)  para as campanhas  eleitorais do Partido da República no ano de 

201025, 2012 e 2014.

De  fato,  a  PAVOTEC,  que  nunca  tinha  feito 

qualquer  doação  eleitoral  anterior  ao  Partido  da  República  ou  a  seus 

candidatos, após a solicitação de propina por VALDEMAR COSTA NETO, 

ofereceu  e  efetivamente  efetuou  os  seguintes  pagamentos,  em  forma  de 

doação eleitoral oficial registrada26 na Justiça Eleitoral:

25 Conforme esclareceu RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, da CARIOCA ENGENHARIA, em 
depoimento prestado às fls. 589/601 do IPL nº 0594/2014.
26 O que corrobora as declarações dos colaboradores
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A TEJOFRAN e a TRIAL INFRAESTRUTURA27, 

por seu turno, que também jamais tinhaM realizado doações ao partido da 

REPÚBLICA,  após  a  solicitação  de  pagamento  de  pedágio  feita  por 

VALDEMAR COSTA NETO, efetuou a seguinte doação:

27 Integrante do Grupo Tejofran, a TRIAL sucedeu a TEJOFRAN SANEAMENTO no Consórcio com a 
PAVOTEC e a SOBRADO a partir de 2012, conforme Termo Aditivo nº 6 ao Contrato 65/2010
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Pela  PAVOTEC  (empresa  líder  do  consórcio)  e 

pelo  próprio  CONSÓRCIO  PAVOTEC/OURIVIO/TEJOFRAN/FUAD 

RASSI/SOBRADO,  em  nome  das  pessoas  jurídica  e  em  benefício  delas, 

atuou, para viabilizar o seu ingresso e a sua participação no cartel, negociando  

a  propina,  realizando  contatos  com  representantes  das  empresas  e  dos 

consórcios  concorrentes,  combinando  a  formação  dos  consórcios,  a 

distribuição  dos  lotes,  os  preços  a  serem  praticados,  as  propostas  de 

cobertura e atuando para que os acordos espúrios fossem cumpridos, o seu 

sócio e diretor DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JÚNIOR.

II  –  DOS  CRIMES  DE  LICITAÇÃO  NO 

LOTE  2S  DA  CONCORRÊNCIA  Nº  004/201028 E  DO 

PECULATO29

Na  licitação  objeto  do  edital  004/2010,  de 

16/07/2010, ficou acertado entre as empresas do CARTEL, JUQUINHA e 

VALDEMAR COSTA NETO que o lote 2S seria direcionado ao Consórcio 

PAVOTEC/OURIVIO/TEJOFRAN/FUAD  RASSI/SOBRADO,  em 

nome  e  em  benefício  do  qual  atuou  DJALMA  FLORÊNCIO  DINIZ 

JÚNIOR (sócio e diretor da PAVOTEC, empresa líder do consórcio).

28 As  fraudes  às  licitações  dos  demais  lotes  dessa  concorrência  e  das  demais  concorrências 
fraudadas pelo cartel que atuou na VALEC são objeto de outros procedimentos policiais e ações  
penais. A presente denúncia se circunscreve às fraudes à licitação do lote 2S, da Concorrência nº  
010/2010.
29 As  acusações  de  peculato (por  superfaturamento  decorrente  de  sobrepreço)  insertas  nesta 
denúncia limitam-se ao Contrato nº 65/2010, referente ao Lote 2S da Concorrência nº 010/2010, 
adjudicado ao Consórcio PAVOTEC/OURIVIO/TEJOFRAN/FUAD RASSI/SOBRADO. Os 
delitos de peculato praticados nos contratos celebrados com as demais empreiteiras integrantes do 
cartel são ou serão alvo de denúncias próprias, lastreadas nos Inquéritos Policiais especificamente 
instaurados para apurá-los.
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Cumprindo  sua  parte  no  acerto,  o  Consórcio 

PAVOTEC/OURIVIO/TEJOFRAN/FUAD  RASSI/SOBRADO,  por  ele 

atuando  o  denunciado  DJALMA  FLORÊNCIO  DINIZ  FILHO30, 

apresentou31 proposta32 para  ganhar  o  lote  2S  com  desconto  de 

aproximadamente  1% e  propostas  de  cobertura33 para  os  demais  lotes  da 

licitação  04/2010  e  05/2010  (exceto  para  o  lote  4  da  FIOL),  com  um 

desconto aproximado de 0,5% sobre o orçamento de referência da VALEC34 

e, da mesma forma e nas mesmas bases, recebeu propostas de cobertura dos 

consórcios  SPA/DELTA  e  CONSTRAN/EGESA/CARIOCA  e  da 

MENDES JÚNIOR.

