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Doc. 01 



TERM0 DE MANIFESTACAO DE ADESAO E DE DEPOIMENTO 
ASSUNTO: RODOANEL - WTORRE 

OL~MPIO EUGENIO FERNANDES SILVA, brasileiro, engenheiro, portador do 
RG no 19214507-1 SSPISP, inscrito no CPF 138.435.438-79, residente e 
domiciliado na Av. Eswla Politecnica no 942, aptO 121, Torre A2, S5o Paulo, 
Estado de SBo Paulo, na presenp de seu advogado Renato Neves Tonini, 
inscrito na OABlRJ sob o no 46.151, considerando: (i) que teve ciencia de que 
a CARIOCA CHRISTIANI-NIELSEN ENGENHARIA ("Colaboradora") firrnou 
Acordo de Lenigncia ("Acordo") corn o Ministerio Publiw Federal, o qua1 foi 
homologado pela 5a Csrnara de Coordenaqao e RevisBo do Ministerio P~jbl iw 
Federal e pelo juizo da 13a Vara Federal de CuritibaIPR (Representaeo 
Criminal no 5000828-49.2016.404.7000); (ii) que foi Gerente da Colaboradora 
ate 28 de abril de 201 1, (iii) que, nos termos da Clausula 5a, §2', do Acordo, 
reconhece sua participaqso em ilicitos penais objeto do Acordo, manifesta seu 

interesse em aderir ao Acordo, em ordem a obter, em consequgncia da 
adesao e da contribui@o ora prestada, os beneficios nele previstos, dentre os 
quais os estabelecidos nas Clausulas 8a e 10, §I0. Nesses termos, e por forqa 
das obriga~ijes previstas na Clausula 3=, 4a, 5a, §2', e ga do Awrdo, passa a 
detalhar o que segue: o declarante esteve wntratado pela Carioca 
Engenharia de maio de 2007 a abril 201 1; Que, assim que corneqararn suas 
atividades profissionais na Carioca Engenharia, o declarante foi licenciado da 
Carioca Engenharia, sendo contratado pela Sociedade de Proposito Especifico 
denorninada RODOANEL SUL5 ENGENHARIA, composto pela OAS, Mendes 
Jljnior e Carioca Engenharia, sendo certo que a lider da SPE era a OAS; esse 
ernpresa foi criada corn o firn exclusive de realizar as obras necessarias ao 
ernpreendimento conhecido wmo RODOANEL, especificarnente em seu Lote 
5; QUE as obras eram realizadas sob o cornando de tr6s gerentes, cada urn 
representando uma das integrantes do consorcio; QUE o gerente representante 
da OAS era o engenheiro JOSE ORLANDO TABOADA SILVA, o da MENDES 
JUNIOR era o engenheiro FLAVlO PASSOS e o declarante era o gerente que 
representava a CARIOCA; QUE todos os documentos (cheques, mediqaes, 
pedidos, contratos etc.) relacionados wrn a consecuq20 da obra deveriarn ser 
necessariarnente assinados por tr6s representantes de cada empresa, 
podendo ser um dos gerentes ou urn de seus substitutos, cada um 
representando uma das ernpresas consorciadas; QUE forarn designados 
substitutos para cada urn dos gerentes efetivos; QUE acirna dos gerentes havia 
a Diretoria da SPE, tambem cornposta por tres diretores, cada urn 
representando uma das socias da ernpresa RODOANEL SUL5; QUE a 
atribuieo dessa diretoria era a de deliberar sobre definiq6es de metas, 
relacionamento wrn clientes, contrataqijes etc.; QUE representando a 
CARIOCA estava LUlZ CARLOS PONDE SERRA, sendo certo que o 
representante da OAS era CARLOS HENRIQUE BARBOSA LEMOS e o d 
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MENDES JUNIOR era VICENTE SOARES NETO; QUE a diretoria se reunia 
periodicamente para tratar dos assuntos concernentes a obra; QUE iniciou 
suas atividades na SPE em rnaio de 2007, tendo sido contratado pela 
CARIOCA especificamente para a obra do RODOANEL; QUE quando o 
declarante Ih chegou, ja havia sido decidida a licita~zo e a obra decorrente do 
contrato ja estava em andarnento;QUE no decorrer da obra, houve urna 
mudanqa no criterio de rnediqgo, passando de p rep  unitario para preqo global, 
fato que sera tratado em outro termo; QUE, em dia que n3o consegue 
determinar, durante uma das reunides periodicas da DIRETORIA, o 
representante da OAS, CARLOS HENRIQUE BARBOSA LEMOS, cornunicou 
que fora determinada a contrataqgo da ernpresa WTORRES para a execuqso 
de serviqos de terraplanagem; QUE, segundo ele, tal determinaflo havia sido 
dada de forma conjunta pelos acionistas de cada uma das socias da SPE; 
QUE, diante disso, tal empresa foi contratada, tendo ela mobilizado 
equipamento e pessoal; QUE a determinaq30 dada era no sentido de que, 
mesrno se a WTORRES ngo tivesse realizado a integralidade do sen/iGo de 
terraplanagem lhe eram pagos valores como se ela os tivesse realizado; QUE 
essa contrataqao durou ate quando foi atingido o valor, aproxirnado, de dezoito 
milh6es de reais, segundo se recorda; QUE, segundo tornou conhecimento, 
esse valor era resultado de urn acerto entre as socias da empresa RODOANEL 
SUL 5 com a WTORRE, para compensar a saida dessa ljltirna da licitaqgo 
referente ao NOVO CENPES da PETROBRAS; QUE jarnais conversou a esse 
respeito corn qualquer pessoa da WTORRE; QUE concluida a obra, por volta 
do ano de 2010, o declarante perrnaneceu trabalhando no esc~or io  da 
CARIOCA, na area cornercial da em resa em Sgo Paulo, ate abril2011. Nada 
rnais havendo, encerm assinado aos 14 de iunho de 
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