
Ministério Público Federal
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO PARANÁ

FORÇA TAREFA “OPERAÇÃO LAVA JATO”

TERMO DE DEPOIMENTO DE MARCOS PEREIRA BERTI

Aos 24 dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, na sede da Força-Tarefa do
Ministério  Público  Federal,  na  cidade de Curitiba/PR,  às  16:15 horas,  compareceu
espontaneamente  MAURÍCIO MENDONÇA GODOY, CPF nº 008.366.528-51, RG nº
82231151/SP, residente na Rua Pamplona, nº 1808, ap. 151, São Paulo-SP, a fim de
prestar  depoimentos no interesse  dos fatos investigados no âmbito  da Operação
Lava  Jato.  Presente  o  Procurador  da  República  PAULO  ROBERTO  GALVÃO  DE
CARVALHO.  O  depoente  MAURÍCIO  MENDONÇA  GODOY  esclareceu  que
comparece nesta Procuradoria da República, na condição de ex-Presidente da TOYO
SETAL EMPREENDIMENTOS e atualmente Presidente  da ESTALEIROS DO BRASIL  –
EBR, e manifestou o seu interesse em aderir ao Termo de Leniência celebrado pelo
Ministério Público Federal, em 22/10/2014, com as empresas SOG Oleo e Gas SA e
outras, o qual foi homologado perante Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba/PR, e,
assim  contribuir  com  o  esclarecimento  dos  fatos  investigados  na  referida
investigação.  Acompanhando  sua  oitiva,  na  condição  de  seus  advogados  estão
presentes a Dra.  BEATRIZ CATTA PRETA,  OAB/SP 153.879 e o DR. LUIZ HENRIQUE
VIEIRA, OAB/SP 320.868. Na presença de seus advogados o depoente foi cientificado
de  que  prestará  depoimento  na  condição  de  colaborador  do  Ministério  Público
Federal, inclusive acerca do compromisso que presta de dizer a verdade, nos termos
da lei,  assim como a renuncia do direito de não se autoincriminar. Nesses termos,
RESPONDEU: QUE, o depoente atualmente é Presidente da ESTALEIROS DO BRASIL –
EBR,  desde janeiro  de 2015,  empresa esta  que é de propriedade da TOYO SETAL
PARTICIPAÇÕES E  INVESTIMENTOS;  anteriormente,  de meados  de 2012 a final  de
2014,  foi  Presidente  da  TOYO  SETAL  EMPREEDIMENTOS,  empresa  que  também
pertence à TOYO SETAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS; QUE foi Presidente da
SOG ÓLEO E GÁS S/A de abril de 2010 a meados de 2012; QUE foi Vice-Presidente da
SOG ÓLEO E GÁS por aproximadamente um ano e meio, entre meados de 2008 a
abril de 2010; QUE foi Diretor de Empreendimento da SOG a partir da constituição
desta empresa, em 2007, até meados de 2008; QUE anteriormente à constituição da
SOG foi Diretor de Construções,  Diretor e Gerente de Empreendimentos da SETAL
CONSTRUÇÕES; QUE teve outros cargos de Diretoria e Gerência na SOG ÓLEO E GÁS
S/A e na SETEC TECNOLOGIA S.A., tendo iniciado suas atividades na SETEC, antes
chamada SETAL CONSTRUÇÕES, aproximadamente no ano de 1995, tendo exercido
diversos cargos em empresas do grupo desde então; QUE esclarece que a empresa
TOYO SETAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS pertence à SOG ÓLEO E GÁS e à
TOYO ENGINEERING CORPORATION,  na proporção de 50% do capital  social  para
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cada;  já  a TOYO SETAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO tem duas subsidiárias,  a
TOYO SETAL EMPREENDIMENTOS e a ESTALEIROS DO BRASIL – EBR; QUE todas as
empresas mencionadas mantinham contratos com a PETROBRAS; QUE a SOG, que foi
criada  em  torno  de  2007,  tinha  possivelmente  100%  dos  contratos  voltados  à
PETROBRAS;  QUE  a  SETAL  CONSTRUÇÕES  tinha  vários  outros  clientes,  vez  que
trabalhava  em  mineração  e  siderurgia  também,  dentre  outras  áreas,  mas  a
PETROBRAS sempre foi um de seus principais clientes; QUE durante o período em
que trabalhava na SETAL CONSTRUÇÕES, não tinha informações sobre a participação
