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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA    ª VARA CRIMINAL DA 

CAPITAL: 

 
Projeto CPTM: S5000 

PIC/GEDEC/MP-SP n° 05/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   O representante do Ministério Público que esta subscreve, no 

uso de suas atribuições legais, com fundamento nas provas e evidências obtidas 

no PIC/GEDEC/MP-SP n° 05/2014, vem oferecer DENÚNCIA CRIMINAL 

contra os funcionários-representantes das empresas abaixo relacionadas 

(qualificações em separado), pela prática das infrações penais descritas, 

envolvendo o Procedimento Licitatório número 8764083011 CPTM – Projeto 

S5000 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos; (Projeto: Aquisição e 

Manutenção de Trens S5000); cartelização praticada por ações conhecidas como 

price-fixing
1
, bid-rigging

2
, e market sharing

3
, em detrimento da concorrência, da 

rede de empresas, formando um CARTEL DE TRENS E MATERIAIS 

FERROVIÁRIOS. (Crime contra a ordem econômica). 

 

Alstom Transport S/A 

 

 Antonio Oporto del Olmo (Alstom) 

 Cesar Ponce de Leon (Alstom) 

 Isidro Ramon Fondevilla Quinonero (Alstom) 

 Luiz Fernando Ferrari (Alstom) 

 Wagner Tadeu Ribeiro (Alstom) 

 

 CAF S.A. – Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. 

                                         
1
 Fixação artificial de preços. 

2
 Proposta pro-forma. 

3
 Divisão do mercado. 
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 Agenor Marinho Contente Filho (CAF) 

 Guzmán Martín Diaz (CAF) 

 

(Qualificações em separado) 

 

 Há evidências de que integrantes das empresas
4
: 

 

 Siemens Ltda;  

 Bombardier Transportation Brasil Ltda;  

 Tejofran – Empresa Tejofran de Saneamento e Serviços Ltda;  

 Mitsui do Brasil e  

 MGE – Equipamentos e Serviços Ferroviários Ltda; 

 

também participaram do Cartel, mas não foram, identificados com as provas 

necessárias para o oferecimento – contra eles, da Denúncia. 

 

   Da análise dos autos referidos, torna-se conclusivo que a 

empresa Alstom Transport S/A (do Brasil), pelos respectivos denunciados, 

juntamente com os representantes da CAF-S.A. denunciados e de outros 

funcionários não identificados das demais empresas referidas, nos documentos 

dos autos em irrebatível análise econômica das evidências e das provas 

(economic analysis); a partir do mês de setembro de 2009 passaram a conversar 

e discutir a divisão do escopo do Projeto Aquisição e Manutenção de Trens 

S5000 da CPTM. Formaram conluios para evitar a efetiva concorrência, por 

consórcio, ou individualmente, mas sempre com divisões pré-determinadas do 

objeto do contrato – adiante mais especificados, e continuamente, em datas 

diversas, em locais variados, nesta cidade de São Paulo; realizaram acordos, 

convênios, ajustes e alianças, como ofertantes, mediante fixação artificial de 

preços para fornecimento e instalação de sistemas para transporte sobre 

trilhos.  
 

   Previamente ajustados e com unidade de propósitos, os 

denunciados, juntamente com funcionários de outras empresas, não 

identificados, agindo em nome e para vantagem das empresas que 

representavam, em relação às quais detinham poder decisório, reuniam-se e/ou 

comunicavam-se por diversos meios, especialmente por e-mails e estipularam 

                                         
4
 Participantes não identificados na investigação 
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dividir entre eles o objeto da concorrência pública que seria consubstanciada em 

contrato administrativo; que deveria ser destinado a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para 

a Administração Pública, em prejuízo ao julgamento, em estrita conformidade 

com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade e do julgamento objetivo. Os denunciados, entretanto, juntamente com 

outros representantes de outras empresas, convencionaram o destino do contrato, 

direcionando a licitação para pretender encaminhar a(s) empresa(s) que seria(m) 

a(s) vencedora(s).  

 

   Através de acordos fraudulentos, os denunciados pretendiam 

estabelecer e direcionar consórcios e concorrentes individuais em 

vencedor/perdedor, através de proposta pro-forma, (bid-rigging). Buscavam 

dividir o objeto do contrato e, portanto, o mercado e o preço final superfaturado, 

direcionando a licitação para saber previamente qual empresa seria a vencedora, 

o que fazia com que as outras empresas que participavam do cartel ofertassem 

suas propostas a preços superiores ou simplesmente não participassem da 

concorrência na referida licitação, deixando de oferecer proposta. Assim agindo 

os denunciados, representando as empresas, violaram criminosamente as Leis 

naturais da economia, especialmente a da livre concorrência. 

 

   Entretanto, apesar das negociações criminosas, ao final  

somente a CAF participou e “venceu” a concorrência. Em decorrência do Cartel, 

sabendo previamente do direcionamento da concorrência, com a divisão do 

mercado, da supressão de propostas por parte dos demais potenciais 

concorrentes, resultou a fixação de preço conforme pretendido; frustrando, 

mediante prévio ajuste, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o 

intuito de obter, para si, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 

licitação; e fraudando, em prejuízo da Fazenda Pública/SP, licitação e contrato 

dela decorrente, elevando arbitrariamente os preços; e tornando, por qualquer 

modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execução do contrato.  

  

   Formaram, assim, um Oligopólio em conluio - CARTEL 

DE TRENS E MATERIAIS FERROVIÁRIOS;  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   O crime de Cartel consuma-se no momento em que os 

acusados, mediante qualquer conduta de “ajuste”, formam  o ajuste. Trata-se de 

crime formal – aquele que se consuma independentemente da obtenção do 
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resultado. O “ajuste” é suficiente para ensejar a sua consumação. Tanto é assim, 

que o próprio tipo penal refere que o Cartel é formado “visando” e não 

“obtendo” resultado de fixação artificial de preços.
5
 Significa que o crime se 

consuma, mesmo que depois as empresas não consigam, efetivamente, por 

qualquer razão, praticar os preços combinados. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Relatório do Procedimento Licitatório nº 8764083011 da CPTM 

 

   O procedimento licitatório nº 8764083011 da CPTM foi 

instaurado para contratação de parceria público-privada (PPP), na modalidade 

concessão administrativa, para prestação de serviços de manutenção preventiva, 

corretiva, revisões gerais e modernização da frota da Linha 8 – Diamante da 

CPTM, dentro de padrões pré-definidos de confiabilidade, disponibilidade e 

tempo de reparo, com renovação total da frota. 