Registre-se  que  o  orçamento  de  referência  da 

VALEC  elaborado  pelo  denunciado  GUSTAVO  HENRIQUE 

MALAQUIAS35 (então Superintendente de Construção da VALEC), e pelo 

denunciado LUIS CARLOS OLIVEIRA MACHADO36 (que o sucedeu no 

cargo),  que integrou o edital  da licitação 04/2010, continha sobrepreço de 

30 Cláusula 3.1, do Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, fls. 384,  processo 979/2010, 
mídia de fls. 69 do IPL nº 0594/2014, arquivo 065-10 volume 3.pdf.
31 Fls 376, processo 979/2010, mídia de fls. 69 do IPL nº 0594/2014, arquivo 065-10 volume 3.pdf.
32 Fls. 29.232/29.243, processo 147/2010, mídia de fls. 69 do IPL nº 0594/2014, arquivo 147-10 Vol 
135.pdf. Vide, ainda, na mesma mídia, os arquivos 147-10 Vol 136.pdf,; 147-10 Vol 137.pdf  e  147-10 
Vol 138.pdf
33 Proposta não competitiva, apenas para fazer figuração, simulando competição para ocultar o conluio. 
34 Por ordem de VALDEMAR COSTA NETO, o consórcio vencedor deveria apresentar desconto de 
aproximadamente 1% sobre o orçamento de referência da VALEC, ao passo que as propostas de 
cobertura deveriam ser elaboradas com desconto de aproximadamente 0,5%, assegurando-se assim que o 
conluio obtivesse o resultado pretendido.
35 Fls. 144/334, processo 979/2010, mídia de fls. 69 do IPL nº 0594/2014, arquivos 065-10 volume 1.pdf 
e 065-10 volume 2.pdf.
36 Fls. 316/355, do processo 147/2010, mídia fls. 69, do IPL nº 0594/2014, arquivo 147-10 Vol 2.pdf e 
Fls. 5479/5518, processo 147/10, mídia de fls. 69 do IPL nº 0594/2014, arquivo 147-10 volume 22.pdf.
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R$35.496.858,03, correspondente a  10,29% sobre os preços de mercado37 

identificados  pela  perícia  criminal  oficial  (Laudo  nº  917/2016  – 

SETEC/SR/PF/ES, fls. 546, item 72), de revela o quão danoso foi o acordo 

espúrio para fraudar o caráter competitivo do certame licitatório.

De acordo com o referido Laudo, o sobrepreço foi 

constatado nos itens transporte de material granular (itens 3.5.4, 5.3.5.1, 5.7, 

6.7, 7.15, 8.3 e 10.14) e transporte de brita para lastro (item 8.1.2.2), para os 

quais  o  denunciado  GUSTAVO  HENRIQUE  MALAQUIAS  e  LUIS 

CARLOS OLIVEIRA MACHADO consignaram que seriam efetuados por 

rodovias  não  pavimentadas,  quando  na  verdade  90%  do  trecho  (para  o 

material granular) e 95% (para a brita para lastro) seriam, como de fato foram, 

transportados por rodovias pavimentadas, resultando em um sobrepreço total 

de R$17.906.397,40, na planilha que acompanhou o edital da licitação, e de 

R$27.474.205,77 na planilha do 11º termo aditivo ao contrato, a preços de 

setembro de 2009.

