
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

  

EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  JUIZ  FEDERAL  DA  3ª  VARA  FEDERAL  DA  14ª

SUBSEÇÃO  JUDICIÁRIA  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO  –  SÃO  BERNARDO  DO

CAMPO/SP

OPERAÇÃO HEFESTA

Notícia de Fato nº 1.34.011.000495/2017-61

Distribuição por dependência aos autos

nº 0007634-57.2016.403.6114 (IPL)

nº  0007637-12.2016.403.6114 (Prisão temporária e BA)

nº  0007879-68.2016.403.6114 (Arresto e Sequestro)

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelas  Procuradoras  da

República infrafirmadas,  vem à presença de V. Exa.,  com fundamento no art.  129, inciso I,  da

Constituição Federal,  e arrimo  nos documentos anexos e nos autos acima relacionados  oferecer

DENÚNCIA em face:

1. ALFREDO LUIZ BUSO, ex- Secretário de Planejamento e de Obras do

Município de São Bernardo do Campo,  CPF Nº 495.101.348-72,  RG Nº

03.510.921-SSP/SP, nascido aos 17/01/1949, com endereço na Rua Augusta,

nº 1.819, apto. 41, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01.413-000;
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2.  ANTÔNIO  CÉLIO  GOMES  DE  ANDRADE  (CEI),  CPF  nº

661.297.458-34,  RG  nº  3714726  SSP SP,  nascido  aos  22/08/1947,  com

endereço na Av. Agami, 80, Apto. 51, Indianópolis, São Paulo – SP, CEP.

04522-000;

3.  CARLOS ALBERTO ARAGÃO DOS SANTOS (FLASA),  CPF nº

546.142.368-04, RG nº 05.253.921-0 SSP SP, nascido aos 24/08/1952, com

endereço na Avenida Omar Daibert, 1238, Quadra C, Bairro Terra Nova II,

São Bernardo do Campo-SP,  CEP. 09820-680;

4.  CARLOS ALVES PINHEIRO (CEI),  CPF nº 371.670.148-34, RG nº

5.844.799-4  SSP  SP,  nascido  aos  20/08/1948,  com  endereço  na  Rua

Francisco de Assis  Araújo,  160 Jardim Santa Cruz,  São Paulo-SP,  CEP.

04456-200;

5.  EDUARDO DOS SANTOS (CRONACON), CPF nº 278.378.248-06,

RG nº 27.393.979-8 SSP SP, nascido aos 23/03/1978, com endereço na Rua

Caraíbas, 326, Apto. 192, Perdizes, São Paulo-SP,  CEP. 05020-000;

6.  ÉLVIO  JOSÉ  MARUSSI  (CEI),  CPF  nº  507.516.038-72,  RG  nº

11979268  SSP SP,  nascido  aos  01/05/1943,  com endereço  na  Rua  José

Veríssimo da Costa Pereira,  569 – casa,  Bairro Jabaquara,  São Paulo-SP,

CEP. 04324-050;

7.  ERISSON  SAROA SILVA (CEI), CPF  nº  333.536.748-02,  RG  nº

33.282.229-1 SSP SP, nascido aos 28/04/1986, com endereço na Rua Jacanã,
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74, Jardim Campanário, Diadema-SP,  CEP. 09931-450;

8. FLÁVIO ARAGÃO DOS SANTOS (FLASA), CPF nº 211.457.258-72,

RG nº  3268598 SSP SP,  nascido  aos  28/06/1945,  com endereço na  Rua

Itacema, 381, apto 72, Bairro Itaim Bibi, São Paulo-SP,  CEP. 04530-051;

9.  GILBERTO  VIEIRA ESGUEDELHADO  (CRONACON), CPF  nº

106.631.548-55,  RG nº  19657402 SSP SP,  nascido  aos  08/06/1968,  com

endereço na Rua Comendador Quirino Teixeira, 370, Jardim Leonor Mendes

de Barros, São Paulo-SP,  CEP. 02348-060;

10. JOSÉ CLOVES DA SILVA, ex- Secretário de Obras do Município de

São Bernardo  do  Campo,  CPF  nº  090.050.088-30,  RG  nº  17.818.872-4-

SSP/SP, nascido aos  05/04/1970,  com endereço na  Rua Romildo Ceola,

193, casa, Ferrazópolis, São Bernardo do Campo - SP, CEP 09.781-090;

11.  LUIZ  MARINHO,  ex-prefeito  do  Município  de  São  Bernardo  do

Campo-SP,  CPF.  008.848.518-85,  RG  nº  12.700.114-1,  nascido  em

20/05/1959, com endereço na Rua Sorocaba, 500, Jardim Borda do Campo,

São Bernardo do Campo-SP, CEP 09781-270;

12. MAURO DOS SANTOS CUSTÓDIO, ex-Presidente da Comissão de

Julgamento  de  Licitações  –  COJUL do  Município  de  São  Bernardo  do

Campo, CPF nº  052.313.558-01, RG nº  15.330.905 SSP SP, nascido aos

28/09/1959, com endereço na Rua Arlindo Januário de Almeida, 260, Bairro

Cooperativa, São Bernardo do Campo-SP, CEP. 09852-140;
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13.  OSVALDO  DE  OLIVEIRA  NETO,  ex-Secretário  de  Cultura

Município de São Bernardo do Campo,  CPF nº   138.554.778-25,  RG nº

20299558 SSP SP, nascido aos 22/04/1971, com endereço na Rua Antônio

Cubas, 13, Bairro Assunção, São Bernardo do Campo-SP,  CEP. 09810-570;

14.  PLÍNIO ALVES  DE  LIMA,  ex-Chefe  da  Divisão  de  Licitações  e

Contratos, CPF nº 068.012.008-44, RG nº 02742606-3 SSP SP, nascido aos

27/02/1941,  com  endereço  na  Rua  Rua  Assunção,  102,  Casa  10,  Vila

Marchi, São Bernardo do Campo-SP,  CEP. 09810-160;

15.  SÉRGIO SUSTER,  ex-Secretário Adjunto de Obras do Município de

São Bernardo do Campo, CPF nº 668.555.198-49, RG nº 6.520.826-SSP/SP,

nascido aos 17/04/1954,  com endereço na Rua Wallace Simonsen, nº  555,

Apto. 11, Bloco “C”, Nova Petropólis, São Bernardo do Campo/SP, CEP.

09.771-210;

16. SÉRGIO TIAKI WATANABE (SIMÉTRICA),  CPF nº 326.285.528-

68, RG nº 3.033.343-X SSP SP, nascido aos 28/03/1946, com endereço na

Rua João Adolfo, 118, 13º andar, Anhangabaú, São Paulo-SP,  CEP. 01050-

020.

Consoante as razões de fato e de direito a seguir aduzidas:

I - BREVE RESUMO DA DENÚNCIA

Na  presente  denúncia  serão  abordados  fatos  típicos  relacionados  ao

procedimento  licitatório  Concorrência  nº  10.021/2011,  realizado  entre  novembro/2011  e
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abril/2012 pelo Município de São Bernardo do Campo para contratação de empresa para construir o

Museu do Trabalho e do Trabalhador,  obra pública custeada por recursos federais,  oriundos do

Convênio nº 744791/2010, e municipais:

• prática de crimes contra as licitações, previsto no art. 90 c.c art.

84,  §  2º,  da  Lei  nº  8.666/96,  uma vez  que  os  agentes  públicos

municipais, previamente ajustados entre si e com os empresários,

frustraram  e  fraudaram,  mediante  ajustes,  combinações  e  outros

expedientes, o caráter competitivo da Concorrência nº 10.021/2011,

com  o  objetivo  de  obter,  em  benefício  do  CONSÓRCIO

CRONACON-CEI-FLASA,  vantagem  decorrente  da  adjudicação

do objeto da licitação; 

• ao  uso  e  confecção  de  documentos  públicos  e  particulares

ideologicamente  falsos,  crime  previsto  no  artigo  299,  do  CP,

relacionados  à  interposição  fraudulenta  de  pessoas  naturais  e

jurídicas para ocultar suas participações nos delitos.

II - CONTEXTUALIZAÇÃO

Consoante  restou  apurado  nos  autos  da  Notícia  de  Fato  em  epígrafe,

instaurada a partir de cópias do Inquérito Civil Público nº 1.34.011.000360/2013-71 e do Inquérito

Policial  nº 0007634-57.2016.403.6114,  entre  2010  e  2016,  no  Município  de  São  Bernardo  do

Campo, um grupo de pessoas associou-se, de forma organizada e permanente, para a  prática de

delitos diversos contra a Administração Pública (Federal e Municipal), ao longo do processo de

construção  do  Museu  do  Trabalho  e  do  Trabalhador,  obra  pública  realizada  com  verbas

municipais e federais, todas visando obtenção de ganhos ilícitos com dinheiro público.
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O Museu do Trabalho e do Trabalhador era um projeto político de  LUIZ

MARINHO que constou de  sua proposta  de governo,  quando de  sua candidatura ao cargo de

Prefeito, no ano de 2008. Nesta eleição, se sagrou vencedor e, em seguida, alcançou a reeleição, se

mantendo no cargo de Prefeito de São Bernardo do Campo do ano de 2009 ao ano de 2016.

O projeto consistia, em síntese, na construção de um prédio que abrigaria

exposição permanente de temas e objetos relacionados à memória e à história dos trabalhadores de

São Bernardo do Campo e região do ABC em geral.

Após  sua  eleição,  LUIZ  MARINHO iniciou  a  concretização  daquele

projeto, o que implicava, primeiramente, a celebração de convênio com o Governo Federal, então

sob a Presidência do aliado e integrante do mesmo partido político do acusado, Luís Inácio “Lula”

da  Silva,  para  obtenção  de  verbas  necessárias  a  sua  execução.  E  a  celebração  do  convênio

demandava o cumprimento de etapas sucessivas: a realização de um estudo preliminar e de um

estudo museológico, além dos projetos básico e executivo, culminando com a etapa da construção

do prédio.

Todas  as  referidas  etapas  contêm  indícios  de  fraude  e  ilegalidades.  Há

provas de que a concepção, a construção, o gerenciamento e a fiscalização das obras já estavam

previamente  destinadas  a  um grupo  de  empresários,  de  modo  que  todos  os  procedimentos

licitatórios  (em  cada  uma  daquelas  etapas)  foram  burlados,  indevidamente  dispensados  ou

fraudados, de modo a atingir aquele desiderato.