 

   Essa contratação foi aprovada pelo Conselho Gestor do 

Programa de Parcerias Público-Privadas do Estado de São Paulo e pela Diretoria 

da CPTM. 

 

   Realizou-se consulta pública sobre esse projeto no dia 31 de 

outubro de 2008, nas dependências do Instituto de Engenharia de São Paulo, da 

qual participaram integrantes da CPTM e de empresas interessadas na 

contratação. 

 

   A presidência da CPTM constituiu um Grupo de Trabalho, 

subordinado à Diretoria Administrativa e Financeira para elaboração do edital, 

coordenação de consulta pública, suas respostas e publicação do edital.
6
  

 

   As minutas do edital, do contrato e demais anexos foram 

disponibilizadas para consulta no site www.cptm.sp.gov.br, no período de 13 de 

novembro de 2008 a 16 de dezembro de 2008, estendido, posteriormente, até o 

dia 05 de janeiro de 2009. 

 

                                         
5
 Cf. também na Alemanha a mesma conceituação. TIEDMANN, Klaus: Wirtschaftrecht. Ed. Carl Heymanns 

(Verlag)/Köln, 2008, p. 79 
6
 Composto por Mauro de Morais (coordenador), Agar Seixas Grossi Filha, Maria Regina Scurachio Sales, 

Maria Beatriz Fróis Torres, Eurico Baptista Ribeiro Filho, Fúlvio Grossmann e Luís Alberto Ferreira Dias. 
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   Após ajustes da minuta apresentada, o edital nº 8764083011 

foi aprovado pela Diretoria da CPTM, nos termos da Resolução nº 6845/09, 

subscrita pelo diretor presidente Sérgio Henrique Passos Avelleda.
7
 

 

   O edital da concorrência nº 8764083011 foi publicado no dia 

27 de maio de 2009 e disponibilizado para consulta no período de 28 de maio de 

2009 a 29 de junho de 2009. 

 

   Dentre os itens do edital, destacaram-se: 

 
1. Escopo da licitação (item 2), em síntese: 

1.1. Manutenção preventiva, corretiva e revisão geral da frota da Linha 8 

– Diamante da CPTM, totalizando 288 carros ferroviários, com 

fornecimento de materiais, insumos e equipamentos, dentro de 

padrões pré-definidos de confiabilidade, disponibilidade e tempo de 

reparo; 

1.2. Modernização total da frota dedicada à Linha 8 – Diamante, em duas 

etapas: a primeira para reforma de 96 carros (12 trens de oito carros) 

e a segunda para fornecimento de 192 carros novos (24 trens novos 

de 8 carros);  

2. Prazo de vigência de 20 anos, contado da data da assinatura do contrato 

(item 3); 

3. Obrigatoriedade da realização de visitas técnicas, previamente agendadas e 

acompanhadas dos representantes técnicos nomeados pela CPTM, no 

período de 29 de maio de 2009 a 01 de julho de 2009 (item 4); 

4. Valor contratual estimado de R$ 1.817.081.655,00, (um bilhão, oitocentos e 

dezessete e oitenta e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais) com 

referência de janeiro de 2009, calculado com base nos valores nominais da 

contraprestação máxima (item 5.1); 

5. Participação de empresas brasileira ou estrangeiras reunidas em consórcio 

ou isoladamente (item 6.1); 

6. Inversão das fases de habilitação e de julgamento (item 7.3); 

7. Critério de julgamento do menor valor da contraprestação pecuniária a ser 

paga pela Administração Pública (item 9.5); 

8. Capital social mínimo de R$ 138.000.000,00 e, em caso de consórcio, de R$ 

179.400.000,00 (itens 11.3.1.2 e 11.3.1.3); 

                                         
7
 A comissão de licitação foi composta por Luis Alberto Ferreira Diaz (presidente), Luiz Eduardo Ferrucci, 

Rogério Felippe da Silva, Cláudio Katsuhiro Sumida e José Augusto Rodrigues Bissacot. Como suplentes, foram 

nomeados Rogério Felippe da Silva (substituto do presidente), Marli Candido Dutra, Maria Beatriz Frois Torres, 

Fulvio Grossmann e Eurico Baptista Ribeiro Filho. 
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9. Exigência de recolhimento de garantia da proposta no valor de R$ 

10.000.000,00, prestada em caução em dinheiro, títulos da dívida pública, 

fiança bancária e seguro garantia (item 11.3.3); 

10. Comprovação de aptidão do licitante para o desempenho de atividade 

pertinente e compatível com características e quantidade com o objeto da 

licitação, por meio de apresentação de atestado(s) de capacidade técnica 

(item 11.4); 

11. Obrigatoriedade de constituição de Sociedade de Propósito Específico – 

SPE, sob a forma de sociedade anônima, pela(s) empresa(s) vencedora(s) 

(itens 15 a 17); 

 

   Sobre o edital, as seguintes empresas apresentaram 

impugnação ou solicitação de esclarecimentos: CAF, MGE Transportes, MPE, 

Benito Roggio Transporte S. A., Mitsui, Siemens e Alstom. 

 

   Posteriormente, o edital da licitação foi alterado nos aspectos 

de ordem técnica, econômica e financeira, mediante proposta da Diretoria 

Administrativa e Financeira, acolhida na Resolução nº 7001 da Diretoria da 

CPTM. 

 

   Ao todo, 217 (duzentos e dezessete) pessoas físicas e 

jurídicas consultaram ou retiraram exemplares do edital perante a CPTM. 

 

   A sessão pública para recebimento e abertura dos envelopes 

das propostas ocorreu no dia 27 de novembro de 2009, ocasião que apenas um 

interessado apresentou proposta: o Consórcio Paulista, composto pelas 

empresas CAF – Brasil Indústria e Comércio S.A., CAF S.A. – Construcciones Y 

Auxiliar de Ferrocarriles S.A., ICF – Inversiones en Concesiones Ferroviarias 

S.A., representando por Agenor Marinho Contente Filho e Guzmán Martín 

Diaz
8
. 