de  outras  empresas  do  grupo  SETAL  na  PETROBRAS;  QUE,  no  período  em  que
trabalhava  para  a  empresa  SETAL  CONSTRUÇÕES,  não  teve  conhecimento  sobre
reuniões de empresas para ajuste de propostas e  divisão de obras públicas;  QUE
somente  a  partir  de  seu  ingresso  na  SOG  ÓLEO  E  GÁS,  como  Diretor  de
Empreendimentos,  começou a ouvir rumores na empresa a respeito de divisão de
obras; QUE ouviu algumas vezes em reuniões ou conversas que determinada obra
teria preferência para a SOG, e em outros casos dizia-se que a empresa não deveria
despender muito dinheiro em proposta, pois não tinha chance de ganhar; QUE ouviu
tais afirmações do Sr. AUGUSTO RIBEIRO, e possivelmente também de algum Diretor
Comercial; QUE no início não participava de reuniões para comentar o assunto; QUE
como  Diretor  de  Empreendimentos  precisava  dar  algumas  informações  para  a
formação  de  custos  da  proposta,  porém  o  preço  de  venda  era  decidido  pelo
Presidente,  com consulta ao Conselho e aos acionistas;  QUE enquanto Diretor de
Empreendimento e Vice-Presidente da SOG, ou seja, até abril de 2010, somente tinha
conhecimento vago sobre a realização de reuniões com outras empresas; QUE sabia
que  tais  reuniões  eram  acompanhadas  pelo  Sr.  MARCOS  BERTI,  que  era  Diretor
Comercial da SOG; QUE em 2010, quando o depoente já era Presidente da SOG ÓLEO
E GÁS,  o Sr.  AUGUSTO RIBEIRO pediu-lhe que acompanhasse MARCOS BERTI  em
reuniões comerciais com empresas concorrentes; QUE havia reuniões maiores, com
dezesseis  empresas,  e  outras  menores,  com uma  a  cinco  empresas;  QUE  apenas
considerando  as  reuniões  completas,  com  todas  as  empresas,  participou  de
possivelmente  uma  ou  duas  reuniões  em  2010  e  oito  ou  nove  em  2011;  QUE
participou  ainda  de  várias  reuniões  com menos  empresas  no  período;  QUE esse
grupo  de  empresas  que  participavam  das  reuniões  para  divisão  de  obras  da
PETROBRAS era geralmente referido apenas como GRUPO, ou MESA; QUE o contato
para  a  realização  das  reuniões  na  SOG  era  MARCOS  BERTI,  que  informava  ao
depoente sobre as reuniões; QUE MARCOS BERTI somente deixou de acompanhar o
depoente nessas reuniões em uma oportunidade, em que estava viajando; QUE às
vezes MARCOS BERTI era informado da realização das reuniões pela Secretária, que
comunicava que havia recebido telefonema informando sobre o local  da reunião;
QUE os telefonemas eram recebidos da Secretária da UTC ou da QUEIROZ GALVÃO,
pois a maioria das reuniões era realizada na sede de uma dessas empresas;  QUE
quando  ocorriam na  sede  da  UTC,  as  reuniões  eram realizadas  em uma  sala  de
reuniões de um prédio comercial no centro do Rio de Janeiro, no qual a UTC ocupava
um andar; QUE quando ocorriam na sede da QUEIROZ GALVÃO, as reuniões eram
realizadas  em uma sala  de reuniões em um prédio  que o  depoente  acredita  ser
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exclusivo  da  empresa,  próximo  ao  Centro  do  Rio  de  Janeiro;  em  uma  única
oportunidade a reunião foi realizada na sede da IESA, em um escritório em um prédio
comercial no Centro do Rio de Janeiro; QUE o depoente foi conselheiro da ABEMI –
Associação  Brasileira  de  Engenharia  Industrial  –  no  período  de aproximadamente
2010 a 2012 e, de 2012 a fevereiro de 2015, diretor; QUE nas reuniões realizadas na
ABEMI nunca se tratou de assuntos relacionados a acerto de obras; QUE em 2010 as
reuniões contavam com a participação de 15 empresas,  a saber:  SOG,  ANDRADE
GUTIERREZ,  CAMARGO  CORRÊA,  ODEBRECHT,  ENGEVIX,  GDK,  IESA,  MENDES
JUNIOR, MPE, OAS, PROMON, QUEIROZ GALVÃO, SKANSKA, TECHINT e UTC; QUE em