Na fase de execução do Contrato de Empreitada nº 66/2012, este conluio

propiciou  a  obtenção  de  vantagem  indevida  pela  adjudicatária  CONSTRUÇÕES  E

INCORPORAÇÕES CEI LTDA., efetivada na forma de: (i) modificação do objeto licitado, sem

autorização em lei,  tampouco amparo no instrumento convocatório,  com alteração qualitativa e
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quantitativa dos  insumos e  da metodologia  executiva,  com a  subsequente  execução de obras  e

serviços de engenharia diversos, mais simples e mais baratos que aqueles previstos no edital, por

preço correspondente  ao  projeto  original  (quebra  do  equilíbrio  econômico-financeiro  inicial  do

contrato,  com superfaturamento  de qualidade,  em desfavor  da  Administração Pública);  (ii)  três

prorrogações  contratuais  indevidas,  após  o  término  do  prazo  de  vigência,  que  ensejaram  o

pagamento de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) a título de reajuste anual de preços1. 

 Além disso, há evidências de desvio de recursos públicos2 e obtenção de

vantagem indevida, em benefício de agentes públicos e de particulares que atuavam em conluio,

mediante o pagamento de serviços: (i) não executados; (ii) executados a preços manifestamente

superiores  aos  praticados  pelo  mercado;  (iii)  prestados  fora  do  cronograma  da  obra  e  sem

fiscalização. 

O vulto que tomou a investigação, ampliada em dimensão e espaço pelas

buscas e apreensões realizadas e pelas quebras judicialmente determinadas, aos quais se somaram

depoimentos  e  solicitações  de  novas  oitivas  pelos  próprios  investigados,  implicou  o

desmembramento dos fatos. Aqueles já suficientemente instruídos e autônomos, apesar da conexão,

para  apresentação  de  inicial  acusatória  são  trazidos  a  juízo.  Os  demais,  prosseguem  sob

investigação e dedicação diligente do MPF. 

E assim é que, os fatos típicos relacionados à  fase de concepção (serviços

de  elaboração  do  ESTUDO  PRELIMINAR,  do  PROJETO  BÁSICO  e  do  ESTUDO

MUSEOLÓGICO),  constituem objeto  da  Ação Penal  nº  0003237-18.2017.403.6114,  que  versa

sobre a prática de: (i) crimes contra as licitações, previsto no art. 89, da Lei nº 8.666/96, uma vez

que os agentes públicos, previamente ajustados com particulares,  dispensaram indevidamente a

realização de licitação e efetuaram a contratação direta da empresa BRASIL ARQUITETURA

1 Os fatos típicos relacionados à fraude na execução do contrato serão objeto de denúncia apartada.
2 As imputações de peculato serão oportunamente apresentadas, em nova exordial acusatória. 
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LTDA.,  mediante  a  interposição  fraudulenta  dos  CONSÓRCIO  ENGER-PLANSERVI-

CONCREMAT  e  CONSÓRCIO  ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI;  e  (ii)  peculato-desvio,

previsto  no  art.  312,  do  CP,  por  funcionários  públicos  municipais,  em benefício  próprio  e  de

terceiros, em razão de pagamentos por serviços não prestados, e por serviços efetivamente prestados

a preços superfaturados.

E agora, se apresenta a acusação sobre os fatos típicos referentes à licitação

da obra.  Com o avanço das investigações, surgiram evidências de que, na fase de construção do

MTT, inaugurada com a abertura da Concorrência nº 10.021/2011, em novembro/2011, houve o

direcionamento do certame ao consórcio clandestino3 CRONACON-CEI-FLASA.

EDUARDO DOS SANTOS, GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO,

FLÁVIO ARAGÃO DOS SANTOS e CARLOS ALBERTO ARAGÃO DOS SANTOS, sócios e

responsáveis pela gestão das pessoas jurídicas CONSTRUTORA CRONACON LTDA. e FLASA

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, iniciaram parceria espúria com o chefe do executivo

municipal,  LUIZ  MARINHO,  e  os  servidores  públicos  que  lhe  serviam  durante  o  mandato.

Durante a gestão deste à frente do executivo municipal, as empresas, de forma ostensiva ou não,

seriam  (e  efetivamente  foram)  contempladas  com  licitações  e  contratos  milionários  para

execução de obras  públicas4, em troca de financiamento de campanha política à reeleição. A

3 Imputa-se  a  pecha  de  clandestino  ao  CONSÓRCIO  CRONACON-CEI-FLASA pois  a  cláusula  2.6.  do  ato
convocatório  da  Concorrência  nº  10.021/2011  vedou  expressamente  a  participação  de  empresas  reunidas  em
consórcio.

4 PROVA 47  - destaque para os seguintes contratos, custeados com verbas federais: CRONACON - A) liquidação dos
pagamentos e aditamentos do valor do Contrato de Empreitada nº  149/2010 (Obras do Conjunto Habitacional de
Interesse Social Naval/Silvina – R$ 40.658.555,72); B) Concorrência nº 10.015/2011 e Contrato nº 129/2012 (Obras
do  Conjunto  Habitacional  Jardim Colina  –  R$  9.656.446,74);  C)  Concorrência  nº  10.012/2012  e  Contrato  nº
200/2013 (Obras  do Conjunto Habitacional  Capelinha-Cocaia – R$ 46.708.580,37).  CEI -  D) Concorrência nº
10.011/2011  e  Contrato  nº 66/2012 (Museu do  Trabalho  e  do  Trabalhador  –  R$ 21.119.204,04);  FLASA -  E)
Contrato nº 218/2013 (Reforma e ampliação UBS’S Baeta e Mussolini – R$ 3.278.841,79), F) Contrato nº 150/2014
(reforma e ampliação do Centro de Controle de Zoonoses – R$ 2.231.165,14); G) Contrato nº 198/2014 (construção
de creches do Parque São Bernardo e Ferrazópolis – R$ 12.199.205,88); H) Contrato nº  79/2015 (construção de
instalações  esportivas  nas  EMEB's  Aluísio  de  Azevedo  e  Cora  Coralina  e  CEU  Regina  Rocco  Casa  –  R$
2.416.483,61);  I)  Contrato nº  125/2015 (construção da 2ª  fase do conjunto habitacional  Silvina Oleoduto – R$
2.216.135,25);  J)  Contrato  nº  18/2016  (construção  do  CAPS Farina  –  R$  2.459.835,61).  Considerando  que  a
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propina,  travestida  de  doação  eleitoral5,  seria  recompensada  com  os  lucros  advindos  da

contratação pelo poder público, nestes incluídos os valores recebidos por serviços não executados e

executados com sobrepreço. 

Evidência da parceria de interesses foi identificada pelo Tribunal de Contas

do Estado de São Paulo – TCE/SP.6 Segundo a corte de contas, entre novembro de 2009 e junho de

2010, as Concorrências nº 10.010/2009 e nº 10.011/20097 e  o Contrato 149/2010, celebrado em

10/06/2010,  no  valor  inicial  de  R$ 31.702.567,47 (trinta  e  um milhões,  setecentos  e  dois  mil,

quinhentos e sessenta e sete reais, e quarenta e sete centavos) e final de R$ 40.658.555,72 (quarenta

milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois

centavos),  entre  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  BERNARDO  DO  CAMPO  e  a  CONSTRUTORA

CRONACON LTDA., para execução das Obras do  Conjunto Habitacional de Interesse Social

Naval/Silvina, com recursos federais8 (PAC) e municipais, foram ilicitamente direcionados para

a CRONACON, mediante a inclusão de exigências de qualificação técnica relativa a itens que

não  poderiam  ser  caracterizados  como  parcelas  de  maior  relevância,9 “eis  que  referido

dispositivo foi responsável direto pela inabilitação de nada menos do que 5 (cinco) das 8 (oito)

proponentes que acorreram à disputa”.

Uma dessas  obras,  e  aqui  o corte  da presente acusação,  foi  o Museu do

Trabalho e do Trabalhador. Neste contexto de conluio entre agentes públicos e empresários, movido

a propina e dinheiro público, foi firmado ajuste para frustrar o caráter competitivo e fraudar a

promessa  de  vantagem  objetivou  o  favorecimento  do  grupo  econômico  CRONACON-CEI-FLASA em  várias
licitações e contratos públicos, além do Museu do Trabalho e do Trabalhador, a imputação dos crimes de corrupção
ativa e passiva será objeto de denúncia apartada.

5 Fato sob investigação, mas que já se encaminha para ser apresentado à acusação.
6   Tomada de Contas nº 024734/026/10.

7 Editais publicados em 12/11/2009 e 15/12/2009.
8 Sendo que R$ 16.272,644,00 são recursos federais, repassados no âmbito do Programa OGU-FNHIS, integrante do 

PAC – Programa de Aceleração do Crescimento.

9 experiência anterior em demolição de unidades habitacionais e em remoção de famílias - e seu acompanhamento
social - de áreas irregularmente ocupadas 
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Concorrência nº 10.021/2011, de forma a obter para o consórcio clandestino CRONACON-CEI-

FLASA vantagem indevida decorrente da adjudicação do objeto da licitação.

Temos, portanto, nesta acusação,10 para análise organizada, 2 (dois) núcleos

que,  de  forma  concertada  e  divisão  de  tarefas,  visava  direcionar  a  licitação  a  um  grupo  de

construtoras,  a  fim  de  que,  em  etapa  posterior,  a  execução  da  obra  pudesse  ser  ilicitamente

lucrativa: (1) núcleo dos agentes públicos e (2) núcleo dos construtores. 

