
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força Tarefa

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA 7ª VARA FEDERAL CRIMINAL
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

IPL 0017513-21.2014.4.02.5101
DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA:  AUTOS Nº  0057817-33.2012.4.02.5101 (Operação
Saqueador) e 0509503-57.2016.4.02.5101 (Operação Calicute)

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  da

República que ao final subscrevem1, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais,

em especial a disposta no art. 129, I, da Constituição Federal, comparece perante esse Juízo

para, com base nas provas contidas nos autos eletrônicos em epígrafe e nos documentos em

anexo, oferecer DENÚNCIA em desfavor de:

1- SÉRGIO DE OLIVEIRA CABRAL SANTOS FILHO  (SÉRGIO
CABRAL), CPF nº 744.636.597-87, CI nº 63857346 (IFP/RJ), brasileiro,
divorciado, jornalista, nascido no Rio de Janeiro, aos 27 de janeiro de
1963, filho de Sérgio Cabral Santos e Magaly de Oliveira Cabral Santos,
com endereço na Rua Aristides Espínola, 27, Apto. 401, Leblon, Rio de
Janeiro-RJ,  atualmente  custodiado  no  Complexo  Penitenciário  de
Gericinó (Bangu), em cumprimento de prisão preventiva;

2-  WILSON  CARLOS  CORDEIRO  DA  SILVA  CARVALHO
(WILSON  CARLOS),  CPF  nº  787.460.007-04,  CI  nº  49849490
(Detran/RJ), brasileiro, casado, funcionário público estadual, nascido aos
25 dias de novembro de 1964, filho de Wilson da Silva Carvalho e Zilda
dos  Anjos  Cordeiro  da  Silva  Carvalho,  com  endereço  na  Rua  Artur
Araripe, 48, Apto. 202, Gávea, Rio de Janeiro-RJ, atualmente custodiado
na Carceragem da Polícia Federal em Curitiba-PR, em cumprimento de
prisão preventiva;

3-  ÍCARO  MORENO  JÚNIOR,  então  presidente  da  EMOP,  CPF
723.884.557-15, CI 34234559, nascido aos 21 de maio de 1955, filho de
Ícaro Moreno e de Jorgina de Almeida Moreno, com endereço na Rua

1 Designados para atuar em auxílio ao Procurador natural neste feito e conexos pela Portaria PGR/MPF nº
1095, de 9 de dezembro de 2016.
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Helade, 37, Engenho de Dentro-RJ;

4-  HUDSON  BRAGA,  CPF  nº  498.912.607-63,  CI  nº  54871975
(DIC/RJ), brasileiro, casado, empresário, nascido em Manhuaçu–MG, no
dia 01 de julho de 1955, filho de Geraldo Alipio Braga e Áurea Corrêa
Braga, com endereço na Rua Coronel Eurico de Sousa Gomes Filho, 66,
Apto. 201, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, atualmente custodiado no
Complexo Penitenciário de Gericinó (Bangu), em cumprimento de prisão
preventiva;

5-  LOUZIVAL  LUIZ  LAGO  MASCARENHAS  JUNIOR,  então
diretor comercial da OAS, CPF 217.736.375-68, CI 111181426, nascido
aos 27 de junho de 1961, filho de Louzival Luiz Lago Mascarenhas e de
Anna Maria Ramos Mascarenhas, com endereço na Estrada da Gávea,
681, Bloco 2, Apto. 301, São Conrado, Rio de Janeiro-RJ;

6- MARCOS ANTONIO BORGHI, então diretor de desenvolvimento
de negócios estruturados da OAS, CPF 492.218.159-91, nascido aos 21
de  outubro  de  1961,  filho  de  Maria  Mercedes  Paulino  Borghi,  com
endereço  na  Alameda  Princesa  Isabel,  910,  Apto  701,  Bigorrilho,
Curitiba-PR;

7- MARCELO DUARTE RIBEIRO, então gerente comercial da OAS,
CPF 479.321.475-49, nascido aos 8 de agosto de 1968, filho de Maria
Luiza  Duarte  Ribeiro,  com  endereço  na  Avenida  Santa  Luzia,  610,
Edifício Savona, Apto. 2401, Horto Florestal, Salvador-BA;

8-  FERNANDO  ANTÔNIO  CAVENDISH  SOARES (FERNANDO
CAVENDISH),  então  diretor  executivo,  presidente  do  conselho  de
administração e acionista controlador da DELTA CONSTRUÇÕES S/A,
brasileiro, viúvo, Engenheiro de Plataforma, documento de identidade n°
044234037/IFP/RJ,  CPF  nº  795.777.847-04,  nascido  aos  17/06/1963,
natural do Recife/PE, filho de Inaldo Soares e Fernanda Maria Cavendish
Soares, residente na Avenida Delfin Moreira, n° 1188, apto 201, Leblon,
Rio de Janeiro/RJ;

9- PAULO MERIADE DUARTE,  então diretor comercial  da DELTA,
CPF 347.895.707-97, CI 34730879, nascido aos 13 de setembro de 1955,
filho  de  Agostinho  Lourenço  Duarte  e  de  Ilza  Meriade  Duarte,  com
endereço na Avenida Sernambetiba, 3600, Bloco 6, Apto. 1304, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro-RJ, também encontrado na Avenida Erasmo Braga,
255, Sala 703, Centro, Rio de Janeiro-RJ;

10-  BENEDICTO  BARBOSA  DA  SILVA  JÚNIOR (BENEDITO
JÚNIOR),  então  vice-presidente  da  Odebrecht,  CPF  015.225.538-94,
nascido aos 30 de setembro de 1960, filho de Alice Diniz da Silva, com
endereço na Rua Codajás, 372, Leblon, Rio de Janeiro-RJ;
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11- EDUARDO SOARES MARTINS, então diretor de desenvolvimento
de negócios estruturados da Odebrecht, CPF 006.209.507-22, nascido aos
15 de novembro de 1969, filho de Vilma Soares Martins, com endereço
na  Rua  Lagoa  das  Garças,  40,  Apto.  1703,  Barra  da  Tijuca,  Rio  de
Janeiro-RJ;

12- IRINEU BERARDI MEIRELES, então diretor de desenvolvimento
de negócios da Odebrecht, CPF 192.272.218-91, nascido aos 8 de abril de
1948, filho de Letícia  Berardi  Meireles,  com endereço na Rua Otávio
Nebias, 156, Apto. 52, Paraíso, São Paulo-SP;

13- MARCOS VIDIGAL DO AMARAL, então diretor de contratos da
Odebrecht, CPF 706.387.727-53, nascido aos 6 de julho de 1962, filho de
Maria  Helena  Vidigal  do  Amaral,  com  endereço  na  Avenida  das
Américas, 7837, Bloco 1, Apto. 1003, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ;

14- KARINE KARAOGLAN KHOURY RIBEIRO, então gerente de
engenharia da Odebrecht, CPF 611.739.755-00, nascida aos 31 de julho
de 1974,  filha de Rosangela de Oliveira  Karaoglan,  com endereço na
Avenida Santa Luzia, 610, Edifício Savona, Apto. 2401, Horto Florestal,
Salvador-BA;

15-  JUAREZ  MIRANDA JUNIOR,  então  diretor  de  operações  da
CAMTER, CPF 485.791.066-72, nascido aos 07 de maio de 1962, filho
de Wania Carneiro Miranda,  com endereço na Rua Engenheiro Walter
Kurrle, 51, Apto. 1504, Belvedere, Belo Horizonte-MG;

16-  MAURÍCIO  RIZZO,  então  gerente  comercial  da  QUEIROZ
GALVÃO,  CPF  003.750.716-87,  CI  25422700,  nascido  aos  03  de
dezembro de 1937, filho de Assunto Carlo Montezano Rizo e Jacy Vieira
Rizzo, com endereço na Rua João Lira, 109, Apto. 1101, Leblon, Rio de
Janeiro-RJ;

17- GUSTAVO SOUZA, então diretor comercial da QUEIROZ GALÃO,
CPF 425.299.727-53, CI 813054699, nascido aos 17 de junho de 1955,
filho de Dulcyddes de Almeida Souza e Dulcinea Souza, com endereço na
Rua José Leal da Silva, 355, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro-RJ;

18- PAULO CESAR ALMEIDA CABRAL, então diretor comercial da
EIT,  CPF 054.401.493-68,  CI  301727160,  nascido  aos  29 de  junho de
1948, filho de Walter Sá Cabral e de Maria Letícia de Almeida Chagas,
com endereço na Avenida Epitácio Pessoa, 4446, Bloco 01, Apto. 10001,
Lagoa, Rio de Janeiro-RJ;

19- JOSÉ  GILMAR  FRANCISCO  DE  SANTANA,  então  gerente
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comercial da CAMARGO CORRÊA, CPF 233.469.576-91, nascido aos 20
de abril de 1958, filho de Cândida Pereira de Souza, com endereço na Rua
Harmonia, 445, Apto. 132, Sumarezinho, São Paulo-SP;

20- RICARDO  PERNAMBUCO,  CPF  nº  005.994.687-34  ,  CI  nº
1.511.390  (IFP/RJ),  brasileiro,  empreiteiro,  acionista  controlador  da
CARIOCA ENGENHARIA, com endereço na Rua do Parque, nº 31, São
Cristóvão, Rio de Janeiro-RJ;

pela prática dos crimes a seguir descritos:

1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO

A  presente  denúncia  apresenta  o  resultado  de  mais  uma  parcela

significativa  do  aprofundamento  da  investigação  levada  a  cabo  pelo  Ministério  Público

Federal e pela Polícia Federal, com o apoio da Receita Federal, cujo desfecho foi consumado

nas denominadas Operaç  ões   Saqueador   e Calicute.

A Operação  Monte  Carlo,  iniciada  em  Goiás,  revelou  a  atuação  de

CARLOS AUGUSTO RAMOS, o CARLINHOS CACHOEIRA, como líder de uma quadrilha

que  explorava  o  jogo  ilegal  naquele  Estado,  além  de  descortinar  as  ligações  entre  a

empreiteira DELTA e o esquema criminoso chefiado por CACHOEIRA. A parcela dos fatos

que trata das atividades da empresa DELTA deu causa à instauração do Inquérito Policial

409/2012 – DELEFIN/RJ no Rio de Janeiro, que veicula a chamada Operação Saqueador e

resultou na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal em julho de 2016 nos autos

do processo nº 0057817-33.2012.4.02.5101, desse Juízo. 

A referida  denúncia  narra  a  existência  de  um  esquema  criminoso  de

lavagem  de  dinheiro  operacionalizado,  de  um  lado,  pelas  empresas  de  CARLINHOS

CACHOEIRA e, de outro, pelas empresas de ADIR ASSAD, com a finalidade de dissimular a

origem espúria  de  recursos  obtidos  pela  DELTA através  dos  crimes  de cartel,  fraude  a

licitações e corrupção de agentes públicos em obras nas quais a empreiteira participou

no Estado do Rio de Janeiro sob o mandato do então Governador SERGIO CABRAL,

em  especial  a  reforma  do  Estádio  do  Maracanã  para  a  Copa  do  Mundo  de  2014,
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conforme narrado na denúncia como crime antecedente à lavagem.

Por  outro  lado,  a  Operação  Lava  Jato,  iniciada  em  Curitiba/PR,

descortinou um gigantesco esquema criminoso voltado para a prática de delitos em face da

PETROBRAS, por intermédio de um núcleo econômico formado pelas grandes construtoras

do país, que constituíram um cartel a fim de fraudar as concorrências da estatal. Além disso,

houve o pagamento de propina a pessoas que detinham altos cargos na companhia, bem como

a agentes políticos de alto escalão, a fim de preservar o lucro das empresas formadoras do

cartel e a divisão das obras na forma escolhida pelos executivos das empreiteiras e políticos.

Frustrava-se,  assim,  a  competição  dos  certames  e  garantia-se  a  hegemonia  das  empresas

cartelizadas.

Com  o  avanço  das  investigações,  verificou-se  que  o  esquema  que

assegurava a execução dos maiores projetos de engenharia para as empreiteiras formadoras do

cartel, mediante o recebimento de vantagens indevidas pelos políticos e pelos funcionários

públicos com poder de decisão sobre as respectivas licitações e contratos, não se restringia

somente  à  PETROBRAS. Como exemplo,  tem-se o caso dos  contratos  celebrados para a

construção da  Usina  de  Angra  3  pela  ELETRONUCLEAR,  cujos  crimes  de  corrupção e

lavagem de dinheiro já foram denunciados.

Neste contexto de aprofundamento das investigações da Operação Lava

Jato, foram celebrados pelo Procurador-Geral da República acordos de colaboração premiada

com diversos executivos da empreiteira ANDRADE GUTIERREZ. Além de reconhecer as

práticas  ilícitas  que  já  vinham  sendo  investigadas  no  âmbito  da  PETROBRAS  e  da

ELETRONUCLEAR, o acordo possibilitou a produção de elementos probatórios sólidos

de práticas de corrupção, cartelização e fraude em licitação por parte das empreiteiras

não somente para a reforma do Maracanã, mas também para as obras do programa de

urbanização e regularização fundiária denominado PAC-Favelas e para a construção do

Arco Metropolitano no Estado do Rio de Janeiro. 

Com efeito,  em decorrência  das colaborações premiadas de ROGÉRIO
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NORA e CLÓVIS PRIMO, além de outros executivos que aderiram aos acordos de leniência

celebrados pelo MPF com a ANDRADE GUTIERREZ e com a CARIOCA ENGENHARIA2,

foi  possível  revelar  que  a  atuação de  SERGIO CABRAL não se  restringiu  aos  fatos

antecedentes  dos crimes  de  lavagem denunciados na Operação Saqueador (obras  da

DELTA,  em  especial  a  Reforma  do  Maracanã). Descobriu-se  a  existência  de  uma

organização criminosa dedicada à prática de corrupção,  fraude  a  licitações,  cartel  e

lavagem  de  dinheiro  na  execução  de  obras  públicas  financiadas  ou  custeadas  com

recursos federais pelo GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, o que resultou

na deflagração da cognominada Operação Calicute.

Assim, verificou-se, nos mesmos moldes existentes em relação às demais

organizações criminosas investigadas pela Operação Lava Jato, a sua  estruturação e divisão

de tarefas em quatro núcleos básicos: a) o núcleo político, formado pelo líder da organização

criminosa,  o  ex-governador  SÉRGIO  CABRAL;  b) o  núcleo  econômico,  formado  por

executivos das empreiteiras cartelizadas contratadas para execução de obras pelo Governo do

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, dentre elas a ANDRADE GUTIERREZ e a CARIOCA

ENGENHARIA, as quais ofereceram vantagens indevidas a mandatários políticos e gestores

públicos;  c) o  núcleo  administrativo,  composto  por  gestores  públicos  do  Governo  do

ESTADO DO RIO DE JANEIRO, os quais solicitaram e administraram o recebimento das

vantagens indevidas pagas pelas empreiteiras; d) o núcleo financeiro operacional, formado

por responsáveis  pelo recebimento e  repasse das vantagens indevidas e  pela ocultação da

origem  espúria,  inclusive  através  da  utilização  de  empresas  e  escritórios  de  advocacia,

algumas delas constituídas exclusivamente com tal finalidade.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal em decorrência

da  deflagração da  Operação Calicute abrange apenas  uma parcela  dos  eventos  delitivos

abarcados pela organização criminosa: a corrupção ativa e passiva e a posterior lavagem de

capitais em torno dos contratos celebrados pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro com a

2 A  investigação  ainda  foi  instruída  com  diversos  documentos  fornecidos  ao  MPF  pela  ANDRADE
GUTIERREZ e pela CARIOCA ENGENHARIA em decorrência dos acordos de leniência celebrados. Sabe-
se  que  tais  acordos  previram  a  obrigação  das  empresas  colaboradoras,  seus  prepostos  e  acionistas  de
apresentarem documentos, informações e outros materiais com relação aos quais detenham a posse, custódia
ou controle, que constatem os fatos narrados nos anexos aos respectivos termos.
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empreiteira  ANDRADE  GUTIERREZ,  incluindo  os  atos  de  corrupção  decorrentes  do

Consórcio que essa empresa integrou com a DELTA e a ODEBRECTH para a reforma do

Maracanã, cujo esquema de lavagem de dinheiro valeu-se das mesmas empresas de ADIR

ASSAD citadas na Operação Saqueador.

A presente denúncia alcança um dos pontos de interseção entre os

esquemas criminosos tratados nas chamadas Operaç  ões   Calicute   e Saqueador, qual seja,

a  atuação  concertada  entre  os  executivos  das  empreiteiras  DELTA,  ANDRADE

GUTIERREZ, CARIOCA ENGENHARIA, ODEBRECHT, OAS, QUEIROZ GALVÃO,

CAMARGO CORRÊA, CAMTER e EIT para a consecução dos crimes de fraude a

licitação em dois  conjuntos  de  obras executadas  pelo  Governo do Estado do Rio  de

Janeiro com recursos federais: a reforma do estádio do Maracanã para a Copa de 2014 e as

obras do programa de urbanização e regularização fundiária denominado PAC-Favelas, além

da formação de grupo cartelizado que atuava para eliminar a concorrência nas grandes obras

públicas executadas por aquele Governo estadual.

Para vencer os processos licitatórios em tela, o que dependia de acordo

com os agentes públicos responsáveis por evitar a prática de fraude contra a competitividade

das licitações, as empreiteiras comprometeram-se a pagar ao então governador SÉRGIO
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CABRAL  propina  no  valor  de  5%  sobre  o  faturamento  das  obras.  O

pagamento/recebimento de propina aos agentes  públicos  e  a lavagem do dinheiro de

origem ilícita já foram imputados,  ao menos parcialmente,  naquelas  ações  penais  já

referidas (CALICUTE e SAQUEADOR).

 2. IMPUTAÇÕES TÍPICAS

Em data não precisada nos autos, mas sendo certo que, pelo menos, desde

meados de 2009 até 11 de agosto de 20103, SÉRGIO CABRAL, ex-governador do Estado do

Rio  de  Janeiro;  WILSON  CARLOS,  ex-secretário  de  governo;  HUDSON  BRAGA,

subsecretário  de  obras, LOUZIVAL  LUIZ  LAGO  MASCARENHAS  JUNIOR  e

MARCOS  ANTONIO  BORGHI,  representantes  da  empreiteira  OAS;  FERNANDO

CAVENDISH,  representante  da  empresa  DELTA;  BENEDICTO  BARBOSA JÚNIOR,

EDUARDO SOARES MARTINS  e IRINEU BERARDI MEIRELES, representantes da

empresa ODEBRECHT; além de executivos da ANDRADE GUTIERREZ imunes por força

de acordo de colaboração premiada, em conluio e unidade de desígnios, de modo consciente e

voluntário,  frustraram e  fraudaram,  mediante  ajuste,  combinação  e  outros  expedientes,  o

caráter  competitivo de procedimento licitatório,  com o intuito  de obter,  em benefício das

empresas  ANDRADE  GUTIERREZ,  DELTA e  ODEBRECHT,  vantagem  decorrente  da

adjudicação  do  objeto  da  licitação  das  obras  de  reforma  e  modernização  do  estádio  do

Maracanã, no Rio de Janeiro. Com o ajuste espúrio, os referidos denunciados, em conluio e

unidade de desígnios, de modo consciente e voluntário, fraudaram o contrato decorrente da

referida licitação, superfaturando o orçamento previsto e o valor do contrato assinado em 11

de agosto de 2010, tornando, injustamente, mais onerosa a proposta e a execução do contrato,

que se protraiu no tempo até o último pagamento em 27 de agosto de 2014 (FATO 01/art.