2011 a GALVÃO ENGENHARIA também participou das reuniões do grupo; QUE as
empresas maiores estavam sempre alinhadas entre si, e as outras eram muitas vezes
apenas informadas sobre o que elas haviam definido; QUE houve uma intenção das
grandes empresas em separar as empresas do grupo em dois grupos, um com as
empresas maiores e outro com as menores; QUE nessa proposta uma das empresas
maiores se comprometia a levar uma das menores em consórcio; QUE essa proposta
não  chegou  a  ser  levada  adiante;  QUE  as  empresas  maiores  eram  a  CAMARGO
CORRÊA, ANDRADE GUTIERREZ, OAS, ODEBRECHT, QUEIROZ GALVÃO e UTC; QUE as
cinco primeiras eram as cinco grandes,  porém como a UTC havia crescido muito,
posicionava-se e era aceita pelas demais como uma sexta grande empresa; QUE uma
das reuniões pequenas foi realizada em 2010, no escritório da UTC no Rio de Janeiro,
da qual participaram as empresas SOG, OAS, CAMARGO CORRÊA, ODEBRECHT, UTC e
MENDES JUNIOR; QUE nessa reunião houve um acerto de que a SOG faria parte do
consórcio para a construção das TUBOVIAS do COMPERJ, em conjunto com a OAS e
a CAMARGO CORRÊA, enquanto a ODEBRECHT, a UTC e a MENDES JUNIOR fariam
um outro consórcio para vencer a licitação do PIPERACK do COMPERJ; QUE nesta
reunião  houve  uma  discussão  sobre  quem  ficaria  em  qual  consórcio,  mas  a
ODEBRECHT, a UTC e a MENDES JUNIOR já tinham um consórcio em outro projeto e
justificaram  que  deveriam  ficar  juntas  no  consórcio  para  o  PIPERACK  porque  já
estavam  acostumadas  a  trabalhar  juntas;  QUE  também  discutiram  quais  dos
consórcios ficaria com qual obra, pois o PIPERACK era um contrato maior; QUE essa
divisão acabou sendo acertada por sorteio, colocando-se o nome de cada obra em
uma  tira  de  papel,  sendo  que  uma  pessoa  do  consórcio  SOG-OAS-CAMARGO
CORREA puxou o papel em que estava escrito TUBOVIAS; QUE não sabe dizer por
que razão as outras empresas que costumavam participar de reuniões não foram
convocadas para essa reunião específica em que se decidiu a obra TUBOVIAS; QUE
não sabe dizer se a ODEBRECHT, a UTC e a MENDES JUNIOR apresentaram propostas
que  deveriam  ser  perdedoras  na  licitação  da  TUBOVIAS,  ou  se  deixaram  de
apresentar  propostas;  QUE  o  consórcio  SOG-OAS-CAMARGO  CORRÊA  venceu  o
primeiro bid, porém o preço foi julgado excessivo pela PETROBRAS; QUE em seguida
foi feito novo certame, no qual foram apresentadas propostas melhores por outras
empresas,  e  finalmente  saindo  vencedor  o  consórcio  formado por  MPE-GDK,  em
razão da desclassificação por inexequibilidade de proposta de outras empresas; QUE
acredita que MPE e GDK venceram a licitação porque geralmente, quando há rebid, a
PETROBRAS convida outras empresas, e quando havia empresas convidadas de fora
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do grupo que se reunia, as empresas poderiam não fazer acertos de obras pois não
poderia garantir a vitória de uma do grupo, caso em que concorriam livremente; QUE
desta reunião específica em que se tratou sobre as obras TUBOVIAS e PIPERACK do
COMPERJ,  participaram pela SOG o depoente e MARCOS BERTI; pela ODEBRECHT,
certamente RENATO RODRIGUES; pela UTC, ANTONIO CARLOS MIRANDA; pela OAS
não tem certeza mas provavelmente HENRIQUE FEDERICE ou AGENOR FRANKLIN DE
MEDEIROS, que certamente participaram de outras reuniões; pela MENDES JUNIOR
participou  ROGÉRIO  CUNHA  ou  ALBERTO  VILLAÇA;  pela  CAMARGO  CORREA,
SILVÉRIO  ou  DALTON;  QUE  também  em  2010  foi  discutido  em  uma  reunião  a
preferência sobre a obra do HDT da REPLAN, em Paulínia/SP; QUE a preferência seria
da SOG, em consórcio com a ODEBRECHT, porém como havia empresas convidadas