NÚCLEO DOS AGENTES PÚBLICOS - Além de  LUIZ MARINHO,

ex-Prefeito  do Município de São Bernardo do Campo,  detentor  de mandato eletivo no período

compreendido entre 01/01/2009 e 31/12/2016, o grupo de agentes públicos que atuava no esquema

criminoso era formado por ALFREDO LUIZ BUSO,  ex-Secretário Municipal de Planejamento

Urbano do Município de São Bernardo do Campo, no período compreendido entre 2009 e 2016,

cargo que acumulou, no período compreendido entre 2012 e 2016, com o de Secretário Municipal

de Obras do Município de São Bernardo do Campo;  JOSÉ CLOVES DA SILVA, tesoureiro da

campanha eleitoral de LUIZ MARINHO em 2008, ex-Secretário Municipal de Serviços Urbanos,

entre janeiro/2009 e abril/2012, cargo que acumulou com a titularidade da Secretaria Municipal de

10 Assevera-se “nesta acusação”, porque já se sabe da existência de outro núcleo a tomar parte da parceria ilegal entre
políticos e construtoras, durante a construção do museu, qual seja: NÚCLEO DOS PROJETISTAS. Como dito acima, o
projeto de construção do MTT já estava, desde o início, direcionado para um grupo pré-determinado de empresários,
dentre eles os sócios-gerentes do escritório BRASIL ARQUITETURA LTDA, FRANCISCO DE PAIVA FANUCCI e
MARCELO CARVALHO FERRAZ,  ambos arquitetos  e  coautores  do estudo preliminar de  arquitetura,  do projeto
básico de arquitetura, do projeto executivo de arquitetura e do projeto de expografia. Para viabilizar a contratação direta
do escritório BRASIL ARQUITETURA LTDA, de forma dissimulada, por intermédio de expedientes fraudulentos, os
agentes  públicos  municipais  denunciados,  que  formam  o  grupo  político  de  LUIZ  MARINHO,  cooptaram  os
responsáveis  pelos  CONSÓRCIOS  ENGER-PLANSERVI-CONCREMAT  e  seu  sucessor  ENGER-HAGAPLAN-
PLANSERVI,  contratados,  em períodos  sucessivos,  pelo  MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO,  para
prestação de serviços técnicos profissionais especializados de “consultoria de engenharia para apoio e assessoria técnica
ao gerenciamento da implementação de programas, projetos e empreendimentos” - Contrato de Prestação de Serviços
Técnicos  nº  177/2008  e  Contrato  de  Prestação  de  Serviços  SA.200.2  nº  46/2011.  O  CONSÓRCIO  ENGER-
PLANSERVI-CONCREMAT (e, posteriormente, o CONSÓRCIO ENGER-HAGAPLAN-PLANSERVI) e a empresa
BRASIL ARQUITETURA agiam de forma concertada no esquema criminoso para ocultar  a  contratação direta  da
BRASIL ARQUITETURA pelo Município de São Bernardo do Campo, sem licitação, a preços superfaturados, para
elaboração dos projetos do MTT, e o consequente desvio de recursos públicos, em proveito de seus sócios e dos agentes
públicos responsáveis pela contratação.  
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Obras, no período compreendido entre março/2011 e abril/2012, e ex-Vereador do Município de São

Bernardo do Campo,  detentor  de mandato eletivo  entre  2013 e 2016;  SÉRGIO SUSTER,  ex-

Secretário Municipal Adjunto de Obras, no período compreendido entre 22/03/2010 a 21/06/2013; e

OSVALDO DE OLIVEIRA NETO, que foi Secretário Municipal Adjunto de Cultura, no período

compreendido entre março/2010 e outubro/2011, e Secretário Municipal de Cultura entre o final de

2011 e 14/12/2016.

A  qualidade de servidores públicos foi essencial à execução dos delitos, não

só porque os atos administrativos que impulsionaram a fraude só existiram em razão das atribuições

dos cargos ocupados, como o acobertamento dos ilícitos se valeu da autoridade  exercida por esses

denunciados na Administração Pública  Municipal.  Ademais,  os  cargos  eram do alto  escalão da

Administração  Municipal,  o  que  alijou  por  completo  o  controle  interno  e  externo  dos  atos

administrativos. E mais, dificultou a descoberta dos fatos pelo Estado, por produzirem documentos

públicos concertados para  obtenção do ganho ilícito. 

Uma  vez  tomada  a  decisão  de  construir  e  instalar  o  MTT,  LUIZ

MARINHO  e  ALFREDO  LUIZ  BUSO, pré-determinados  a  obter,  para  si  e  para  outrem,

vantagem  indevida  com  o  projeto, delegaram  a  execução  das  providências  administrativas

necessárias à implantação a  JOSÉ CLOVES DA SILVA, SÉRGIO SUSTER e  OSVALDO DE

OLIVEIRA NETO,  os quais, por seu turno, no exercício de suas funções, de modo voluntário e

consciente,  dispensaram  indevidamente  e  fraudaram  licitações; promoveram  a  celebração  e  a

execução  de  contratos  administrativos  (nº  177/2008,  46/2011  e  66/2012)  e  do  Convênio  nº

744791/2010, além de outros que serão objeto de acusações apartadas, em violação a princípios e

dispositivos  legais  que  regem  a  Administração  Pública,  notadamente,  os  princípios  da

impessoalidade  e  da  moralidade,  bem  como  autorizaram  o  pagamento  indevido  de  despesas

públicas, propiciando, assim, a ocorrência de lesão patrimonial ao erário e o enriquecimento ilícito

próprio e de terceiros - os contratados para projetar, executar e fiscalizar as obras e instalar o Museu

do Trabalho e do Trabalhador – MTT. 

11/67
Av. Barão de Mauá, 502 –Chácara Inglesa – São Bernardo do Campo/SP

CEP: 09726-000– fone: (011) 4122-8500             



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

  

Nesse  mister,  esses  denunciados  contaram  ainda  com  a  essencial

colaboração, voluntária e consciente, de MAURO DOS SANTOS CUSTÓDIO, ex-Presidente da

Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Administração do Município de São Bernardo

do Campo, e  PLÍNIO ALVES DE LIMA, ex-Chefe da Divisão de Licitações e Contratos e ex-

membro  da  Comissão  de  Licitação,  que  viabilizaram  o  direcionamento  da  Concorrência  nº

10.021/2011  em  favor  do  CONSÓRCIO  CRONACON-CEI-FLASA,  mediante  a  interposição

fraudulenta da empresa CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA.

Na  fase  de  execução  das  obras,  aprovaram  sucessivas  prorrogações  do

Contrato de Empreitada nº 66/2012, após o término do prazo de vigência, bem como compactuaram

com  a  transfiguração  do  objeto  licitado,  com  consequente  acréscimo  de  valor,  e  com  a

subcontratação da empreitada, em violação ao instrumento convocatório. 

NÚCLEO DOS CONSTRUTORES – As obras de engenharia referentes à

construção do MTT foram direcionadas para um grupo pré-determinado de empresários, formado

pelos representantes  da CONSTRUTORA CRONACON LTDA. (CNPJ nº  63.972.277/0001-04),

EDUARDO  DOS  SANTOS  e GILBERTO  VIEIRA  ESGUEDELHADO,  da  FLASA

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕS LTDA. (CNPJ nº 49.252.885/0001-05), CARLOS ALBERTO

ARAGÃO DOS SANTOS e  FLÁVIO ARAGÃO DOS  SANTOS,  e  da  CONSTRUÇÕES E

INCORPORAÇÕES CEI LTDA.  (CNPJ nº  08.941.101/0001-79),  ANTÔNIO CÉLIO GOMES

DE ANDRADE.

Com o propósito de ocultar suas participações nos ilícitos perpetrados para

burlar  a  oferta  pública  da  obra,  estes  empresários  usaram a  empresa  de  “fachada”

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA.  

Esta  empresa,  registrada  em nome de “laranjas”,  na  condição de  pessoa
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jurídica  interposta  do  CONSÓRCIO  CRONACON-CEI-FLASA,  se  sagrou  vencedora  da

Concorrência nº 10.021/2011, mesmo não apresentando qualificação jurídica, econômico-financeira

e técnica para executar obra orçada inicialmente em 23 milhões de reais.

Os sócios meramente formais da CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

CEI  LTDA.  eram  ÉLVIO  JOSÉ  MARUSSI,  CARLOS  ALVES  PINHEIRO  e  ERISSON

SAROA  SILVA,  “laranjas”  do  administrador  de  fato  -  ANTÔNIO  CÉLIO  GOMES  DE

ANDRADE.

III – FATOS TÍPICOS E SUAS EVIDÊNCIAS:

III.I. FRAUDE À CONCORRÊNCIA Nº 10.021/2011

– 1ª PARTE:  DA PESSOA JURÍDICA INSTRUMENTO DA FRAUDE:

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA. 

Em meados de 2011,  LUIZ MARINHO, decidido a dar cumprimento ao

Plano  de  Trabalho  do  Convênio  nº  744791/201011 (PROVA 1),  determinou  a  OSVALDO  DE

11 Celebrado em 01 de julho de 2010, entre a UNIÃO, representada pelo Ministério da Cultura, e o Município de São
Bernardo do Campo.
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OLIVEIRA NETO,  Secretário  de Cultura,  JOSÉ CLOVES DA SILVA,  Secretário  de  Obras,

ALFREDO LUIZ BUSO,  Secretário de Planejamento Urbano, e SÉRGIO SUSTER, Secretário

Adjunto de Obras, a execução de todos os atos necessários à contratação de empresa específica para

construir  o  Museu  do  Trabalho  e  do  Trabalhador  -  MTT,  qual  seja:  CONSTRUÇÕES  E

INCORPORAÇÕES CEI LTDA. 

Ao tempo do acordo de direcionamento da licitação celebrado entre  LUIZ

MARINHO e  CARLOS ALBERTO ARAGÃO DOS SANTOS, EDUARDO DOS SANTOS,

FLÁVIO ARAGÃO DOS SANTOS e GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO,  a empresa

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA. não tinha receita12, patrimônio líquido13,

sede  física14,  equipamentos,  máquinas,  empregados15,  nem  qualificação  técnica.  Desde  sua

constituição, em 2007, está registrada formalmente em nome de “laranjas” e  é administrada de

fato por ANTONIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE. 