90 c/c art. 84 § 2º da Lei 8.666/1993).

Entre 7 a 10 de maio de 2007 e fevereiro de 2008, SÉRGIO CABRAL,

ex-governador do Estado do Rio de Janeiro; WILSON CARLOS, ex-secretário de governo;

HUDSON BRAGA,  então  subsecretário  de  obras  e  presidente  da  comissão  de  licitação,

3 Data  de  celebração  do  contrato  com  o  consórcio  formado  pelas  empresas  ODEBRECHT,  DELTA e
ANDRADE GUTIERREZ para reforma do estádio do Maracanã.
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ÍCARO MORENO JÚNIOR,  ex-presidente  da  Empresa  de  Obras  Pública  (EMOP),  em

conluio e unidade de desígnios, de modo consciente e voluntário,  frustraram e fraudaram,

mediante ajuste, combinação e outros expedientes, por três vezes, o caráter competitivo de

procedimento  licitatório,  com  o  intuito  de  obter,  para  as  empresas  citadas4,  vantagens

decorrentes da adjudicação do objeto da licitação das obras de urbanização de três áreas da

cidade  do  Rio  de  Janeiro  –  PAC-Favelas,  nos  lotes  relativos  às  obras  e  serviços  nas

comunidades  cariocas  de  Manguinhos,  Complexo  do  Alemão  e  Rocinha.  Com  o  ajuste

espúrio, os referidos denunciados, em conluio e unidade de desígnios, de modo consciente e

voluntário, fraudaram os contratos relativos aos três lotes da referida licitação, superfaturando

os orçamentos previstos e os valores dos três contratos respectivos, tornando, injustamente,

mais onerosa a proposta e a execução do contrato,  que se protraiu no tempo até o último

pagamento em 02.08.20115 (FATO 02/art. 90 c/c art. 84 § 2º da Lei 8.666/1993, por três

vezes, na forma do art. 69 do Código Penal)6.

Em data não precisada nos autos, mas sendo certo que desde meados de

2006 até  3  de  abril  de  20147,  SÉRGIO CABRAL,  ex-governador  do  Estado  do Rio  de

Janeiro; WILSON CARLOS, ex-secretário de governo; HUDSON BRAGA, sucessivamente

subsecretário  e  secretário  de  obras,  JUAREZ  MIRANDA  JÚNIOR,  representante  da

empresa  CAMTER; BENEDICTO  JUNIOR, MARCOS  VIDIGAL DO  AMARAL e

KARINE KARAOGLAN KHOURY RIBEIRO, representantes da empresa ODEBRECHT;

MARCELO DUARTE RIBEIRO, representante da empresa OAS; MAURÍCIO RIZZO e

GUSTAVO SOUZA, representantes da empresa QUEIROZ GALVÃO; PAULO MERIADE

DUARTE,  representante  da  empresa  DELTA;  PAULO  CESAR  ALMEIDA CABRAL,

representante  da  empresa  EIT; JOSÉ  GILMAR  FRANCISCO  DE  SANTANA,

representante da empresa CAMARGO CORRÊA; RICARDO PERNAMBUCO,  acionista

controlador da CARIOCA ENGENHARIA; além de executivos da ANDRADE GUTIERREZ

4 À exceção da empresa CAMARGO CORRÊA haja vista que, após a participação de seus representantes na
fraude à competitividade da licitação, a CAMARGO CORRÊA optou por não participar do certame.

5 Informações  constantes  do  sistema  de  acompanhamentos  de  Obras  da  CEF
(https://webp.caixa.gov.br/urbanizacao/siurbn/acompanhamento/ac_publico/sistema/asp/ptei_dados_liberaca
o.asp)

6 Embora coautores do delito, deixa o MPF de imputar a fraude à licitação no PAC das favelas aos executivos
que participaram do crime em razão do implemento da prescrição em abstrato em relação aos mesmos.

7 Data da renúncia de SÉRGIO CABRAL do cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro.
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e  de  outros  da  CARIOCA ENGENHARIA imunes  por  força  de  acordo  de  colaboração

premiada, em conluio e unidade de desígnios, de modo consciente e voluntário, abusaram do

poder econômico, dominando o mercado e eliminando totalmente a concorrência mediante

acordo das empresas citadas, visando: a) a fixação artificial de preços e quantidades vendidas

ou produzidas,  b)  o  controle  do mercado de  obras  públicas  executadas  pelo  Governo do

Estado  do  Rio  de  Janeiro;  c)  o  controle,  em  detrimento  da  concorrência,  da  rede  de

fornecedores do Governo do Estado do Rio de Janeiro  (FATO 03 / art. 4º, incisos I e II,

alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei 8.137/90).

Importante  lembrar  que,  neste  momento,  somente  serão denunciados

pelos crimes de fraude a licitação e cartel os responsáveis pelas empresas envolvidas e os

agentes públicos que atuaram nos expedientes fraudulentos até aqui identificados, sem

prejuízo de outras denúncias apartadas em relação aos demais participantes dos crimes

sob análise.

2.1.  FRAUDE  A  LICITAÇÃO  E  SUPERFATURAMENTO  DAS  OBRAS  DE

REFORMA DO MARACANÃ (FATO 01)

Em data não precisada nos autos, mas sendo certo que, pelo menos, desde

meados de 2009 até 11 de agosto de 20108, SÉRGIO CABRAL, ex-governador do Estado do

Rio  de  Janeiro;  WILSON  CARLOS,  ex-secretário  de  governo;  HUDSON  BRAGA,

subsecretário  de  obras, LOUZIVAL  LUIZ  LAGO  MASCARENHAS  JUNIOR  e

MARCOS  ANTONIO  BORGHI,  representantes  da  empreiteira  OAS;  FERNANDO

CAVENDISH,  representante  da  empresa  DELTA;  BENEDICTO  BARBOSA JÚNIOR,

EDUARDO SOARES MARTINS  e IRINEU BERARDI MEIRELES, representantes da

empresa ODEBRECHT; além de executivos da ANDRADE GUTIERREZ imunes por força

de acordo de colaboração premiada, em conluio e unidade de desígnios, de modo consciente e

voluntário,  frustraram e  fraudaram,  mediante  ajuste,  combinação  e  outros  expedientes,  o

caráter  competitivo de procedimento licitatório,  com o intuito  de obter,  em benefício das

empresas  ANDRADE  GUTIERREZ,  DELTA e  ODEBRECHT,  vantagem  decorrente  da

8 Data  de  celebração  do  contrato  com  o  consórcio  formado  pelas  empresas  ODEBRECHT,  DELTA e
ANDRADE GUTIERREZ para reforma do estádio do Maracanã.
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adjudicação  do  objeto  da  licitação  das  obras  de  reforma  e  modernização  do  estádio  do

Maracanã, no Rio de Janeiro. Com o ajuste espúrio, os referidos denunciados, em conluio e

unidade de desígnios, de modo consciente e voluntário, fraudaram o contrato decorrente da

referida licitação, superfaturando o orçamento previsto e o valor do contrato assinado em 11

de agosto de 2010, tornando, injustamente, mais onerosa a proposta e a execução do contrato,

que se protraiu no tempo até o último pagamento em 27 de agosto de 2014 (FATO 01/art.

90 c/c art. 84 § 2º da Lei 8.666/1993).

No que se refere às obras de reforma e modernização de estádios para a

Copa do Mundo, a ANDRADE GUTIERREZ, baseada no disposto na Lei 12.529/11, firmou

acordo de leniência com o CADE, ao qual o MPF anuiu9. Em tal acordo, em complementação

às  informações  trazidas  nos  acordos  individuais  de  colaboração  premiada  com  o  MPF,

revelou-se com detalhes a prática de condutas anticompetitivas no mercado nacional de obras

da construção civil. Neste contexto, foram esclarecidas as ações de formação e atuação de

cartel e fraude em procedimentos licitatórios no interesse de uma pretendida modernização e

9 São  signatários  do  referido  acordo  de  leniência  os  seguintes  executivos  da  ANDRADE  GUTIERREZ:
ALBERTO QUINTAES, CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO, JOÃO MARCOS DE ALMEIDA
DA FONSECA, MÁRCIO MAGALHÃES DUARTE PINTO, RODRIGO FERREIRA LOPES DA SILVA e
ROGÉRIO DE NORA DE SÁ
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reforma de estádios para a Copa do Mundo de 2014, dentre eles o estádio do Maracanã, pelas

empresas DELTA, ANDRADE GUTIERREZ, ODEBRECHT e OAS.

A partir desse acordo de leniência, foi elaborado um histórico de conduta,

por meio do qual são detalhadas as ações do cartel no bojo das obras de modernização e

reforma do Maracanã. Segundo consta desse histórico de conduta, a consolidação de acordos

anticompetitivos firmados pelas construtoras se deu no período entre junho de 2009 e meados

de 2011, ocasião em que as empreiteiras se articularam com o objetivo de criar uma partilha

das obras de reforma ou modernização de estádios para a Copa do Mundo de 2014. Segundo o

relato,  as  violações  à  ordem econômica  se  concretizaram com:  (i)  a  fixação  de  preços,

condições, vantagens e abstenções entre os concorrentes; (ii) divisão do mercado e alocação

de projetos, por meio da formação de consórcios, supressão de propostas, apresentação de

propostas de cobertura e promessas futuras de subcontratação.

Foi nesse contexto mais amplo de formação de um cartel de atuação em

todo o território nacional, dedicado a controlar as obras de reforma e construção de estádios

para a Copa do Mundo de 2014 – cartel que não é objeto da presente denúncia, que está

restrita ao cartel para execução das obras citadas no estado do Rio de Janeiro – que, em 2009,

diante do interesse da ANDRADE GUTIERREZ em realizar a obra para o estádio na sede do

Rio de Janeiro, tendo em conta os acertos do conluio10, ROGÉRIO NORA procurou SÉRGIO

CABRAL e,  em reunião realizada no Palácio das Laranjeiras na qual também se fizeram

presentes  WILSON  CARLOS  e  ALBERTO  QUINTAES,  manifestou  o  interesse  em

participar do consórcio que reformaria o Maracanã para as partidas do torneio de futebol. A

obra, antes mesmo da licitação, já estaria designada por determinação do próprio Governo do

Estado  para  um consórcio  a  ser  formado  entre  as  empresas  ODEBRECHT e  DELTA –

empreiteira que não atuava no cartel nacional.  SÉRGIO CABRAL aquiesceu ao pedido da

10 Fato ilustrativo da dimensão da liberdade com que as empreiteiras se articulavam para frustrar o caráter
competitivo das licitações com a anuência do Poder Público foi a criação de métodos de compensação de
serviços a serem contratados. É que, em compensação à inclusão da ANDRADE GUTIERREZ no consórcio
que  ficou  responsável  pelas  obras  do  Maracanã,  houve  o  compromisso  da  empreiteira  de  conceder  à
ODEBRECHT  30%  de  eventual  participação  da  ANDRADE  GUTIERREZ  nas  obras  de  reforma  e
modernização do Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. No entanto, essa compensação jamais ocorreu,
uma vez que a ANDRADE GUTIERREZ decidiu não participar do procedimento licitatório referente ao
estádio de futebol de Belo Horizonte, em razão de ter sido definido pela entidade licitante que a obra seria
realizada por meio de parceira público-privada, modalidade que não era de interesse da empresa.
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ANDRADE GUTIERREZ. O governador autorizou, desta feita, que a ODEBRECHT fosse

procurada pela ANDRADE GUTIERREZ para acertar o percentual da sua participação no

consórcio, mantendo-se o quinhão anteriormente destinado para a DELTA. CLÓVIS PRIMO,

diretor  de  operações,  acertou  então  com a  ODEBRECHT a  participação  da  ANDRADE

GUTIERREZ no consórcio, na cota de 21%, enquanto ODEBRECHT e DELTA ficaram com,

respetivamente, 49 e 30%.

Em depoimento prestado em sede de colaboração premiada, ROGÉRIO

NORA confirma  a  reunião  realizada  com o  governador  SÉRGIO CABRAL,  WILSON

CARLOS e ALBERTO QUINTAES para definir a participação da ANDRADE GUTIERREZ

no consórcio vencedor das obras do Maracanã. Em um primeiro momento, ROGÉRIO NORA

confunde-se e afirma que a entrada da ANDRADE GUTIERREZ no consórcio ocorreu após a

realização do certame, esclarecendo em seguida que, em verdade, a citada reunião ocorreu

antes da licitação, mas em um momento posterior à definição, por SÉRGIO CABRAL, de

que a ODEBRECHT e a DELTA deveriam sagrar-se vencedoras  11  :

“QUE, no Rio de Janeiro, nas obras do Maracanã, sagraram-se vencedores
da concorrência as empresas Odebrecht, setenta por cento, e Delta, trinta por
cento; QUE, no entanto, o depoente conversou com o então governador do
Rio de Janeiro, SERGIO CABRAL, com o intuito de solicitar que a Andrade
Gutierrez também participasse das obras; QUE, SERGIO CABRAL, diante
do pedido,  concordou e  solicitou  que  o depoente  se  entendesse  com um
diretor  da  CNO  de  nome  BENEDITO  JUNIOR;  QUE,  a  iniciativa  de
procurar SERGIO CABRAL partiu de uma sugestão do diretor da empresa
no  Rio  de  Janeiro  de  nome  CLOVIS  PRIMO;  (...)  QUE,  a  reunião  foi
realizada, ao que se recorda o depoente, no Palácio Laranjeiras, salvo engano
no  ano  de  2009,  estando  o  depoente  de  ALBERTO QUINTAES,  diretor
comercial da Andrade Gutierrez (…) QUE, confrontado com a informação
de  que  as  empresas  que  se  sagram  vencedoras  na  licitação  foram
ODEBRECHT, DELTA e a própria Andrade Gutierrez em consórcio, ou
seja, que a Andrade Gutierrez já integrava o consórcio desde o início da
obra, o depoente esclarece que os fatos narrados acima, no que se refere
à entrada da Andrade Gutierrez nas obras do Maracanã, ocorreram nas
fases iniciais da concorrência; QUE, melhor esclarecendo informa que
havia um ajuste de que a ODEBRECHT ganharia a obra do Maracanã e
a  Andrade  Gutierrez  ganharia  a  obra  do  estádio  de  Minas  Gerais,

11 O direcionamento da licitação às empreiteiras previamente acordadas com o Governador Sérgio Cabral era 
feito mediante o pagamento de propina no valor de 5% dos valores faturados, conforme já denunciado na 
ação penal decorrente da Operação Calicute.
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Mineirão;  QUE,  contudo,  a  ANDRADE  GUTIERREZ  perdeu  o
interesse pela obra do Mineirão e que, em razão disso, procurou o então
governador SERGIO CABRAL para que a ANDRADE GUTIERREZ
também participasse das obras do Maracanã, acima relatada; QUE, esse
ajuste  ocorreu  antes  do  lançamento  dos  editais;  QUE,  melhor
esclarecendo  a  afirmação  acima  de  que  o  consórcio  entre  a
ODEBRECHT e a DELTA já estava formado informa que a DELTA e a
ODEBRECHT já estavam ajustadas, porém não haviam oficializado o
consórcio;  QUE,  na  reunião  com  o  então  governador  SERGIO
CABRAL ele demonstrou ciência que a construção do Maracanã já era
de incumbência da ODEBRECHT e da DELTA”

Nos  termos  complementares  à  colaboração,  confirmou  que,  uma  vez

acordada a participação da ANDRADE GUTIERREZ no consórcio formado também pelas

construtoras ODEBRECHT e DELTA, ficava garantido o direcionamento da licitação para

que as empresas saíssem vencedoras do certame.

“QUE  indagado  a  respeito  das  informações  contidas  em  seu  termo  de
colaboração homologado perante o STF, especialmente aqueles relacionados
ao tema ESTÁDIOS DA COPA disse QUE, inicialmente, essa obra era de
um consórcio entre a CNO [Construtora Norberto Odebrecht] e a DELTA e
que a  AG tinha muito interesse em tomar  parte  na  obra;  QUE, por  isso
CLÓVIS PRIMO, diretor da AG no Rio de Janeiro, lhe disse que precisavam
tentar conseguir o apoio do governo do estado do Rio de Janeiro para que
eles  também pudessem participar;  QUE foi  até  o  então governador do
estado do Rio de Janeiro, SERGIO CABRAL, solicitar que ele ajudasse
a AG a fazer parte de tal consórcio; QUE esse encontro ocorreu antes da
licitação; (…) QUE SERGIO CABRAL disse acreditar que a AG poderia
participar  do  consórcio  conversando  com  a  CNO,  com  participação  no
percentual da CNO; QUE a CNO possuía 70% de participação no consórcio
e a DELTA 30%; QUE SERGIO CABRAL declarou que não gostaria de que
mexessem no percentual da DELTA; QUE então, CLÓVIS PRIMO procurou
a CNO e ficou acordado que a AG participaria com 30% da parte destinada a
CNO; QUE a  AG ficou  então  com 21 % do consórcio;  QUE nesse  dia
também foi colocado que teria uma participação de 5% sobre o faturamento
das obras do Maracanã; QUE procurou primeiramente SERGIO CABRAL e
não a CNO, porque naquela época era o governo do estado que tinha o
maior  interesse  em  definir  quais  empresas  estavam  mais  habilitadas  a
participar das obras, antes mesmo da ocorrência de licitação; QUE, por isso
acreditavam que se procurassem inicialmente a CNO sem o conhecimento
do governo não teriam respaldo para conseguir o consentimento da CNO;
QUE quando procuraram a CNO já possuíam o aval do então governador do
estado do Rio de Janeiro, bem como a orientação para acordar entre elas o
percentual  de  participação  da  ANDRADE  GUTIERREZ,  QUE  naquela
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reunião estavam presentes além dele e de SERGIO CABRAL, ALBERTO
QUINTAES e WILSON CARLOS; QUE WILSON CARLOS era definido
pelo então governador como gestor das obras do estado do Rio de Janeiro;
(...)  QUE após ter  voltado da reunião com o então governador  SERGIO
CABRAL, CLÓVIS PRIMO entrou em contato com BENEDITO JÚNIOR
para  fechar  a  parceria;  QUE  não  conversaram  com  a  DELTA ou  com
CAVENDISH;  QUE  o  processo  licitatório  destinado  a  determinar  a
composição  do  consórcio  responsável  pelas  obras  no  Maracanã  foi
simulado, tendo tudo sido acertado de antemão; QUE não se recorda de
quem  eram  os  outros  participantes  da  licitação;  QUE  a  simulação  foi
operacionalizada a partir de orientação de que o consórcio formado por
CNO, AG e DELTA deveria ser o vencedor por questões de qualificação
e  de  porte;  QUE  era  o  governo  do  estado  do  Rio  de  Janeiro  que
previamente  definia  que  empresas,  consórcios  ganhariam  cada  obra
pública,  QUE sabe  que  a  AG tomou conhecimento  de  que  as  obras  do
Maracanã seriam da CNO e da DELTA por meio de WILSON CARLOS,
embora  não  tenha  presenciado  o  momento  em  que  tal  informação  foi
recebida,  posto  que  esta  atribuição  era  da  área  comercial,  mas
especificamente  de  ALBERTO  QUINTAES  que  então,  repassou  a
informação para CLÓVIS PRIMO”