 

   As empresas Alstom Brasil Energia e Transporte, MGE, 

Mitsui, Tejofran, Siemens e Bombardier apresentaram pedidos de adiamento da 

sessão para apresentação das propostas, não acolhidos pela Comissão de 

Licitação, por considerar suficiente o prazo concedido no edital.
9
 

 

                                         
8
 Fls. 411. 

9
 Fls. 429/431 
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   A sessão de julgamento foi realizada no dia 26 de janeiro de 

2010, oportunidade que comissão de licitação habilitou e declarou vencedor o 

Consórcio Paulista, que optou por fornecer 12 (doze) novos trens ao invés de 

reformar os trens da Série 5000, pelo valor total de R$ 1.802.440.214,02, na data 

base de 27 de novembro de 2009. 

 

   A Diretoria da CPTM homologou o resultado da licitação 

internacional nº 8764083011, em sua reunião ordinária de 10 de fevereiro de 

2010, nos termos da Resolução de Diretoria nº 7516/10.  

 

   Diante desse resultado, as empresas integrantes do Consórcio 

Paulista (CAF, CAF Brasil e ICF) constituíram a Sociedade de Propósito 

Específico CTrens – Companhia de Manutenção, representada, no 

procedimento licitatório, por Jesús Esnaola Altuna e Agenor Marinho Contente 

Filho. 

 

   A CPTM e a SPE CTrens – Companhia de Manutenção, 

juntamente com a fiadora  Companhia Paulista de Parcerias – CPP, assinaram o 

contrato de concessão administrativa nº 876408301100 no dia 19 de março de 

2010, com prazo de vigência de 20 anos, no valor total R$ 1.802.440.214,02, 

com data base em 27 de novembro de 2009 (mês de apresentação da proposta). 

 

   Na assinatura do contrato, a CPTM foi representada por  

Sérgio Henrique Passos Avelleda (Diretor Presidente) e Sérgio Luiz Gonçalves 

Pereira (Diretor Administrativo e Financeiro); o Consórcio CTrens – Companhia 

de Manutenção por Jesús Esnaola Altuna (procurador) e Agenor Marinho 

Contente Filho (procurador); e a fiadora Companhia Paulista de Parcerias – CPP 

por Cláudia Polto da Cunha (diretora) e Tomás Bruginski de Paula (diretor). 

Como testemunhas, figuraram Agar Seixas Grossi Filha e Ariovaldo Barbosa 

Pires Jr.. 

 

   Posteriormente, CPTM e a SPE CTrens – Companhia de 

Manutenção celebraram contrato de concessão de uso, a título gratuito, de áreas 

da CPTM, localizadas na Rua Manoel Azambuja Brilhante, nº 55, Presidente 

Altino, Osasco/SP, para edificação de estruturas destinadas ao apoio à execução 

dos serviços de manutenção preventiva, corretiva e revisão geral da frota da 

linha 8 – Diamante. 
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   No dia 17 de junho de 2010, o Diretor Presidente da CPTM 

constituiu Grupo de Trabalho para proceder ao acompanhamento da execução 

do contrato de concessão.
10

  

 

   No dia 24 de junho de 2010, o Gestor do Contrato de 

Concessão Administrativa, José Ignácio Sequeira de Almeida, encaminhou 

relatório à direção da CPTM com o comunicado de diversas irregularidades na 

prestação do serviço contrato, sugerindo advertir a concessionária SPE CTrens – 

Companhia de Manutenção para saná-las.  

 

   Posteriormente, no dia 06 de abril de 2011, o Diretor 

Presidente da CPTM designou Evaldo José dos Reis Ferreira, Gerente Geral de 

Manutenção, para exercer a função de Gestor do Contrato de Concessão 

Administrativa nº 876408301100, em substituição de José Ignácio Sequeira de 

Almeida. 

 

   A Diretoria da CPTM, no ato nº 4776, de 03 de janeiro de 

2012, constituiu grupo de trabalho para analisar pleitos da CTrens Companhia 

de Manutenção de ajustes no cronograma de entrega de novos trens e da 

necessidade de instalação de equipamentos de bordo ATC, no âmbito do 

contrato nº 876408301100, composto por Ivone Ferraz Anacleto, Mário 

Mandelli, Márcio Machado, Marco Antônio Merguizo e Melina Kurogant. 

 

   Em seguida, esse Grupo de Trabalho foi alterado no ato nº 

5264, de 30 de janeiro de 2014, passando a ser composto pelos seguintes 

integrantes: Ivone Ferraz Anacleto, Nilton Roberto Herculin, Melina Kurcgant, 

Juliana Stark e Cleanto Pereira dos Santos. 

 

   A Resolução da Diretoria da CPTM nº 10974, de 30 de 

março de 2014, reconheceu ser devido à CTrens – Companhia de Manutenção a 

quantia de R$ 10.340.260,45, em razão da contratação da instalação de Sistema 

ATC (“Automatic Traffic Control”) da Série 8000 nos 36 novos trens 

fornecidos, objeto não previsto no Contrato de Concessão. 

 

                                         
10

 Com a seguinte composição: José Ignácio Sequeira de Almeida (Coordenador do Grupo), Agar Seixas Grossi 

Filha (Acompanhamento do Contrato), Luis Eduardo Ferrucci (Acompanhamento Financeiro), Mário Mandelli 

(Acompanhamento Técnico dos Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva e Revisão Geral), Maria Regina 

Surachio Sales Alvarenga (Acompanhamento Jurídico e Institucional) e Fúlvio Grossmann (Acompanhamento 

da Modernização com Recebimento dos Trens). 
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   Sobre essa resolução, a Comissão de Acompanhamento de 

Contratos de Parcerias Público-Privadas do Estado de São Paulo apontou a 

necessidade da formalização de termo de aditivo contratual (ofício CACPPP nº 

015/14). 

 

   Esse apontamento foi acolhido pela Diretoria da CPTM, na 

Resolução nº 11334, de 04 de setembro de 2014, que determinou a celebração 

do termo de aditivo nº 01 ao contrato nº 876408301100 para formalização do 

ajuste do cronograma de fornecimento dos 36 trens novos da série 8000 e 

pagamentos já executados, imprescindíveis para instalação do sistema ATC de 

Bordo, não previstos no contrato inicial, no valor de R$ 10.340.260,45, base de 

novembro de 2009, que, reajustado para o período aquisitivo de outubro de 

2014, atingiu o valor de R$ 13.354.218,89. 