Foi constituída para ludibriar a Justiça e fraudar os credores das empresas

“Coneng Engenharia Ltda.”, CNPJ nº 43.774.140/0001-20, sucedida por “Coneng Engenharia e

Tecnologia  Ltda.”,  CNPJ  nº  66.519.133/0001-87,  ambas  geridas  pelo  denunciado  ANTONIO

CÉLIO GOMES DE ANDRADE.  Para continuar  a atuar  no ramo da construção civil  após  a

falência  de suas  empresas,  ANTONIO CÉLIO solicitou a seus ex-funcionários  ÉLVIO JOSÉ

12  No exercício de 2010 (ano anterior à abertura da licitação), a receita da CEI foi de meros R$ 41.719,23 (quarenta e
um mil, setecentos e dezenove reais e vinte e três centavos), e o resultado operacional líquido foi de R$ 7.872,94
(sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos) – PROVA 11-D

13 Seu capital social, no valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) foi integralizado exclusivamente com bens
imateriais superavaliados – acervo técnico-operacional da CONENG – que, aliás, sequer poderiam ter sido objeto de
comercialização.  Seu  patrimônio  líquido (20  milhões  de  reais)  também  é  formado  por  bens  imateriais
superavaliados – segunda parcela do acervo técnico-operacional da CONENG.

14  No  endereço  indicado  como  sede  da  empresa  entre  05/11/2008  e  11/07/2013  (período  em que  ocorreu  a
licitação) - Avenida Senador Casimiro da Rocha, nº 983, sala 5, Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP 04.047-002 –
imóvel mat. Nº 15.595 – 4º RI/SP -  funciona um Auto Center “Pare & Repare – 5587-5058”. Cuida-se de um
imóvel comercial bastante simples, composto por uma salão térreo e duas sobrelojas no primeiro piso, totalmente
incompatível com uma empresa que declarou capital social de 7 milhões de reais e patrimônio líquido de 20 milhões
de reais.

15 CAGED – PROVA 23-Y
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MARUSSI  e CARLOS  ALVES  PINHEIRO,  e  a  ERISSON  SAROA SILVA,  filho  do  ex-

funcionário  Milton  Tadeu  da  Silva,  que  figurassem,  mediante  paga,  como  sócios  meramente

formais da pessoa jurídica:

“...QUE questionado a respeito dos sócios dessa empresa, respondeu que o
Declarante  é o administrador de fato da mesma, contudo seu nome não
poderia  constar  no  contrato  social  porque  participava  do  processo
falimentar  da  CONENG  ENGENHARIA  LTDA/APLHA;  (…)  QUE
questionado porque o Declarante e a CONENG fizeram a cessão gratuita
do acervo técnico para ÉLVIO JOSÉ MARUSSI e para a CEI, dias antes da
decretação da falência da CONENG, respondeu que publicamente realizou
a cessão do acervo porque sem ele seria inviável continuar os trabalhos
9por meio da CEI; (…) QUE questionado se é o administrador de fato da
CEI (…) respondeu que sim (…) QUE questionado se a administração da
CEI é exclusiva do Declarante, respondeu que sim (...)”

              
                         Termo de Declarações de ANTÔNIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE.
                            (PROVA 19-B)

ÉLVIO  JOSÉ  MARUSSI, ex-empregado  da  “Coneng  Engenharia  e

Tecnologia  Ltda.”  desde  2002  até  sua  falência  em  abril/2007,  ingressou,  em  conluio  com

ANTONIO CÉLIO GOMES  DE ANDRADE,  no  quadro  social  da  CEI por  ocasião  da  1ª

alteração  contratual,  em  20  de  julho  de  2007,  simulando  a  aquisição  de  cotas  avaliadas  em

R$6.999.488,00 (seis milhões, novecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e oito reais),

por R$ 512,00 (quinhentos e doze reais). 

Nas datas abaixo enumeradas,  ÉLVIO JOSÉ MARUSSI,  em comunhão

de  desígnios  com ANTONIO  CELIO  GOMES  DE  ANDRADE,  de  forma  voluntária  e

consciente,  inseriu informações falsas juridicamente relevantes no contrato social da pessoa

jurídica CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA., alterando a verdade a respeito da

sede da empresa  e acerca da real identidade do responsável por sua administração:
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DATA ATO

20/07/07 1ª alteração PROVA 11-A-A

01/10/08 2ª alteração PROVA 11-A-B

31/12/08 3ª alteração PROVA 11-A-C

31/03/09 4ª alteração PROVA 11-A-D

25/05/09 5ª alteração PROVA 11-A-E

01/12/11 6ª alteração PROVA 11-A-F

01/07/12 7ª alteração PROVA 11-A-G

01/01/13 8ª alteração PROVA 11-A-H

03/10/13 9ª alteração PROVA 11-A-I

06/12/13 10ª alteração PROVA 11-A-J

01/10/14 11ª alteração PROVA 11-A-K

09/12/14

registrada em

10/02/15

12ª alteração PROVA 11-A-L

01/04/15

registrada em

18/05/15

13ª alteração PROVA 11-A-M

01/06/15 14ª alteração PROVA 11-A-N

01/11/15 15ª alteração PROVA 11-A-O

27/12/16 16ª alteração PROVA 11-A-P

Conforme  admitido  por  ÉLVIO  JOSÉ  MARUSSI,  em  declarações

colhidas no Inquérito Civil  Público nº 10485/2013 (PROVA 15-A-Q), “a direção da empresa é

realizada por ANTÔNIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE, pessoa que não tem participação no

capital social (…) tanto o declarante quanto todos aqueles que já figuraram no contrato social

como sócios da CEI jamais efetuaram a entrega de qualquer valor para a integralização de seu

capital social”.
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A conclusão de que, ao tempo da Concorrência nº 10.021/2011, a CEI não

passava de uma empresa “de fachada” é corroborada pelas provas de inexistência de sede física.  O

endereço indicado como sede da empresa, entre 11/06/2007 (data de sua constituição) e 01/10/2008

- Rua Caruanense, nº 760, Jd Novo Horizonte, São Paulo/SP, CEP 04.857-300 – simplesmente não

existe -   PROVA 23-A-A  .

Já  no  endereço  indicado  como  sede da  empresa  entre  02/10/2008  e

01/01/2013 - Avenida Senador Casimiro da Rocha, nº 983, sala 5, Mirandópolis, São Paulo/SP, CEP

04.047-002 – imóvel mat. nº 15.595 – 4º RI/SP -  funciona uma funilaria chamada  Auto Center

“Pare & Repare” -  PROVA 23-X. No período em questão, não existe registro de pagamento de

aluguéis  em  favor  do  proprietário  do  imóvel  nos  livros  contáveis,  tampouco  nos  extratos  de

movimentação bancária  da empresa (PROVA 32-H).

A sociedade empresária também nunca estabeleceu efetivamente sua sede

no endereço inserido no contrato social, no período compreendido entre 02/01/2013 e 06/12/2013 -

Rua Sheldon, nº 23,  Lapa,  São Paulo/SP, CEP 05074-040. Ali encontra-se estabelecida empresa

diversa - DVC Comércio e Serviços– PROVA 23-Z e PROVA 23-S.

Após a 12ª alteração do contrato social, em 10/02/2015, com a saída do

sócio CARLOS ALVES PINHEIRO, ÉLVIO passou a ser detentor de todas as cotas, avaliadas em

R$20.785.000,00 (vinte milhões, setecentos e oitenta e cinco mil reais) e transformou a empresa em

EIRELI – empresa individual de responsabilidade limitada.
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Cumprindo  seu  papel  de  mero  ocultador  do  real  gestor  e  beneficiário

econômico16 da pessoa jurídica CEI, em 07/08/2015, ÉLVIO JOSÉ MARUSSI outorgou todos os

poderes  de  administração  para  ANTÔNIO  CÉLIO  GOMES  DE  ANDRADE –  procurações

lavradas no 29º Tabelionato de Notas da Capital (livro nº 996, fls. 179/181) – PROVA 23-W

Desde o seu ingresso na pessoa jurídica, apesar de jamais ter exercido de

fato  a  administração,  tampouco  recebido  lucros  nem  pro labore da  empresa,17  ÉLVIO JOSÉ

MARUSSI  foi destinatário de  vultosos recursos – pelo menos  R$ 105.000,00  (cento e cinco mil

reais) como contrapartida ao exercício do papel de “laranja” de ANTONIO CÉLIO GOMES

DE ANDRADE – PROVA 32-H:

Depósitos recebidos por ÉLVIO JOSÉ MARUSSI entre 10/03/2014 e 08/11/2016:18

Banco Conta-corrente de origem: Valor Conta-corrente de destino: Qtde de mov.

Banco do Brasil Ag. 3357 C/C 51861 R$ 6.000,00 341 9155 600 2

Banco do Brasil Ag. 4209 C/C 106151 R$ 99.000,00 341 9155 600 33

TOTAL: R$ 105.000,00

ERISSON  SAROA SILVA,  eletricista  desempregado  (PROVA 23-R e

PROVA 23-U), era o outro sócio-laranja da CEI, por ocasião da Concorrência nº 10.021/2001. É

filho de  Milton Tadeu da Silva, ex-empregado da CONENG.  Aderiu ao expediente fraudulento

engendrado  por  ANTÔNIO  CÉLIO  mediante  promessa  de  paga,  que  foi  efetivamente

entregue por meio de depósitos bancários mensais, no valor de um salário mínimo ao mês, em

contas próprias e contas titularizadas por seus familiares (Emília Saroa Silva e Renato Saroa)19 -

PROVA 32-H.

16 Não há, aqui, nenhuma imputação de crime de lavagem, mas apenas o relato necessário à contextualização dos fatos.
17 Conforme Declarações de Ajuste anual de Imposto de Renda – DIRPF's apresentadas à Autoridade Fazendária nos

anos-calendários de 2010 a 2015, acostadas aos autos nº  0007879-68.2016.403.6114 – PROVA 41
18 Antes de 10/03/2014 não existe registro de pagamento da CEI a ÉLVIO JOSÉ MARUSSI.
19 extratos de movimentação fornecidos pelas instituições financeiras, em obediência à ordem judicial proferida na

Medida Cautelar nº 5000783-14.2016.403.6114 – 1ª Vara Federal de São Bernardo do Campo  – PROVA 32-A
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Embora tenha figurado como sócio formal entre 2008 e 2013,  ERISSON

recebeu da CEI, direta e indiretamente, no período compreendido entre abril/2012 e outubro/2016, o

valor total de R$ 39.004,00 (trinta e nove mil e quatro reais), como retribuição pelo exercício da

função de “laranja” de ANTÔNIO CÉLIO.