ALBERTO  QUINTAES,  também  presente  na  reunião  com  o então

governador  SÉRGIO CABRAL, nos termos de seu depoimento de colaboração premiada,

confirma a existência do cartel de empreiteiras atuando em nível nacional para controlar as

obras públicas de reforma e construção de estádios para a Copa de 2014, bem como a reunião

com SÉRGIO CABRAL em que foi negociada a participação da ANDRADE GUTIERREZ

no consórcio já pré-determinado como vencedor da futura licitação

“QUE com relação à obra do MARACANÃ para a  COPA de 2014 teve
conhecimento que havia um acordo nacional e que o depoente foi chamado
para uma reunião com ROGÉRIO NORA e SERGIO CABRAL no Palácio
das Laranjeiras, onde foi pedido a SERGIO CABRAL permissão para a AG
entrar no consórcio CNO/DELTA que ficaria com a obra do MARACANÃ;
QUE nesta oportunidade SERGIO CABRAL informou que a AG deveria
negociar com a CNO parte de sua participação no consórcio, não devendo
ser alterado o percentual da Delta;”

Por fim, o também colaborador CLÓVIS PRIMO confirma o cartel de

empreiteiras tendo como objeto as obras de estádios para a Copa do Mundo, no que toca à

obra do Maracanã, embora não estivesse presente na reunião com SÉRGIO CABRAL, relata
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ter sabido do ajuste. Além disso – como, aliás, já havia informado ROGÉRIO NORA – coube

a CLÓVIS PRIMO a incumbência de reunir-se com BENEDICTO JUNIOR, vice-presidente

da  área  de  infraestrutura  da  ODEBRECHT,  para  negociar  a  participação  da  ANDRADE

GUTIERREZ no consórcio que viria a vencer a licitação:

“EM RELAÇÃO À OBRA DO MARACANA, NO RIO DE JANEIRO
disse QUE soube por Rogerio Nora que ele tinha ido ao Governador Sergio
Cabral pedindo para participar do consórcio da obra; QUE, mesmo antes da
licitação já havia essa decisão de contemplar o consórcio a ser formado pela
Delta e Odebrecht; QUE o governador orientou que a AG se acertasse com
a Odebrecht, uma vez que, para Sergio Cabral, o percentual estabelecido
para a Delta no consórcio deveria ser mantido (30%), mesmo avaliando o
depoente  que  a  Delta  não  tinha  capacidade  técnica;  QUE  Rogerio
mencionou ter dito ao governador sobre essa preocupação quanto à aptidão
técnica  da  Delta;  QUE então  Rogério  orientou  o  depoente  a  procurar  a
Odebrecht;  QUE o depoente reuniu-se com Benedito Junior,  então vice-
presidente da área de infraestrutura da Odebrecht; QUE então o depoente
acertou com Benedito que a AG comporia o consórcio com 30% dos 70%
que caberia à Odebrecht, perfazendo um percentual de 21 % do total; QUE
a contrapartida seria a AG ceder parte do consórcio a ser formado com a
Odebrecht para o Minerão, intuito que acabou não se concretizando; QUE
Rogério Nora então complementou informando ao depoente Sergio Cabral
solicitara 5% do valor da obra como propina sem o que não se viabilizaria a
participação da AG;”

Nos  mesmos  termos,  as  declarações  complementares  prestadas  pelo

colaborador em um segundo momento:

“Que  indagado  a  respeito  das  informações  contidas  em  seu  Termo  de
Colaboração a respeito dos Estádios da Copa, homologado perante o STF ,
acrescenta Que, quando o Brasil foi selecionado para sediar a Copa a AG
fez  um  planejamento  estratégico  para  selecionar  as  obras  que  tinha
interesse; Que era de interesse da AG participar da obra do Maracanã; que
em determinado momento, a AG soube que a obra do Maracanã seria feita
pela CNO [Construtora Norberto Oderbrecht] e pela Delta; Que pediu ao
Rogério Nora de Sá que fo sse ao Governador SERGIO CABRAL para que
a AG ingressasse na obra; Que o Governador SERGIO CABRAL afirmou
que as empresas escolhidas pelo Estado tinham sido a CNO e Delta; Que
para ingressar na obram de acordo com o SERGIO CABRAL a AG teria
que procurar a Oderbrecht, que tinha uma cota de 70% e que seria líder;
Que a cota da Delta de 30% não poderia ser mexida; Que Rogério teria
estranhado o fato de a Delta ser escolhida, pois não teria capacidade técnica
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para efetuar a obra; Que soube de tal  relato por Rogério; Que SERGIO
CABRAL disse que quem falava pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro
era WILSON CARLOS; Que se a AG fosse entrar como sócia do consórcio
teria que honrar com 5% da parte que lhe coubesse; Que esses 5% seriam
destinados ao Governo do Estado do Rio de Janeiro; que o 5% se referiam a
propina;  Que  e  Rogerio  relatou  tal  fato  a  Clovis;  Que  Clovis  fez  uma
reunião com Benedicto Junior, presidente da CNO-lnfraestrutura; Que de
tal reunião foi decidido que, dos 70 % da CNO, 30 % seriam da AG, ou
seja,  21  %  do  total  da  obra,  ficando  a  CNO  com  49  %;  Que  em
contrapartida a CNO teria uma participação na licitação do Mineirão, caso
a  AG  fosse  vencedora,  o  que  não  ocorreu  ao  final;  Que  para  que  o
consórcio  liderado  pela  CNO  ganhasse,  houve  a  inserção  de  cláusulas
restritivas  de competitividade bem como o acordo com outras  empresas
participantes do certame;”

BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, representante do alto

escalão  da  ODEBRECHT,  foi  quem  anuiu,  em  reunião  com  CLÓVIS  PRIMO,  com  a

participação  da  ANDRADE GUTIERREZ no  consórcio  a  ser  constituído  também com a

empreiteira DELTA. Não está esclarecido nos autos em que momento e local essa reunião

teria  ocorrido,  mas  é  importante  anotar  que,  ao  tempo  dos  fatos,  a  sede  da  ANDRADE

GUTIERREZ e da ODEBRECHT no Rio de Janeiro localizavam-se no mesmo prédio (Praia

de Botafogo, 300).

A  despeito  disso,  os  documentos  fornecidos  pela  ANDRADE

GUTIERREZ ao CADE no acordo de leniência já referido trazem o registro de ao menos uma

reunião  contemporânea  aos  fatos  ora  imputados  entre  CLÓVIS  PRIMO,  MÁRCIO

MAGALHÃES  DUARTE  PINTO  (então  Diretor  de  Operações  Geral  da  ANDRADE

GUTIERREZ) e  BENEDICTO JÚNIOR,  ocorrida em 08 de junho de 2009, conforme o

Documento 11 do Histórico de Condutas do Acordo de Leniência – HCAL 08/2016:
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Em  data  imediatamente  posterior,  entre  6  e  11  de  agosto  de  2009,

MARCO ANTONIO LADEIRA DE OLIVEIRA (superintendente de negócios estruturados da

ANDRADE GUTIERREZ) troca e-mails com EDUARDO SOARES MARTINS (diretor de

desenvolvimento de negócios  estruturados da ODEBRECHT), agendando reunião em São

Paulo,  para 11 de agosto de 2009, conforme o Documento 12 do HCAL 08/2016, abaixo

recortado. Tal reunião contaria com os demais integrantes do cartel de empreiteiras – o que,

repita-se,  não  é  objeto  da  denúncia  –  mas  também  dos  acordos  já  celebrados  entre  a

ODEBRECHT e a ANDRADE GUTIERREZ:
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Nesse  e-mail  trocado,  EDUARDO SOARES pede  a  MARCO

LADEIRA:  “Se  você  puder  chegar  às  17:00  poderíamos  dar  uma  alinhada  nos  temas

enquanto  aguardamos o  grupo chegar  às  17:30”.  Segundo os  executivos  da  ANDRADE

GUTIERREZ  signatários  do  acordo  de  leniência  com  o  CADE  trata-se  de  intenção  de

EDUARDO SOARES MARTINS de antecipar assuntos referentes aos estádios de futebol em

que a ODEBRECHT e a ANDRADE GUTIERREZ tinham interesses conjuntos, entre eles o

Estádio do Maracanã.

Outra reunião para tratar temas referentes ao acordo entre as empreiteiras

foi  agendada para o dia  1º  de dezembro de 2009 (Documento  14 do HCAL 08/2016) e,

conforme registro de portaria do prédio da ANDRADE GUTIERREZ em São Paulo, contou

com  a  presença  de  GUSTAVO  SOUZA  (diretor  comercial  da  QUEIROZ  GALVÃO),

EDUARDO SOARES MARTINS (pela  ODEBRECHT)  e  JOSÉ  CAMILO  TEIXEIRA

CARVALHO (pela CARIOCA ENGENHARIA) (Documento 16 do HCAL 08/2016).
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No  acordo  de  leniência  celebrado  com  o  CADE,  os  executivos  da

ANDRADE GUTIERREZ negaram ter acordado com a OAS a cobertura na licitação para a

reforma do Maracanã, embora afirmem que o acordo pode ter sido feito pela ODEBRECHT.

No entanto, na dinâmica de divisão de obras de estádios para a Copa do Mundo de 2014

estabelecida  pelo  cartel  de  empreiteiras,  as  empresas  não participavam das  licitações  das

obras  já  destinadas  às  demais  a  não  ser  para  apresentar  proposta  cobertura  à  suposta

concorrente. No caso da reforma do estádio do Maracanã, coube à OAS concorrer no certame

apenas para escamotear a fraude à competitividade da licitação.

No acordo de leniência, a ANDRADE GUTIERREZ forneceu diversos

documentos que comprovam a reunião entre representantes da OAS e da ODEBRECHT para

discutir assuntos relacionados às obras dos estádios da Copa (entre eles, por óbvio, a licitação

referente  à  reforma  do  Maracanã)  ao  tempo  do  acordo  de  direcionamento  da  licitação

celebrado entre as empreiteiras e o Governo do Estado do Rio de Janeiro:

–  08/12/2009:  e-mail  enviado  por  IRINEU BERARDI MEIRELES,

diretor de desenvolvimento de negócios da ODEBRECHT, marca reunião para aquela mesma

data na sede da CAMARGO CORRÊA ou da ODEBRECHT, entre EMÍLIO AULER NETO

(diretor  comercial  da  CAMARGO  CORRÊA),  MARCO  LADEIRA,  LOUZIVAL LUIZ

LAGO MASCARENHAS JUNIOR (diretor comercial da OAS), além de uma pessoa de

nome CARLOS VALENTE e um representante da QUEIRÓZ GALVÃO12, cf. Documento 17

do HCAL 08/2016: 

12 Os executivos da ANDRADE GUTIERREZ não souberam esclarecer quem é a pessoa chamada CARLOS 
VALENTE para quem o e-mail foi encaminhado e tampouco souberam dizer quem foi o representante da 
QUEIRÓZ GALVÃO presente na reunião.
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– 15-17/12/2009: uma sequência de e-mails trocados no dia 15/12/2009

marca  reunião  para  o  dia  17/12/2009  entre  IRINEU  BERARDI  MEIRELES,  EMÍLIO

AULER  NETO,  MARCO  LADEIRA,  LOUZIVAL  LUIZ  LAGO  MASCARENHAS

JUNIOR  e MAURÍCIO FIALHO CANTARELLI, diretor de desenvolvimento de negócios

estruturados da QUEIROZ GALVÃO, cf. Documento 18 do HCAL 08/2016:

– 04-06/01/2010: sequência de e-mails datados de 04/01/2010 sobre o

agendamento de uma reunião a ser realizada da sede da ODEBRECHT em São Paulo no dia

06/01/2010  entre  IRINEU  BERARDI  MEIRELES,  EMÍLIO  AULER  NETO,  MARCO

LADEIRA,  LOUZIVAL  LUIZ  LAGO  MASCARENHAS  JUNIOR  e  MAURÍCIO

FIALHO CANTARELLI, diretor de desenvolvimento de negócios estruturados da QUEIROZ

GALVÃO, cf. Documento 22 do HCAL 08/2016:
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– 29/01-01/02-2010: sequência de e-mails datados de 29/01/2010 sobre o

agendamento de uma reunião a ser realizada em 01/02/2009 na sede da ODEBRECHT em

São  Paulo  entre  IRINEU  BERARDI  MEIRELES,  EMÍLIO  AULER  NETO,  MARCO

LADEIRA,  MARCO  ANTONIO  BORGHI  (diretor  de  desenvolvimento  de  negócios

estruturados  da  OAS,  representando  LOUZIVAL  LUIZ  LAGO  MASCARENHAS

JUNIOR e MAURÍCIO FIALHO CANTARELLI, cf. Documento 24 do HCAL 08/2016.

Há,  ainda,  sequência  de  e-mails  datados  de  08/02/2010  sobre  o

agendamento de uma reunião a ser realizada na sede da ODEBRECHT em São Paulo no dia

11/02/2010  apenas  entre  IRINEU  BERARDI  MEIRELES,  EMÍLIO  AULER  NETO  e

MARCO LADEIRA, portanto sem a presença de representantes da OAS, cf. Documento 27

do HCAL 08/2016.

Uma vez predeterminada a formação do consórcio vencedor,  inclusive

com os agentes públicos que garantiriam o direcionamento da licitação, coube à empreiteira

OAS a apresentação de proposta de cobertura para dar visos de competitividade à fraude. De
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fato, após a abertura das propostas no dia 15 de julho de 2010, o resultado da habilitação no

dia 23 de julho e a abertura dos valores propostos no dia 10 de agosto, apenas o Consórcio

MARACANÃ RIO 2014, formado pelas empreiteiras ODEBRECHT, DELTA e ANDRADE

GUTIERREZ, e a OAS lograram a habilitação no processo licitatório, vencendo, ao fim e ao

cabo,  as  três  empreiteiras  consorciadas  com  proposta  de  valor  pouco  inferior  à  da

“concorrente” OAS (cf. ATA em anexo13):

13 Fonte: 
http://www.transparencia.gov.br/copa2014/cidades/execucoesFinanceirasDetalhe.seam;jsessionid=6D548790
08FFC201550C16A0D298A36D.portalcopa?execucaoFinanceira=10&empreendimento=50

http://www.transparencia.gov.br/copa2014/cidades/execucoesFinanceirasDetalhe.seam;jsessionid=6D54879008FFC201550C16A0D298A36D.portalcopa?execucaoFinanceira=10&empreendimento=50
http://www.transparencia.gov.br/copa2014/cidades/execucoesFinanceirasDetalhe.seam;jsessionid=6D54879008FFC201550C16A0D298A36D.portalcopa?execucaoFinanceira=10&empreendimento=50
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Note-se que o edital da licitação foi publicado apenas em 02 de junho de

2010, meses depois do acerto entre os agentes públicos e os representantes das empreiteiras,

que já havia decidido o consórcio vencedor.

Participaram das tratativas do esquema criminoso, em diversas reuniões

acima detalhadas, os denunciados LOUZIVAL LUIZ LAGO MASCARENHAS JUNIOR e

MARCOS  ANTONIO  BORGHI,  da  OAS,  e,  como  representantes  da  construtora

ODEBRECHT, os denunciados BENEDICTO JÚNIOR, EDUARDO SOARES MARTINS

e IRINEU BERARDI MEIRELES.

A  construtora  DELTA  não  participou  das  reuniões  do  grupo  de

empreiteiras,  mas  o  seu  então  presidente,  FERNANDO  CAVENDISH,  valia-se  da

proximidade com o então Governador  SÉRGIO CABRAL e do então secretário  WILSON

CARLOS para  patrocinar  os  interesses  da  empreiteira  no  esquema que  visava  fraudar  o

caráter competitivo da licitação das obras do Maracanã. De fato,  nada havia a se negociar

pois o direcionamento da licitação já estava acertado com aqueles agentes públicos, que

exigiram das  demais  empreiteiras  envolvidas  a  participação  da  DELTA em  30% do

consórcio.

Nesse sentido, as declarações da colaboração de ROGÉRIO NORA:

(…) QUE, quando conversou com o então governador SERGIO CABRAL,
o depoente se recorda de ter sido discutida a posição da DELTA no
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consórcio; QUE, o então governador SERGIO CABRAL, embora fosse
a posição do depoente que a DELTA não deveria participar, por falta de
capacidade  técnica,  disse  que  não  permitiria  a  exclusão  da  DELTA;
QUE, a conversa foi franca, mas o pedido de propina foi veiculado com o
uso de outra palavra que pelo depoente se recorda foi 'contribuição'; QUE, o
então governador, ao dizer que não permitiria a exclusão da DELTA do
consórcio, acrescentou que tinha consideração pela empresa e gostava
dela, além de dizer que ela tinha vencido o certame;”

Em  declarações  complementares,  ROGÉRIO  NORA  confirmou  o

patrocínio dos interesses da DELTA feito por SÉRGIO CABRAL:

“QUE  naquela  mesma  ocasião  ele  e  outros  representantes  da  AG
questionaram a participação da DELTA no empreendimento, declarando que
a mesma não possuía capacitação técnica adequada para tomar parte naquele
consórcio;  QUE,  por  sua  vez,  SERGIO CABRAL disse  acreditar  que  a
DELTA  teria  condição  de  participar  do  consórcio;  QUE  SERGIO
CABRAL declarou que a DELTA era empresa conhecida dele e tinha
consideração por ela;  QUE SERGIO CABRAL disse acreditar que a
AG  poderia  participar  do  consórcio  conversando  com  a  CNO,  com
participação  no  percentual  da  CNO;  QUE  a  CNO possuía  70%  de
participação no consórcio e a DELTA 30%; QUE SERGIO CABRAL
declarou que não gostaria de que mexessem no percentual da DELTA;”

BENEDICTO  JÚNIOR,  em seus  “depoimentos  1  e  2”,  no  bojo  do

acordo  de  colaboração  celebrado  com  a  Procuradoria  Geral  da  República,  confirma  a

existência do conluio entre as empresas para celebrar a obra do Maracanã, de forma a fraudar

a competição que deveria haver no certame, como se pode observar por exemplo no minuto

14  do  depoimento  1,  vinculado  à  Petição  6.746  DF,  oriunda  da  Procuradoria Geral  da

República14. Confirma também que SÉRGIO CABRAL participou da escolha das empresas

que “venceriam” a licitação.

Neste contexto de total ausência de competição, os denunciados ficaram

livres para estabelecer o preço, e se aproveitaram desta situação para tornar mais onerosa a

proposta “vencedora”, que na realidade fora concertada entre as empresas.

14 O Ministro Edson Fachin tornou públicos os vídeos dos depoimentos e as decisões referentes às petições que
solicitaram o desmembramento dos anexos ao termo de colaboração dos executivos da Odebrecht, os quais
serão juntados aos autos assim que efetivamente chegarem os ofícios respectivos provenientes do STF.
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O Tribunal de  Contas da  União detectou a existência de sobrepreço na

proposta vencedora já no procedimento de acompanhamento da liberação do empréstimo pelo

BNDES.  E  foi  a  partir  das  constatações  por  parte  dos  auditores  do  TCU  de  diversas

irregularidades no orçamento apresentado ao BNDES que se constatou, ao final, já depois da

análise da defesa, um sobrepreço de cerca de R$ 100 milhões (Doc junto). 

O orçamento inicial foi de R$ 720 milhões, e a proposta vencedora foi de

R$ 705 milhões. O governo do Estado do Rio de Janeiro era responsável pelo valor de 305

milhões de reais de seu caixa, e o BNDES emprestaria o montante de 400 milhões de reais.

Contudo, é certo que o conluio entre os agentes públicos e as empresas permitiu dois nefastos

prejuízos aos erários do Estado do Rio de Janeiro e da União. O primeiro foi que o próprio

orçamento da obra já continha sobrepreço, até porque concertado anteriormente na promíscua

relação entre governantes e empresários. O segundo é que, posteriormente, os  denunciados

tornaram  mais  onerosa  a  execução  do  contrato,  não  respeitando  sequer  o  orçamento

superfaturado em sua origem.