 

   A celebração desse aditivo contratual foi referendada pela 

Comissão de Acompanhamento de Contratos de Parcerias Público-Privadas do 

Estado de São Paulo (ofício CACPPP nº 001/15). 

 

   O Termo de Aditamento nº 01 ao Contrato de Concessão 

Administrativa nº 876408301100 foi celebrado no dia 27 de fevereiro de 2015, 

com valor total de 13.354.218,89 (base de outubro de 2014), para inclusão de 

serviços relativos à instalação do Sistema ATC de Bordo nos 36 trens novos da 

Série 8000; formalização de pagamento a título indenizatório dos serviços de 

implantação do Sistema ATC; e formalização do ajuste do Cronograma de 

Fornecimento dos 36 trens novos da Série 8000. 

 

   No dia 26 de maio de 2015, CPTM comunicou a CTrens – 

Companhia de Manutenção que Márcio Machado, Gerente de Manutenção de 

Material Rodante, passou a ser o responsável pela gestão contratual, em 

substituição a Nilton Roberto Herculin. 

 

I- Resumo do Cronograma do Procedimento Licitatório: 

 

1) Em 31 de outubro de 2008 foi realizada audiência pública a fim de 

esclarecer o escopo do projeto
11

; 

2) Em 28 de maio de 2009 foi disponibilizado o edital; 

                                         
11

 Fls. 220/230. 
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  Nos meses de setembro de outubro de 2009 foram realizadas as 

conversações entre os funcionários da Alstom, no sentido de formarem acordos, 

convênios, ajustes e alianças para o controle do mercado, por empresas e/ou 

grupo de empresas, em detrimento da concorrência. Crime formal que se 

consumou já e somente com as tratativas. 

 

3) Em 27 de novembro de 2009 foi apresentada proposta apenas pela CAF; 

 

 Concorrência n° 8764083011 

 

 O projeto de aquisição e manutenção de trens da Série 5000 tinha como 

escopo a formação de uma parceria público-privada – “PPP” para: Aquisição de 

24 trens de 8 carros cada, além de 20 anos de manutenção desses trens, bem 

como de reforma de 12 trens de 8 carros cada da Série 5000 (S5000) mais 20 

anos de manutenção desses trens, sendo 228 carros no total. O valor contratual 

estimado era de R$ 1.817.081.655,02 (um bilhão, oitocentos e dezessete e 

oitenta e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco mil reais). 

 

 Esses trens operam na Linha 8 – Diamante (Júlio Prestes – Itapevi) e 

fazem parte de uma reconstrução modificada dos trens da Série 3000.  

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNvfrP2dtccCFYaOkAody6sJYw&url=https://pt.wikipedia.org/wiki/Companhia_Paulista_de_Trens_Metropolitanos&ei=MoLUVdv-LoadwgTL16aYBg&bvm=bv.99804247,d.Y2I&psig=AFQjCNGyp0ofcYfe8BazEKmX595hhvK4AQ&ust=1440076533172646
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 O vencedor da licitação criaria uma Sociedade de Propósito Específico 

(“SPE”), a qual seria o cliente para este projeto. 

 

 Em resumo esquemático, a concorrência visava basicamente aquisição, 

manutenção e reforma de trens da Série 5000, assim divididos: 

 

1. Aquisição de 24 trens de 8 carros cada; 

2. Vinte (20) anos de manutenção desses trens; 

3. Reforma de 12 trens de 8 carros cada e 20 anos de respectivas 

manutenções. 

 

 
Série 5550. Fabricante: ACEC (MOD.BT BRASIL) 

Ano de Fabricação: 1979/1980 

Origem: Portugal 

Ano de Início da Operação: 2008 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLyP-K6dtccCFUGHkAodQ18Piw&url=http://minutoligado.com.br/mapas/mapa-linha-diamante-do-metro/attachment/linha_8_-_diamante/&ei=joHUVbyQFMGOwgTDvr3YCA&bvm=bv.99804247,d.Y2I&psig=AFQjCNGyp0ofcYfe8BazEKmX595hhvK4AQ&ust=1440076533172646


 

 

 
GRUPO ESPECIAL DE DELITOS ECONÔMICOS 
Rua Riachuelo, nº 115, 2º andar, Centro 
CEP: 01007-904 - São Paulo/SP 
Fone: 11-3119-7116 - Fax: 11-3119-7118 
 

Página 12 de 24 

 

 
Série 5400. Fabricante: CCTU 

Ano de Fabricação: 1978 

Origem: França 

Ano de Início da Operação: 1978 

 

(http://www.cptm.sp.gov.br/a-companhia/Pages/Frota-de-Trens.aspx) 

 

 

 Pelas evidências obtidas nos autos, havia 3 (três) grupos de empresas 

inicialmente interessadas em participar da licitação, embora, segundo a 

Superintendência do CADE, o escopo técnico do projeto não fosse determinante 

para que as empresas formassem consórcios, muito menos um consórcio global 

com todos os competidores em potencial.  

 

 Estavam interessados inicialmente:  

 

1. Bombardier, Siemens, Tejofran e Mitsui 

2. CAF 

3. Alstom e MGE 

 

 Ao final, entretanto, somente a CAF apresentou proposta. 

 

Provas Diretas obtidas e análise da situação jurídica: 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E-mail de 14/04/2009.
12

 Luiz Fernando Ferrari (Alstom), encaminha para: 

- Thibalt Desteract  

- Philippe Delleur 

- Ramon Fondevilla 

                                         
12

 Apreendido na Alstom 
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- Wagner Ribeiro 

(Todos da Alstom) 

 

 “Do ponto de vista de fornecimento, trata-se de um escopo que 

podemos executar sozinhos (24 trens novos, reforma de 12 trens e 

manutenção por 30 anos) 

 

 Observamos que, num primeiro momento, a Alstom admite reunir 

condições técnicas de realizar todo o escopo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E-mail de 01/09/2009. Cesar Ponce de Leon (Alstom), envia para: 

- Luiz Fernando Ferrari 

- Ramon Fondevilla 

- Antonio Oporto 

 

 Ambos da Alstom, referindo reunião com a CAF (“Los Boinas”), e que 

buscavam repartir o capital e eliminar ao mesmo tempo um competidor. 