Depósitos diretos a ERISSON SAROA SILVA (CPF. 333.536.748-02)

Banco Conta-corrente de origem Qtde de mov. Valor Conta destino

Banco do Brasil Ag. 4209 C/C 106151 01 R$ 724,00 341 Ag. 1017 C/C 52771

Banco do Brasil Ag. 4209 C/C 106151 01 R$ 724,00 341 Ag. 7186 C/C 9715

TOTAL R$ 1.448,00

Depósitos indiretos – a crédito de EMÍLIA SAROA DA SILVA (CPF. 060.972.648-01)

Banco Conta-corrente de origem: Qtde de mov. Valor Conta-corrente de destino:

Banco do Brasil Ag. 4209 C/C 106151 7 6.160,00 341 7186 9715

Banco do Brasil Ag. 4209 C/C 106151 23 17.732,00 341 7186 9715

Banco do Brasil Ag. 4209 C/C 106151  1 788,00 341 7186 91715

Banco do Brasil Ag. 3357 C/C 51861 17 10.338,00 341 7186 9715

Banco do Brasil Ag. 3357 C/C 51861 1 678,00 341 7186 18699097155

total R$ 35.696,00

Depósitos indiretos – a crédito de RENATO SAROA SILVA (CPF. 403.967.158-93)

Banco Conta-corrente de origem: Qtde. De mov. Valor Conta-corrente de destino:

Banco do Brasil Ag. 3357 C/C 51861 5 1.860,00 237 175 1678

total R$ 1.860,00

A remuneração paga pela sociedade, nitidamente incompatível com o valor
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das cotas sociais possuídas no período,  avaliadas em R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos

mil reais) de 2008 a 2011, e em R$10.392.500,00 (dez milhões, trezentos e noventa e dois mil e

quinhentos reais)  de 2011 a 2013, prova que, nas seguintes oportunidades,  ERISSON SAROA

SILVA,  pré-ajustado com ANTONIO CELIO GOMES DE ANDRADE, de forma voluntária e

consciente,  inseriu informações falsas juridicamente relevantes no contrato social da pessoa

jurídica CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA., alterando a verdade a respeito da

sede da empresa  e acerca da real identidade do responsável por sua administração:

DATA ATO

01/10/08 2ª alteração PROVA 11-A-B

31/12/08 3ª alteração PROVA 11-A-C

31/03/09 4ª alteração PROVA 11-A-D

25/05/09 5ª alteração PROVA 11-A-E

01/12/11 6ª alteração PROVA 11-A-F

01/07/12 7ª alteração PROVA 11-A-G

01/01/13 8ª alteração PROVA 11-A-H

03/10/13 9ª alteração PROVA 11-A-I

 
Os  fatos  foram,  inclusive,  admitidos  por  ERISSON  SAROA  SILVA

(PROVA 15-A):

“... seu genitor o indicou para fazer parte do quadro societário de aludida
empresa (…) a empresa passou a pagar um salário mínimo a título de ajuda
a seu genitor (...)”.

Tais  declarações  foram,  ainda,  corroborados  pelo  denunciado  CARLOS

ALVES PINHEIRO (PROVA 15-B):

“...informa que chegou a mencionar sobre a possibilidade do sr. Milton
Tadeu Silva, que já trabalhara na antiga empresa CONENG fazer parte do
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contrato  social  juntamente  com  o  sr.  ELVIO  da  nova  empresa  CEI.
Todavia, pelo fato do sr. Milton possuir algumas pendências financeiras,
este indicou seu filho ERISSON para figurar como sócio na nova empresa
criada.  Informa que ERISSON nunca chegou a  trabalhar  na empresa,
porém sabia da criação da mesma e recebia pro labore de um salário-
mínimo , depositado na conta de sua genitora (...)”.

CARLOS ALVES PINHEIRO, ex-empregado da CONENG (PROVA 23-

V), que se apresenta ora como mero “auxiliar de ajudante geral” (PROVA 19-I), ora como “gerente

de licitações”  (PROVA 15-B), atuou como  procurador da CEI entre  03/01/2012 a 31/12/2012

(PROVA 11-I),  executando,  nesta  qualidade,  voluntária  e  conscientemente,  atos  essenciais  ao

sucesso da fraude à licitação.

Neste  período,  com  plena  ciência  de  que  ÉLVIO  JOSÉ  MARUSSI  e

ERISSON SAROA SILVA não eram os verdadeiros responsáveis pela gestão da CEI,  aceitou os

poderes de representação que lhe foram conferidos e, a mando de ANTÔNIO CÉLIO GOMES

DE  ANDRADE,  que  agia  em  comunhão  de  desígnios  com  EDUARDO  DOS  SANTOS,

GILBERTO  VIEIRA ESGUEDELHADO,  CARLOS  ALBERTO  ARAGÃO  DOS  SANTOS  e

FLÁVIO ARAGÃO DOS SANTOS, apresentou a proposta comercial da CEI na Concorrência

nº  10.021/2011 (PROVA 11-J -  documentos  de  fls.  1837/1849  do  Processo  de  Contratação  nº

80.192/2011) e  apôs sua assinatura, na qualidade de representante da CEI, no Contrato de

Empreitada nº 66/2012 (  PROVA 7).

Em  03/10/2013  CARLOS  ALVES sucedeu  ERISSON  na  sociedade,

embora nunca tenha, de fato, pago qualquer valor pela cessão das cotas, nem tampouco detido poder

de decisão em relação aos negócios da empresa.  Em 10/02/2015 retirou-se da sociedade,  tendo

cedido  graciosamente  suas  cotas  a  ÉLVIO  JOSÉ  MARUSSI.  Em  declarações  prestadas  à

Autoridade  Policial,  admitiu  que  servia  de  “testa  de  ferro”  de  ANTONIO  CÉLIO,  ora  como

procurador, ora como “sócio-laranja”  (PROVA 19-I):
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“...QUE o declarante tinha procuração para administrar a empresa entre
Janeiro de 2012 e Dezembro de 2012 (...)  QUE não tinha poderes para
movimentar a conta bancária da empresa; QUE o declarante não recebia
remuneração  pelo  serviço  de  procurador;  QUE  o  declarante  era
assalariado; QUE entre janeiro de 2013 e outubro de 2013 foi empregado
da  CEI,  no  cargo  de  encarregado  de  documentação,  recebendo
aproximadamente R$2.000,00 por mês;(…) QUE o declarante não pagou
a ERISSON pela aquisição das cotas da empresa (…)  QUE durante o
período em que foi  sócio  não recebeu "pro labore" ou distribuição dos
lucros da empresa; (…) QUE o declarante cedeu suas cotas para ELVIO,
mas não recebeu nada em troca; (…) QUE não sabe informar qual era o
faturamento mensal da empresa, tampouco como obtinha capital de giro;
QUE quando esteve no contrato social da empresa não era responsável
pela administração (…) QUE não sabe informar quantos funcionários a
CEI tinha na época ou se executava outras obras públicas (…) QUE não
sabe informar se em 2012 a CEI tinha condições técnicas e  operacionais,
para  executar  a  obra  do  MUSEU  DO  TRABALHADOR  sem
subcontratação  (…)  QUE  não  sabe  informar  quais  profissionais
compunham a equipe de administração da obra do museu no período em
que foi sócio; (...)”.

Como  retribuição  pelo  desempenho  da  função  de  “testa-de-ferro”20 de

ANTONIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE, CARLOS ALVES PINHEIRO recebeu da CEI, no

período compreendido entre 10/04/2012 e 08/11/2016 o valor total de R$ 352.075,63 (trezentos e

cinquenta e dois mil e setenta e cinco reais e sessenta e três centavos) -  PROVA 32-H, sendo que

R$ 88.552,43 (oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos)

foram pagos sob a justificativa falsa de pro labore21 –  PROVA 41), e o restante (R$ 263.523,20),

“por fora”:22

 

20 Não há, aqui, nenhuma imputação de crime de lavagem, mas apenas o relato necessário à contextualização dos fatos.
21  Consoante  Declarações  de  Ajuste  Anual  –  Imposto  de  renda pessoa  física  – DIRPF's  acostadas  aos  autos  nº

0007879-68.2016.403.6114 
22 CARLOS ALVES PINHEIRO não recebeu lucros e dividendos da CEI no período em que figurou como sócio

formal. 

22/67
Av. Barão de Mauá, 502 –Chácara Inglesa – São Bernardo do Campo/SP

CEP: 09726-000– fone: (011) 4122-8500             



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

  

Depósitos recebidos por CARLOS ALVES PINHEIRO

Banco Conta-corrente de origem: Valor Conta-corrente de destino: Qtde. De mov.

Banco do Brasil Ag. 3357 C/C 51861 R$ 922,67 341 8461 6134 1

Banco do Brasil Ag. 3357 C/C 51861 R$ 4.954,69 399 206 42564 2

Banco do Brasil Ag. 3357 C/C 51861 R$ 135.562,64 399 206 425694 94

Banco do Brasil Ag. 4209 C/C 106151 R$ 89.902,24 341 8461 6134 60

Banco do Brasil Ag. 4209 C/C 106151 R$ 1.382,40 341 8641 6134 1

Banco do Brasil Ag. 4209 C/C 106151 R$ 118.985,91 399 206 425694 62

Banco do Brasil Ag. 4209 C/C 106151 R$ 365,08 399 206 425894 1

TOTAL: R$ 352.075,63

“Pro labore” pago pela CEI a CARLOS ALVES PINHEIRO

ano-calendário valor

2012 2.040,60

2013 26.696,15

2014 28.786,62

2015 31.029,06

total R$ 88.552,43

Nas  datas  abaixo  enumeradas,  CARLOS  ALVES  PINHEIRO,  em

comunhão de desígnios com ANTONIO CELIO GOMES DE ANDRADE, de forma voluntária

e consciente, inseriu informações falsas juridicamente relevantes no contrato social da pessoa

jurídica CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA., alterando a verdade a respeito da

sede da empresa  e acerca da real identidade do responsável por sua administração, na tentativa

de escapar  da fiscalização do estado e dificultar   o encontro de indícios que pudessem levar  à

descoberta da fraude:
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DATA ATO

03/10/13 9ª alteração PROVA 11-A-I

06/12/13 10ª alteração PROVA 11-A-J

01/10/14 11ª alteração PROVA 11-A-K

09/12/14

registrada em

10/02/15

12ª alteração PROVA 11-A-L

-  2ª PARTE: DA PARTICIPAÇÃO DO CONSÓRCIO CRONACON-CEI-FLASA 

Mesmo antes da abertura da Concorrência nº 10.021/2011, os denunciados já

haviam predeterminado, em ajuste espúrio entabulado entre LUIZ MARINHO e os empresários

EDUARDO  DOS  SANTOS  (CRONACON),  GILBERTO  VIEIRA  ESGUEDELHADO

(CRONACON), CARLOS ALBERTO ARAGÃO DOS SANTOS (FLASA), FLAVIO ARAGÃO

DOS SANTOS  (FLASA), que as construtoras CRONACON E FLASA, reunidas em consórcio,

executariam a obra do MTT. 

