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ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL DA DELEGACIA DE 

POLÍCIA FEDERAL DE CURITIBA – PR, DOUTOR DUILIO MOCELIN CARDOSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPL Nº 589/2014-SR/DPF/PR 

 

 

LAÉRCIO TOMÉ, por seu advogado, nos autos 

do inquérito policial em epígrafe, vem, respeitosamente, à elevada presença de Vossa 

Senhoria, em atenção ao termo de declarações prestadas pelo peticionário em 18 de 

maio de 2016 nos autos da Carta Precatória nº 593/2016 da Delegacia de Polícia 

Federal de São Paulo, que tem como origem o presente feito, expor e requerer o quanto 

segue. 

 

Inicialmente, cumpre esclarecer que a despeito 

do Relatório do Sistema SIMBA apresentado ao peticionário quando de sua oitiva 

constar o valor total de R$ 34.137.870,13 referentes à supostos pagamentos realizados 

pelas empresas TOMÉ EQUIPAMENTOS E TRANSPORTES S/A e TOMÉ ENGENHARIA 

S/A, resta patente a inexatidão de tal montante. 
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Isso porque, conforme pode-se verificar do 

próprio relatório do sistema SIMBA que lhe fora apresentado naquela ocasião, há 

valores que foram computados em duplicidade como é o caso daqueles constantes às 

fls. 2 e 7 do citado documento em que ambos se referem à supostos pagamentos 

realizados na mesma conta corrente da empresa Rock Star Marketing Ltda no mesmo 

período. Somente neste caso, foram computados em duplicidade R$ 6.528.560,00. 

 

Em situação idêntica, os supostos pagamentos 

feitos à empresa JSM Engenharia e Terraplenagem LTDA que constam em duplicidade 

às fls. 1 e 6 do referido relatório, totalizando o valor de R$ 4.542.328,19.  Em síntese, 

foram computados em duplicidade, ao menos R$ 11.070.888,19. 

 

No que tange aos pagamentos realizados às 

empresas Rock Star Marketing Ltda. e Rock Star Produções Comércio e Serviços, o 

peticionário ratifica o seu termo de declarações prestada em 18 de maio de 2016 

esclarecendo que tais pagamentos se deram em razão de contrato de patrocínio 

celebrado com a Rock Star conforme proposta recebida em novembro de 2008 (doc. 

01).  

 

O contrato tinha como escopo o patrocínio de 

equipe de corrida Stock Car em diversas temporadas (2009, 2010, 2011 e 2012). Cada 

temporada foi composta por 12 (doze) provas, sendo todas com transmissão ao vivo 

pela Rede Globo e Sportv e cobertura do jornalismo da Rede Globo.  

 

Além da exposição da marca TOMÉ no carro, 

uniforme, capacete do piloto (doc. 02), a empresa possuía também os denominados 

“Hospitality Center”, uma espécie de camarote, com direito a diversas credenciais vips, 
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serviço de buffet, visitação ao box do piloto, camisetas personalizadas, torcida 

organizada, bares, volta rápida na pista do autódromo, dentre outras ações conforme 

pode-se verificar da documentação ora apresentada cuja juntada ora requer (docs. 02 e 

03). 

 

O contrato de patrocínio com a Rock Star foi 

celebrado no início de 2009 e mantido até junho de 2012 quando a TOMÉ, surpreendida 

pela imprensa com notícias do envolvimento de Adir Assad na “CPI do Cachoeira” 

imediatamente rescindiu o contrato (doc. 04). 

 

Quanto aos trabalhos executados pela empresa 

JSM Engenharia o peticionário informa que não logrou êxito em localizar os documentos 

relacionados. Isso porque, a gestão e contratação de serviços terceirizados, bem como a 

guarda de seus respectivos documentos são de responsabilidade direta da obra 

contratante. Ademais, tendo decorrido mais de 05 (cinco) anos entre a prestação dos 

serviços e a presente data, de acordo com a temporalidade estabelecida na política de 

guarda de documentos da empresa, é possível que os mesmos já tenham sido 

descartados. 