 

 

“Bernard Gonnet está en contacto con CAT hast el viernes. 

Necesitamos saber para mañana cuales son los cambios que está 

habiendo en los pliegos. 

CAT tiene los mismos problemas que nosotros con el equity. No 

querrian ir a más del 20%. Les interesa la parte de rehabilitación (le 

he dicho que tal vez todo sean trenes nueves al final) y sobre todo el 
mantenimiento. 

En cuanto a la “invitación” a los boinas le he explicado que no hay 

nada acordado, que buscábamos repartir el equity y eliminar al 
mismo tiempo un competidor. Lo ha entendido. 

Tengo que llamarle antes del jueves noche con los cambios en la 

RFP” 

 

[Tradução livre]: “Bernard Gonnet está em contato com a CAT até a 

quinta-feira. Necessitamos saber para amanhã quais são as mudanças 

que estão acontecendo nos acordos.
13

 

                                         
13

 Pliegos: En un Pliego de Condiciones se indica cómo y con qué hay que hacer realidad los proyectos de obras 

y servicios que se contratan. En el Pliego que se concuerda y firma, contiene las relaciones que existirán y que 

tienen que cumplirse, entre el propietario y el ejecutor de cualquier proyecto, servicio o concesión 

administrativa. Este documento debe contener toda la información necesaria para que el proyecto llegue a buen 

https://es.wikipedia.org/wiki/Propietario
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A CAT tem os mesmos problemos que nós com o capital. Não queriam 

ir além dos 20%. Interessa a eles a parte de reforma (Lhe  disse que 

talvez todos sejam trens novos ao final) e sobretudo manutenção) 

Quanto ao convite aos boinas lhe expliquei que não há nada 

combinado, que buscávamos dividir o capital e eliminar ao mesmo 

tempo um competidor. Ele entendeu. Tenho que chamar-lhe antes de 

quinta-feira à noite com as mudanças na RFP)” 
 

 Posteriormente, a Alstom já busca “parceria” com a CAF na divisão do 

escopo, em nítida e expressa intenção de eliminar um dos concorrentes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E-mail de 18/09/2009.
14

 Enviado por Cesar Ponce de Leon (Alstom) encaminha 

para: 

- Luiz Fernando Ferrari 

- Wagner Ribeiro 

- Ramon Fondevilla 

- Antonio Oporto 

 

 Todos da Alstom. Evidencia-se, novamente, a existência de 3 grupos de 

empresas interessadas na concorrência pública: A) Bombardier, Siemens, 

Tejofran e Mitsui; B) CAF; e C) Alstom e MGE, representadas pelas 

siglas (abreviaturas) abaixo referidas: 

 

“Today 3 groups are interested: 

A) BT+ST+Tj+Mit 

B) C 

C) A+Mg 

Two main alternatives discussed with my friend: 

On single offer involving all interested parties, 1/3 of equity each. 

New trains = B)+C), renovation plus some equipments A). 

Two offers in competition: A) one group formed by B), C) and a 

financial group bringing 40% equity. Industrial split between C), A) 

(Mg only part of maintenance)  

                                                                                                                                
fin de acuerdo con los planos constructivos del mismo, indica las condiciones generales del trabajo, la 

descripción y características de los materiales a utilizar, los planos constructivos, y la localización de la obra o 

servicio. También señala los derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes que lo suscriben. Señala así 

mismo como se desarrollará el trabajo y como se resolverán los conflictos que puedan surgir. (Fonte: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pliego_de_condiciones) 
14

 idem 
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We pass this massage to local teams via Mit, A) attitude. In both 

alternatives extension of a minimum 60 days is required. 
New local meeting A) & C) on monday.” 

 

[Tradução livre] “Hoje 3 grupos estão interessados: 

A) BT+ST+Tj+Mit 

B) C 

C) A+Mg 

Duas alternativas básicas discutidas com meu amigo.  

Uma simples oferta envolvendo todas as partes interessadas, 1/3 do 

capital cada.  

Novos trens = B) + C), renovação mais alguns equipamentos A). 

Duas ofertas em competição: A) Um grupo formado por B), C) e um 

grupo financeiro trazendo 40% do capital. Industrial dividido entre 

C), A) (Mg somente parte de manutenção) 

Nós passamos esta mensagem para o time local via Mit, A) atitude. 

Em ambas alternativas é necessária a extensão de um mínimo de60 

dias.  

Novo local de encontro A) & C) na segunda-feira 

 

 Já em um terceiro momento, a Alstom admite duas hipóteses estratégicas:  

    1. A facilidade de dividir todo o escopo em todos os concorrentes 

interessados, o que, evidentemente, afasta qualquer disputa em clara 

conotação de formação do Cartel;  

2. Apresentarem duas ofertas na competição, sendo na primeira – 

um grupo formado pelas concorrentes “B” e “C” e na segunda a divisão 

industrial entre “C” e “A”. 

 De se notar que no final do e-mail, é proposta uma nova reunião entre os 

supostos competidores – na 2ª-feira. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E-mail de 19/09/2009, de Cesar Ponce de Leon (Alstom) a:  

- Wagner Ribeiro 

- Ramon Fondevilla 

- Antonio Oporto 

Todos da Alstom: 

 

“Espero que lo hayas entendido. 
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Lunes debéis tener una nueva reunion con Agenor. Mi amigo 

explicaba viernes tarde.  

La solución de juntarse todos tiene para mi el problema que hay que 

explicarle al cliente que solo habrá una oferta (Puede justificarse por 

el problema del equity, los plazos de entrega, etc). Además si los 

trenes nuevos son para nosotros y C, veo difícil que B y S acepten. 

Hay que explorar vía Suzuki.  

La segunda solución (C y nosotros + MGE + financiero) me parece 

más viable. Pero habrá competencia a no ser que S tire la toalla. 

En los dos casos hay que pedir prorroga. 
A partir de mañana estoy en Guatemala” 

 

[Tradução livre]. “Espero que tenhas entendido.  