de fora do grupo, já se sabia que o acerto poderia ser pouco eficaz; QUE a GALVÃO
ENGENHARIA  à  época  ainda  não  participava  das  reuniões,  e  essa  empresa  foi
vencedora da licitação para o HDT da REPLAN com um preço muito baixo, o qual as
empresas do consórcio da SOG consideravam inexequível; QUE após essa licitação a
GALVÃO ENGENHARIA também começou a participar das reuniões do grupo; QUE o
depoente acredita que a GALVÃO tenha sido indicada pela QUEIROZ GALVÃO para
participar das reuniões;  QUE em 2011 a PETROBRAS estava com uma carteira de
obras  de  curto  prazo  pequena,  porém  com  uma  expectativa  de  grandes  obras
futuras; QUE várias empresas estavam praticamente “sem carteira”, isto é, com obras
terminando;  QUE em razão disso,  em 2011 as discussões  eram mais  sobre obras
futuras; QUE surgiu ainda em 2011 o contrato de CABIÚNAS/RJ (TECAB – Terminal de
Cabiúnas), que era de interesse de várias empresas, dentre as quais a SOG; QUE após
várias reuniões em que se tentou ajustar a obra de CABIÚNAS, foi acertado que seria
formado  um  consórcio  entre  SOG,  SKANSKA  e  PROMON,  e  que  as  empresas
deveriam apoiar esse consórcio, porém nem todas aceitaram isso; QUE duas ou três
empresas  de  fora  do  grupo  que  se  reunia  foram  também  convidadas  pela
PETROBRAS; QUE algumas empresas do grupo não deixaram claro se iriam ou não
apoiar a proposta da SOG-SKANSKA-PROMON, dentre as quais a ENGEVIX e a GDK,
que  também queriam participar  da  obra;  QUE  em razão  disso  até  a  entrega  da
proposta  ainda  havia  dúvida  sobre  se  o  acerto  seria  respeitado  por  todas  as
empresas; QUE a GALVÃO ENGENHARIA participou dessas reuniões, representada por
LEONEL VIANNA, o qual  concordou em suportar  o consórcio formado pela SOG-
SKANSKA-PROMON;  QUE  com  base  na  insegurança  criada,  AUGUSTO  RIBEIRO
instruiu o depoente a fazer a proposta no menor preço possível; QUE o consórcio
SOG-SKANSKA-PROMON foi o vencedor da obra de CABIÚNAS/RJ; QUE à vista dos
documentos  constantes  do  AUTO  DE  APREENSÃO  formalizado  (documentos
entregues por AUGUSTO RIBEIRO), o depoente não participou da reunião a que se
referem  aos  ITENS  ns.  01,  02,  06,  07,  08  e  09,  pois  são  obras  anteriores  a  sua
participação  nas  reuniões  do  grupo  de  empresas;  QUE  em  relação  ao  ITEM  03,
esclarece que a tabela não é de sua autoria, mas que pode dizer que a tabela reflete
as prioridades que as empresas indicaram para a realização de obras, isto é, quais
gostariam de vencer, em ordem de preferência; QUE realmente houve uma reunião
em 2011 em que as empresas informaram suas preferências sobre as obras futuras da
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PETROBRAS,  incluindo aquelas que seriam realizadas até o ano de 2013;  QUE no
início  de  2011  realmente  somente  havia  cerca  de  dez  obras  previstas  pela
PETROBRAS para 2011 e os anos seguintes; QUE cada empresa deveria indicar, dentre
as dez obras,  as três preferenciais,  pela ordem; QUE, como o depoente já relatou,
houve várias empresas que indicaram a obra UPGN CABIÚNAS como prioridade 1,
isto  é,  primeira  prioridade;  QUE  em  relação  às  obras  HDT  DIESEL  REDUC,  UFN4
LINHARES,  BARRA Do RIACHO,  ITAGUAÍ,  BASE DE UBU e  HDT DIESEL REPLAN,  o
depoente acredita que ainda não foram licitadas pela PETROBRAS; que a obra UFN5
UBERABA foi licitada sem acerto entre as empresas, porque à época já não havia mais
reuniões;  QUE essa obra era uma concorrência internacional,  que foi vencida pelo
consórcio  SOG-TOYO ENGINEERING CORPORATION;  QUE a  ANDRADE GUTIERREZ
demonstrou  interesse  em  uma  outra  obra,  porém o  depoente  não  acompanhou
como foi conduzida a negociação; QUE em relação aos ITENS 04 e 05, trata-se de