Houve acréscimo no total da obra alegando-se a constatação posterior, e

portanto não prevista no projeto básico e obviamente não constante do edital de licitação, de

que a  cobertura antiga não poderia  ser  mantida.  Assim,  o  Governo do Estado do Rio de

Janeiro apresentou novo projeto executivo com acréscimos da ordem de R$ 250.000.000,00,

que elevaram o preço a R$ 956,8 milhões, sob a alegação da necessidade de reconstrução total

da  cobertura  do estádio.  Tal  cobertura,  porém, ficou a  cargo de empresa  especializada,  a

HIGHTEX GROUP PLC. 

Não  obstante  não  ter  questionado  a  necessidade  de  demolição  da

cobertura antiga e construção de outra, o TCU (Plenário TC-015.231/2011-9), no acórdão

2333/2011,  da  lavra  do  Ministro  Valmir  Campelo, constatou  diversas  irregularidades  que

redundavam em enorme sobrepreço no orçamento proposto no novo projeto executivo. Como

o TCU poderia impedir a liberação do empréstimo pelo BNDES, e a demonstração de excesso

nas quantidades e nos preços estava flagrante no trabalho realizado pela área técnica do TCU,
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com  a  participação  da  Controladoria  Geral  da  União,  os  denunciados concertadamente

anuíram com a redução de R$ 97 milhões (o que depois foi “resolvido”, já que na execução da

obra foram feitos diversos aditivos, elevando o preço final para mais de R$ 1,1 bilhão), e foi

apresentado um novo orçamento pelo Governo do Rio, no valor de R$ 859.472.464,51 (neste

cálculo, incluída a cobertura), tendo a EMOP acolhido dezenas de questionamentos das

equipes técnicas da CGU e TCU. 

Como se vê, pressionados com a possibilidade não haver liberação dos

recursos do empréstimo pelo BNDES, os denunciados acabaram por reconhecer que de fato

havia sobrepreço no orçamento da obra (repita-se, feito em conluio entre os agentes públicos

da  organização  criminosa  chefiada  pelo  ex-Governador SÉRGIO  CABRAL,  e  os

representantes das empresas, todos ora denunciados), aceitando a redução em R$ 97 milhões.

Vejamos os trechos do acórdão 2333/2011 – TCU – Plenário15:

“Sumário: COPA DO MUNDO DE 2014. ACOMPANHAMENTO
DA  OPERAÇÃO  DE  CRÉDITO  RELATIVA  AO  PROJETO  DE
REFORMA E ADEQUAÇÃO DO ESTÁDIO DO MARACANÃ, A SER
CELEBRADA  ENTRE  O  BNDES  E  O  ESTADO  DO  RIO  DE
JANEIRO.  INDÍCIOS  DE  SOBREPREÇO.  OITIVA.
APRESENTAÇÃO  DE NOVO  ORÇAMENTO  COM  REDUÇÃO
DE  MAIS  DE  R$  97  MILHÕES. SANEAMENTO  DAS
IRREGULARIDADES  APONTADAS.  CIÊNCIA  AO  BNDES
DETERMINAÇÕES.  PROVIDÊNCIAS  INTERNAS.
COMUNICAÇÕES. ARQUIVAMENTO.

(...)
10. Os critérios gerais utilizados para referenciar os preços dos

serviços mais relevantes da obra (curva ABC) foram os seguintes:
a) BDI referencial de 16%, idêntico ao discriminado no contrato

de execução da obra, já considerada a isenção do ISS, em razão do
estabelecido no art. 12, inciso XIV, da Lei Municipal nº 691/84;

b) os custos referenciais, preferencialmente, foram os do SINAPI;
c) subsidiariamente, na ausência de menção explícita no sistema

da  CAIXA,  recorreu-se  a  outros  paradigmas  oficiais  de  preços
(EMOP, SCO-RIO, AETESP), como também às publicações da Pini
Engenharia;

d) quando não disponíveis em sistemas oficiais ou tradicionais de

15 O saneamento apontado pelo acórdão com a redução do preço, infelizmente, foi atropelado pelos termos
aditivos que analisaremos a seguir, e que tornaram ainda mais onerosa a execução do contrato.
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consulta,  utilizaram-se  como  critério  pesquisas  realizadas
diretamente no mercado, com empresas de reconhecido know how na
prestação  de  serviços  ou  no  fornecimento  de  insumos  objeto  da
consulta;

e)  em  outros  casos,  utilizaram-se  como  base  as  próprias
composições apresentadas no projeto executivo, com adaptações nos
coeficientes em face das condições particulares da obra;

f) compararam-se custos de serviços semelhantes observados em
outros estádios para a Copa;

g) referenciaram-se os encargos sociais dos operários horistas em
123,7%, de acordo com o Sinapi;

h) somaram-se aos custos totais da obra os encargos adicionais
com alimentação, transporte, EPIs e ferramentas;

11.  Quanto  à validade das  pesquisas  de  preços  realizadas  pela
equipe, reproduzo trecho do art. 125, § 2º, da Lei 12.465/2011 (LDO
2012):

"§ 2o Nos casos de itens não constantes dos sistemas de referência
mencionados  neste  artigo,  o  custo  será  apurado  por  meio  de
pesquisa  de  mercado,  ajustado  às  especificidades  do  projeto  e
justificado pela Administração."

12.  No  que  se  refere  aos  critérios  específicos,  de  maneira  a
demonstrar  a  amplitude  do  trabalho,  apresento  esta  pequena
amostra:

a)  sistema  de  cobertura  tensionada  –  comparação  dos  preços
contratuais  com pesquisas  de  preços  de  empresas  tradicionais  de
mercado;

b)  sistema  de  ar  condicionado,  serviços  (cablagens,
conectorizações, instalação e interligação de softwares), sistema de
controle  de  acesso,  sistema  de  sonorização,  sistema  de  CFTV,
sistema  de  automação  predial,  sistemas  de  energia  ininterrupta,
esquadrias  de  alumínio  –  cotações  de  mercado  com empresas  de
reconhecido know how, a partir do projeto executivo do Maracanã;
possível sobreavaliação no quantitativo de chapas de aço para os
dutos de ar;

c) administração local – identificação de possível sobreavaliação
de  quantidades  (em  horas  trabalhadas)  e  dos  salários  dos
profissionais relacionados;

d)  mobiliário  esportivo  –  comparação  direta  entre  as  próprias
cotações apresentadas no projeto executivo;

e) recuperação estrutural do estádio – montagem da curva ABC
dos  subitens,  onde  se  constataram  duplicidades  em  subserviços
apresentados  nas  composições  unitárias;  avaliaram-se  possíveis
subavaliações de produtividades e sobrepreços noutros subserviços;

f)  pré-moldado  de  concreto  –  custos  referenciais  do  concreto
usinado  dos  referenciais  da  EMOP;  custos  de  montagem,
desmontagem e limpeza de formas metálicas da Pini, como também
os de lançamento de concreto em peças pré-moldadas, descarga de
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entulho, transporte e desmoldante;
g) piso monolítico de alta resistência, concreto 35 MPa, barras de

aço CA-50, alvenaria de bloco de concreto, pastilha de porcelana –
referências  do  Sinapi,  acompanhadas  de  pesquisa  no  mercado  de
insumos específicos, quando ausentes;

h)  demolição  de  concreto  armado  com equipamento  especial  –
avaliação direta das produtividades e do número de profissionais, em
comparação com a inspeção nas obras;

i) reciclagem do material proveniente das demolições – avaliação
dos  custos  horários  dos  equipamentos,  em  comparação  com  o
mercado.

13.Neste primeiro estágio de avaliação, encontrou-se um possível
sobrepreço  de  R$  163,4  milhões  no  orçamento  da  obra.  Como o
Governo do Estado já reconhecera a necessidade de corrigir mais de
R$ 24 milhões,  a diferença de preços a justificar foi  de R$ 136,8
milhões.

III
14. Feitos  os  apontamentos  preliminares  da  equipe,  o  governo

estadual foi chamado a se pronunciar nos autos.
15. Em meio  às  peças  69  a  73  e  após  reuniões  técnicas  para

dirimir  quaisquer  dúvidas  e  esclarecer  as  nuanças  executivas  de
cada  serviço  questionado,  todas  acompanhadas  pela  minha
assessoria, foi apresentado um novo orçamento pelo Governo do Rio
no valor de R$ 859.472.464,51. 

16. Essa  nova  peça,  devidamente  revisada,  resultou  de  um
processo ímpar e contínuo de análise, submissão ao contraditório e
reanálise  do  projeto  e  de  seu  orçamento.  As  diversas  etapas  de
exame, defesa e contradefesa, devidamente esmiuçadas no relatório
que antecede  este  voto,  culminaram na apresentação de  um novo
orçamento pelo governo do Estado do Rio com uma redução do valor
inicialmente proposto em mais de R$ 97 milhões.

17. Em sua grande maioria,  acatou-se a análise  realizada pela
equipe do Tribunal.  Destaco alguns serviços onde houve sensíveis
reduções de preços:

• desmontagem de estrutura metálica para o Maracanã – R$
11,2 milhões;

• demolição da estrutura de concreto armado – R$ 8,9 milhões;
• sistema de ar condicionado – R$ 7,3 milhões;
• locação de equipe de topografia – R$ 7,2 milhões;
• sistema de cobertura tensionada – R$ 4,3 milhões;
• administração local – R$ 4,3 milhões;
• mobiliário esportivo – R$ 4,0 milhões;
• pastilha de porcelana formato palito – 3,2 milhões.

18. Para  outros  R$  84  milhões  questionados,  todavia,
apresentaram-se justificativas para defender o saldo remanescente.
Desse valor, a Secob-1 reconheceu pertinência nas razões oferecidas
em  R$  69,6  milhões,  análise  com  a  qual  ponho-me  de  acordo.
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Restaram pendentes, pois, R$ 14,8 milhões de possível sobrepreço,
ou 2,08% do valor contratado. Isso em uma análise de 84,64% de
todo o orçamento.

19. Diante disso, a unidade técnica entende que a materialidade
da diferença pode ser  considerada inexpressiva,  em face do valor
total  do  orçamento  analisado.  Isso  porque,  em  situações
excepcionais,  a  jurisprudência  do  TCU  tem  admitido  baixos
percentuais  de  sobrepreço  nos  orçamentos  de  obras  públicas,  tal
qual abarcado nos acórdãos plenários 394/2003, 554/2005, 84/2006
e 941/2010.

20. Vou mais além. Interpreto que nem mesmo esses 2,08% podem
ser considerados como sobrepreço. Se avaliado, por exemplo, que foi
declarado  um  lucro  de  5,00%  no  BDI  referencial  de  16%,  um
acréscimo de apenas 2% nesta remuneração – o que permaneceria
em patamares aceitáveis segundo a jurisprudência desta Corte –, já
elidiria  as  sobreavaliações  apontadas.  No  global,  ainda,  o  BDI
médio  não  se  afastaria  dos  referenciais  esposados  no  Acórdão
325/2007-Plenário.

21. Com relação às avaliações de cada um dos setenta itens do
orçamento examinado, as conclusões da unidade técnica têm o meu
aval. Como se pôde depreender do estudo reproduzido no relatório
antecessor  a  este  voto,  transcrito  de  forma  extenuativa,  as
proposições  provieram  de  critérios  de  auditoria  historicamente
reconhecidos por esta Corte e amoldados às especificidades locais
da  obra,  onde  foram  devidamente  consideradas  as  contrarrazões
oferecidas pelos responsáveis.

22. Destaco que, ao menos formalmente, o valor do contrato para
execução  da  obra  do  Maracanã  ainda  são  os  R$  705  milhões
inicialmente pactuados. O termo aditivo a alterar o total ajustado, a
se basear no novo projeto executivo que ora se avalia, ainda não foi
formalizado. 

23. Por consequência, na ausência de sobrepreço identificado na
última  versão  do  orçamento  apresentada  (que  balizará  a  futura
alteração contratual), entendo que se deva cientificar ao BNDES e
ao Governo do Estado que, até o momento, não existem óbices por
parte deste Corte de Contas ao regular repasse de recursos às obras
de reforma e adequação do Estádio Mário Filho (Maracanã),  nos
termos  do  contrato  de  empréstimo  firmado  entre  o  Banco  e  o
Governo do Estado do Rio de Janeiro.”

Conforme  se  pode  observar  no  acórdão  do  TCU,  diversos  itens  que

constavam do  orçamento  original  tiveram seus  preços  reduzidos  após  as  contatações  da

equipe  técnica. Estes itens com sobrepreço permitiram a oneração da proposta vencedora, e

depois integraram o orçamento que lastreou o preço do contrato,  fraudando-o, portanto, e
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onerando a sua execução. 

Por outro lado,  também resta claro que  em pelo menos  5% do total  do

contrato de reforma do Maracanã houve sobrepreço, uma vez que essa quantia foi a acordada

antes da licitação para o pagamento da propina exigida por SÉRGIO CABRAL. Ou seja, dos

R$ 705 milhões da proposta vencedora, pelo menos R$ 35,25 milhões foram superfaturados

para custear os valores escusos  pagos a pretexto da regra de propina estabelecida pelo ex-

governador.

Como já dito, porém, uma quantidade absurda de aditivos permitiram a

elevação do custo na execução da obra em centenas de milhões de  Reais.  Note-se que o

orçamento revisado, que lastreou a autorização para liberação dos recursos pelo TCU, tinha a

ressalva  expressa  de  que,  caso  houvesse  a  concessão  de  isenção  tributária  prevista  na

RECOPA, os valores deveriam ser ainda mais reduzidos. Porém, mesmo com a concessão da

isenção  implementada,  em  virtude  da  promíscua  relação  entre  os  agentes  públicos  que

deveriam fiscalizar a velar pelo erário e os representantes das empresas, houve 16 termos

aditivos,  os  quais,  somados  aos  termos  de  apostilamento,  permitiram  pagamentos

efetivamente realizados de  R$ 1.198.220.000,70 no total,  no período entre a assinatura do

contrato, em 13.08.2010, e o último pagamento, em 27.08.2014.

O  Contrato  pode  ser  assim  resumido,  como  consta  no  portal  da

transparência do Governo Federal:

Contrato no. 101/2010

Tipo: Obras 
Situação: Em andamento 
Contratante: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
CNPJ Contratante: 42.498.600/0001-71 
Contratado: Consórcio Maracanã Rio 2014 
CNPJ Contratado: 12.375.626/0001-61 
Data de Assinatura: 13/08/2010 
Início da vigência: 01/03/2013 
Fim da vigência: 25/05/2013 
Objeto: Elaboração de Projeto Executivo e Execução de Obras de Reforma e Adequação do 
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Complexo Maracanã 
Justificativa: 
Valor da execução financeira (R$): 705.589.143,72 
Valor dos aditivos (R$): 496.151.528,71 
Valor da execução financeira com aditivos (R$): 1.201.740.672,43 
Valor da contrapartida (R$): 0,00 
Valor total (R$): 1.201.740.672,43 
Valor pago (cedido) (R$): 1.198.220.000,70 
Data do último pagamento (cedido): 27/08/2014 

 
 O 1º Termo Aditivo alterou a planilha tanto em quantidades quanto nos

preços,  reduzindo  itens  e  acrescentando  outros,  inclusive  novos.  “Milagrosamente”  tais

reduções foram compensadas integralmente pelos acréscimos, não havendo alteração de valor.

O 2º  Termo Aditivo  tratou  da  possibilidade  de  ocorrer  suspensões  de

exigibilidade das  contribuições  e  dos  impostos  contemplados  no RECOPA, no âmbito do

Contrato  nº  101/2010,  atividades  atreladas  aos  fatos  geradores  previstos  no  art.  2º  da

Instrução Normativa RFB nº 1.176, de 22.07.11. 

O 3º Termo Aditivo gerou um acréscimo de R$ 79.298.108,29, com o que

elevou-se o valor do Contrato em mais de 11%, para R$784.887.252,01.

No  4º  Termo  Aditivo  foi  introduzida  planilha  com  a  estimativa  de

desoneração  (Anexo  I)  prevista  na  Instrução  Normativa  RFB nº  1.176,  de  22/07/11,  que

estabeleceu  benefícios  fiscais  de  suspensões  de  exigibilidade  de  tributos  (RECOPA).  Em

seguida editou-se Termo de Apostilamento para Reajuste de preços e atualização monetária,

referentes  à  1ª  anualidade  relativa  aos  serviços  de  dezembro/2011  a  dezembro/2012,  no

montante de R$29.186.116,79.

O  5º  Termo  Aditivo  consignou  a  modificação  da composição  do

Consórcio  Maracanã  Rio  2014,  que  a  partir  de  então  seria  constituído  pelas  empresas

ODEBRECHT SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A (empresa líder) e a

CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A.
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O  6º  Termo  Aditivo,  apesar  de  prever  redução  de  BDI,  apresentou

alteração  de  valores  e  acréscimo  de  serviços,  com  um  aumento  da  ordem  de  R$

55.028.390,76,  elevando  o  contrato  para  R$  839.915.642,77.  Seguiu-se  novo  Termo  de

Apostilamento com reajuste de preços a atualização monetária da ordem de R$7.468.626,07.

O  7º  Termo  Aditivo  alterou  parágrafos  que  tratavam  de  medições  e

pagamentos. 

No 8º Termo Aditivo houve nova alteração de quantidades e valores, e

mesmo com nova redução de BDI, onerou-se o contrato na ordem de mais R$19.526.780,77,

totalizando  R$  859.442.423,48.  Seguiu-se  novo  termo  de  apostilamento,  que  à  guisa de

complementar os reajustamentos anteriores, elevou em R$ 30.370.425,10 o contrato.

O 9º Termo Aditivo, assim como o 11º, 12º e 15º, tratou de prorrogação

de  prazo  tão  somente.  A  seguir,  outro  Termo  de  Apostilamento  com  mais  uma

complementação de R$ 25.009.899,18.

Mas  nenhum Termo superou o 10º  Termo Aditivo,  que  a  pretexto  de

adequação  de  quantidades  e  serviços,  e  alteração  de  valores,  elevou  o  custo  total  em

R$190.557.408,14,  e  o  contrato  finalmente  atingiu  astronômicos  R$1.142.034.898,76.  Tal

aditamento, ao qual damos destaque em função do enorme acréscimo de valores, foi assinado

em  03.05.2013  por  HUDSON  BRAGA (SEOBRAS),  ICARO  MORENO (EMOP),

LEANDRO  ANDRADE  AZEVEDO  (ODEBRECHT),  CARLOS  BERNARDO  ZAEYEN

(ODEBRECHT) e MARCUS VINÍCIUS MORESI (ANDRADE GUTIERREZ):
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O 13º, o 14º e o 16º Termos Aditivos previram alteração de quantidade e

de itens, novamente numa “coincidência” contábil que não resultou em alteração de valor.

Ainda houve a implementação de novo termo de apostilamento, firmado em 03.05.2013 pelo

denunciado HUDSON  BRAGA (SEOP),  com  base  em  cálculos  apresentados  pelos

representantes das empresas consorciadas, no valor de R$ 59.705.773,67, elevando o valor

total da obra para R$ 1.201.740.672,43. 

De acordo com o portal da transparência oficial do governo federal16, foi

efetivamente  pago  o  valor  total  de  R$  1.198.220.000,70,  com  o  último  pagamento  em

27.08.2014.