Na segunda-feira deves ter uma reunião com Agenor. Meu amigo 

explicava sexta-feira à tarde.  

A solução de juntar todos tem para mim o problema de que teremos 

que explicar ao cliente que só haverá uma oferta (Pode-se justificar-

se pelo problema do capital, os prazos de entrega, etc.. ; 

Ademais, se os trens novos são para nós e C, vejo difícil que B e S 

aceitem. Tem que explorar via Suzuki.  

A segunda solução (C e nós + MGE + financiero) me parece mais 

viável. Mas haverá concorrência, a não ser que C jogue a toalha.  

Nos dois casos há que se pedir prorrogação.  

A partir de amanhã estou na Guatemala”.  
 

 

 Menciona que a intenção de reunir todos os concorrentes em um único 

projeto tinha um problema de ter que explicar ao cliente só existir uma 

única oferta, o que demonstra que essa não era uma configuração esperada 

e muito menos necessária para o projeto. Ressalte-se a observação: “A 

solução de se juntarem todos, tem para mim o problema de que teremos 

que explicar ao cliente que só haverá uma oferta (pode-se justificar pelo 

problema de capital, dos prazos de entrega etc.)”. Além do mais, se os 

trens novos são para nós e para a CAF, acho difícil que Bombardier e 

Siemens o aceitem. A segunda solução (CAF e nós, + MGE mais 
financeiro) me parece mais viável. Observe-se mais um termo que denota 

claramente a formação de acordo entre os potenciais concorrentes – que 
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desejam evitar a competição: Mas haverá competição, a não ser que a 

Siemens “jogue a toalha”.
 15

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E-mail de 21/09/2009. De Wagner Ribeiro (Alstom) a  

- Cesar Ponce de Leon 

- Ramon Fondevilla 

- Antonio Oporto 

- Luiz Fernando Ferrari 

 

 Todos da Alstom, comentando a reunião realizada com Agenor da CAF e 

dizendo que a opção número “1” havia sido descartada, tendo sido 

fechado, e a princípio, um acordo para a opção “2” = 

Alstom+CAT
16

+CAF. 

 

“Reunião realizada, Descartamos a opção 1 neste momento e 

fechamos o principio da opção 2 em partes iguais (A+CAT+C) + 

investidores. Se for o caso, no futuro agregaremos outro industrial.” 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E-mail de 28/10/2009. De Cesar Ponce de Leon (Alstom) para 

- Luiz Fernando Ferrari 

- Wagner Ribeiro 

- Ramon Fondevilla  

- Antonio Oporto 

 

 Menciona que seu amigo da CAF conversaria com “Los Rubios” 

(Siemens), sobre uma proposta de divisão do projeto. Caso eles não 

concordassem, a CAF pretendia participar sozinha. 

 

“Por fin he podido hablar con mi amigo. Esperan una respuesta de 

los rubios hoy o mañana. La propuesta que han hecho es la que 

hemos hablado siempre: tener cada uno la misma participación, 

aunque los rubios sería renovar los existentes. 

Los dos pensamos que los rubios van a decir que no. Si esto se 
confirma, mi amigo quiere ir solo e irá a muerte.” 

 

                                         
15

 Tradução livre. 
16

 CAT = Caterpillar, que possui uma subsidiária responsável pelo mercado ferroviário, a Progress Rail, que 

adquiriu a MGE em 24/05/2008. 
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[Tradução livre] “Por fim pude falar com meu amigo. Esperam uma 

reposta dos rubios hoje de manhã. A proposta que fizeram é a que 

temos falado sempre: Ter cada um a mesma participação, ainda que 

aos rubios seria renovar as existentes. 

Nós dois pensamos que os rubios dirão que não. Se isto se confirmar, 
meu amigo quer ir sozinho e irá até a morte”.   

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E-mail de Wagner Ribeiro em resposta aos mesmos copiados no e-mail anterior, 

mesma data (29/10/2009), diz que: 

 

“Recebemos a informação que os boinas falaram com os rubios por 

telefone e não chegaram a nenhuma conclusão  A contra-proposta dos 

rubios  foi de 1/3 para os boinas e os rubios se responsabilizaram por 

resolver os 2/3 restantes.” 

 

 Nesse e-mail, Wagner Ribeiro relata que a CAF (os boinas) 

falaram com a Siemens (rubios) por telefone e não chegaram a 

nenhuma conclusão. A contraproposta da Siemens foi de 1/3 

para a CAF e a Siemens se responsabilizaria por resolver 2/3 os 

restantes. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E-mails de 25/11/2009: Comunicação entre Cesar Ponce de Leon, Luiz 

Fernando Ferrari, Wagner Ribeiro, Ramon Fondevilla, Antonio Oporto, Rosa 

Moura e Xavier Boisgontier, todos da Alstom. Inicialmente Luis Fernando 

Ferrari autoriza os colegas sobre novas tentativas de acordo com o consórcio 

Siemens. Há clara correspondência entre a troca de e-mails entre os 

concorrentes, combinando proposta de adiamento à CPTM, e a efetiva proposta, 

assinada pelo suposto Consórcio 1 em conjunto.
17

 

  

“The last news are the following: 

1- Consortium leader by Siemens, seems to not able to deliver the 

offers by November 27
th

. 

They have just called me to propose again to give us some 

participation (Mechanical parts). 

They need us to ask a new postponement of the offer the due date and 

to help them to reach the target price. 

                                         
17

 Cf. Fls. 431 
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2- CAF has just asked to CPTM seven days postponement (from 

November 27
th

). 

It seems they will bid alone. 

What do you think if we propose Alstom to joint with Siemens Group, 

to supply 12complete trains and additional mechanical parts (if they 

need it)? 

I appreciate to have your reply by tomorrow. 

 

[Tradução livre]: “As últimas novas são as seguintes: 

1- Consórcio liderado pela Siemens, parece não ser capaz de 

entregar as ofertas até 27 de novembro. 

Eles justamente me chamaram para propor novamente nos entregar 

alguma participação (partes mecânicas). 

Eles necessitam de nós para solicitar um novo adiamento das ofertas 

na data devida e ajuda-los a alcançar o preço objetivado. 

2- CAF acaba de solicitar à CPTM sete dias de adiamento (a partir 

de 7 de novembro). 

