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Trechos do depoimento com declarações sobre recuperação de empresas brasileiras, 

conteúdo nacional e contrato com a Editora Gráfica Atitude 

O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - V.Sa. está sendo investigado no âmbito da 
chamada Operação Lava-Jato, objeto de inquérito policial e procedimentos 
conexos que tramitam na 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, com acusações 
de vários e graves crimes. O que levou V.Sa. a fazer o acordo de colaboração 
premiada? 
O SR. AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO - Bem, eu poderia responder 
essa pergunta, Deputado. Ela tem uma resposta um pouco longa, para fazer 
sentido. Aliás, eu estava olhando aqui que eu sou Presidente da Setal, de fato, e 
estou aparecendo aqui como executivo da Toyo Setal Empreendimentos Ltda., 
que, na verdade, não sou. Eu fui conselheiro da Toyo Setal. Não faço mais parte 
do conselho. Mas, de qualquer forma, eu tenho uma historia — vamos dizer — 
comprida nesse sentido com a PETROBRAS. Eu poderia voltar talvez lá para o 
final dos anos 90, em que o setor de construção pesada passou por uma crise 
bastante forte. O setor sentiu muito isso. Sentiu, também, o setor de construção 
naval, alguns anos antes deste período. Foi um setor que foi à derrocada total. 
Nenhuma empresa continuou viva depois daquele período, mas, naquela época, a 
PETROBRAS também passou por um período de pouco investimento e estava 
voltando a investir mais fortemente no final dos anos 90. Então, a partir daquele 
período, eu tive uma participação bem efetiva dentro desse sistema de contratação 
de obras da PETROBRAS. Eu sempre estive mais voltado ao mercado de 
construção offshore do que propriamente ao mercado de construção de refinarias, 
mas o acompanhava também bastante de perto. E o que nós víamos, naquela 
oportunidade, era um movimento da própria PETROBRAS, mas acredito eu até 
que incentivado pelo Governo, no sentido de recuperar as empresas brasileiras. 
Era muito importante, e é muito importante para a PETROBRAS, poder contar com 
fornecedores que conheçam a companhia e que possam colaborar no plano de 
investimentos da companhia. Então, de modo que a minha história começa nessa 
época em que sempre foi desenvolvido um trabalho no sentido de recuperação e 
apoio às empresas de engenharia brasileiras. Foi um movimento muito parecido 
com o que aconteceu na década de 70, na primeira fase da Bacia de Campos, e 
ele voltou a acontecer nesse período. 

DOC 27



 

O SR. AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO - É isso mesmo. É 
exatamente isso que eu prestei lá, no meu termo de colaboração. Na verdade, eu 
não me lembrava dessa situação. Também, não... Quando me falaram, eu não 
consegui juntar, ligar o nome de Gráfica Atitude com essa questão, porque, na 
verdade, a gente falou de uma revista, e a Gráfica produz essa revista. Então, para 
mim a referência era a revista. Mas, de fato, dentre as contribuições que nós nos 
propusemos a fazer, em duas oportunidades, é, o Vaccari me indicou que fossem 
feitos os contratos com essa revista, e que nós teríamos a oportunidade de, até 
junto à revista, defender questões ligadas à indústria, que acabaram sendo feitas 
bem parcialmente. Por isso, nós fizemos dois contratos com essa editora que 
produzia a revista ou que produz a revista, e acabamos pagando por eles. 
 
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - A voz está com o Relator. Dois milhões e 
meio. É o que V.Sa. assegurou. 
 
O SR. AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO - Sim, é. 
 
O SR. DEPUTADO LUIZ SÉRGIO - V.Sa. disse assim: “Nós nos comprometemos 
a fazer.” O que é “nos comprometermos”? É porque, quando o Janene procurou 
V.Sa., ele disse: “Se não contribuir, nós vamos atrapalhar, vamos criar 
dificuldades”. O Vaccari, quando o procurou, fez também essa ameaça ou não? 
 
O SR. AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO - Na verdade, ele não me procurou, fui eu 

que o procurei. Mas ele não fez essa ameaça. Pelo lado da Diretoria de Serviços lá do 

Renato Duque, ele efetivamente nunca verbalizou para mim e disse: “Olha, se você não 

contribuir, você... vou te atrapalhar”. Mas era uma coisa muito visível, muito evidente. A 

contribuição ali era no sentido de não ser atrapalhado, nunca pelo lado de ele dizer assim: 

“Não, contribua, porque eu vou te ajudar.” 

 

O SR. AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO - Bem, a minha conversa com o Vaccari, 

pela primeira vez, como eu falei, foi uma orientação do Duque. O Duque me informou, 

algumas vezes — não foi uma vez só —, valores que eu deveria destinar de contribuição ao 

Partido dos Trabalhadores. A minha conversa com o Vaccari ela se deu no sentido de eu 

aparecer como uma empresa que, efetivamente, queria contribuir. Como eu já disse, eu 

tinha uma causa natural, por conta disso, até pelo meu trabalho institucional, até pela 

posição que a PETROBRAS e o próprio Governo tinham em defesa da indústria brasileira. E 

eu costumava dizer muito às empresas que trabalhavam, tanto no setor de construção 

naval, quanto no setor de construção offshore, que estas empresas elas tinham retomado 

ou tinham a possibilidade de participar de um novo mercado e que nunca ninguém tinha 

pago nenhum centavo a ninguém por conta disso. 

 

 



O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - Certo. As doações que o senhor fez à 
Gráfica Atitude e ao Partido dos Trabalhadores foram registradas na contabilidade 
da sua empresa?  
O SR. AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO - Sim, foram registradas. 
 