Note-se  que  a  elevação  do  preço  foi  absurda,  passando  dos  R$ 705

16 http://www.transparencia.gov.br/copa2014/cidades/execucoesFinanceirasDetalhe.seam;jsessionid=6D548790
08FFC201550C16A0D298A36D.portalcopa?execucaoFinanceira=10&empreendimento=50



35/72

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força Tarefa

milhões da proposta vencedora e já superfaturada, para R$ 1,201 bilhão17 com os aditivos e

correções (os valores totais efetivamente pagos montam a 1,198 bilhão de reais), com uma

oneração do contrato licitado inicialmente da ordem de R$ 496 milhões, conforme autorizado

pelos  termos  aditivos  e  de  apostilamento.  Mesmo  se  consideramos  os  valores  do  teto

estabelecido pelo TCU no acórdão 2.333/2011, da ordem de R$ 859 milhões, a oneração do

contrato é astronômica (R$ 339 milhões). 

Uma  elevação  de  tal  ordem  somente  foi  possibilitada  em  razão  de

SÉRGIO CABRAL e sua organização criminosa não estarem preocupados em fiscalizar a

execução da obra nem velarem pela economicidade quando se propunha termo aditivo ou se

reajustava os valores com os chamados termos de apostilamento. 

BENEDITO JÚNIOR, nos depoimentos já tornados públicos no bojo da

colaboração da ODEBRECHT, confirma que SÉRGIO CABRAL exigia 5% de propina para

quaisquer obras realizadas pelo seu governo. Assim, a própria organização criminosa se unia

ao cartel econômico e alimentava seu percentual de vantagem indevida com os sobrepreços

contidos no orçamento inicial e nos termos aditivos e de Apostilamento.

 

Por fim, ainda que haja explicação para parte das onerações previstas nos

aditivos,  é  certo  que  os  valores  destinados  à  propina  da  organização  criminosa  (e  sem

contarmos  aqueloutros  já  também tornados  públicos  nos  depoimentos  dos  executivos  da

ODEBRECHT destinados  a  membros  do  TCE,  que  são  tratados  em sede  própria),  foram

produto de superfaturamento, para quitar os compromissos escusos acertados, ou seja, os 5%

de propina. Além dos 5% solicitados por SÉRGIO CABRAL em proveito de seus comparsas,

acresça-se  a  famigerada “taxa de  oxigênio”,  de 1%, para a  efetiva  liberação dos  valores,

exigida por HUDSON BRAGA, com a anuência de todos (fato já objeto de denúncia).

Nesta esteira, no período de execução do contrato, o valor exato onerado

pelos termos aditivos e de apostilamento efetivamente pagos durante a execução do contrato

17 Não se olvide que as obras realizadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro durante a gestão que foi na
realidade comandada por uma organização criminosa chefiada por Sérgio Cabral,  já objeto da Operação
Calicute, tinham por regra o pagamento de propina de 5%, fato que se repetiu no Maracanã
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foi de R$ 492.630.856,98, dos quais no mínimo R$ 29.557.851,41 (6%) foram superfaturados

para pagamento de propina.

 

2.2. FRAUDE A LICITAÇÕES DAS OBRAS DO PAC FAVELAS E CARTEL  

NAS OBRAS DO GOVERNO DO ESTADO DO RJ (FATOS 02 E 03)

Entre 7 a 10 de maio de 2007 e fevereiro de 2008, SÉRGIO CABRAL,

ex-governador do Estado do Rio de Janeiro; WILSON CARLOS, ex-secretário de governo;

HUDSON BRAGA,  então  subsecretário  de  obras  e  presidente  da  comissão  de  licitação,

ÍCARO MORENO JÚNIOR,  ex-presidente  da  Empresa  de  Obras  Pública  (EMOP),  em

conluio e unidade de desígnios, de modo consciente e voluntário, frustraram e fraudaram,

mediante ajuste, combinação e outros expedientes, por três vezes, o caráter competitivo de

procedimento  licitatório,  com  o  intuito  de  obter,  para  as  empresas  citadas18,  vantagens

decorrentes da adjudicação do objeto da licitação das obras de urbanização de três áreas da

cidade  do  Rio  de  Janeiro  –  PAC-Favelas,  nos  lotes  relativos  às  obras  e  serviços  nas

comunidades  cariocas  de  Manguinhos,  Complexo  do  Alemão  e  Rocinha.  Com  o  ajuste

espúrio, os referidos denunciados, em conluio e unidade de desígnios, de modo consciente e

voluntário, fraudaram os contratos relativos aos três lotes da referida licitação, superfaturando

os orçamentos previstos e os valores dos três contratos respectivos, tornando, injustamente,

mais onerosa a proposta e a execução do contrato,  que se protraiu no tempo até o último

pagamento em 02.08.201119 (FATO 02/art. 90 c/c art. 84 § 2º da Lei 8.666/1993, por três

vezes, na forma do art. 69 do Código Penal)20.

Em data não precisada nos autos, mas sendo certo que desde meados de

2006 até  3 de abril  de 201421,  SÉRGIO CABRAL,  ex-governador  do Estado do Rio de

18 À exceção da empresa CAMARGO CORRÊA haja vista que, após a participação de seus representantes na
fraude à competitividade da licitação, a CAMARGO CORRÊA optou por não participar do certame.

19 Informações  constantes  do  sistema  de  acompanhamentos  de  Obras  da  CEF
(https://webp.caixa.gov.br/urbanizacao/siurbn/acompanhamento/ac_publico/sistema/asp/ptei_dados_liberaca
o.asp)

20 Embora coautores do delito, deixa o MPF de imputar a fraude à licitação no PAC das favelas aos executivos
das empreiteiras que participaram do crime em razão do implemento da prescrição em abstrato em relação
aos mesmos.

21 Data da renúncia de SÉRGIO CABRAL do cargo de governador do Estado do Rio de Janeiro.
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Janeiro;  WILSON CARLOS,  ex-secretário de governo;  JUAREZ MIRANDA JÚNIOR,

representante da empresa CAMTER;  BENEDICTO JUNIOR, MARCOS VIDIGAL DO

AMARAL e  KARINE KARAOGLAN KHOURY RIBEIRO,  representantes da empresa

ODEBRECHT;  MARCELO  DUARTE  RIBEIRO,  representante  da  empresa  OAS;

MAURÍCIO  RIZZO e  GUSTAVO  SOUZA,  representantes  da  empresa  QUEIROZ

GALVÃO;  PAULO  MERIADE  DUARTE,  representante  da  empresa  DELTA;  PAULO

CESAR  ALMEIDA  CABRAL,  representante  da  empresa  EIT; JOSÉ  GILMAR

FRANCISCO  DE  SANTANA,  representante  da  empresa  CAMARGO  CORRÊA;

RICARDO PERNAMBUCO, acionista controlador da CARIOCA ENGENHARIA; além de

executivos da ANDRADE GUTIERREZ e da CARIOCA ENGENHARIA imunes por força

de acordo de colaboração premiada, em conluio e unidade de desígnios, de modo consciente e

voluntário, abusaram do poder econômico, dominando o mercado e eliminando totalmente a

concorrência mediante acordo das empresas citadas, visando: a) a fixação artificial de preços

e quantidades vendidas ou produzidas, b) o controle do mercado de obras públicas executadas

pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro; c) o controle, em detrimento da concorrência, da

rede de fornecedores do Governo do Estado do Rio de Janeiro (FATO 03/art. 4º, incisos I e

II, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei 8.137/90).

No  que  diz  respeito  ao  programa  de urbanização  e  regularização

fundiária denominado PAC FAVELAS, a ANDRADE GUTIERREZ, baseada no disposto na

Lei 12.529/11, firmou um acordo de leniência com o CADE, ao qual o MPF anuiu, no qual

revelou com detalhes mais  práticas  de condutas  anticompetitivas  no mercado nacional  de

obras da construção civil22. Nesse sentido, foram detalhadas as ações de restrição ao carácter

competitivo  dos  procedimentos  licitatórios  direcionados  aos  três  conjuntos  de  obras  de

urbanização de favelas mediante disponibilização de recursos do Programa de Aceleração do

Crescimento (Concorrência Nacional nº 002/2007/SEOBRAS/MCIDADES/CAIXA).

Além de demonstrar a prática do crime de fraude à competitividade das

licitações nos três lotes licitados no programa do PAC-Favelas, as informações sobre reuniões

22 São  signatários  do  referido  acordo  de  leniência  os  seguintes  executivos  da  ANDRADE  GUTIERREZ:
ALBERTO QUINTAES, CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO, JOÃO MARCOS DE ALMEIDA
DA FONSECA, MÁRCIO MAGALHÃES DUARTE PINTO, RODRIGO FERREIRA LOPES DA SILVA e
ROGÉRIO DE NORA DE SÁ
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trazidas  aos  autos  pelo  acordo  de  leniência  do  ANDRADE GUTIERREZ com o CADE,

corroboradas pelas declarações dos colaboradores, apontam também a existência de um cartel

formado pelas  principais  empreiteiras  do Rio  de  Janeiro  com a  finalidade  de  controlar  e

eliminar a concorrência nas principais obras públicas desenvolvidas pelo Governo estadual.

O  acordo  anticompetitivo  que  resultou  em  fraude  às  licitações  e

configura, ainda, o delito de cartel, ocorreu em três fases principais.

Fase 1: Início dos Contatos Anticompetitivos

A primeira fase dos acordos entre as empreiteiras teve início em reunião

realizada entre 7 e 10 de maio de 2007, no Palácio Guanabara, entre ALBERTO QUNTAES e

WILSON CARLOS, convocada por este último. Nessa reunião WILSON CARLOS revelou

que as  obras de urbanização das favelas da Rocinha, Manguinhos e do Complexo do

Alemão seriam licitadas em três lotes distintos que deveriam ser liderados, respectivamente,

pelas  empreiteiras  QUEIROZ  GALVÃO,  ANDRADE  GUTIERREZ  e  ODEBRECHT  –

escolhidas em razão das contribuições feitas à campanha de SÉRGIO CABRAL ao governo

do Estado em 2006. Ainda nessa reunião, WILSON CARLOS solicitou que fosse agendada

reunião com ÍCARO MORENO JUNIOR, então Presidente da Empresa de Obras Públicas
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EMOP,  em que  participassem também as  demais  empreiteiras  que,  por  determinação  do

Governo Estado, participariam do conluio.

Em colaboração premiada, ALBERTO QUINTAES confirmou a reunião

e esclareceu que os vencedores das licitações das obras públicas executadas pelo Governo do

Estado  do  Rio  de  Janeiro  eram  os  consórcios  previamente  escolhidos  por  SÉRGIO

CABRAL.  Assim  teria  se  dado  em  duas  obras  vencidas  pela  empreiteira  ANDRADE

GUTIERREZ: lote Manguinhos do PAC-Favelas, como líder, e Arco Metropolitano, em que a

liderança coube à ODEBRECHT:

“Que a AG ganhou as obras do Arco Metropolitano e do PAC
Favelas; Que essas obras eram distribuídas entre as empresas da
seguinte  forma:  Wilson  Carlos  chamava  as  empresas  e
informava  com quanto  cada  empresa  iria  do  consórcio;  Que
Wilson Carlos  informava também qual  seria  a  empresa  líder;
Que participou da reunião com Wilson Carlos relativa ao PAC
Manguinhos  para  divisão  dos  consórcios;  Que  do  Arco
Metropolitano não participou,  mas soube por  seu chefe,  João
Marcos; que o líder seria a Odebrecht”

Em 11 de  maio  de  2007,  na  sede  da  EMOP, foi  realizada  a  reunião,

indicada por WILSON CARLOS, (que agia  em unidade de desígnios  e  sob as ordens  de

SERGIO CABRAL e HUDSON BRAGA), entre ÍCARO MORENO JÚNIOR, presidente

daquela  empresa  pública,  e  representantes  das  cinco  maiores  empreiteiras  dentre  aquelas

escolhidas  por  SÉRGIO  CABRAL para  realizar  as  obras  do  chamado  PAC-Favelas23:

ANDRADE  GUTIERREZ  (ALBERTO  QUINTAES),  CARIOCA  (ROQUE  MANOEL

MELIANDE),  OAS  (MARCELO  DUARTE  RIBEIRO),  ODEBRECHT  (MARCOS

VIDIGAL DO AMARAL)  e  QUEIROZ GALVÃO (GUSTAVO SOUZA).  A empreiteira

DELTA, devido à grande proximidade com Governo do Estado, em especial com o então

Governador  SÉRGIO  CABRAL,  sequer  participou  dessa  primeira  reunião,  embora  já

estivesse definida como participante do acordo.

23 Em contrapartida à escolha das  empreiteiras  e  direcionamento da licitação,  o então governador exigia o
pagamento de propina no valor de 5% do faturado em cada obra, conforme já parcialmente denunciado na
denúncia resultante da Operação Calicute.
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Nessa primeira reunião entre as empreiteiras, foi explanado ao grupo que,

segundo  determinação  do  Governo  do  Estado,  a  licitação  ficaria  restrita  aos  seguintes

consórcios: (i) CONSÓRCIO NOVOS TEMPOS, a ser liderado pela QUEIROZ GALVÃO,

composto também pela CAENGE e pela CARIOCA, destinado a vencer o lote referente à

Comunidade da Rocinha (lote  1);  (ii)  CONSÓRCIO MANGUINHOS, a ser liderado pela

ANDRADE GUTIERREZ, composto também pela CAMARGO CORRÊA, pela CAMTER e

pela EIT, destinado a vencer o lote referente ao Complexo de Manguinhos (lote 2); e (iii)

CONSÓRCIO RIO MELHOR, a ser liderado pela ODEBRECHT, e composto também pela

DELTA e pela OAS, destinado a vencer o lote referente ao Complexo do Alemão (lote 3).

ÍCARO  MORENO  JÚNIOR orientou  as  empresas  a  procurarem  o

arquiteto  e  urbanista  HAMILTON  PAES  CASÉ,  arquiteto  indicado  pela  EMOP  para

elaboração de uma “mancha”, um esboço do projeto das obras do PAC-Favelas que serviria

para orientar o trabalho de desenvolvimento de um Projeto Básico da futura licitação.

Em 14 de maio de 2007, foi realizada reunião com HAMILTON PAES

CASÉ, em seu escritório24, com a presença, ainda, de ALBERTO QUINTAES e OLAVINHO

FERREIRA MENDES, com a finalidade de discutir a elaboração do Projeto Básico do PAC-

Favelas,  cuja característica deveria contemplar os requisitos técnicos necessários para,

de  um lado,  obter a  liberação dos recursos  federais  do PAC e,  de outro,  excluir da

licitação as empresas que não participassem do grupo de empreiteiras cartelizado. Os

registros  da  reunião  são  encontrados  na  agenda  do  programa  Outlook  de  ALBERTO

QUINTAES, conforme o Documento 01 do Histórico de Conduta do Acordo de Leniência –

HCAL 09/2016:

24 Rua Martins Ferreira, 26, no Rio de Janeiro.
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Em um momento posterior, em data incerta, mas ainda em meados de

maio de 2007,  foi  realizada,  em um dos escritórios  da empreiteira  ODEBRECHT25,  nova

reunião  entre  ANDRADE  GUTIERREZ  (ALBERTO  QUINTAES),  OAS  (MARCELO

DUARTE RIBEIRO), ODEBRECHT (MARCOS VIDIGAL DO AMARAL), QUEIROZ

GALVÃO (GUSTAVO SOUZA) e CARIOCA (provavelmente o representante era ROQUE

MANOEL MELIANDE, embora os colaboradores da ANDRADE GUTIERREZ não tenham

podido afirmar com certeza), em que foi definido que todas as empresas do grupo passariam a

trabalhar em um escritório da CARIOCA no bairro de São Cristóvão para estudar as obras do

PAC-Favelas,  o  que  dificultaria  a  concorrência  de  empresas  independentes  ao  grupo  e

viabilizaria  o  concerto de modificações  no edital  e  em suas propostas  de preço a  fim de

garantir que se sagrariam vencedoras das licitações.

A colaboração de ALBERTO QUINTAES, embora divergente ao detalhar

a participação das  empreiteiras  menores  nas  primeiras  reuniões  do conluio,  confirma,  em

suma, a dinâmica dos fatos que levou à criação do grupo de trabalho na sede da CARIOCA

ENGENHARIA:

“QUE a segunda obra da qual o depoente participou foi  a  do PAC DAS
FAVELAS,  entre  2007/2008;  QUE  WILSON  CARLOS  convocou  as
construtoras  para  uma  reunião  preliminar,  no  Palácio  Guanabara;  QUE
SÉRGIO CABRAL não estava presente, que o depoente foi o representante
da AG e havia representantes da EIT, Canter, CNO, OAS, Delta, Queiroz
Galvão,  Carioca  e  Caenge;  QUE  nesta  reunião,  mais  uma  vez  foram
determinados  por  WILSON  CARLOS  a  formação  dos  consórcios  com
indicação das líderes e  dos percentuais de cada construtora,  bem como a
divisão de lotes;  Que o percentual de 5% de propina para o Governo do

25 Escritório na Praça Nelson Mandela que não existe mais após a reurbanização da praça.
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Estado  foi  acertado  se  não  nessa  reunião,  logo  em  seguida  de  maneira
reservada; Que o percentual de 5% o depoente pode garantir que foi o que a
AG se comprometeu; QUE após a reunião inicial com WILSON CARLOS,
foi  criado  o  grupo  de  estudos  das  construtoras  para  fazer  o  edital  da
licitação;  que  a  AG  ficou  como  líder  do  consórcio  AG/EIT/CANTER,
responsável pela obra de urbanização da favela de MANGUINHOS;”

As Tabelas 19 e 20 do Histórico de Conduta do Acordo de Leniência –

HCAL 09/2016 resume bem as pessoas físicas participantes da Fase 1 e as reuniões havidas

entre as empresas “concorrentes”:

Fase 2: Instalação do Grupo de Trabalho
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A partir de maio de 2007 e até janeiro de 2008, teve início a operação de

um grupo de trabalho na sede da empresa CARIOCA formado por técnicos das dez empresas

organizadas em conluio objetivando coordenar a elaboração do Projeto Básico, do Edital da

Licitação e preparar os demais documentos da futura licitação, a fim de direcionar o resultado

do certame. A intenção era elaborar um edital que restringisse a habilitação de concorrentes

não participantes do conluio e, portanto, favorecesse a habilitação apenas dos consórcios em

conluio.

No mesmo período, foram realizadas reuniões entre os representantes do

alto  escalão  das  cinco  principais  empreiteiras  envolvidos  no  esquema  criminoso26

principalmente nos escritórios da ODEBRECHT ou da ANDRADE GUTIERREZ no Rio de

Janeiro27, mas também na sede da CARIOCA, com o objetivo de tomar decisões estratégicas a

respeito do conluio em torno das obras do PAC-Favelas, em especial para (i) influenciar a

elaboração do Projeto Básico, o Edital e seus anexos para restringir a competitividade e (ii)

para adequar  os  projetos  das  obras  aos recursos financeiros,  inclusive os provenientes  da

União, que o Governo do Estado do Rio de Janeiro dispunha e havia estipulado.

As declarações dos colaboradores, corroboradas por registros de agenda

de ALBERTO QUINTAES contemporâneos aos fatos, revelam as datas e locais das seguintes

reuniões:

–  No dia  4  de  junho de  2007,  foi  realizada  reunião  no  escritório  da

CARIOCA em São Cristóvão entre ALBERTO QUINTAES e MARCOS VIDIGAL, cf Doc

2 do Histórico de Condutas:

26 Trata-se das mesmas empreiteiras que estiveram presentes na primeira reunião com o presidente da EMOP, 
ou seja, ANDRADE GUTIERREZ, ODEBRECHT, OAS, QUEIROZ GALVÃO e CARIOCA.