Parece que vão ofertar sozinhos.  

O que você acha de propormos à Alstom para juntarmos ao grupo da 

Siemens, para fornecermos 12 trens completos e adicionalmente as 

partes mecânicas (se eles necessitarem?) 

Eu apreciaria ter sua resposta até amanhã”.  
 

 Luiz Fernando Ferrari, da Alstom, comunica que, diante da tendência que 

se afigurava no sentido de que a CAF iria participar sozinha da 

concorrência, por não ter conseguido um “acordo global”, o grupo “C)” 

formado por Alstom/MGE teria insistido numa tentativa de acordo com a 

CAT e o grupo formado por Bombardier/Siemens/Tejofran/Mitsui. 

 

 Em resposta, Cesar Ponce de Leon comenta sobre a intenção da CAF de 

participar sozinha em razão da não configuração de um acordo “global” e 

questiona os colegas sobre a possibilidade de ainda tentar viabilizar um 

acordo incluindo CAT e Siemens para conseguirem participar do escopo 

do Projeto da CPTM. 

 

“I think that our chances are very small and CAF wants to be alone 

and to fight very hard as they have not been able to reach a global 

agreement. Therefore the only chance of being involved and get a part 

of the job is to share with S, provided they are able to secure their 
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offer and the investment/financial deal. My only concern is that S has 

not been very performant in the last opportunities (TIS) and have big 

“mediatic” problems. 

What will be the position of CAT? Can they join S and us to support 

financial scheme and get part or the maintenance?  

What looks clear is that we will no participate if there is no 

postponement. Therefore if we join forces with S to get a 

postponement we will have a small door open to try to accommodate 

ourselves (with S and may be CAT) in the race. 

I support the idea of asking for a postponement in coordination with 
S.” 

 

[Tradução livre]: “Eu acho que as nossas chances são muito 

pequenas e a CAF quer estar sozinha e lutar muito duramente, já que 

eles não obtiveram um acordo global. Portanto a única chance de nos 

envolvermos e conseguirmos parte do serviço é dividir com a S, 

assegurando que eles são capazes de honrar a oferta de contrato do 

investimento/financeiro. Minha única preocupação é que S não tem 

tido uma boa performance nas últimas oportunidades (TIS) e tem 

grandes problemas “midiáticos”.  

 Qual será a posição da CAT? Eles podem se juntar à S e a nós para 

apoiar financeiramente o esquema e receber parte da manutenção? 

O que parece claro é que nós não participaremos se não houver 

adiamento. Portanto se nós juntarmos força com a S para conseguir o 

adiamento nós teremos uma pequena porta aberta para tentar nos 

acomodar (com S e talvez com a CAT) nesta corrida. 

Eu compartilho da idéia de requerer um adiamento em coordenação 

com a S” 
 

 

  Visita técnica: A realização da visita técnica, quase sempre 

desnecessária, ocorreria durante o período compreendido entre os dias 

29/05/2009 e 01/07/2009, entre as 9:00h e 11:00h e entre 14:00h e 17:00h. Estas 

“visitas técnicas” nos parecem desnecessárias em face da desnecessidade de 

demonstração de capacitação técnica sempre exigida para os concorrentes. E 

mais, servem, isso sim, para viabilizar a aproximação entre aqueles que 

deveriam ser potenciais competidores, para estabelecerem novos e melhores 

vínculos e contatos direcionados para a formação do cartel. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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   Através da análise do trâmite da licitação em comparação 

com os e-mails trocados entre as partes envolvidas, constata-se que há perfeita 

correspondência entre ambos. Significa a somatória das provas diretas (e-mails) 

com a prova indireta (análise da licitação), que, pelos termos da legislação penal 

vigente, formam um contexto probatório em perfeita harmonia direcionado para 

a culpabilidade dos denunciados. As empresas concorrentes, pelos denunciados, 

conversaram planejando um “acordo global” – que se traduz, por si só, na 

configuração do delito de formação de cartel (crime formal) na medida em que: 

(Lei n° 8.137/90 Art. 4°) “II - formaram acordo, convênio, ajuste ou aliança 

entre ofertantes, visando a) à fixação artificial de preços ou quantidades 

vendidas ou produzidas; b) ao controle regionalizado do mercado por empresa 

ou grupo de empresas; e c) ao controle, em detrimento da concorrência, de rede 

de distribuição ou de fornecedores”. 

 

   No caso dos autos, a licitação, ambiente propício para a 

atuação de Cartéis, se configurou por alguns aspectos característicos de 

atividades anticoncorrenciais. Os denunciados da Alstom conversaram 

diretamente entre eles, com os denunciados a CAF e ainda com representantes 

de outras empresas concorrentes (não identificados)
18

 sobre o certame licitatório 

agindo criminosamente em: 

 

a. Fixação de Preços: Acordo estabelecido entre os 

potenciais concorrentes para fixar preços; 

b. Direcionamento: Houve uma definição de quem 

venceria ou poderia vencer o certame, bem como as 

condições econômicas que seriam adjudicadas; 

c. Divisão de Mercado: Representada pela divisão do 

escopo entre membros do cartel, que, assim, deixam de 

concorrer entre si.  

d. Supressão de propostas: Concorrentes que eram 

esperados nas licitações não compareceriam ou, 

                                         
18

 Muito embora existam evidências da participação no Cartel os representantes das empresas que subscreveram 

o pedido à CPTM de fls. 430/431, de 10/11/2009 na participação do Cartel - Hayato Yanagisawa/Mitsui & Co 

Brasil; Telmo Porto/Tejofran; Paulo Alvarenga/Siemens Ltda e Carlos Levy/Bombardier; bem como de Ronaldo 

Moriyama/MGE (Fls. 429); interpretamos que – ao menos por ora, estas evidências  não seriam suficientes para 

a formação da culpa. 
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comparecendo, não ofereceram proposta, com intuito de 

favorecer determinados licitantes previamente 

estabelecidos, individualmente ou em consórcio. 