Nada  obstante,  o  CONSÓRCIO  FERROSUL38 

“furou”39 o  acordo  existente  com as  demais  empreiteiras  e  a  diretoria  da 

37 Para calcular os preços de mercado a perícia se valeu do Sistema de Custos Rodoviários – SICRO, 
mantido pelo DNIT, para o Estado de Goiás, com data base de setembro/2009, taxa de BDI de 26,6%, 
encargos sociais sobre mão-de-obra de 126,30%. Para os itens que não dispunham de correspondência 
com o SICRO, quando possível, foram utilizadas as composições da VALEC ou do contrato, com os 
preços unitários dos insumos obtidos do SICRO. Como referência para dormente e acessórios de fixação, 
os peritos utilizaram o valor estabelecido no Acórdão nº 2.817/2014 – TCU – Plenário.
38 Camargo Corrêa e Queiroz Galvão.
39 A testemunha MICHIREFFE esclareceu que a proposta competitiva para o lote 02S foi apresentada por 
equívoco do representante do Consórcio Ferrossul, JOSÉ IVANILDO (da Queiroz Galvão), quando 
deveria ter apresentado a proposta de cobertura (que apenas simulava a competição).
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VALEC e, em lugar de apresentar proposta de cobertura40 para o lote 02S, 

apresentou proposta competitiva (com desconto de  2% sobre o orçamento 

de referência  da  VALEC) e,  com isso,  sagrou-se vencedora,  o que causou 

revolta  entre  os  demais  integrantes  do  cartel,  que  se  sentiram  traídos,  

sobretudo  ao  consórcio  PAVOTEC/OURIVIO/TEJOFRAN/FUAD 

RASSI/SOBRADO, previamente designado para ganhar o referido lote.

Coube  a  JOSÉ  FRANCISCO  DAS  NEVES, 

agindo com unidade de desígnios e sob as ordens de VALDEMAR COSTA 

NETO,  atuar  para  assegurar  o  cumprimento  do  acordo  de  cartelização. 

JUQUINHA41, em reuniões tensas e com ameaças de retaliação e de revogar a 

licitação, pressionou o Consórcio Ferrosul a desistir do lote 2S. 

Parte das negociações que levou à desistência ficou 

registrada em conversas de e-mail (fls. 6666/701). 

Por sua vez, inconformado com o que reputou ser 

uma traição, o denunciado DJALMA FLORÊNCIO DINIZ JÚNIOR, sócio 

e  dirigente  da  PAVOTEC  e  representante  do  consórcio 

PAVOTEC/OURIVIO/TEJOFRAN/FUAD RASSI/SOBRADO no cartel 

e na licitação fraudada, procurou o representante da QUEIROZ GALVÃO, 

que  integrava  o  Consórcio  FERROSUL,  RUI  NOVAIS  DIAS,  para 

40 Que apenas simulasse a competição. 
41 Vide Termo de Colaboração 10, de Rodrigo Lopes, fls. 803/806 do IPL nº 0594/2014
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pressioná-lo a desistir do lote 2S e, diante da resistência, partiu para as vias de 

fato, arremessando contra ele um objeto42.

O  imbróglio  só  foi  resolvido  em  razão  de  uma 

intervenção de força de JUQUINHA, que reteve a homologação do resultado 

da licitação dos lotes 2S e 3S, até que houvesse o vencimento das propostas  

comerciais  do licitante  vencedor,  obrigando-o a  renová-las,  o  que levou o 

Consórcio Ferrosul a desistir do lote 2S, renovando apenas a proposta do lote  

3S.

Inclusive,  JUQUINHA  não  mais  quis  receber 

EMÍLIO AULES, LUIZ OTÁVIO MICHEREFE e IVANILDO LOPES, 

do consórcio FERROSUL, exigindo a presença de JOÃO AULER43, diretor 

da CAMARGO CORRÊA e LUIZ CHERULI,  da QUEIROZ GALVÃO, 

ocasião em que as empresas resolveram ceder e desistir do lote 2S44.