27 Conforme já relatado alhures, o escritório das duas construtoras no Rio de Janeiro localizavam-se no mesmo 
prédio, com endereço na Praia de Botafogo, 300.
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– No dia 14 de junho de 2007, outra reunião foi realizada no escritório da

CARIOCA, em São Cristóvão entre ALBERTO QUINTAES e  MARCOS VIDIGAL. Essa

reunião teria resultado em um desentendimento entre as empreiteiras porque a ANDRADE

GUTIERREZ entendia que os técnicos estariam estudando apenas o Lote do Complexo do

Alemão, atribuído à ODEBRECHT, em detrimento do Lote do Complexo de Manguinhos.

Essa controvérsia resultou na determinação,  por ALBERTO QUINTAES, de que todos os

funcionários da ANDRADE GUTIERREZ, EIT e CAMTER (consorciadas), abandonassem o

escritório  da  CARIOCA em São Cristóvão e  se  instalassem em novo local28.  A aparente

ruptura, no entanto, não foi suficiente para dividir o grupo criminoso, como se verá. Confira-

se o Doc 3 do HCAL:

– No dia 15 de junho de 2007, foi realizada reunião entre ALBERTO

QUINTAES,  MARCELO  DUARTE  RIBEIRO,  GUSTAVO  SOUZA,  ROQUE

MELIANDE e  ÍCARO MORENO JÚNIOR para informar sobre a divisão do grupo de

trabalho, cf Doc 4 do HCAL:

28 Escritório de obras da ANDRADE GUTIERREZ próximo à Rua Siqueira Campos.
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– Em 02 de julho de 2007, ocorreu um evento de lançamento do PAC -

FAVELAS no Canecão,  em que se apresentaram as futuras obras públicas de serviços de

engenharia  e  construção  para  urbanização  do  Complexo  do  Alemão,  Complexo  de

Manguinhos  e  da  Comunidade  da  Rocinha29.  A apresentação  de  PowerPoint utilizada  no

evento foi elaborada pelas próprias empresas ANDRADE GUTIERREZ, CARIOCA, DELTA,

QUEIROZ GALVÃO, OAS E ODEBRECHT e entregue a ÍCARO MORENO.

–  No dia  3  de  julho  de  2007,  foi  realizada  reunião  entre  ALBERTO

QUINTAES,  ROQUE  MELIANDE,  MARCELO DUARTE RIBEIRO e  MARCOS

VIDIGAL no escritório alugado pelo grupo em São Cristóvão para definição do orçamento

do Projeto Básico a ser elaborado por HAMILTON CASÉ, conforme Doc 6 do HCAL:

– No dia 4 de julho, após a definição do grupo quanto ao orçamento,

ALBERTO  QUINTAES,  ROQUE  MELIANDE,  MARCELO DUARTE RIBEIRO e

29  Conforme reportagem publicada na ocasião: http :// www.reporte rnews .com.br/ notici a/2 l 8759 /Lu1a%3A 
obra s e m fave las vai combater crime
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MARCOS VIDIGAL reuniram-se  com HAMILTON CASÉ no escritório  da  ANDRADE

GUTIERREZ para discutir o Projeto Básico, conforme Doc 7 do HCAL:

– No dia 11 de julho, ALBERTO QUINTAES,  MARCELO DUARTE

RIBEIRO e  MARCOS VIDIGAL se reuniram no escritório da ANDRADE GUTIERREZ

para discutir assuntos concernentes ao PAC-FAVELAS, conforme Doc 9:
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– No dia 31 de julho, ALBERTO QUINTAES, OLAVINHO FERREIRA

MENDES,  ROQUE  MELIANDE,  MARCELO DUARTE RIBEIRO e  MARCOS

VIDIGAL e um representante da QUEIROZ GALVÃO (não está certo se teria sido o gerente

MAURÍCIO RIZZO ou o diretor GUSTAVO SOUZA), reuniram-se no escritório do grupo

em São Cristóvão para alinhar as principais diretrizes de elaboração do edital de licitação, em

especial a atestação das empresas, visando garantir apenas a habilitação das participantes do

conluio, conforme Doc 10:

– No dia 02 de agosto, houve nova reunião no escritório do grupo de

trabalho  em  São  Cristóvão,  desta  feita  com  a  participação  de  ALBERTO  QUINTAES,

MARCELO DUARTE RIBEIRO e  MARCOS VIDIGAL (cf.  Doc  11  do  Histórico  de

Condutas); 

– Nos dias 06 e 23 (duas vezes) de agosto, foram realizadas um total de

outras  três  reuniões  entre  ALBERTO  QUINTAES,  MARCELO DUARTE RIBEIRO,

MARCOS VIDIGAL e  MAURÍCIO RIZZO, gerente comercial da QUEIROZ GALVÃO,
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para discutir as diretrizes do edital de licitação de forma a garantir a habilitação apenas

das empresas concertadas em conluio (cf Docs 13, 14 e 15);

– Em 28 de agosto de 2007, ALBERTO QUINTAES reúne-se mais uma

vez com ÍCARO MORENO para discutir o direcionamento do edital (cf Doc 16 do HCAL):



49/72

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força Tarefa

– Entre  os  meses  de  setembro  de  2007  e  janeiro  de  2008,  os

representantes  da  ANDRADE  GUTIERREZ:  ALBERTO  QUINTAES  e  OLAVINHO

FERREIRA MENDES;  da  CAMARGO  CORRÊA:  JOSÉ  GILMAR  FRANCISCO  DE

SANTANA;  da  CAMTER:  JUAREZ MIRANDA JÚNIOR;  e  da  EIT  PAULO CESAR

ALMEIDA CABRAL reuniram-se ao menos duas vezes, em 04/09/2007 e 08/01/2008 para

(i) alinhar as principais diretrizes da elaboração do edital no que concernia à viabilidade da

participação  das  quatro  empresas  no  Consórcio  Manguinhos,  (ii)  definir  a  viabilidade

financeira da participação do consórcio na futura concorrência para o Lote do Complexo de

Manguinhos, e (iii) cotejar as diretrizes do edital com os atestados das empresas necessários

para habilitação do referido consórcio (cf. Doc 17 e 27):

Ainda no dia 2 de agosto de 2007, mesmo dia da reunião relatada linhas

acima,  entre  o  representante  da  ANDRADE  GUTIERREZ  e  o  representante  da
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ODEBRECHT,  MARCELO  DUARTE enviou  a  ALBERTO  QUINTAES,  KARINE

KARAOGLAN KHOURY RIBEIRO, gerente de engenharia da ODEBRECHT e a PEDRO

ALEIXO, integrante da equipe do arquiteto HAMILTON CASÉ, e-mail denominado “ENC:

Instruções Normativas do MCidades” cujos anexos contêm três Manuais de Instruções do

PAC  a  respeito  de  Intervenções  em  Favelas,  Desenvolvimento  de  Trabalho  Social  em

Intervenções  de  Provisão  Habitacional  e  Desenvolvimento  de  Trabalho  Social  em

Intervenções  de  Urbanização  de  Assentamentos  Precários,  bem  como  duas  Instruções

Normativas datadas de 14 e de 25 de junho de 2007, cf Doc 12:

As audiências públicas que trataram das obras ocorreram apenas em 06

de setembro de 2007 (Lote Rocinha) e 27 de setembro de 2007 (Manguinhos e Complexo do

Alemão), isto é, meses após a instauração do grupo de trabalho das empreiteiras.

Em  verdade,  as  empresas  organizadas  em  cartel  foram  as

responsáveis pela elaboração do Projeto Básico e  do Edital de Licitação e,  com isso,

tiveram  o  poder,  sob  o  aspecto  qualitativo  do  projeto,  de  garantir  sua  própria

participação no certame ao tempo em que impossibilitavam a habilitação de empresas

concorrentes; e, sob aspecto quantitativo, adequar o projeto aos recurso financeiros de

que o Governo do Estado do Rio de Janeiro dispunha.
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No que  toca  ao  aspecto  qualitativo,  as  empreiteiras  incluíram  no

Projeto  Básico  de  cada  um  dos  lotes  licitados  obras  e  soluções  de  engenharia  que

somente elas teriam expertise e qualificação técnica (atestação) para realizar. É o caso,

no  Complexo  do  Alemão,  do  teleférico;  na  Rocinha,  do  plano  inclinado;  e  em

Manguinhos, da elevação da linha férrea (ponte em balanço sucessivo estaiado).

Tomando-se como exemplo o caso do teleférico incluído no projeto de

urbanização do Complexo do Alemão, nota-se que as empreiteiras fizeram constar no Edital

de Concorrência Nacional nº 002/2007 cláusulas que exigiam que os licitantes apresentassem

compromisso de fornecimento dos equipamentos que iriam compor o Sistema de Transporte

Teleférico,  firmado  com  empresa  detentora  de  experiência  anterior  no  fornecimento  de

equipamentos similares  àqueles  que seriam utilizados nas  obras  do Complexo do Alemão

(Lote 3)30.

Ocorre que a ODEBRECHT possuía acordo comercial de exclusividade

assinado com a empresa francesa POMAGALSKI S.A., responsável pelo fornecimento de

equipamento similar para obra realizada na cidade de Medellín, Colômbia, e, virtualmente, a

única fornecedora disponível que atendia as condições do edital.

Ademais, representantes da empresa POMAGALSKI ouvidos em sede de

cooperação  internacional  confirmaram  que  somente  trataram  com  a  ODEBRECHT  e  o

consórcio  por  ela  liderado,  não  sendo  a  fornecedora  dos  documentos  apresentados  pelos

demais consórcios. Na verdade, como as propostas das demais apenas serviriam para “dar

30 Trata-se dos itens 8.4.9, item “b”; 8.4.9.l; e 8.4.9.1.2, a seguir transcritos: "8.4.9. Comprovação de capacidade de
fornecimento de equipamentos para todos os Lotes conforme Anexo I, sendo para os Lotes 1 e 3, nos seguintes termos:
[...] b) Lote 3 – Deverá ser apresentado termo de compromisso de fornecimento dos equipamentos que comporão
o Sistema de Transporte Teleférico, firmado entre a Licitante e o fornecedor, pelo qual o fornecedor assume a
obrigação de, em caso de vitória da Licitante no certame, fornecer o referido equipamento, no prazo e de acordo
com as  demais  condições  previstas  no  edital  e  no  contrato  administrativo.  8.4.9.1  As  comprovações  acima
referidas  deverão  ser  acompanhadas  de  documentação  comprobatória  do  fornecedor,  demonstrando  sua
experiência  anterior  no  fornecimento de  equipamentos  similares  aos  que  serão  empregados  na  execução  das
obras,  contendo,  no  mínimo,  as  seguintes  características:  [...]  8.4.9.1.2  –  Lote  3:  1-  Teleférico  Urbano  tipo
desengatável, capacidade 3.000 passageiros / hora; 2- Comprimento de linha igualou superior a 2.400m; 3- Estações de
embarque e desembarque - mínimo de 04 estações,  sendo pelo menos 1;  estação  de interligação  com outro  meio  de
transporte (Intermodal); 4- Cabines fechadas para mínimo 8 passageiros; 5- Quantidade mínima de cabines suspensas
simultaneamente - 120 unidades ; 6- Estações de embarque e desembarque em curvas acentuadas sem necessidade de
troca de cabine ao longo do percurso."
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cobertura”  à  proposta  destinada  a  vencer,  a  própria  ODEBRECHT  providenciou  a

documentação  da  POMAGALSKI  para  as  “concorrentes”,  componentes  do  cartel  já

previamente concertado.

Com  efeito,  apenas  os  três  consórcios  formados  pelas  empresas

cartelizadas  lograram apresentar  compromisso de fornecimento de equipamentos  firmados

com a POMAGALSKI e declaração da empresa METRO DE MEDELLÍN LTDA., em inglês

e,  por  tradução  juramentada  em  português,  atestando  o  fornecimento  dos  equipamentos

exigidos (Cf Doc 26, figura 26 do HCAL):

As  três  propostas  apresentadas  possuem  traduções  juramentadas  da

declaração da empresa METRO e de procuração da empresa POMAGALSKI com os mesmos

números (I-67411/07 e 37.553/08, respectivamente). Além disso, o reconhecimento de firma

do tradutor da declaração da METRO foi feito, por todos os consórcios, no mesmo dia e os

selos receberam numeração sequencial – Consórcio liderado pela ANDRADE GUTIERREZ:

1068AA181727;  Consórcio  liderado  pela  QUEIROZ  GALVÃO:  1068AA181728;  e

Consórcio  liderado  pela  ODEBRECHT:  1068AA181729,  o  que  corrobora  que  os  três

consórcios  concorrentes  atuaram  em  conjunto  para  a  habilitação  no  certame.  Embora  a

licitação  estivesse  previamente  destinada  a  ser  vencida  pelo  Consórcio  Rio  Melhor,  a

habilitação  dos  outros  dois  consórcios  visava  dar  ares  de  competitividade  ao  certame

fraudado. Confira-se pelos Doc 26, Figuras 23, 24 e 25, do HCAL:
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Quanto ao aspecto quantitativo, as empresas realizaram diversos estudos

em conjunto para adequar os serviços aos recurso financeiros de que o Governo do Estado do

Rio de Janeiro dispunha para investir  no projeto,  conforme os preços da EMOP, ou seja,

coube aos próprios licitantes o planejamento das obras a serem licitadas, adequando-as ao

orçamento disponível.

O  procedimento  licitatório  foi  tornado  público  apenas  em  23  de

novembro de 2007 através do Aviso de Licitação da Concorrência Nacional nº 002/2007 e o

Edital de Licitação foi disponibilizado em 26 de novembro de 2007. Conforme relatado,  as

obras  foram  financiadas  com  recursos  federais  do  Programa  de  Aceleração  do

Crescimento31 e divididos em três lotes:

Lote  1  –  COMUNIDADE  DA  ROCINHA:  beneficiada  com

investimentos de cerca de R$ 180 milhões. O projeto de urbanização incluiria a construção de

creche-modelo,  hospital,  428  unidades  de  realocação32,  complexo  esportivo  e  passarela

desenhada por Oscar Niemeyer;

31 Contratos de Repasse nº 2607.0215753-50/2007, assinado em 18 de j aneiro de 2007, e nº 2607.0222648-
06/2007, 2607.022264 7-93/2007 e 2607.0222646-89/2007, assinados em 14 de setembro de 2007.

32 Unidades habitacionais (apartamentos) para as famílias que foram realocadas das áreas de risco na 
Comunidade da Rocinha.
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Lote  2  –  COMPLEXO  DE  MANGUINHOS:  beneficiado  com

investimentos de cerca de R$ 265 milhões. O projeto incluiria a transformação da Estação de

Trem  de  Manguinhos  em  um  terminal  intermodal  de  transporte  (trens,  ônibus,  táxis  e

ciclovia), elevação do trecho da linha férrea ao longo da Avenida Leopoldo Bulhões, criação

de ciclovia, novas vagas de estacionamento, 1774 novas moradias, escola de ensino médio,

hospital e biblioteca;

Lote 3 – COMPLEXO DO ALEMÃO: beneficiado com investimentos de

cerca  de  R$   470  milhões.  O  projeto  incluiria  sistema  de  teleférico  de  seis  estações

permitindo o transporte de até 30 mil passageiros/dia, hospital, escola de ensino médio e 2620

novas unidades habitacionais.

Embora  as  empreiteiras  em  conluio  tivessem  elaborado  o  edital  de

licitação, a EMOP revisou algumas de suas cláusulas, gerando a insatisfação das empresas.

Entre a disponibilização do edital e a data primeira designada para a Sessão de Abertura dos

Envelopes “A” (18/12/2007) – recebimento e abertura dos envelopes com documentos de

habilitação para o certame – o grupo de empreiteiras realizou ao menos quatro reuniões para

discutir  as  alterações  no  edital  e  estabelecer,  de  forma  definitiva  a  participação  de  cada

empresa nos consórcios:

–  No  dia  26  de  novembro  de  2007,  reuniram-se  no  escritório  da

ODEBRECHT: ALBERTO QUINTAES e MARCOS VIDIGAL (Doc 20);

–  No  dia  27  de  novembro  de  2007,  em  local  não  esclarecido,

encontraram-se ALBERTO QUINTAES e MARCELO DUARTE RIBEIRO (Doc 21);

–  No  dia  12  de  dezembro  de  2007,  reuniram-se  no  escritório  da

ODEBRECHT: ALBERTO QUINTAES e BENEDICTO JÚNIOR (Doc 22).

Em decorrência da insatisfação das empreiteiras com os termos do edital

que destoavam do projeto elaborado pelo próprio grupo em conluio,  a EMOP acabou por



56/72

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Núcleo de Combate à Corrupção – Força Tarefa

alterar  o  Edital  publicando duas  Erratas  (Errata  nº  001/2007,  de  13/12/2007;  e  Errata  nº

002/2007,  de  26/12/2007),  que  estabeleciam  as  cláusulas  acordadas  pelas  empresas.  A

alteração do edital também adiou a Sessão de Abertura da Concorrência para o dia 18 de

janeiro de 2008. Os registros de ALBERTO QUINTAES apontam outra reunião do grupo após

a publicação das erratas:

– No dia 08 de janeiro de 2008, foi realizada nova reunião no escritório

da  ODEBRECHT contando  com a  participação  de  JOÃO MARCOS DE ALMEIDA DA

FONSECA (diretor  de  contratos  da  ANDRADE  GUTIERREZ),  ALBERTO  QUINTAES,

JOSÉ GILMAR FRANCISCO DE SANTANA,  PAULO CESAR ALMEIDA CABRAL

(diretor  comercial  da  EIT)  e  JUAREZ MIRANDA JÚNIOR (diretor  de  operações  da

CAMTER).  Nesse  encontro,  além  de  discussão  acerca  das  mudanças  no  edital,  foi

comunicado às demais empreiteiras a saída da CAMARGO CORRÊA do grupo, deixando de

integrar o Consórcio Manguinhos e comprometendo-se a não apresentar proposta nos lotes

(Doc 27 do Histórico de Condutas).

Fase 3: Implantação do Acordo Anticompetitivo

Por  fim,  entre  os  meses  de  janeiro  e  fevereiro  de  2008, houve  a

participação  dos  consórcios  NOVOS  TEMPOS,  MANGUINHOS  e  RIO  MELHOR  na

Concorrência Nacional nº 002/2007, conduzida pela Secretaria de Estado de Obras do Rio de

Janeiro, oferecendo propostas e de cobertura, suprimindo recursos e, finalmente, assinando os

contratos para realização das obras licitadas.

Em 18 de janeiro de 2008, houve a Sessão de Abertura da Concorrência

pela comissão de licitação presidida por HUDSON BRAGA, que estava plenamente ciente do

ajuste espúrio,  com o recebimento dos envelopes  “A” (documentos  de habilitação) e “B”

(propostas de preço) e abertura dos envelopes “A”. Apresentaram propostas para a disputa dos

três  lotes  os  três  consórcios  do  grupo  em conluio  e,  de  forma  independente,  a  empresa

SANERIO e o consórcio formado pelas empresas CONSTRUCAP, CONVAP e ARVEK.
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Em 23 de janeiro de 2008, foi realizada Sessão de Divulgação da Análise

da  Documentação  do  Envelope  “A”  (habilitação),  concluindo  a  Comissão  Especial  de

Licitação presidida por  HUDSON BRAGA pela habilitação dos consórcios Novos Tempos,

Rio  Melhor  e  Manguinhos  em  todos  os  lotes.  Como  acertado  previamente,  HUDSON

BRAGA comandou  a  reunião  que  decidiu  pela inabilitação  dos  demais  concorrentes

(DOCs anexos). Assim, todos os três consórcios em conluio foram habilitados para todos os

três lotes, ao passo que todos aqueles outros que concorriam de modo independente e não

alinhado ao conluio foram inabilitados para todos os lotes.