   Fraude à Licitação: 

 

   Depois de haver conversas de cunho anticoncorrencial entre 

as empresas, a CAF, através dos denunciados e eventuais outros integrantes não 

perfeitamente identificados, decidiu participar sozinha da licitação. Exatamente 

pelo teor das conversas teve a certeza da não participação de outras empresas na 

“concorrência” e ofereceu o preço que bem entendeu – seguramente muito 

acima daquele que resultaria de ambiente competitivo, já que não encontraria 

qualquer resistência. Foi competição sem competidores. Sabendo previamente 

desta condição, aventurou-se a oferecer uma única proposta no valor de R$ 

1.802.440.212,02 (um bilhão, oitocentos e dois milhões, quatrocentos e quarenta 

mil, duzentos e doze reais e dois centavos), por intermédio de seus funcionários 

representantes, os denunciados Agenor Marinho Contente Filho e Guzmán 

Martín Diaz. A diferença da proposta isolada para aquele valor de referência da 

CPTM foi de R$ 14.641.442,98, ou 0,0099% daquele valor de referência. Se 

houvesse verdadeira disputa entre empresas, evidentemente seria muito 

arriscado à CAF oferecer proposta tão próxima, pouco abaixo do valor de 

referência, já que qualquer outro valor um pouco menor seria vencedor (0,01%, 

por exemplo); mas como sabia ser a única concorrente, em razão do teor das 

conversações e das tentativas de acertos havidos no âmbito do Cartel, a empresa 

sentiu-se livre para ofertar preço proporcional pouco abaixo de 1% do valor de 

referência.  

 

   O denunciado Agenor Marinho Contente Filho participou de 

todo o processo licitatório e também foi citado expressa e nominalmente em e-

mails trocados por representantes da Alstom durante a negociação preliminar 

que configurou a prática de Cartel. Além do mais, foi um dos representantes da 

CAF que assinou
19

 e entregou o envelope com a proposta da CAF na 

concorrência e ao final assinou o contrato
20

.  

 

   O denunciado Guzmán Martín Diaz também participou do 

processo licitatório e, juntamente com Agenor Marinho Contente Filho, sendo 
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 Fls. 248 
20

 Fls. 502 



 

 

 
GRUPO ESPECIAL DE DELITOS ECONÔMICOS 
Rua Riachuelo, nº 115, 2º andar, Centro 
CEP: 01007-904 - São Paulo/SP 
Fone: 11-3119-7116 - Fax: 11-3119-7118 
 

Página 23 de 24 

 

um dos representantes da CAF que entregou o envelope com a proposta da CAF 

na concorrência.  

 

   Posteriormente, a CAF obteve um acréscimo ao valor 

contratual da ordem de R$ 13.354.218,89, praticamente equivalente àquele valor 

da diferença entre o valor de referência e o valor proposta, sob a necessidade de 

instalação de equipamentos de bordo ATC (“Automatic Traffic Control”) da 

Série 8000 nos 36 novos trens fornecidos, objeto não previsto no Contrato de 

Concessão.
21

 

 

   Assim é que, em decorrência do Cartel, os denunciados 

representantes da CAF, sabendo previamente do direcionamento da 

concorrência, com a divisão do mercado, da supressão de propostas por parte 

dos demais potenciais concorrentes, resultou a fixação de preço conforme 

pretendido; frustrando, mediante prévio ajuste, o caráter competitivo do 

procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si, vantagem decorrente da 

adjudicação do objeto da licitação; e fraudando, em prejuízo da Fazenda 

Pública/SP, licitação e o contrato dela decorrente, elevando arbitrariamente os 

preços; e tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta 

ou a execução do contrato. (Crime contra a Administração pública) 

 

   Conluiadas, estas empresas, por intermédio dos seus 

representantes - os denunciados, da forma acima descrita, fraudaram os 

procedimentos licitatórios referidos e estabeleceram regras próprias do cartel. 

Reuniram-se e comunicaram-se, especialmente através de e-mails, de forma a 

entabular a fixação das empresas participantes da “concorrência”, possíveis 

consórcios e os respectivos valores, de modo a pré-estabelecer a 

Empresa/Consórcio que deveria vencer cada lote posto em disputa, violando 

assim, criminosamente, as Leis naturais da economia, especialmente a da livre 

concorrência. (Crime contra a ordem econômica). 

 

   Em face do exposto, considerando que em um mercado 

concorrencial honesto os agentes econômicos não têm aptidão de, 

individualmente, influenciar as regras de oferta/procura e livre concorrência; que 

os denunciados, através da utilização dos respectivos cargos e designações nas 

empresas buscaram a fixação artificial de preços, simulação de disputa e divisão 

dos objetos dos referidos contratos, com a maximização de seus lucros, e 
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valendo-se de ações concertadas, pretendiam pré-determinar ou dividir a 

licitação em mediante price-fixing, e market-share, fraudulentamente para 

empresas previamente eleitas pelo grupo, que artificialmente criam distorções ao 

bom funcionamento desse mercado; e ao final, da licitação, objeto de fraude; 

DENUNCIO: 

 

 

 Antonio Oporto (Alstom) 

 Cesar Ponce de Leon (Alstom) 

 Isidro Ramon Fondevila Quinonero (Alstom) 

 Luiz Fernando Ferrari (Alstom) 

 Wagner Tadeu Ribeiro (Alstom) 

 

como incursos nas penas dos artigos 4° II “a”, “b” e “c” da Lei n° 8.137/90 

(crime contra a ordem econômica); e 

 

 Agenor Marinho Contente Filho (CAF) 

 Guzmán Martín Diaz (CAF) 

 

como incursos nas penas dos artigos 4° II “a”, “b” e “c” da Lei n° 8.137/90 

(crime contra a ordem econômica); e também como incursos nas penas dos 

artigos 90 caput e 96 I e V – ambos da Lei n° 8.666/93 (crimes contra a 

administração pública); todos c.c. artigo 69 caput do Código Penal, para que 

sejam citados e processados nos termos da Lei, ouvindo-se oportunamente as 

pessoas abaixo arroladas.  

 

ROL:  

 

- Luis Alberto Ferreira Diaz (CPTM) 

- Luiz Eduardo Ferrucci (CPTM) 

- Sergio Henrique Passos Avelleda (CPTM) 

- José Ignácio Sequeira de Almeida (CPTM) 

 

 

    São Paulo, 15 de fevereiro de 2016 

 

 

    Marcelo Batlouni Mendroni 

    Promotor de Justiça - GEDEC 