Com isso,  JUQUINHA direcionou  a  contratação 

do  lote  2S  da  Concorrência  004/2010  em  benefício  do  consórcio 

PAVOTEC/OURIVIO/TEJOFRAN/FUAD RASSI/SOBRADO, segundo 

colocado no certame45, que havia ofertado um valor R$3.665.257,01 superior 

42 Vide item 404 do Histórico de Conduta do Acordo de Leniência firmado entre a CAMARGO CORREA 
e o CADE, que encartado nos autos da Colaboração Premiada nº  27093-21.2015.4.01.3500, que também 
instrui essa denúncia
43 Vide Termo de Colaboração 19, de Rodrigo Lopes (fls. 824 e seguintes do IPL nº 0594/2014 e e-mails 
de corroboração encartados na mídia de fls. 831 (arquivo Pet-6352-8APENS-30052017 (part 2).pdf
44 Termo de Colaboração de ALVARO SOARES RIBEIRO SANCHES (fls. 658, IPL nº 0594/2014.
45 De acordo com o item 15, do Laudo Pericial nº 917/2016 – SETEC/SR/PF/ES (fls. 528, do IPL nº 
0594/2014), os peritos não identificaram justificativa para esse fato na documentação analisada.
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ao apresentado pelo Consórcio Ferrosul, frustrando assim todos os objetivos 

legais da licitação. 

Em  relação  ao  Lote  2S  da  Ferrovia  Norte-Sul, 

licitado com base no edital da Concorrência nº 010/2010, houve sobrepreço 

tanto no orçamento de referência da VALEC – Engenharia, Construções e 

Ferrovias S.A., quanto do contrato, conforme adiante demonstrado.

O  sobrepreço  no  orçamento  de  referência  e  a 

atuação cartelizada das empresas que deveriam fazer  concorrência  entre si, 

dirigida  por  JOSÉ  FRANCISCO  DAS  NEVES,  sob  as  ordens  de 

VALDEMAR COSTA NETO, foram decisivos para viabilizar a atuação do 

cartel, que pôde apresentar propostas não competitivas (de cobertura, apenas 

para simular competição), bem como praticar preços que maximizaram seus 

lucros,  em detrimento  da  VALEC – Engenharia,  Construções  e  Ferrovias 

S.A. 

O contrato nº 056/2010 foi celebrado46 em 12 de 

dezembro 2010, pelo valor de R$372.886.941,76 (a preços de setembro de 

2009),  com  sobrepreço47 de  R$29.859.750,1848,  equivalente  a  8,7%,  em 

relação aos preços de mercado,  data-base de setembro de 2009 por JOSÉ 

FRANCISCO DAS NEVES e  LUIZ CARLOS OLIVEIRA MACHADO, 

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

EDUARDO  LUIZ  FERREIRA,  designado  para  tanto  por  DJALMA 

46 (mídia de fl. 69 do Inquérito Policial nº 0594/2014 – SR/DPF/GO).
47 Laudo de Perícia Criminal Federal de Engenharia nº 917/2016 – SETEC/SR/DPF/ES, fls. 522/569 do 
Inquérito Policial nº 0594/2014-4 – SR/DPF/GO
48  (Laudo de Perícia Criminal Federal de Engenharia nº 917/2016 – SETEC/SR/DPF/ES, fls. 522/569 do 
Inquérito Policial nº 0594/2014-4 – SR/DPF/GO)
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FLORÊNCIO  DINIZ  JÚNIOR,  que  agiu  em  nome  e  em  benefício  do 

Consórcio  PAVOTEC/OURIVIO/TEJOFRAN/FUAD 

RASSI/SOBRADO.

O  “Mapa  do  Cartel”  revela  não  só  a  pequena 

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

dos  descontos  oferecidos  pelas  propostas  “vencedoras”49,  em  relação  ao 

orçamento de referência  (indicativos  da  existência  e  da  atuação do cartel),  

bem  como  discrimina  as  propostas  não  competitivas  (apenas  para  dar 

cobertura às “vencedoras” e simular a existência de competição).

O  sobrepreço  acima  referido  materializou-se  na 

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

contrato (no que foi efetivamente executado, medido e pago, considerado até 

a  quinquagésima  sétima  medição),  que  ocorreu  no  período  compreendido 

entre dezembro de 2010 e agosto de 2015 (permanência criminosa),  no 

valor  total  de  R$26.589.093,95 a  preços  iniciais  (setembro  de  2009), 

conforme atestou o Laudo nº 917/2016 – SETEC/SR/PF/ES (fls. 560, item 

81).