informações  sobre  obras  a  serem  licitadas;  QUE  em  relação  ao  documento
“CAMPEONATO ESPORTIVO”, entregue por AUGUSTO RIBEIRO, o depoente esclarece
que  estava  presente,  juntamente  com  MARCOS  BERTI,  na  reunião  em  que  tal
documento foi distribuído e lido; QUE tal ocorreu em uma das reuniões realizadas
com todas as empresas, em 2010 ou 2011, QUE acredita que o documento tenha sido
distribuído por ANTONIO CARLOS MIRANDA, da UTC; QUE foram tiradas dúvidas
acerca do teor do documento, porém não houve alteração na sua redação; QUE se
recorda  que um ponto  crítico  do documento  era  a  regra  de  que “o  placar  seria
zerado”,  isto  é,  que  as  grandes  empresas,  que  haviam  ganhado  obras  grandes,
queriam poder pleitear a preferência novamente; QUE não houve uma votação sobre
isso; QUE o documento dizia que ao menos dez empresas deveriam estar convidadas
em uma licitação, para que fosse levada a discussão para o grupo, pois com menos
empresas  não  fazia  sentido  levar  a  discussão;  QUE  o  documento  refere-se  a  16
equipes porque,  à época,  já  integrava o grupo a GALVÃO ENGENHARIA;  QUE em
relação aos documentos apreendidos na sede da empresa ENGEVIX, constantes do
AUTO DE APREENSÃO N. 1117/2014, o depoente esclarece que todas as obras ali
listadas são anteriores a sua participação nas reuniões do grupo de empresas,  de
forma  que  não  pode  dar  informações  sobre  seu  teor;  QUE  em  relação  aos
documentos  “anotações  de  MARCOS  BERTI”,  o  depoente  também  não  tem
conhecimento sobre seu teor, por serem anteriores a sua participação nas reuniões
do grupo de empresas; QUE o depoente sabe que a SOG venceu as obras de HDT da
REPLAN e interligações da REPAR a partir de acertos realizados com outras empresas,
porém o depoente não tem nenhum detalhe sobre isso porque à época ainda não
participava das reuniões; QUE o depoente também não tem informações sobre obras
da RNEST, em Pernambuco; QUE geralmente as reuniões maiores contavam com a
participação  das  dezesseis  empresas;  QUE  o  depoente  recorda-se  das  seguintes
pessoas,  que  representavam  as  empresas  que  participavam  das  reuniões:  pela
ANDRADE  GUTIERREZ,  participava  PAULO  DALMAZZO;  pela  CAMARGO  CORRÊA,
participava  SILVÉRIO;  pela  ODEBRECHT,  participava  RENATO  RODRIGUES;  pela
ENGEVIX,  participava  JOSÉ  CARLOS  MENDES  LOPES;  pela  GALVÃO ENGENHARIA,
participava  LEONEL  VIANNA,  pela  GDK,  participavam  EULER  GRAVATÁ  e  HÉLIO
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ROSADO; pela IESA, participava VALDIR CARREIRO; pela MENDES JUNIOR, participava
ROGÉRIO  CUNHA;  pela  MPE,  participava  TADEU  LIMA;  pela  OAS,  participava
HENRIQUE  FEDERICE;  pela  PROMON,  participava  JOSÉ  OTÁVIO  ALVARENGA;  pela
QUEIROZ  GALVÃO,  participavam  OTHON  ZANOIDE  e  ROMERO  OLIVEIRA;  pela
SKANSKA, participava CLÁUDIO LIMA; pela TECHINT, participava RICARDO OURIQUE;
pela  UTC,  participava  ANTONIO CARLOS  MIRANDA;  QUE após  2011  as  obras  da
PETROBRAS diminuíram na parte de on shore, e por essa razão as discussões entre as
empresas ficaram mais acirradas, já que havia menos projetos e as empresas todas
precisavam de contratos; QUE as discussões ficaram muito acirradas; QUE o depoente
desconhece que a partir de 2012 tenham havido outras reuniões desse grupo; QUE
como não havia perspectivas de curto prazo, e após as dificuldades relacionadas ao
acerto  da  obra  de  CABIÚNAS,  as  reuniões  deixaram  de  ser  realizadas;  QUE  o
depoente  não  tem  conhecimento  sobre  um  encerramento  formal  das  reuniões,
informando apenas que não mais foram agendadas reuniões;  QUE em 2011 já se