 No intuito de dissimular o direcionamento do certame e melhor ocultar o

delito,  pactuou-se que a pessoa jurídica de fachada  CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

CEI LTDA. também  participaria  da licitação,  concorrendo com a CRONACON, e a  ganharia.

Ainda, a desclassificação da CRONACON, durante o procedimento licitatório, e a adjudicação do

objeto da licitação a CEI daria aparência de isenção dos servidores públicos que agiam sob ordem

do acusado LUIZ MARINHO. Neste contexto, a CEI passou a ser a face ostensiva que encobria as

atividades criminosas do núcleo dos construtores.

O  pacto  firmado  entre  os  empresários  denunciados  para  frustrar  a
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competitividade da licitação e burlar as condições23 estabelecidas no instrumento convocatório

chegou, inclusive, a ser formalizado mediante um Contrato de Constituição de Sociedade em Conta

de  Participação  CEI-CRONACON-FLASA (PROVA 23  ),  apreendido  na  sede  da  CRONACON

(Auto de Apreensão equipe SP 18, item 12)24:

-  trecho de extrato de movimentação da conta Bradesco nº 139.000-7, agência 0422-7 - documento apreendido na sede da CONSTRUTORA
CRONACON – Auto de Apreensão Equipe SP 18 – ITEM 12 – pasta “CEI-CR133 – EXTRATO BANCÁRIO E BALANCETES

23 A cláusula 2.6. vedou expressamente a participação de empresas reunidas em consórcio. 
24 Na SCP constituída pelos denunciados, a atividade a cargo da CEI (SÓCIA OSTENSIVA) era exercida e dirigida
pela SÓCIA OCULTA – CRONACON, em violação frontal ao disposto nos arts. 991 e ss do Código Civil:

Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente
pelo sócio ostensivo,  em seu nome individual  e  sob sua própria e exclusiva responsabilidade,  participando os
demais dos resultados correspondentes”.
Art. 993. (...)
Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode
tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas
obrigações em que intervier.
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Mediante este instrumento, firmado em 03/05/2012, CARLOS ALBERTO

ARAGÃO DOS SANTOS, EDUARDO DOS SANTOS, ÉLVIO JOSÉ MARUSSI,  FLÁVIO

ARAGÃO  DOS  SANTOS  e  GILBERTO  VIEIRA ESGUEDELHADO,  em  comunhão  de

desígnios com ANTONIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE, na condição de administradores das

empresas CONSTRUTORA CRONACON LTDA., CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI

LTDA. e FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., formalizaram, em violação à lei25 e

ao  edital,26 a  transferência  integral do  resultado  da  licitação  e  do  objeto  do  Contrato  de

Empreitada nº 66/2012, ou seja – a posição de Contratada pelo Município de São Bernardo do

Campo  para  executar  as  obras  do  MTT,  pelo  preço  inicial  de  R$  18.298.612,70 (dezoito

milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e doze reais e setenta centavos).

25 Lei nº 8.666/93 – Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato: (…) VI - a subcontratação total ou parcial
do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão,
cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 
26 A cláusula 4.8 da minuta do contrato, parte integrante do edital, proibiu a subcontratação de parcelas da empreitada

27/67
Av. Barão de Mauá, 502 –Chácara Inglesa – São Bernardo do Campo/SP

CEP: 09726-000– fone: (011) 4122-8500             



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

  

(...)

(…) 

Consoante o acordo preestabelecido entre os empresários, todos as receitas

necessárias  para  fazer  frente  aos  custos  da  empreitada  seriam providas,  em partes  iguais,  pela

CONSTRUTORA CRONACON  LTDA.  e  pela  FLASA ENGENHARIA E  CONSTRUÇÕES

LTDA. Note-se: a empresa CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA., que se submeteu

ao escrutínio da licitação pública e se sagrou vencedora, não dispendeu nenhum centavo em receitas

próprias. É o que mostra planilha, reproduzida a seguir, apreendida na sede da CRONACON:
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 - Auto de Apreensão Equipe SP 18 – ITEM 11
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Ainda de acordo com o Contrato de Constituição de Sociedade em Conta de

Participação CEI-CRONACON-FLASA,  ínfima parcela  dos  lucros da  empreitada  -  4,50% -  foi

reservada  à  adjudicatária  CONSTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  CEI  LTDA.  A maior  parte

(95,50  %)  dos  valores  pagos  pelo  Erário  foram  apropriados,  em  partes  iguais  (47,50%)  por

CRONACON e FLASA. 

Na divisão de tarefas  ajustada entre os denunciados, coube a  EDUARDO

DOS SANTOS e GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO, representantes da CRONACON: 1)

a execução e o gerenciamento total (financeiro, contábil, operacional e estrutural) do contrato de

empreitada nº 66/2012; 2) contratar e pagar a mão-de-obra e os serviços necessários para execução

da  obra  do  MTT;  3)  apurar  e  pagar  os  tributos;  4)  representar  tecnicamente  a  CEI  perante  o

Município de São Bernardo do Campo e qualquer outra entidade administrativa em todo e qualquer

contato, reunião ou comunicação27;  5) tomar a direção e a fiscalização do canteiro de obras; 6)

apurar o lucro; 7) movimentar, com exclusividade, a conta bancária da CEI no Banco Bradesco -

ag. 422-7, cc 139000-7; 8) financiar a fraude, mediante o aporte de 50% dos valores usados pela

CEI para custear os insumos da empreitada  – PROVA 23-A-B.

CARLOS ALBERTO ARAGÃO DOS SANTOS e FLÁVIO ARAGÃO

DOS SANTOS,  representantes da FLASA, na condição de co-finaciadores (50%) da obra obtida

mediante  fraude,   instigaram ANTONIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE,  CARLOS ALVES

PINHEIRO,  EDUARDO  DOS  SANTOS,  ÉLVIO  JOSÉ  MARUSSI  e GILBERTO  VIEIRA

ESGUEDELHADO  a  fraudar a  licitação,  fornecendo apoio  moral,  patrocínio  econômico  e

auxílio material à interposição fraudulenta da CEI. 

27  JOEL ANTÔNIO RODRIGUES JUNIOR, empregado da CRONACON, tratava diretamente com MARIA CLARA
FELIPPINI RODRIGUES, servidora pública municipal, encarregada do Serviço de Reajuste e Realinhamento de
Preços, da Secretaria de Administração do Município de São Bernardo do Campo, em nome da CEI, acerca da
apresentação  de  apólices  atualizadas  de  seguro-garantia,  conforme  e-mail  enviado  para  o  endereço  eletrônico
cronacron@cronacon.com.br, aos cuidados de Joel (fl. 2174 do Processo de Contratação nº 80.192/2011 – Auto de
Apreensão Equipe SP 22 , item 10).
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Exemplo  do  auxílio  material disponibilizado  por  CARLOS e  FLÁVIO

advém do custeio, pela FLASA, das garantias para licitar e contratar apresentadas pela CEI28 ao

longo do Processo de Contratação nº 80.192/2011.

ANTONIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE, que agia de forma oculta,

dirigindo as ações de ÉLVIO JOSÉ MARUSSI e CARLOS ALVES PINHEIRO, sócios meramente

formais da CEI, era incumbido de: 1) receber os valores do Município de São Bernardo do Campo e

imediatamente  transferi-los  para  conta  bancária  (Bradesco,  ag.  422-7,  cc  139000-7)  gerida

exclusivamente pela CRONACON;  2) obter licenças,  alvarás e aprovações junto às autoridades

competentes; 3) assumir a responsabilidade pela obra perante a Administração Pública e terceiros.

Em contrapartida à execução dos atos fraudulentos possibilitados pelo uso

da CEI como pessoa jurídica interposta,  bem como em retribuição  aos  atos  de manutenção da

fachada, para encobrir os reais executantes do contrato de empreitada do Museu do Trabalho e do

Trabalhador, EDUARDO DOS SANTOS, GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO, CARLOS

ALBERTO  ARAGÃO  DOS  SANTOS  e  FLÁVIO  ARAGÃO  DOS  SANTOS  prometeram

pagar antecipadamente a  ANTONIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE pelo menos  0,90% do

valor  do Contrato de Empreitada nº  66/2012,  equivalente a  R$ 164.687,51 (cláusula quarta  do

contrato de constituição de sociedade em conta de participação – PROVA 23).

Em  adição  a  estes  valores,  CARLOS  ALBERTO  ARAGÃO  DOS

SANTOS e FLÁVIO ARAGÃO DOS SANTOS, para reforçar a instigação de ANTÔNIO CÉLIO

à  prática  da  fraude,  prometeram  pagar-lhe  mais  0,60%  do  faturamento  total  do  Contrato  de

Empreitada nº 66/2012 (cláusula quarta, parágrafo terceiro do contrato de SCP – PROVA 23). 