Além do superfaturamento  acima  descrito,  restou 

comprovado que houve outro superfaturamento, na ordem de R$76.103,98, 

referente  ao  pagamento  de  serviços  pelo  fornecimento  de  aeronave sem 

comprovação  de  que  tenha  sido  prestado  (Laudo  nº  917/2016  – 

SETEC/SR/PF/ES (item IV.1.4,  fls.  535/536,  e item 67,  fls.  545,  IPL nº 

49 A proposta “vencedora” é apenas 2% menor do que o orçamento de referência e em média 1,5% 
menor do que as propostas de cobertura entregues pelas demais licitantes.
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0594/2014),  que  atualizado  pela  SELIC  perfaz,  hoje,  o  equivalente  a 

R$195.811,04.

Os  denunciados  ITAMAR  ANTÔNIO  DE 

OLIVEIRA, então engenheiro fiscal da VALEC e RICARDO RIBEIRO DE 

PAIVA,  então  engenheiro  da  empresa  supervisora  da  obra  (VEGA 

Engenharia) concorreram50 diretamente para o superfaturamento decorrente 

do pagamento de serviços de fornecimento de aeronave não comprovados, 

por  terem  elaborado  as  5ª  (maio/2011),  8ª  (agosto/2011)  e  10ª 

(outubro/2011) medições atestando haverem sido prestados, o que viabilizou 

o respectivo pagamento lesivo aos cofres da VALEC.

Assim,  o  prejuízo  ao  erário  causado  pelo 

superfaturamento  total  (peculato)  atingiu  a  importância  de 

R$29.653.681,47, a  preços  iniciais  (referentes  a  setembro  de  2009),  até  a 

medição  nº  57,  correspondente  a  7,87% acima  do  valor  de  referência  da 

Perícia.  Atualizado  pela  SELIC,  o  valor  do  dano  ao  patrimônio  público 

atingiu o montante de R$76.297.168,65.

O  superfaturamento  (peculato)  decorreu  da 

conjugação  de  cinco  causas51:  (a)  a  cartelização  das  únicas  empresas 

participantes que tinham condições de atender às exigências editalícias,  que 

combinaram  preços,  eliminando  a  concorrência,  fraudaram  a  licitação  e 

apresentaram propostas com sobrepreço; (b) o sobrepreço no orçamento do 

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

50 Vide item 42 e 43 do Laudo nº 917/201-SETEC/SR/PF/ES (fls. 536, IPL nº 0594/2014).
51 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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VALEC  estimou;  c)  da  atuação  de  VALDEMAR  COSTA  NETO  e  de 

JUQUINHA assegurando a coesão do Cartel;   (d) assinatura de contrato e 

dos  respectivos  aditivos com  sobrepreço  e  subsequente  pagamento  das 

respectivas faturas.

IV – DAS TIPIFICAÇÕES PENAIS

Assim procedendo os  denunciados  estão incursos 

nas seguintes penas:

1 – VALDEMAR COSTA NETO, ex-deputado 

federal e ex-presidente do Partido da República, artigos 312, 317, §1º e 327, § 

2º, c/c artigos 69 e 29, todos do Código Penal;

2  – JOSÉ  FRANCISCO  DAS  NEVES,  ex-

Presidente da VALEC: artigos 312 (pelo superfaturamento materializado em 

dano), 317, §1º e 327, § 2º, c/c artigos 69 e 29, todos do Código Penal;

3  – LUIZ  CARLOS  OLIVEIRA 

MACHADO,  ex-Superintendente  de  Construção  e  ex-Diretor  de 

Engenharia da VALEC: artigos 96, inciso I (pelo sobrepreço no orçamento 

da  licitação),  da  Lei  nº  8.666/1993,  artigo  312  (pelo  superfaturamento 

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

4 –  GUSTAVO HENRIQUE MALAQUIAS, 

ex-Superintendente de Construção da VALEC: artigos 96, I (pelo sobrepreço 
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no  orçamento  da  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;