 

 

São Paulo, 07 de junho de 2016. 

 

 

 

 

GUILHERME CREMONESI CAURIN 

OAB/SP nº 272.098 



 

Página 1 de 1 

 

 

 

 

 

 

 

DOC. 01 

 

 

 

























































Totalmente consolidada no Brasil, a Stock Car é uma das poucas modalidades esportivas 

que reúnem entretenimento, competitividade, emoção, badalação e exposição na mídia 

durante suas etapas, que se estendem por toda a temporada e atraem mais de 400.000 

pessoas por ano a autódromos nos quatro cantos do país.

Com todas essas vantagens, a Stock torna-se perfeita para as ações de relacionamento 

com clientes, funcionários e distribuidores.

A infinidade de ações que podem ser colocadas em prática nos autódromos e outros locais 

das cidades onde acontecem as etapas mostra que a categoria conta com uma 

versatilidade capaz de atingir as mais diversas fatias do seu público alvo.

CAMPANHA

MOTORES DO SUCESSO!





HOSPITALITY CENTER 

50 CREDENCIAIS VIP

25 CREDENCIAIS DE ESTACIONAMENTO

BUFFET COM APERITIVOS E BEBIDAS

VISITAÇÃO AO BOX DO PILOTO

PRESENÇA DO PILOTO

VAN VIP P/ TRANSPORTE CONVIDADOS

ESTACIONAMENTO P/ CONVIDADOS DE 

VAN

PROMOTORA

COORDENADOR DE HC

CAMISETA E BONÉS PERSONALIZADOS

CAPA DE CHUVA E PROTETOR AURICULAR

CRIAÇÃO DE CONVITE ELETRÔNICO

RSVP

SERVIÇOS DIFERENCIADOS SPEED SPORTS



TORCIDA ORGANIZADA 

LOCAL ISOLADO POR GRADIL

FAIXAS DE AMBIENTAÇÃO COM LOGOMARCA

FAIXAS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO

BAR NA ARQUIBANCADA

BANDEIRA COM A MARCA DA EMPRESA

TENDA DE RECEPÇÃO

ANIMADORES DE TORCIDA

COORDENADOR, SEGURANÇAS E GARÇONS

REFRIGERANTE E ÁGUA

SANDUÍCHES E FRUTAS

MICROÔNIBUS P/ TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO 

CONVIDADOS

CAMISETA E BONÉS PERSONALIZADOS

CAPA DE CHUVA E PROTETOR AURICULAR

CRIAÇÃO E ENVIO DE CONVITE ELETRÔNICO E RSVP

SERVIÇOS DIFERENCIADOS SPEED SPORTS



CHURRASCO

CENOGRAFIA C/ LOGOMARCA, FECHAMENTO LATERAL

PISO ELEVADO CARPET (COR ESCOLHIDA)

MONITORES DE TV

VISITAÇÃO AOS BOXES

TENDAS DE RECEPÇÃO E COZINHA

BANHEIROS QUÍMICOS

GRADIL P/ ISOLAMENTO DE ÁREA

TOALHAS E SOBRETOALHAS NA COR 

COORDENADOR, RECEPCIONISTAS, SEGURANÇA, LIMPEZA E 

GARÇONS

ESPETINHOS DE CARNE BOVINA, FRANGO, LINGÜIÇA, CORAÇÃO 

E QUEIJO

CHOP, ÁGUA E REFRIGERANTES

PÃES, SALADA VERDE, MOLHOS E VINAGRETE

MICROÔNIBUS TRANSPORTE E ESTACIONAMENTO CONVIDADOS

COORDENADOR DE PADDOCK

CAMISETA E BONÉS PERSONALIZADOS

CAPA DE CHUVA E PROTETOR AURICULAR

CRIAÇÃO E ENVIO DE CONVITE ELETRÔNICO E RSVP

SERVIÇOS DIFERENCIADOS SPEED SPORTS



EXPOSIÇÃO SHOW CAR

O Show Car é uma réplica do 

carro de Stock Car que poderá ser 

utilizado em feiras, eventos 

internos, exposição em 

aeroportos, shopping centers, 

estabelecimentos de clientes e 

distribuidores. Uma ambientação

ao redor do carro e promotoras 

uniformizadas podem completar o 

visual do evento.