Um dos recursos interpostos pela empresa CONSTRUCAP apontava que

o  Consórcio  MANGUINHOS desatendia  uma das  cláusulas  do  edital,  haja  vista  que  era

exigido  que  a  empresa  líder  tivesse  participação  majoritária  no  consórcio  e  as  demais

participação mínima de 20%. No Consórcio MANGUINHOS, as empresas minoritárias (AIT

e CAMTER) tinham apenas 19% de participação. Embora o desatendimento do item seja

claro,  HUDSON BRAGA garantiu que a comissão por ele presidida aceitasse a tese de

erro material,  mantendo a  habilitação das  empresas  em conluio,  o  que corrobora a

existência de acordo que garantia a vitória das empreiteiras acordadas, em prejuízo do

caráter competitivo da licitação. Por outro lado, os consórcios habilitados e que perderam o

certame não questionaram tal desatendimento, exatamente porque estavam em conluio e os

vencedores foram acertados entre as próprias empresas que formaram o cartel.

Com a Sessão de Abertura dos envelopes “B”, em 01 de fevereiro de

2008, revelou-se, sem surpresa, que cada um dos consórcios arranjados em conluio saiu-se

vencedor em um dos lotes da licitação, com pequenas diferenças de preços propostos. Vale

conferir a tabela que lista as propostas avaliadas:
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Lote 1 – Comunidade da
Rocinha

(Valor de referência: R$
167.647.398,07)

Lote 2 – Complexo de
Manguinhos

(Valor de referência: R$
221.585.821,00)

Lote 3 – Complexo do
Alemão

(Valor de referência: R$
470.703.471,07)

Vencedor Novos Tempos (Queiroz
Galvão/Caeng/Carioca)

R$175.610.405,23

Manguinhos (Andrade
Gutierrez/EIT/Camter)

R$ 232.009.048.29

Rio Melhor
(Odebrecht/OAS/Delta)

R$ 493.333.505 49

2º colocado Rio Melhor
(Odebrecht/OAS/Delta)

R$ 175.778.580,21

Novos Tempos (Queiroz
Galvão/Caeng/Carioca)

R$ 232.399.345,45

Manguinhos (Andrade
Gutierrez/EIT/Camter)

R$ 493.873.062,60

3º colocado Manguinhos (Andrade
Gutierrez/EIT/Camter)

R$ 175.945.029,71

Rio Melhor
(Odebrecht/OAS/Delta)

R$ 232.554.330,86

Novos Tempos (Queiroz
Galvão/Caeng/Carioca)

R$ 494.050.527,32

Nos  três  casos  acima  citados,  o  valor  da  proposta  vencedora  foi  um

pouco  acima  do  valor  de  referência,  representando,  não  por  coincidência,  um  aumento

percentual praticamente idêntico em relação ao valor orçado nos 3 lotes: de 4,74% no lote 1;

de 4,70% no lote 2 e de 4,80% no lote, percentual bem próximo, aliás, do ajustado pelas

empreiteiras como pagamento de propina ao ex-Governador SÉRGIO CABRAL.  Por

outro lado, apesar dessa distância do valor de referência, da proposta vencedora para a 3ª

colocada no certame a variação foi de apenas 0,19% no lote 1; 0,23% no lote 2; e 0,14% no

lote 3.  Tal circunstância deriva, evidentemente, do ajuste entre as licitantes para que

cada consórcio se sagrasse vencedor de um dos lotes.

Dentro desse ambiente de total ausência de competição e de conluio com

os  agentes  públicos,  a  fraude  à  licitação  se  efetivou,  sendo  apresentadas  propostas

“vencedoras” que continham sobrepreço e, ao longo da execução do contrato, este tornou-se

mais oneroso em razão de superfaturamento.

Neste sentido, a Controladoria Geral da União realizou fiscalização onde

constatou, em suma, as seguintes irregularidades nas obras realizadas pelo apelidado PAC

DAS FAVELAS33. 

33 Os relatórios de fiscalização seguem anexos e são parte integrante desta denúncia, aos quais nos reportamos
para detalhamento de como a CGU chegou aos valores de sobrepreço apontados. Ressalta o MPF que, no que
tange ao BDI apontado como irregular, é verdade a jurisprudência recente do TCU tem oscilado. Contudo,
ressalta-se que os apontamentos da CGU são escorreitos, e não estando nem este órgão ministerial nem o
judiciário vinculados a tal mudança jurisprudencial do TCU, imputa-se o superfaturamento também por tal
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A seguir,  os  trechos  do  Relatório  de  Fiscalização  que  constatou  o

sobrepreço detectado nas obras da Rocinha:

“CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA FEDERAL DE
CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO DE AÇÃO DE CONTROLE – FISCALIZAÇÃO NÚMERO
DO  RELATÓRIO:  201217253  FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA  :
15451112810S30015  PROGRAMA  :  Urbanização,  Regularização
Fundiária  e  Integração  de  Assentamentos  Precários.  UNIDADE
JURISDICIONADA  TCU:  SECRETARIA  NAC.  DE  HABITACAO
MCIDADES.  UNIDADE  EXAMINADA  :  SECRETARIA  NAC.  DE
HABITACAO  MCIDADES.  MUNICÍPIO  -  UF :  Rio  de  Janeiro  –  RJ.
PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO : 02/01/2013 a 17/01/2014.

I – DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS

Os  trabalhos  foram  realizados  junto  à  Unidade  Examinada,  em  estrita
observância  às  normas  de  fiscalização  aplicáveis  ao  Serviço  Público
Federal. Para subsídio à realização dos trabalhos, foram empreendidas as
seguintes ações prévias: - Levantamentos de dados realizados: - Contatos
com outros órgãos:

Foi feito contato com a Secretaria de Obras - SEOBRAS do Governo do
Estado  do  Rio  de  Janeiro.-  Diligências  efetuadas:  Foi  emitida  uma
solicitação  de  fiscalização  requisitando  os  documentos  principais  que
compõem  o  projeto  de  urbanização  do  Complexo  da  Rocinha,
preferencialmente em arquivo eletrônico.
(…)
No  Lote  2,  Complexo  da  Rocinha,  o  custo  inicialmente  previsto,  pela
Empresa de Obras Públicas do Estado -  EMOP, para obras (valor  data
base 08/2007) referentes aos contratos de repasse n.º 215753-50 e 222.648-
06 era de R$ 167.647.398,07 (valor este sem BDI) e o Consórcio Vencedor
da Licitação ganhou o certame tendo apresentado proposta comercial no
valor  de  R$  76.160.697,92  (contrato  de  repasse  n.º  215753-50)  e  R$
99.449.700,31  (contrato  de  repasse  n.º  222.648-06  ),  incluindo-se  as
bonificações e despesas indiretas BDI. 
As  obras  licitadas do contrato  de repasse n.º  222.648-06/2007 sofreram
acréscimos e houve impacto no valor final que, tendo por referência a data
base,  atingiu  o  total  de  R$  120.922.223,77  (cento  e  vinte  milhões,
novecentos e vinte e dois mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e sete
centavos). 
(…)
Desconsiderando-se os reajustes anuais, cabe aqui ressaltar que do valor

irregularidade.
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total  do  financiamento  de  R$  155.813.358,73,  foram  licitadas  obras  no
valor de R$ 99.449.700,31 (cento e vinte milhões, novecentos e vinte e dois
mil,  duzentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos),  que com os
acréscimos  celebrados  por  meio  de  termos  aditivos  totalizaram  R$
120.922.223,77. A Controladoria Regional da União no Estado do Rio de
Janeiro,  por  meio  da  Solicitação  de  Fiscalização  n.º  20127248/01,  de
18/12/2012, requisitou à Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro o
processo  licitatório,  contrato  com  o  consórcio  vencedor  da  licitação,
planilha  eletrônica  contendo  os  custos  estimados  da  obra,  memorial
descritivo, projetos básico e executivo, boletins de medição, memórias de
cálculo  e  processos  de  pagamentos.  De  posse  da  informação
disponibilizada,  esta  equipe  de  auditoria  iniciou  os  trabalhos  de
fiscalização das obras do PAC - Complexo da Rocinha, tendo como escopo
a verificação da adequabilidade preços unitários e quantitativos, levando-
se  em consideração  as  especificações  técnicas  das  obras  e  serviços  de
engenharia previstos com aqueles efetivamente executados pelo Consórcio
contratado.  As  impropriedades  e/ou  irregularidades,  englobando  preços
unitários acima dos valores referenciais e superestimativas de quantitativos,
encontradas  nos  trabalhos  de  fiscalização  encontram-se  detalhadas  no
corpo do presente relatório. 
(…)
3.1.1.2 CONSTATAÇÃO 002
Composição  do  BDI  em  desacordo  com  a  jurisprudência  do  TCU,
ocasionando sobrepreço no valor de R$ 6.872.428,10. 
(…)
A alíquota de 6,65% referente aos tributos PIS, COFINS e ISS, ao invés de
ser incluída no BDI, foi aplicada diretamente sobre os preços dos itens que
compõem a planilha orçamentária da obra. Com isso, o valor efetivo do
BDI do consórcio contratado corresponde a 33,90% (33,90 % = (125 % /
(1-0,0665))-1). 
(…)
Pode-se  concluir  que  os  tributos  cobrados  sobre  os  valores  dos  preços
unitários (s/tributos) elevaram o BDI contratado de 25% para 34,98%. O
prejuízo  financeiro  decorrente  da  majoração  do  BDI  representa  um
sobrepreço  no  montante  de  R$  6.872.428,10  (seis  milhões,  oitocentos  e
setenta e dois mil, quatrocentos e vinte e oito reais e dez centavos) …
(…)
4.1.1.1 CONSTATAÇÃO 003
Existência de preços unitários de serviços acima dos valores referenciais
constantes  nas  tabelas  oficiais,  com  sobrepreço  no  valor  de  R$
5.374.668,69 
Para verificação adequalibidade dos  preços  contratados,  esta equipe  de
auditoria  comparou  os  custos,  constantes  na  proposta  comercial  do
consórcio vencedor, com os valores correspondentes da tabela referencial
SINAPI-Regional para o estado do Rio de Janeiro, tendo como mês base
agosto de 2007. 
As  impropriedades  e/ou  irregularidades  detectadas  encontram-se
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detalhadas  abaixo  por  tipo  de  serviço  (terraplenagem,  demolição,
transporte de material excedente para bota-fora, royalties de material de
bota-fora, administração local e etc.) 
(…)
Em síntese, pode-se concluir que foram constatados preços unitários acima
dos  valores  praticados  no  mercado  e  quantitativos  superestimados  em
função da utilização de parâmetros n elaboração das memórias de cálculo
em desacordo com os usualmente em obras públicas, identificando-se ao
final dos trabalhos sobrepreço total de R$ 12.247.096,79. 
Relatório concluído em 17/01/2014.” 

Também nas  obras  e  serviços  do  PAC na  Comunidade  de Manguinhos  houve

constatação de significativo sobrepreço pela CGU:

“CONTROLADORIA-GERAL  DA UNIÃO  SECRETARIA  FEDERAL
DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO DE AÇÃO DE CONTROLE – FISCALIZAÇÃO NÚMERO
DO  RELATÓRIO  :  201217242  FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA  :
17512112810S50001  PROGRAMA  :  Urbanização,  Regularização
Fundiária  e  Integração  de  Assentamentos  Precários  UNIDADE
JURISDICIONADA
TCU  :  SECRETARIA  NAC.  DE  HABITACAO  MCIDADES  UNIDADE
EXAMINADA  :  SECRETARIA  NAC.  DE  HABITACAO  MCIDADES
MUNICÍPIO - UF : Rio de Janeiro – RJ PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO
: 02/01/2013 a 27/12/2013
I – DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS
Os trabalhos  foram  realizados  junto  à  Unidade  Examinada,  em estrita
observância  às  normas  de  fiscalização  aplicáveis  ao  Serviço  Público
Federal. Para subsídio à realização dos trabalhos, foram empreendidas as
seguintes ações prévias:
- Levantamentos de dados realizados:
- Contatos com outros órgãos:
Foi feito contato com a Secretaria de Obras - SEOBRAS do Governo do
Estado do Rio de Janeiro.
- Diligências efetuadas:
Foram emitidas solicitações de fiscalizações requisitando os documentos
principais  que  compõem os  projetos  básicos  e  executivos  das  obras  do
Complexo de Manguinhos e justificativas adicionais para impropriedades e
irregularidades  verificadas.  Os  trabalhos  de  fiscalização  realizados
tiveram como escopo a verificação da adequabilidade dos preços unitários
praticados e dos quantitativos medidos pelo consórcio contratado.
Para  realização  da  análise  de  custos  utilizou-se  os  preços  unitários
constantes na planilha da última medição (53ª medição) contendo todos os
quantitativos  das  obras  e  serviços  acumulados.  Ainda,  de  posse  dos
boletins  de  medição  foram  verificados  os  parâmetros  tais  como  peso
específico,  distância  de  bota-fora,  velocidade  média  de  transporte  de
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material  e  etc.  utilizados  nas  respectivas  memórias  de  cálculo  para
obtenção  dos  quantitativos  das  obras  e  serviços  executados.  Estes
parâmetros adotados pela SEOBRAS quando da elaboração das memórias
de cálculo, foram comparados com os valores usualmente praticados em
obras públicas e recomendados em literatura técnica especializada.
(...)
A seguir  encontram-se consolidados o sobrepreço apontado no presente
relatório de fiscalização. Inicialmente é apresentado o sobrepreço total de
R$ 41.535.149,79, calculado adotando-se os preços unitários na data base
de agosto de 2007. O sobrepreço apontado corresponde a 16,72% do valor
efetivo do contrato.
Tabela 10 – Sobrepreço Consolidado
VALOR R$
PREÇO DA OBRA CONTRATADO (53ª MEDIÇÃO) R$ 289.995.423,83
SOBREPREÇO VALOR R$
BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) R$ 13.833.997,11
SOBREPREÇOS UNITÁRIOS R$ 27.701.152,68
TOTAL SOBREPREÇO R$ 41.535.149,79
SOBREPREÇO (%) 16,72%

III - CONCLUSÃO
Em decorrência dos exames realizados e dos fatos constatados descritos
neste relatório, concluímos o seguinte: 
Sobre o objeto fiscalizado: O objeto foi realizado em sua totalidade.
Sobre  a  especificação:  As  obras  realizadas  atendem  as  especificações
técnicas.
Sobre a localização: A localização das obras encontra-se em acordo com o
projeto.
Sobre o cronograma de execução: As obras foram executados no prazo
previsto.
Sobre os preços/custos: Observou-se a ocorrência de sobrepreço nas obras
executadas.
Sobre o orçamento: Identificou-se a existência de sobrepreços unitários e
quantitativos superestimados.
Sobre  a  medição:  Em  decorrência  de  quantitativos  superestimados,  as
medições  foram  realizadas  a  partir  de  parâmetros  técnicos  que
superestimaram os quantitativos.
Sobre o pagamento: Os pagamentos foram realizados conforme os boletins
de  medição  que  apresentam  quantitativos  superestimados  e  preços
unitários acima dos valores referenciais da tabela SINAPI.
Sobre a armazenagem/estocagem/distribuição: não se aplica.
Sobre a contrapartida: A contrapartida foi efetivada na forma prevista.
Sobre o objetivo: O objetivo do contrato de repasse foi atendido.
Entre as constatações descritas neste relatório, destacam-se, em função de
sua gravidade, as seguintes:
3.1.1.2 -
Composição  do  BDI  em  desacordo  com  a  jurisprudência  do  TCU,
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ocasionando sobrepreço no valor de R$ 13,83 milhões de reais.
4.1.1.1 -
Existência de preços unitários de serviços acima dos valores referenciais
constantes  nas  tabelas  oficiais,  com  sobrepreço  no  valor  de  R$
27.701.152,68. 
Em síntese, pode-se concluir que foram constatados preços unitários acima
dos  valores  praticados  no  mercado  e  quantitativos  superestimados  em
função  da  utilização  de  parâmetros  na  elaboração  das  memórias  de
cálculo em desacordo com os usualmente praticados em obras públicas,
identificando-se  ao  final  dos  trabalhos  sobrepreço  total  de  R$
41.535.149,59.
Relatório concluído em 27/12/2013.”

Outra não foi a conclusão da CGU acerca das irregularidades constatadas nas

obras  e  serviços  executados  no  Complexo  do  Alemão,  onde  houve  milionário

superfaturamento:

“RELATÓRIO DE AÇÃO DE CONTROLE – FISCALIZAÇÃO NÚMERO
DO  RELATÓRIO  :  201107230  FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA  :
15451112810S30015 PROGRAMA : Urbanização, Regularização Fundiária
e Integração de Assentamentos  Precários  UNIDADE JURISDICIONADA
TCU:  SECRETARIA  NAC.  DE  HABITACAO  MCIDADES  UNIDADE
EXAMINADA  :  SECRETARIA  NAC.  DE  HABITACAO  MCIDADES
MUNICÍPIO - UF : Rio de Janeiro – RJ PERÍODO DE FISCALIZAÇÃO :
05/07/2012 a 17/06/2013
I – DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS
Os  trabalhos  foram  realizados  junto  à  Unidade  Examinada,  em  estrita
observância  às  normas  de  fiscalização  aplicáveis  ao  Serviço  Público
Federal. Para subsídio à realização dos trabalhos, foram empreendidas as
seguintes ações prévias:
- Contatos com outros órgãos: Foi feito contato com a Secretaria de Obras
- SEOBRAS do Governo do Estado do Rio de Janeiro
-  Diligências  efetuadas:  Foram  emitidas  solicitações  de  fiscalizações
requisitando os documentos principais que compõem os projetos básicos e
executivos das obras do Complexo do Alemão e justificativas adicionais
para impropriedades e irregularidades verificadas.
Os trabalhos de fiscalização realizados tiveram como escopo a verificação
da  adequabilidade  dos  preços  unitários  praticados  e  dos  quantitativos
medidos pelo consórcio contratado.
Para  realização  da  análise  de  custos  utilizou-se  os  preços  unitários
constantes na planilha da última medição (50ª medição) contendo todos os
quantitativos das obras e serviços acumulados.
Ainda, de posse dos boletins de medição foram verificados os parâmetros
tais  como  peso  específico,  distância  de  bota-fora,  velocidade  média  de
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transporte de material e etc. utilizados nas respectivas memórias de cálculo
para obtenção  dos  quantitativos  das  obras  e  serviços  executados.  Estes
parâmetros adotados pela SEOBRAS quando da elaboração das memórias
de cálculo, foram comparados com os valores usualmente praticados em
obras públicas e recomendados em literatura técnica especializada.
(…)
Sobrepreço consolidado.
A seguir  encontram-se  consolidados  o  sobrepreço apontado  no presente
relatório de fiscalização.
Inicialmente é apresentado o superfaturamento total de R$ 139.584.425,73,
calculado adotando-se os preços unitários na data base de agosto de 2007.
O superfaturamento apontado corresponde a 24,47% do valor efetivo do
contrato.
O  montante  pago  ao  consórcio  contratado  corresponde  a  R$  R$
843.910.360,81,  segundo  informações  disponibilizadas  pela  SEOBRAS.
Dividindo-se este valor pelo total contratado na data base (agosto de 2007)
de R$ 710.032.559,72, obtém-se o índice de reajuste geral de 19% (1,19 =
19%) que  foi  utilizado  por  esta  equipe  de  fiscalização  para  calcular  o
superfaturamento  considerando-se  os  reajustes  pagos.  Porém,  cabe
ressaltar  que  os  preços  unitários  das  obras  e  serviços  de  engenharia
contratados foram reajustados individualmente segundo a tabela de custos
da
EMOP.
Tabela 23 – Sobrepreço Consolidado
PREÇO DA OBRA CONTRATADO (50ª MEDIÇÃO) R$ 710.032.559,72

SUPERFATURAMENTO VALOR R$
BDI (tributos) R$ 43.005.807,40
BDI diferenciado R$ 10.176.045,65
BDI antieconômico R$ 5.296.124,91
Royalties R$ 17.573.691,34
Momento de transporte R$ 15.909.648,81
Demolição R$ 15.154.033,18
Sobrepreços unitários (transporte encosta abaixo e acima e outros) R$
20.203.969,70
Estaca raiz R$ 4.718.078,08
Esgotamento sanitário e drenagem pluvial R$ 7.547.026,66
Total superfaturamento (data base) R$ 139.584.425,73
Preço da obra sem superfaturamento (data base) R$ 570.448.133,99
TOTAL SOBREPREÇO (c/reajuste) R$ 166.105.466,62
TOTAL CONTRATADO R$ 710.032.559,72
SOBREPREÇO (%) 24,47%”

Note-se que mesmo após o contraditório e ouvidos os entes fiscalizados, a
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CGU emitiu a Nota Técnica 1152/201434, onde concluiu pelo ajustamento de alguns valores

mas reiterou não haver qualquer justificativa para o sobrepreço acumulado até o 16º aditivo,

de R$ 127.443.064,69, chegando a absurdos 21,9% sobre o valor que deveria ter o contrato,

se escorreito fosse.