5 –  DJALMA FLORÊNCIO DINIZ FILHO, 

então  Diretor-Presidente  da  PAVOTEC  e  do  Consórcio 

PAVOTEC/OURIVIO/TEJOFRAN/FUAD  RASSI/SOBRADO,  nas 

penas  dos  artigos  96,  I  (pelo  sobrepreço  na  proposta  de  preços  e  no 

contrato),  da  Lei  nº  8.666/1993,  312 (pelo superfaturamento materializado 

em dano), 317, § 1º, 327, § 2º, c/c artigos 29 e 69, todos do Código Penal;

6 –  ITAMAR  ANTÔNIO  DE  OLIVEIRA, 

então engenheiro fiscal da VALEC, nas penas do art. 312, c/c 29, do CP (por  

concorrerem para o pagamento de serviços de fornecimento de aeronave sem 

comprovação de que tenham sido prestados);

7 –  RICARDO RIBEIRO DE PAIVA,  então 

engenheiro da empresa supervisora da obra (VEGA Engenharia), nas penas 

do art. 312, c/c 29, do CP (por concorrerem para o pagamento de serviços de  

fornecimento de aeronave sem comprovação de que tenham sido prestados);

V – PEDIDOS

Ante o exposto,  à  falta  de  causas  justificantes  ou 

descriminantes, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer: 
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a)  o  recebimento  e  a  autuação  desta denúncia,  a 

instauração  de  ação  penal  e  a  citação  dos  acusados  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;

b) 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;

c)  a  requisição  das  certidões  criminais  dos 

denunciados e das respectivas certidões narrativas (de objeto e pé) atualizadas  

do que delas constar;

d)  a  notificação  das  testemunhas  abaixo  arroladas 

para prestarem depoimento acerca das imputações supra;

e) o prosseguimento regular do feito, até julgamento 

final, com as condenações dos denunciados;

f) a fixação do valor mínimo de reparação do dano 

em  R$76.297.168,6552,  referente  aos  prejuízos  causados  pelos  crimes 

descritos na exordial acusatória; e

g) a requisição à autoridade policial  das perícias  e 

dos  resultados  das  análises  e  dos  cruzamentos  de  dados  decorrentes  das  

52 R$29.653.681,47 (em valores de setembro de 2010) atualizado pela SELIC até a presente data 
(que registrou a variação percentual de 157,294086%).
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Operações  “O  Recebedor”  e  “Tabela  Periódica”  (Inquérito  Policial  nº 

0913/2015-4 – SR/PF/GO).

h)  a  extração  de  cópia  do  IPL  e  sua  remessa  à 

Polícia  Federal,  com  a  finalidade  de  instaurar  inquérito  policial 

complementar destinado a individualizar as condutas dos responsáveis pelo 

superfaturamento  decorrente  de  sobrepreços  nas  planilhas  dos  termos 

aditivos, consoante apontado pelo Laudo nº 917/2016.

i)  a  juntada  aos  autos  da  anexa  cópia  do  Laudo 

Pericial nº 2028/2019 – INC/DITEC/PF;

j)  solicitado  ao  TSE  a  relação  das  doações 

efetuadas  pela  PAVOTEC  PAVIMENTAÇÃO  E  TERRAPLANAGEM 

LTDA,  CNPJ  27.394.840/0001-32,  EMPRESA  TEJOFRAN  DE 

SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 61.288.437/0001-67 e TRAIL 

INFRAESTRUTURA, CNPJ 05.497.348/0001-50 ao Partido da República 

e  aos  candidatos  filiados  ao  referido  partido,  acompanhada  de  cópia  dos 

respectivos recibos;

O  Parquet deixa,  por  hora,  de  denunciar  os 

indiciados ANTÔNIO FELIPE SANCHES COSTA, FRANCISCO ELÍSIO 

LACERDA, então diretores ou membros do conselho de administração da 

VALEC, que comprovadamente participaram em maior ou menor grau dos 

atos administrativos de contratação e aditivação descritos na denúncia,  por 

quanto as circunstâncias do fato não permitem extrair indícios suficientes de 

que tenham agido cientes do esquema ilícito que permeou a contratação e a 
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execução  das  obras,  ou  que  estivessem concertados  com JUQUINHA ou 

VALDEMAR  COSTA  NETO,  ou  que  tivessem  solicitado  ou  recebido 

propina ou se beneficiado de qualquer outra forma.