O SR. AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO - Eu forneci ao Ministério 
Público todos os comprovantes de pagamento e registros contábeis. 
 
O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - O senhor considera que as doações que 
foram feitas ao Partido dos Trabalhadores, que foram registradas, em que houve a 
prestação de contas à Justiça Eleitoral e depois foram aprovadas, foram doações 
legais? Elas são de origem legal, na sua opinião? 
 
O SR. AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO - Acredito que sim. 
 
O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - O senhor considera que foram legais, não 
foram propina? 
 
O SR. AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO - Não, eu acredito que as 
doações que foram feitas foram...  
 
O SR. DEPUTADO LEO DE BRITO - Entraram na contabilidade da sua empresa? 
 
O SR. AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO - Sim. 

 

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a sua 
gentileza. Cumprimento o Relator, Deputado Luiz Sérgio, cumprimento o Dr. 
Augusto.  
Eu serei rápido. Gostaria apenas de esclarecer algumas questões do que eu tenho 
acompanhado, mas primeiro queria fazer referência à pergunta do Deputado que 
se retirou, sobre a questão da gráfica. Na verdade ele perguntou se estariam 
contabilizados os recursos que foram doados, mas a pergunta que eu acho correta 
é saber se os serviços foram prestados. Essa é a primeira pergunta: se os 2 
milhões, não sei se 2,2 milhões, ou 2,5 milhões, que foram destinados à Gráfica 
Atitude, que é do Sindicato dos Bancários de São Paulo, se eles prestaram 
serviços que justificassem os 2,5 milhões.  
 
O SR. AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO - Não. Aliás, não prestaram 
serviços. Nós tínhamos até a possibilidade de, através da revista, defender alguns 
temas ligados à atividade que acabamos não fazendo. Eu, particularmente, acabei 
não me dedicando a escrever sobre esses temas. 
 
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Então, esse lançamento da contabilidade é 
ilegal. O senhor lançou uma doação por conta de um serviço que não aconteceu.  
O SR. AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO - Sim, como aconteceram outros... 

 

O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Uma outra pergunta que eu gostaria de 
ouvir a opinião de V.Sa. é sobre essa decisão de nacionalizar as encomendas de 
plataformas, que foi tomada, quando da discussão, no início dos trabalhos do pré-



sal: se a experiência demonstrou que foi vantajoso para o País, seja nos recursos 
investidos, seja no aproveitamento de tecnologia. Enfim, gostaria de ouvi-lo, como 
o senhor é um homem do setor. E também, adicionalmente, se outras empresas 
que se candidataram a construir plataformas estiveram envolvidas também em 
todo esse processo da PETROBRAS. 
 
O SR. AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO - Sim. O senhor fez uma 
pergunta bastante interessante. Esse é um tema que eu conheço profundamente. 
Participei ativamente dessa questão e poderia dizer para o senhor que esta 
atividade foi responsável por gerar aproximadamente cem mil empregos novos. É 
uma atividade que não existia. Então, a gente pode dizer que são cem mil novas 
oportunidades de emprego que, se não fossem feitas aqui no Brasil, estariam 
gerando cem mil oportunidades de emprego em outro lugar do mundo, como 
aconteceu no passado. Eu lembro bem da satisfação dos estaleiros de Cingapura, 
quando as encomendas eram dirigidas a eles. Só para a gente ter uma ideia, 
Cingapura é um país de 4 milhões de habitantes... 
 
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - É, eu conheço Cingapura. 
 
O SR. AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO - De 1 milhão dos 4, é gente 
de fora para trabalhar lá. Então, eles geram emprego não só para eles, como para 
os vizinhos. Então, essa atividade, quando a gente fala de cem mil novos 
empregos dentro dos estaleiros, utilizando dados de um trabalho muito bem feito 
que o próprio Governo de Cingapura fez, representa mais sete empregos na 
economia, diretamente, mais sete empregos na economia. Então, nós estamos 
falando de 700 mil novas oportunidades de trabalho. Ou, na conta do BNDES, 
cinco empregos na economia são mais 500, 600 mil empregos no total, sem contar 
o efeito indireto que isso traz, porque o cara que tem emprego vai ao 
supermercado, compra coisa, paga ICMS, dá emprego para alguém que produziu 
arroz, feijão, enfim, refrigerante, etc. Então, o resultado dessa conta é muito difícil 
de ser auferido, é muito difícil de ser calculado. 
 
O SR. DEPUTADO SILVIO TORRES - Quer dizer o custo-benefício? O custo por 
emprego? 
 
O SR. AUGUSTO RIBEIRO DE MENDONÇA NETO - Exatamente. É muito difícil de se 

dimensionar, de se calcular quanto que vale cada emprego gerado. Então, o que nós 

estamos dizendo aqui é que, em vez da PETROBRAS comprar essas coisas lá fora, passou a 

comprar aqui no Brasil, apoiando as empresas brasileiras, criando uma geração de renda 

para o próprio País, que é difícil da gente até medir quanto que isso representa, mas não 

tem a menor dúvida que é importante para a economia. Eu, quando vejo aqui a discussão 

de que nós vamos falar sobre o pré-sal, mudar o conceito, eu acho que essa é uma coisa 

que precisa prestar muita atenção, para que o assunto seja examinado como um todo. 

Não vamos deixar que um problema que aconteceu por conta lá de dois diretores da 

PETROBRAS contamine o sistema como um todo. É só essa a minha preocupação. 


