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Notícia anterior Próxima notícia

MPF investiga se Cade favoreceu grupo
de Joesley
Contrato teria originado mala com R$ 500 mil apreendida com Rocha Loures

-BRASÍLIA- O ato central que está na origem da mala com R$ 500 mil supostamente destinada a Michel
Temer passou a ser investigado pelo Ministério Público Federal (MPF), apesar de a Câmara ter vetado o
prosseguimento da denúncia por corrupção passiva contra o presidente. Na peça barrada pelos parlamentares,
o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, lançou suspeita sobre um contrato de R$ 406,6 milhões,
assinado entre uma termelétrica do grupo J&F, dono da JBS, e a Petrobras, para fornecimento de gás
boliviano, depois de suposta interferência do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Suspeita. Procuradoria apura atuação de conselho em caso de termelétrica

A investigação aponta que esse contrato motivou a primeira parcela de R$ 500 mil em propina, entregue
em uma mala a Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor de Temer. A Procuradoria da República no Distrito Federal
(PRDF) encaminhou documentos à Polícia Federal (PF) para a abertura de um inquérito que investigue
suspeitas de corrupção passiva e advocacia administrativa (quando um funcionário público “patrocina” um
interesse privado) na assinatura do contrato. Além disso, a Procuradoria instaurou um inquérito civil público
para apurar se houve improbidade administrativa no episódio. Os procedimentos foram adotados em 6 de
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julho, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) encaminhou cópias dos autos à primeira instância, após
pedido de Janot.

OUTROS QUESTIONAMENTOS
A solicitação do procuradorgeral, de compartilhamento de documentos com a Justiça Federal em Brasília,

está expressa na denúncia em que acusa Temer de corrupção passiva. O presidente sempre negou qualquer
interferência indevida a favor da JBS.

A atuação do Cade em casos de interesse do grupo J&F, dono da JBS, é alvo de questionamentos do MPF
em outra investigação, a Operação Bullish, que apura fraudes nos aportes de R$ 8,1 bilhões feitos pelo BNDES
para a expansão do grupo dos irmãos Joesley e Wesley Batista. No último dia 3, a PR-DF encaminhou ofício ao
Cade em que faz a seguinte cobrança: “Para que se manifeste sobre os atos de concentração praticados pela
JBS, tais como a compra da Bertin.” Um ano e quatro meses atrás, a Procuradoria já havia feito cobrança
semelhante.

Em resposta ao GLOBO, a assessoria da presidência da Petrobras disse que a estatal foi “convocada” a uma
reunião no Cade em 3 de abril para prestar “esclarecimentos sobre o pedido de medida preventiva que havia
sido apresentado pela Âmbar (empresa do grupo JBS que opera a termelétrica)”. Segundo a nota, “a Âmbar
desejava um contrato de longo prazo, 20 anos, e o contrato feito iria de abril até dezembro deste ano. O
contrato foi negociado em condições de preços baseadas em critérios de mercado, superior ao preço boliviano,
o que representou para a Petrobras um negócio com resultado positivo.”

O Cade diz que colabora “integralmente” com as autoridades. “Ressalta-se que não houve qualquer
interferência externa no curso do processo no Cade, que tem sido conduzido com as instruções de praxe e sem
quaisquer favorecimentos”, afirmou o conselho, em nota. O Cade sustenta ter respondido ao primeiro pedido
de informações do MPF na Operação Bullish, uma vez que as decisões nos processos de concentração
econômica envolvendo a JBS podem ser consultadas no site da autarquia. Nos últimos cinco anos, diz o órgão,
o Cade aplicou restrições em seis das 19 operações envolvendo a JBS nos mercados de proteína animal.
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