discutia que as reuniões estavam sendo infrutíferas; QUE já se discutia também que
no passado as empresas eram representadas por pessoas que tinham autonomia de
decisão, porém depois as pessoas que participavam das reuniões sempre tinham que
levar  as  decisões  para  outras  pessoas,  o  que  dificultava  as  discussões;  QUE  o
comentário geral era de que o nível de representatividade nas reuniões havia baixado
e que, para o assunto retornar, era necessário trazer pessoas com poder de decisão;
QUE a maioria das pessoas que participavam das reuniões em 2010 e 2011 era de
segundo escalão das empresas participantes, e realmente não tinham a decisão final;
QUE o depoente pode dizer que, após o acerto, a empresa que havia sido escolhida
para vencer  a  licitação fazia  seu estudo de custos,  definia  seu preço de venda e
informava às demais quais preços elas deveriam apresentar; QUE a informação sobre
o preço  era  posteriormente repassada às  outras  empresas;  QUE o depoente  não
participou  pessoalmente  da  entrega  ou  do  recebimento  de  proposta  de  preços,
porém pode afirmar que era este o procedimento; QUE o preço de uma proposta
comercial  leva em consideração o custo de execução do empreendimento, mais a
análise de risco, mais o custo de overhead (custo da estrutura fixa da empresa), mais
impostos,  mais  margem  de  lucro  esperada;  QUE  a  formação  do  preço  de  uma
proposta de forma adequada envolvia consultar vários fornecedores para o mesmo
equipamento,  discussões  sobre  a  estrutura  de  custos  indiretos,  análise  mais
minuciosa dos custos previstos, enfim, um melhor refino da proposta para excluir as
incertezas;  QUE isso implicava mais gastos para a empresa; QUE os custos para a
formação de uma proposta detalhada e bem estudada poderia chegar a quatro ou
cinco milhões de reais, para projetos grandes; QUE quando se sabia que a proposta
não  seria  vencedora,  eram  feitas  propostas  superficiais  gastando-se
aproximadamente quinhentos mil reais, também para projetos grandes; QUE somente
é apresentada à PETROBRAS a planilha de preços e o demonstrativo de formação de
preços (DFP), os quais não permitem avaliar o grau de detalhamento utilizado para se
chegar àqueles preços; QUE talvez seja possível identificar se uma proposta de preços
foi feita de forma detalhada mediante a análise da memória de cálculo da proposta;
QUE esse material não é entregue à PETROBRAS, e o depoente não sabe dizer se fica
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guardado nas empresas; QUE não sabe dizer se a SOG guardava essa memória de
cálculo e, caso positivo, por quanto tempo, pois é um assunto da área de estimativa;
QUE  o  depoente  acredita  que  pessoas  dessa  área  possivelmente  sabiam  se  a
proposta deveria ser feita de forma detalhada ou não; QUE nas reuniões nunca se
discutiu  o  pagamento  de  propina  a  nenhum  empregado  público;  QUE  nunca
participaram  das  reuniões  PAULO  ROBERTO  COSTA,  RENATO  DUQUE,  PEDRO
BARUSCO, ALBERTO YOUSSEF ou qualquer outra pessoa de fora das empresas; QUE
nunca foi mencionado nas reuniões que haveria dificuldades com empregados ou
diretores da PETROBRAS;  QUE por vezes algum participante da reunião dizia que
sabia o nome de empresas que haviam sido convidadas, embora tal informação fosse
sigilosa, porém o depoente nunca viu alguma lista oficial da PETROBRAS mostrando
o nome das empresas. 
Nada mais perguntado, foi encerrado o termo e assinado pelos presentes.

Curitiba, 24 de fevereiro de 2014.

Maurício Mendonça Godoy
Depoente

Beatriz Catta Preta
OAB/SP 153.879

Luiz Henrique Vieira
OAB/SP 320.868

Paulo Roberto Galvão de Carvalho
Procurador da República
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