MÁQUINAS!!



Ações diferenciadas na área dos boxes, 

como distribuição de brindes e a 

presença de promotoras e 

recreacionistas uniformizadas, 

organizando brincadeiras com o público 

e garantindo a visibilidade da marca.

RECREACIONISTAS

Homem sombra, perna de pau

BRINDES SUGERIDOS

Boné

Adesivo do piloto

Produtos do patrocinador

Hero Card

Sacola de plástico personalizada

AÇÃO DE VISITAÇÃO DE BOX

BOAS VINDAS!!



Estar dentro de um carro de 

corrida a mais de 200 Km/hora é 

uma sensação incrível. 

Convidados especiais poderão 

desfrutar de um momento 

inesquecível como esse ao lado 

do piloto da equipe. A ação será 

realizada na tarde de sexta, 

sábado ou após a corrida 

(dependendo da viabilidade 

negociada com a promotora do 

evento.

VOLTA RÁPIDA

ALTA ROTAÇÃO!!



PALESTRAS COM O PILOTO

Pilotos de Stock Car têm muito

sobre o que falar. Desafios da

carreira, importância do trabalho

em equipe e a valorização da

persistência. Por isso, eles podem

servir de exemplo e responder às

perguntas de convidados em

palestras que também valorizem a

marca Blausiegel e podem ocorrer

fora das etapas da Stock Car Brasil

e preceder jantares na presença do

piloto.

EXPERIÊNCIA!!



JANTAR COM O PILOTO

Em todas as etapas em que 

houver ações, serão oferecidos 

jantares, com a presença do piloto 

da equipe, aos convidados.

Estes jantares acontecerão no 

sábado e poderão ser precedidos 

de palestra com o piloto, mesmo 

que sejam realizados fora das 

etapas da Stock Car.

Uma pista de autorama, 

personalizada com a marca da 

empresa, será montada no local 

do jantar, onde o piloto poderá 

competir com os convidados.

BOM APETITE!!



SIMULADOR ELETRÔNICO

O simulador com jogos de corrida, 

personalizado conforme o carro da 

equipe, pode colocar os 

participantes na pele dos melhores 

pilotos de Stock Car e em circuitos 

decorados com a marca da 

empresa.

Shopping Centers, lojas, feiras e 

locais de palestras podem receber 

o equipamento.

Competições que premiem os 

vencedores com ingressos para a 

Stock Car Brasil podem ser 

realizadas antes das etapas do 

campeonato.

VELOCIDADE VIRTUAL!!



AUTORAMA

Para entreter clientes, convidados e 

pilotos, será instalada uma pista de 

autorama personalizada, com carrinhos 

de Stock Car estampados com a marca 

da empresa e de seus produtos.

Competições em baterias de oito 

participantes podem ser realizadas e 

premiar os pilotos como em uma 

verdadeira prova automobilística, com 

pódio, troféus e prêmios entregues 

pelo piloto da equipe.

As competições que antecederem as 

etapas da Stock Car podem premiar os 

vencedores com ingressos para 

assistir à corrida.

DEDO NA TÁBUA!!



KART

Um torneio de kart com tudo que um 

verdadeiro piloto merece. Treinos, 

tomadas de tempo e emocionantes 

corridas no Kartódromo Granja Viana.

O evento, que pode comportar até 35 

participantes, será realizado com karts de 

13 hp e contará com a presença de 

pilotos profissionais, que darão dicas e 

sugestões aos convidados.