 

28  No contrato de seguro-garantia, firmado pela CEI com J. MALUCELLI SEGURADORA S/A (Apólice nº 02-0775-
0173053,  de  25/04/2012,  válida  por  1  ano)  para  assegurar  a  execução  da  obra,  FLASA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA, representada por seu sócio-gerente FLÁVIO ARAGÃO DOS SANTOS, figurou como
FIADORA. 
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ÉLVIO JOSÉ MARUSSI, sócio meramente formal da CEI, ciente do ajuste

ilícito, instigado por ANTÔNIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE, EDUARDO DOS SANTOS,

GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO, CARLOS ALBERTO ARAGÃO DOS SANTOS e

FLÁVIO  ARAGÃO  DOS  SANTOS,  firmou  e  apresentou,  em  03/01/2012  e  26/01/2012,  os

seguintes  documentos  para  cumprir  os  requisitos  de   participação da  empresa  de  “fachada”  na

licitação:

(i) procuração outorgando os poderes de administração da CONSTRUÇÕES

E INCORPORAÇÕES CEI LTDA. para  CARLOS ALVES PINHEIRO, “gerente de licitações”,

para  representar  a  empresa  “em  licitações  e  contratações  de  obras,  serviços  e  fornecimentos

públicos” - PROVA 11-I;  

(ii) solicitação de participação da CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

CEI LTDA. na Concorrência nº 10.021/2011 (envelope A – documentos de habilitação) - fl. 1110 do

Processo de Contratação nº 80.192/2011 - PROVA 11;

(iii)  Demonstrativo dos Índices Financeiros (fls. 1142/1143 do Processo

de Contratação nº 80.192/2011 - PROVA 11-D).

Como retribuição a seu papel na ocultação da participação de  FLÁVIO

ARAGÃO  DOS  SANTOS  e  CARLOS  ALBERTO  ARAGÃO  DOS  SANTOS nos  ilícitos,

ÉLVIO  JOSÉ  MARUSSI  também  recebeu,  no  período  compreendido  entre  01/11/2012  e

15/07/2013, R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) da FLASA ENGENHARIA:

Banco Conta-corrente de origem: Valor Conta-corrente de destino: Qtde. De mov.

Banco do Brasil Ag. 3357 C/C 5059-8 R$ 52.000,00 341 9155 600 16

CARLOS ALVES PINHEIRO, procurador da CEI à época, instigado por

ANTÔNIO  CÉLIO  GOMES  DE  ANDRADE, EDUARDO  DOS  SANTOS,  GILBERTO

VIEIRA ESGUEDELHADO,  CARLOS  ALBERTO  ARAGÃO  DOS  SANTOS  e  FLÁVIO
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ARAGÃO DOS SANTOS, também concorreu para a consecução da fraude mediante: 

(i) apresentação da proposta comercial da CEI (envelope B) na Concorrência

nº 10.021/2011 – PROVA 11- J;

(ii) participação  na  sessão  de  abertura  dos  envelopes  contendo  os

documentos de habilitação das licitantes, realizada em 26/01/2012 -  PROVA 13.

Como retribuição a seu papel na ocultação da participação de  FLÁVIO

ARAGÃO  DOS  SANTOS  e  CARLOS  ALBERTO  ARAGÃO  DOS  SANTOS nos  ilícitos,

CARLOS ALVES PINHEIRO  também recebeu,  no período compreendido entre  10/10/2011 e

04/08/2014, a recompensa de  R$ 31.929,52 (trinta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e

cinquenta e dois centavos) da FLASA ENGENHARIA:

Banco Conta-corrente de origem: Valor Conta-corrente de destino: Qtde. De mov.

Banco do Brasil Ag. 3357 C/C 5059-8 R$ 7.682,45 399 206 425694 4

Banco do Brasil Ag. 3357 C/C 5059-8 R$ 16.289,71 399 206 425694 20

Banco do Brasil Ag. 3357 C/C 5059-8 R$ 7.000,00 341 8461 6134 1

Banco do Brasil Ag. 3357 C/C 5059-8 R$ 957,36 341 8461 6134 1

TOTAL: R$ 31.929,52

– III.II.  FRUSTRAÇÃO DA COMPETITIVIDADE NA CONCORRÊNCIA Nº

10.021/2011

1ª PARTE: ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES ILEGAIS DE PARTICIPAÇÃO NA

LICITAÇÃO 

Após  a  escolha  da  pessoa  jurídica  interposta  CONSTRUÇÕES  E

INCORPORAÇÕES CEI LTDA.  para executar  as obras  do  MTT, os Secretários  Municipais
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ALFREDO LUIZ BUSO, JOSÉ CLOVES DA SILVA, OSVALDO DE OLIVEIRA NETO e

SÉRGIO SUSTER, a mando do então Prefeito LUIZ MARINHO, iniciaram a execução de todos

os  atos  necessários  à  contratação,  em  especial  o  simulacro  de  oferta  pública  da  obra  em

concorrência dirigida.

Oportuno assinalar que, nesta ocasião,  o projeto básico (primeira etapa de

todo e qualquer procedimento legítimo de contratação de obras públicas29)  ainda não havia sido

aprovado30 pela Autoridade Competente, in casu, o Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura –

SEFIC/Ministério da Cultura, uma vez que se trata de obra custeada com recursos federais.

Em 21/10/2011, com a intenção de suprir a falta de aprovação da Autoridade

Competente,  JOSÉ  CLOVES  DA SILVA  e  ALFREDO  LUIZ  BUSO,  respectivamente  na

condição de Secretários de Obras e Planejamento Urbano, mesmo cientes de que se tratava de um

projeto básico defeituoso e  insuficiente,31 aprovaram-no,  em ato administrativo desprovido de

motivação  –  PROVA  10-H, com o intuito de cumprir  a  determinação de  LUIZ MARINHO.

29  Lei nº 8.666/93 - Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao
disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: I - projeto básico; II - projeto executivo; III - execução
das obras e serviços. § 1o  A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação,
pela autoridade competente, dos trabalhos relativos às etapas anteriores, à exceção do projeto executivo, o qual
poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras e serviços, desde que também autorizado
pela Administração.  § 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:  I - houver projeto
básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo
licitatório; (...)

30  Somente em em 15/05/2012, o MinC, fonte de 80% dos recursos empregados na obra, aprovou o projeto básico
(PROVA 2-F  -  Parecer  Técnico  –  IBRAM/DPMUS/BSB  nº  05/2012  –  fls.   561/562  do  PA/MinC  nº
01400.011974/2010-59 – Auto de Apreensão Equipe DF-24 – item 01

31  As falhas verificadas no projeto básico são de ordem técnica e financeira.  A previsão de execução de serviço de
engenharia (edificação de auditório) no nível do subsolo era tecnicamente inviável em função do histórico de
alagamentos na região, das características do solo e do alto custo. O prazo previsto para execução da obra – 9
meses  –  era  inexequível.  Sob  a  ótica  econômico-financeira,  o  projeto  padecia  da  falta  de  comprovantes  de
realização de pesquisa de preços para elaboração do Planilha Orçamentária,  no valor total de R$ 23.490.007,76
(vinte e três milhões, quatrocentos e noventa mil,  sete reais e setenta e seis centavos) -  Lei nº 8.666/93, art. 6º,
inciso IX. TCE/SP - Tomada de Contas nº 16781/026/12 – fls. 904/910. Também não existiam elementos mínimos
para  caracterizar  o  item “comunicação  visual  e  sinalização”,  tais  como quantitativos  e  especificações,  o  que
inviabilizava a aferição do custo e sua execução. 
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Ressaltamos  que os  acusados  ocupavam os  mais  altos  cargos  da  administração e  tinham como

coautor o prefeito do Município de São Bernardo, LUIZ MARINHO, o que lhes permitia agir sem

o óbice de qualquer controle interno e produzir documentos administrativos compatíveis entre si, o

que facilitou o crime e dificultou a descoberta do delito.

O  depoimento  prestado  pelo  denunciado  SÉRGIO SUSTER,  Secretário

Adjunto  de  Obras,  à  Autoridade  Policial,  demonstra  que  as  falhas  do  projeto  básico  eram do

conhecimento da cúpula da Administração Pública Municipal:

“...QUE  questionado  acerca  dos  projetos  básico  e  executivo  do  Museu,
afirmou que o projeto  básico elaborado pela BRASIL ARQUITETURA não
oferecia elementos suficientes para mensuração de um orçamento real da
obra em questão; QUE chegada a fase de elaboração do projeto executivo,
verificou-se que, ao invés de detalhar o projeto básico, complementando-o, foi
necessário alterar vários sistemas construtivos, que acabaram por encarecer o
custo da obra;(...)”Depoimento prestado em 16/12/2016 - PROVA 19-A-L

Em  10/11/2011,  OSVALDO  DE  OLIVEIRA  NETO,  sem  dispor  de

dotação orçamentária suficiente  32 para custear a despesa, voluntária e conscientemente, visando

executar  a  parte  do esquema criminoso que lhe  coube,  em razão das  atribuições  do cargo que

ocupava,  requisitou à  Secretaria  de Administração do Município de São Bernardo do Campo a

autuação do procedimento licitatório (PROVA 10-A).

Não obstante a insuficiência da previsão orçamentária e a inexistência de

projeto básico hígido e aprovado pela Autoridade Competente, PLÍNIO ALVES DE LIMA, Chefe

da  Divisão de  Licitação  e  Contratos  da  Secretária  de  Administração  e  membro  da  Comissão

32 A estimativa da despesa com a obra do MTT era de  R$ 23.490.007,76 (vinte e três milhões, quatrocentos e noventa
mil, sete reais e setenta e seis centavos), segundo planilha estimativa constante do edital de abertura da concorrência
nº 10.021/2011.  Este valor supera em 30% o valor aprovado pelo MinC – R$ 18.000.000,00 (dezoito milhões). No
ano de 2011, a LOA/SBC previa dotações no valor total de R$ 15.400.000,00. Nenhum valor foi empenhado em
2011. Para o ano de 2012, a previsão orçamentária era de R$ 8.030.000,00 (oito milhões e trinta mil reais) – PROVA
42-D.
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Permanente  de  Licitações,  voluntária  e  conscientemente,  visando  executar  a  parte  do  esquema

criminoso que lhe coube, em razão das atribuições do cargo que ocupava, atendeu a requisição de

OSVALDO  DE OLIVEIRA NETO  e  procedeu  a  instauração  do  procedimento  licitatório   –

PROVA 10-M.

Em apenas um dia  -  11/11/2011,  toda a fase interna da licitação foi

iniciada, instruída e concluída, culminando com a remessa do edital para publicação –  PROVA

10-N, sem que tivesse sido formalizada a prévia  reserva de dotação orçamentária33 adequada e

suficiente, tal como exigida por lei34. 