Do  ponto  de  vista  dos  efetivos  pagamentos  referentes  ao  PAC-

COMPLEXO DO ALEMÃO, do total faturado até a 50ª medição (R$ 708.459.063,26),

simplesmente  R$  127.347.759,93  (21,9%  do  valor  que  deveria  ter  sido  faturado

corretamente) consistiram em pagamentos superfaturados.

Não  resta  dúvida,  como  não  poderia  deixar  de  ser,  que  além  do

necessário superfaturamento em 6% para pagamento de propina à organização chefiada

por  SÉRGIO  CABRAL,  restou  provado  que  os  dirigentes  e  representantes  dos

consórcios responsáveis pelas obras nas comunidades carentes do Rio de Janeiro, ora

denunciados,  também se aproveitaram do conluio para garantir-lhes ganho indevido,

inflado com a oneração da proposta vencedora e dos termos de aditamento lastreados

pelos  orçamentos  ajustados  pelos  denunciados  com  sobrepreço.  Bem  assim,  os

denunciados permaneceram superfaturando pagamentos ao longo da execução dos contratos

até os últimos aditivos, o que ocorreu durante a execução dos contratos na Rocinha e no

Alemão até 02.08.2011, e em Manguinhos até 23.11.2010.

Da fraude às licitações 

O ajuste entre as empreiteiras e os agentes públicos permitiu fraudar o

caráter competitivo do procedimento licitatório nos três lotes objetos do certame, de forma a

obter  para  as  empresas  (e,  em última  análise,  para  os  agentes  públicos  beneficiários  de

pagamento  de  propina35)  vantagem  indevida  decorrente  da  adjudicação  dos  objetos  da

licitação, vantagem que se efetivou de forma a tornar mais onerosa a proposta e a execução do

contrato, condutas que se amoldam ao tipo penal do art. 90 c/c 96, V, da Lei 8.666/93.

34 Íntegra da referida Nota Técnica encontra-se inclusa na presente exordial, com documento anexo.
35 Crime de corrupção que não é objeto da presente denúncia.
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O direcionamento da licitação para as empresas organizadas em conluio

foi  orquestrado  pelo  então  governador  SÉRGIO CABRAL e  seu  secretário  de  governo

WILSON CARLOS. Colaboraram com a elaboração do projeto básico e de edital licitatório

que  permitia  a  restrição  da  competitividade  do  certamente  o  então  presidente  da  EMOP

ÍCARO MORENO JÚNIOR36.  O denunciado HUDSON BRAGA, presidente da comissão

de licitação, adotou o edital elaborado pelas próprias empresas predeterminadas a vencer.

As empreiteiras  beneficiadas  com a  fraude  à  licitação  coordenaram o

grupo de trabalho responsável pela elaboração do Projeto Básico e do Edital de Licitação e,

assim,  puderam repartir  entre  si  a  participação  nos  três  lotes  de  obras  antes  mesmo  da

publicação  do  edital.  Nas  diversas  reuniões  e  trocas  de  correspondência  eletrônica  que

articularam o esquema criminoso, já detalhadas acima, tomaram parte: JUAREZ MIRANDA

JÚNIOR,  como  representante  da  empreiteira  CAMTER;  PAULO CESAR MERIADE

DUARTE, como representante da DELTA;  PAULO CESAR ALMEIDA CABRAL, como

representante  da  EIT;  MARCELO DUARTE RIBEIRO,  como  representante  da  OAS;

BENEDICTO JUNIOR, MARCOS VIDIGAL DO AMARAL e KARINE KARAOGLAN

KHOURY  RIBEIRO,  como  representantes  da  ODEBRECHT;  MAURÍCIO RIZZO e

GUSTAVO SOUZA, como representantes da QUEIROZ GALVÃO.

Embora a empreiteira CAMARGO CORRÊA tenha, ao final, optado por

não integrar nenhum dos consórcios e por não apresentar proposta para nenhuma das obras,

seu representante, JOSÉ GILMAR FRANCISCO DE SANTANA, tomou parte nas reuniões

do grupo em conluio e colaborou com a frustração à competitividade da licitação, também

incorrendo na prática do crime do art. 90 c/c 96, V, da Lei 8.666/93.

Do cartel nas obras públicas do Estado do Rio de Janeiro

Além das  fraudes  ao processo licitatório da  Concorrência  Nacional  nº

002/2007, o conluio entre as empresas ANDRADE GUTIERREZ, CAMARGO CORRÊA,

CAMTER, CARIOCA, ODEBRECHT, OAS, QUEIRÓZ GALVÃO, DELTA e EIT, narrado

36 Assim como o arquiteto HAMILTON CASÉ e seu assistente PEDRO ALEIXO, mas em relação a estes, que
não são servidores públicos comissionados, os fatos estão prescritos.
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nos tópicos anteriores em relação ao grupo de trabalho montado em razão das obras do PAC-

Favelas, demonstra, por outro lado, também a prática do crime de cartel, previsto no art. 4ª da

Lei 8.137/90, haja vista que o ajuste visava eliminar a concorrência, dominando o mercado de

licitações das grandes obras públicas executadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

O  colaborador  ROGÉRIO  NORA,  então  presidente  da  ANDRADE

GUTIERREZ,  embora  sem  detalhar  as  reuniões  do  grupo  de  trabalho  das  empreiteiras,

confirmou o ajuste prévio e a tentativa de domínio do mercado no caso das obras do PAC-

Favelas:

“QUE  houve  entendimento  prévio  entre  as  empresas  participantes  dos
consórcios  que  participaram das  licitações  para  obras  de  urbanização  na
Rocinha, em Manguinhos e no Alemão relativas ao PAC; QUE o consórcio
integrado pela Andrade Gutierrez ficou com as obras de Manguinhos;”

ALBERTO  QUINTAES,  além  de  confirmar  a  existência  reuniões  do

grupo cartelizado nas tratativas da divisão espúria das obras do PAC-Favelas, expôs que o

mesmo estratagema para controle  do mercado e eliminação da concorrência  foi  usado ao

menos em duas outras obras públicas executadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, a

construção do Arco Metropolitano e a expansão da Via Light:

“QUE ainda em 2007, iniciaram-se as negociações para a obra do ARCO
METROPOLITANO e PAC Favelas, que o depoente participou do grupo de
estudos  formado  pelas  construtoras;  Que  entrega  nesta  oportunidade
documento em pen drive contendo marca de modificação em documentos
referentes  ao  Arco Metropolitano;  Que  as  marcas  de  modificação  foram
feitas por pessoa da Odebrecht de nome Celso; Que o grupo de estudos das
construtoras sugeriu alterações no edital do Arco Metropolitano e do PAC
Favelas; Que essas modificações eram levadas a Hudson Braga ou Wilson
Carlos; Que não se recorda a quem eram entregues; Que as alterações eram
feitas  para tornar o consórcio formado pelas empresas  mais  competitivo,
bem como restringindo a participação de outras que não participassem do
grupo;  (…)  QUE  já  havia  estabelecida  uma  orientação  por  WILSON
CARLOS quanto à formação dos consórcios, com indicação de quais seriam
as líderes, os percentuais das participantes de cada consórcio, qual lote seria
ganho por cada consórcio e que cada consórcio deveria pagar 5% de propina
sobre o valor do contrato para o Governo do Estado; QUE a AG fazia parte
do  consórcio  CNO/AG  no  Arco  Metropolitano;  QUE  a  licitação  foi
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extremamente complicada, e que a AG optou por sair do consórcio logo no
início das obras, por vislumbrar problemas e prejuízos na execução da obra
e, com isso, não chegou a realizar pagamentos de propina solicitados por
WILSON  CARLOS em relação  ao  ARCO;  (…)  QUE da  mesma  forma
como procedeu nas outras obras, em 2012, WILSON CARLOS convocou
uma reunião com as construtoras para tratar da obra da VIA LIGHT que
nesta  reunião  houve  a  determinação  que  o  vencedor  seria  o  consórcio
AG/EIT”

No mesmo sentido,  RICARDO PERNAMBUCO, acionista controlador

da  CARIOCA ENGENHARIA, confirmou o conluio  entre  as  empreiteiras  –  ou,  em suas

palavras, o “pacto de não agressão” – que tinha como finalidade fraudar o caráter competitivo

das licitações, que ocorreu tanto nas obras do PAC-Favelas quanto do Arco Metropolitano:

“que o 'pacto de não agressão'  entre as empresas CARIOCA, QUEIROZ
GALVÃO,  DELTA,  ANDRADE  GUTIERREZ  e  OAS  para  formarem
consórcios  funcionou  com  o  PAC  das  FAVELAS  e  com  o  ARCO
RODOVIÁRIO; nas tratativas já era decidido quem ficariam com qual lote,
de forma que uma não entrava para brigar com outra, apenas entrava para
compor, ou seja, dar cobertura, sem oferecer preços competitivos”

Com  mais  detalhes  sobre  a  divisão  dos  lotes  entre  as  empresas,

RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR, diretor  responsável  pela  área  comercial  e  relações

políticas da CARIOCA, confirma o conluio:

“que WILSON CARLOS foi a pessoa que antes mesmo do edital  dessas
obras  sair,  disse  ao  depoente  quais  empresas  o  governo  queria  que
formassem consórcios para concorrer  nessas obras;  QUE as empresas  no
Consórcio  Rio  Melhor  eram a  Odebrecht,  OAS  e  Delta;  que  em outro
consórcio era Andrade Gutierrez, EIT e CAMTER; que no Consórcio Novos
Tempos era QUEIROZ GALVÃO. CARIOCA e CAENGE; que pode dizer
que esses consórcios eram formados principalmente em reuniões entre as
empresas após a fixação dos nomes pelo governo; que o depoente pode dizer
que já sabia que a obra da Rocinha seria do Consórcio Novos Tempos; que
na verdade pode dizer que a partir da formação desse consórcio cabia ao
governo adequar  o edital  de  forma a  facilitar  a  vitória  na  licitação  e  às
empresas participantes tentar evitar que outras empresas participassem da
licitação de forma mais agressiva, estabelecendo acordos com elas”
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HUDSON  BRAGA,  então  subsecretário  de  obras  e  presidindo  a

comissão  especial  de  licitação,  providenciava  a  adoção  do  edital  de  licitação  seguindo

“minutas” encaminhadas pelas próprias empresas a serem beneficiadas.

ROQUE MELIANDE, diretor comercial da CARIOCA ENGENHARIA

que participou de diversas das reuniões referidas, confirmou a atuação do grupo cartelizado

para fraudar as licitações das obras do PAC-Favelas e do Arco Metropolitano:

“que, sobre as obras do PAC FAVELAS, quando o edital foi publicado, já se
sabia quais seriam as empresas que seriam vencedoras; QUE, chegou-se à
conclusão que cada uma das empresas, uma não deveria atrapalhar a outra,
devendo apenas dar cobertura nas licitações; que o parâmetro dos preços era
o  estabelecido  pela  EMPO;  que  ficou  preestabelecido  que  o  consórcio
formado pela  CARIOCA, com QUEIROZ GALVÃO e CAENGE ficaria
com o pacote da Rocinha; que isto ficou definido em reuniões realizadas
com representantes das empresas; QUE o depoente teve conhecimento de
agentes do governo do Estado nesse processo de definição dos vencedores
da licitação; que a QUEIROZ GALVÃO era a líder do consórcio; que os
pedidos de vantagens indevidas vieram ao longo do processo, após o acerto
das  empresas;  que  não  se  recorda  de  a  CARIOCA TER ATUADO  NA
MONTADEM  DOS  TERMOS  DO  EDITAL,  UMA  VEZ  QUE  O
DEPOENTE SE ENVOLVEU NA QUESTÃO QUANDO O ESITAL JÁ
ESTAVA NA RUA; que a concorrência foi logo no início do Governo Sérgio
Cabral (…) que, em relação às obras do ARCO METROPOLITANTO, o
processo de escolha das empresas vencedoras ocorreu da mesma forma, no
sentido de que uma não atrapalharia as pretensões da outra; que foram então
formados quatro consórcios  para os quatro lotes;  que a CARIOCA ficou
como  líder  do  Lote  2  junto  com a  Queiroz  Galvão;  que,  neste  caso,  o
depoente  participou  da  formação  do  edital  de  forma  a  restringir  a
competitividade, a partir da análise das planilhas; que nesse processo, por
parte do governo do Estado, o próprio HUDSON BRAGA teve influência, a
ele tendo sido dirigida, também pelos demais representantes das empresas,
as solicitações; que as reuniões eram realizadas nas sedes das empresas”

Está claro,  portanto,  que  SÉRGIO CABRAL e WILSON CARLOS,

com o concurso de HUDSON BRAGA, coordenaram a atuação de um cartel de empreiteiras

–  representadas  no  esquema  criminoso  por:  JUAREZ  MIRANDA  JÚNIOR, JOSÉ

GILMAR FRANCISCO DE SANTANA, BENEDICTO JUNIOR, MARCOS VIDIGAL

DO AMARAL, KARINE KARAOGLAN KHOURY RIBEIRO, MARCELO DUARTE

RIBEIRO,  MAURÍCIO  RIZZO,  GUSTAVO  SOUZA,  PAULO  CESAR  MERIADE
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DUARTE, PAULO  CESAR  ALMEIDA CABRAL  e  RICARDO  PERNAMBUCO –

dedicado a controlar  as  licitações e  eliminar  a  concorrência  nas  principais  obras  públicas

realizadas  pelo  Governo  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  durante  do  mandato  de  SÉRGIO

CABRAL como governador do Estado.

3. CAPITULAÇÃO E CONCURSO DE CRIMES

Pelo  exposto,  o  Ministério  Público  denuncia,  na  forma do art.  69  do

Código Penal em relação a cada conjunto de imputações:

FATO 01:  SÉRGIO CABRAL,  WILSON CARLOS,  HUDSON BRAGA,  LOUZIVAL

LUIZ  LAGO  MASCARENHAS  JUNIOR,  MARCOS  ANTONIO  BORGHI,

FERNANDO CAVENDISH,  BENEDICTO BARBOSA JÚNIOR, EDUARDO SOARES

MARTINS e IRINEU BERARDI MEIRELES, pela prática do crime de fraude a licitações,

previsto no  art.  90,  com a causa de aumento prevista no art.  84  § 2º,  ambos da Lei

8.666/93, em relação aos agentes públicos.

FATO  02:  SÉRGIO  CABRAL,  WILSON  CARLOS,  HUDSON  BRAGA  e ÍCARO

MORENO JÚNIOR, pela prática, por três vezes, do crime de fraude a licitações, previsto no

art. 90, com a causa de aumento prevista no art. 84  § 2º, ambos da Lei 8.666/93,três

vezes, na forma do art. 69 do Código Penal.

FATO  03:  SÉRGIO  CABRAL,  WILSON  CARLOS,  HUDSON  BRAGA, JUAREZ

MIRANDA JÚNIOR,  BENEDICTO  JUNIOR, MARCOS  VIDIGAL DO  AMARAL,

KARINE  KARAOGLAN  KHOURY  RIBEIRO,  MAURÍCIO  RIZZO,  GUSTAVO

SOUZA,  PAULO MERIADE DUARTE, RICARDO PERNAMBUCO, PAULO CESAR

ALMEIDA CABRAL,  JOSÉ  GILMAR  FRANCISCO  DE  SANTANA  e MARCELO

DUARTE RIBEIRO pela prática do crime previsto no art. 4ª, I e II, alíneas “a”, “b” e “c”,

da Lei 8.137/90.

4. REQUERIMENTOS FINAIS
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Assim,  o  Ministério  Público  Federal  requer  o  recebimento  e

processamento da denúncia e caderno de documentos e inquérito que a acompanham, com a

citação  dos  denunciados  para  o  devido  processo  penal  e  a  oitiva  dos  colaboradores  e

testemunhas abaixo arrolados. Uma vez confirmadas as imputações, requer a condenação dos

denunciados,  determinando-se o valor  de  confisco  e  cumulativamente,  um valor mínimo

para reparação dos danos causados pela infração.

Rio de Janeiro-RJ, 19 de abril de 2017.

EDUARDO RIBEIRO GOMES EL HAGE
PROCURADOR DA REPÚBLICA

JOSÉ AUGUSTO SIMÕES VAGOS
PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA

LEONARDO CARDOSO DE FREITAS
PROCURADOR REGIONAL DA REPÚBLICA

RODRIGO TIMÓTEO DA COSTA E SILVA
PROCURADOR DA REPÚBLICA

JESSE AMBROSIO DOS SANTOS JUNIOR
PROCURADOR DA REPÚBLICA

RAFAEL A. BARRETTO DOS SANTOS
PROCURADOR DA REPÚBLICA

SERGIO LUIZ PINEL DIAS
PROCURADOR DA REPÚBLICA

MARISA VAROTTO FERRARI
PROCURADORA DA REPÚBLICA

LAURO COELHO JUNIOR
PROCURADOR DA REPÚBLICA

FABIANA KEYLLA SCHNEIDER
PROCURADORA DA REPÚBLICA

ROL DE COLABORADORES:

1) ROGÉRIO NORA DE SÁ
2) CLÓVIS RENATO NUMA PEIXOTO PRIMO
3) ALBERTO QUINTAES
4) JOÃO MARCOS DE ALMEIDA DA FONSECA
5) MÁRCIO MAGALHÃES DUARTE PINTO
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6) MARCO ANTONIO LADEIRA DE OLIVEIRA
7) RAFAEL DE AZEVEDO CAMPELLO
8) RODOLFO MANTUANO
9) RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR
10) ROQUE MANOEL MELIANDE
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