Durante o evento, os participantes 

aprenderão todos os segredos para o 

sucesso em uma equipe automobilística: 

Desafio, planejamento e estratégias. A 

competição será turbinada por muito 

divertimento, aprendizado e integração. 

Além de um descontraído brunch.

VOANDO BAIXO!!



MARKETING VIRAL

EXPANSÃO DE CLIPES NA WEB

Utilização dos 

populares 

portais 

multimídia da 

internet para 

popularizar o 

piloto e a marca, 

através de 

vídeos e 

pequenos clipes.



MARKETING VIRAL

ÁLBUM DE FIGURINHAS

Valorização da 

marca através do 

álbum de 

figurinhas, onde o 

piloto e o carro 

destacarão a 

presença da equipe

na Stock Car.



MARKETING VIRAL

GAME

A STOCK CAR VAI VIRAR GAME!

Com as previsão de um aumento de 500% na indústria de 

games até 2010, com um volume de negócios de US$ 200 

bilhões, além dos avanços tecnológicos, crescimento de 

público e maior participação do público feminino nesse 

segmento, a opção por um game com a cara da Stock Car torna-

se uma opção viável para a valorização dos pilotos e das 

marcas.

O crescimento exponencial de fabricantes e sua efetiva 

participação na indústria de entretenimento são fatores que 

destacam a importância desse mercado.



MERCHANDISING

Como forma de divulgar o piloto e seus patrocinadores, será iniciado em 2009 um projeto de 

merchandising para todas as corridas da Stock Car.

Durante as etapas, serão vendidos produtos personalizados, identificados pelo piloto Allam Khodair 

e pelas marcas que o apóiam.

Com a iniciativa, fãs do piloto terão acesso a produtos identificados com Allam Khodair e seus 

patrocinadores.





Títulos:

• Bi Campeão Paulista de Kart - 1997/1999

• Campeão Parilla de Kart - 1997

• Vice Campeão Brasileiro de Kart - 1997 e 1999

• Vice Campeão da seletiva Lá Filliere de Kart -

1998

Nome: Allam Khodair

Data de Nascimento: 15/05/1981

Naturalidade: São Paulo/SP

Administração de Empresas- FAAP/2004

Pós Graduação em Marketing e 

Comunicação – ESPM/2006

• 3º colocado na Fórmula Renault Brasil - 2002

• Campeão Fórmula Renault Brasil - 2003

• Recordista de vitórias e pole positions na 

Fórmula Renault Brasil

• Fórmula 3000 Européia - 2004

• Stock Car Brasil - 2005 

• Vencedor do Desafio das Estrelas – 2005

• 2008 - Classificado ao Playoff

A definição da equipe onde o piloto Allam Khodair disputará o campeonato Stock Car Brasil 2009 ainda não 

ocorreu.

As equipes JF Racing e Vogel Motorsport disputam o piloto para a próxima temporada.

O passado vitorioso de ambas as equipes, e o sucesso no presente, trazem aos pilotos que tem o prazer de 

participar destas, a certeza da competividade durante todo o campeonato.

A comprovação do sucesso alcançado é visto neste ano de 2008, onde os quatro pilotos, dois de cada 

equipe, estão classificados ao palyoff.



Primeiro piloto com o certificado CARBON FREE, Allam Khodair poderá levantar

a bandeira da sustentabilidade e desempenhar o papel de embaixador do

programa na na Stock Car.

CARBON FREE

 Recuperação dos impactos causados ao meio ambiente;

 Combate ao aquecimento global;

 Proteção da Biodiversidade;

 Recuperação da mata Atlântica;

 Educação ambiental – ativação através de assessoria de imprensa e à materiais sobre o 

assunto distribuídos durante a visitação de box;

 Neutralização dos poluentes que o carro emite através do plantio de árvores;

 Utilização de materiais recicláveis. Todos os materiais de divulgação e uniformes da equipe 

serão em material reciclável.
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