Igualmente,  deixa,  por  hora,  de  denunciar  os 

indiciados RONAN MOURA XAVIER, JOÃO DE LIMA GEO FILHO, 

CARLOS GEO QUICK, ARGEU DE LIMA GEO (Ourivio S/A), TELMO 

GIOLITO PORTO, ANTÔNIO DIAS FELIPE e SIMÃO DIAS FELIPE 

(Tejofran), ZAIR NEIVA MOURA e LUIZ ALBERTO RASSI (Fuad Rassi),  

ROGÉRIO  ALBERNAZ  MAIA,  PAULO  AFONSO  FERREIRA, 

SEBASTIÃO DE PASSOS FERREIRA, JADIR MATSUI e MARIA LÚCIA 

FERRIRA  CARVALHO  (Sobrado),  DJALMA  FLORÊNCIO  DINIZ  e 

DORALICE MARINHO DINIZ (Pavotec),  porquanto a simples condição 

de  sócios  ou  administradores  das  empresas  que  integravam  o  consórcio 

contratado,  despida de outras evidências  ou circunstâncias  que indicassem 

suas efetivas participações,  direta ou indireta,  nos fatos ora denunciados,  é 

insuficiente  para  promover-lhes  a  responsabilidade  criminal  (STF  -  HC 

138637/SP; STF – Ação Penal 1.005/MG; STF - HC 84.580/SP; STF - PET 

5732 / MG). 

O  indiciado  EDUARDO  LUIZ  FERREIRA 

também não está,  por hora, sendo denunciado  porquanto,  embora  tenha 

assinado  o  contrato  065/2010  representando  o  Consórcio 

PAVOTEC/OURIVIO/TEJOFRAN/FUAD  RASSI/SOBRADO,  as 

apurações revelaram que as negociações ilícitas e as decisões em nome e em 

benefício do CONSÓRCIO foram conduzidas e tomadas pelo denunciado 

DJALMA FLORÊNCIO DINIZ FILHO, não tendo sido colhidos indícios 
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suficientes53 de  que  EDUARDO,  que  agiu  por  designação  de  DJALMA, 

tivesse ou devesse ter conhecimento dos arranjos ilícitos realizados por seu 

superior hierárquico.

Por  fim,  deixa,  por  hora,  de  denunciar  os 

indiciados  JORGE  ANTÔNIO MESQUITA  PEREIRA  DE  ALMEIDA, 

então superintendente  de projetos  da  VALEC e JOSÉ EUSTÁQUIO DE 

MATOS (VEGA Engenharia), corresponsáveis pela elaboração dos projetos, 

por  não  haver  indícios  de  que  tenha  concorrido  para  a  elaboração  do 

orçamento da VALEC ou da  proposta com sobrepreço apresentada pelo 

Consórcio  PAVOTEC/OURIVIO/TEJOFRAN/FUAD 

RASSI/SOBRADO, ressalvando que as suas participações na elaboração das 

planilhas  dos  termos  aditivos  contratuais  deverão  ser  escrutinadas  no 

inquérito referido no item “g” acima.

 Ressalva,  contudo, a possibilidade de denunciá-

los  no  futuro  caso  se  obtenha  tais  indícios,  porquanto  as  investigações 

prosseguem no IPL 913/2015 e no inquérito referido no item “g” acima. 

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.

53 A suposta participação de EDUARDO LUIZ FERREIRA nos atos conducentes à prática de Cartel ou de 
fraude na licitação não foi referida por nenhum dos colaboradores ou testemunhas ouvidos na 
investigação. É possível, e até provável, que ele tivesse consciência das ilicitudes descritas nesta denúncia 
e tenha agido em unidade de desígnios com seu superior hierárquico DJALMA FLORÊNCIO DINIZ 
JÚNIOR, porém não se logrou êxito em obter indícios suficientes que a tanto apontassem.
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Goiânia, 16 de agosto de 2019.

(assinatura eletrônica)

Helio Telho Corrêa Filho

PROCURADOR DA REPÚBLICA
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