A inclusão de documentos fora da ordem cronológica35 e  de documentos

incompletos36 nos autos do Processo de Contratação nº 80.192/2011 evidencia que OSVALDO DE

OLIVEIRA NETO, JOSÉ CLOVES DA SILVA, ALFREDO LUIZ BUSO, PLÍNIO ALVES

DE  LIMA,  com  o  auxílio  de  SÉRGIO  SUSTER,  concorreram  para  a  “montagem”  do

procedimento licitatório, simulando a prática de atos administrativos no dia 11/11/2011, com a

finalidade de conferir aparência de legalidade ao simulacro de disputa concebido para favorecer, a

mando de  LUIZ MARINHO, a empresa de “fachada” CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES

CEI LTDA.

Afigura-se,  outrossim,  humanamente  impossível  a  realização  de  todas  as

etapas da fase interna de licitação de complexa obra de engenharia em apenas um dia, definindo as

33  Consoante prova o documento acostado à fl. 479 do Processo de Contratação nº 80.192/2011 (auto de apreensão
equipe SP 22, item 10), a reserva orçamentária, em montante insuficiente, foi feita em 17/11/2011 (PROVA 10-L),
ou seja, após a publicação do edital da concorrência no Diário Oficial de 12/11/2011 –  PROVA 10. As 2 (duas)
paralisações das obras (PROVA 7-D), em razão da falta de dinheiro para honrar os pagamentos devidos à contratada
(entre março/2014 e maio/2016 e entre outubro/2016 e dezembro/2016), constituem prova inconteste da ausência de
previsão orçamentária adequada e suficiente. 

34 Constituição Federal, Art. 167; Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Arts. 16, § 1o  e § 
4o , I; Lei nº 8.666/93, Art. 7o, 2o, III e  3o . 

35 fl. 200 e fl. 210 – 10/11/2011; fl. 211 – 21/10/2011; fl. 212 – 11/11/2011; fl. 252 – 11/11/2010; fl. 253 – 11/11/2011; 
fl. 255 – 11/11/2010; fl. 256 – 11/11/2011.

36 parecer jurídico exarado pela Procuradoria Municipal, do qual fora suprimida uma lauda (PROVA 10-C)
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condições de participação no certame, os prazos, as exigências de qualificação técnica, jurídica e

financeira, a minuta do futuro contrato, as condições de execução contratual, as obrigações de cada

uma das partes, as sanções aplicáveis em caso de descumprimento etc. Mais um indício, portanto,

da fraude concertada.

Por  meio  desta  operação  de  montagem,  PLÍNIO  ALVES  DE  LIMA,

previamente  concertado  com ALFREDO  LUIZ BUSO,  SÉRGIO  SUSTER,  OSVALDO  DE

OLIVEIRA NETO, JOSÉ CLOVES DA SILVA (PROVA 10-B),   voluntária e conscientemente,

visando executar a parte do esquema criminoso que lhe coube, em razão das atribuições do cargo

que  ocupava,  inseriu, no  edital  da  Concorrência  nº  10.021/2011  condições  ilegais  de

participação,37 com o objetivo espúrio de frustrar a competitividade e direcionar o resultado do

certame para a empresa de “fachada” CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA.:

1) exigências  de  qualificação  técnica  referentes  a  itens  que  não

compunham as parcelas de maior relevância da obra (cláusula 4.1.4, alínea

“b”);

2) vedação de somatória de atestados referentes às quantidades de serviços

exigidas  para  a  comprovação  da  capacidade  técnico-operacional  das

licitantes (cláusula 4.1.4, alínea “b.1”).

37 Segundo julgado do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP, na Tomada de Contas nº 16.781/026/12 -
(PROVA 16-A, PROVA 16-B e PROVA 16-C). 
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As declarações prestadas pelo denunciado SÉRGIO SUSTER à Autoridade

Policial) detalham sua própria participação e minudenciam a atuação de ALFREDO LUIZ BUSO

e JOSÉ CLOVES DA SILVA na elaboração do edital que, a um só tempo, restringiu a habilitação

de concorrentes não participantes do conluio e favoreceu a habilitação do consórcio clandestino

CRONACON-CEI-FLASA:

“...QUE  questionado  se  participou  da  elaboração  do  edital  para
contratação da empresa que realizaria a obra,  respondeu que sim; QUE
questionado  se  sugeriu  alguma  inclusão  nas  cláusulas  de  habilitação,
respondeu que sim;(...)” Depoimento prestado em 14/12/2016 -  PROVA 19-
H
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“QUE questionado acerca da inclusão de cláusulas restritivas no edital da
Concorrência  n°  10.021  (que  ensejaram o  contrato  66/12),  em especial
acerca da exigência de qualificação técnica para execução de auditório a
ser  construído no subsolo,  respondeu que este  item foi  apresentado por
ALFREDO BUSO e JOSÉ CLOVES como parte relevante da obra, e deveria
ser mantido; QUE esclarece que havia diversas outras cláusulas restritivas
apresentadas pelos dois que o Declarante excluiu mas que esta, específica,
apesar  de  não  concordar,  foi  mantida;  QUE  não  concordou  com  essa
construção  no  subsolo  porque  mesmo  com  todo  aparato  técnico  de
esgotamento, formado por sistemas de bombas, era provável a ocorrência
de alagamentos, até porque era de conhecimento público que a região era
sujeita a enchentes e que o terreno estava situado em local cuja cota de
enchente  era  superior;  que o antigo  mercado municipal,  ali  situado,  foi
alagado  diversas  vezes  por  conta  das  chuvas;  QUE apesar  de  não  ter
concordado, ALFREDO BUSO e JOSÉ CLOVES determinaram que tal
cláusula  deveria  ser  mantida  no  edital;(...)”  Depoimento  prestado  em
16/12/2016 - PROVA 19-A-L

 

Os itens eleitos pelos denunciados como parcelas de maior relevância, para

fins  de  comprovação  de  qualificação  técnica  –  pavimento  em  estrutura  de  concreto  armado

protendido, painéis para revestimento acústico, piso em granilite, auditório no nível do subsolo, ar

condicionado  e  elevador –  eram  irrelevantes  para  o  projeto,  tanto  sob  a  ótica  da  (falta)

complexidade técnica, quanto em função da inexpressividade na composição do preço global.

Prova irrefutável da  irrelevância dos itens “pavimento em estrutura de

concreto  armado protendido”38,  “painéis  para  revestimento  acústico”  e  “auditório  no  nível  do

subsolo” advém de sua exclusão do projeto e do objeto contratual, tão logo iniciada a execução

do  Contrato  de  Empreitada  nº  66/2012,  por  ordem  de  LUIZ  MARINHO,  transmitida  por

ALFREDO LUIZ BUSO (PROVA 7-B e PROVA 13-A-B) e OSVALDO DE OLIVEIRA NETO

(PROVA 13-Y e  PROVA 13-A-E),  cumprida  por  MAURO  DOS  SANTOS  CUSTÓDIO  e

PLÍNIO ALVES DE LIMA (PROVA 13-A-D e PROVA 7-E).

38 O pavimento em concreto foi mantido, mas foi excluído o método construtivo de protensão no concreto, serviço que
encarece sobremaneira o serviço de edificação do pavimento. 
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A  transfiguração  do  projeto,  imediatamente  após  o  encerramento  da

licitação, com a dispensa de execução dos serviços indicados como parcela de maior relevância,

evidencia que os agentes públicos, previamente ajustados com os empresários responsáveis pelo

CONSÓRCIO  CRONACON-CEI-FLASA,  exigiram  a  apresentação  destes  atestados  de

qualificação técnica com o único propósito de restringir o número de licitantes.  

Para  atingir  esse  desiderato,  os  denunciados  ainda  inseriram no edital  as

seguintes  cláusulas  relativas  ao  modo  de  execução,  desprovidas  de  qualquer

fundamentação/justificativa de ordem técnica:

– proibição de participação de empresas em consórcio (cláusula 2.6);

– proibição de subcontratação de parcelas da empreitada (cláusula 4.8 da

minuta do contrato);

– prazo de 9 (nove) meses para elaboração do projeto executivo e execução

das obras.

 
Não  obstante  o  projeto  contemplasse,  em  objeto  único,  a  prestação  de

grupos de serviços  de  naturezas  distintas,  tais  como:  a)  obras  de  engenharia  civil;  b)

fornecimento e  instalação de elevador; c) implantação de sistema de climatização, com aparelhos

de ar condicionado; d) instalação de sistema de som e tradução/recepção simultâneas em auditório

para 100 lugares; e) concepção e implementação de programa comunicação visual  e sinalização;

f)  paisagismo, os agentes públicos injustificadamente proibiram não apenas a participação de

empresas em consórcio, como também a subcontratação de quaisquer serviços integrantes da

empreitada, comprometendo severamente a competitividade.

A variedade heterogênea de bens e serviços necessários para a execução do

projeto impunha a permissão de participação de consórcios, observadas, por óbvio, as exigências do

40/67
Av. Barão de Mauá, 502 –Chácara Inglesa – São Bernardo do Campo/SP

CEP: 09726-000– fone: (011) 4122-8500             



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

  

art. 33 da Lei nº 8.666/93.39 

No entanto, os agentes públicos municipais, sabedores da impossibilidade

material  de  execução  do  projeto  por  apenas  uma  empresa,  firmaram  ajuste com  ANTÔNIO

CÉLIO  GOMES  DE  ANDRADE,  CARLOS  ALBERTO  ARAGÃO  DOS  SANTOS,

EDUARDO  DOS  SANTOS,  FLÁVIO  ARAGÃO  DOS  SANTOS  e  GILBERTO  VIEIRA

ESGUEDELHADO, em paralelo ao edital, para direcionar o resultado do certame ao consórcio

clandestino formado  por  CONSTRUTORA  CRONACON  LTDA.,  CONSTRUÇÕES  E

INCORPORAÇÕES CEI LTDA. e FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Doutro turno, a fixação de prazo inexequível para execução contratual – 9

(nove)  meses –  efetivamente  afastou  potenciais  interessados,  mostrando-se,  ao  final,

completamente infundada e desvantajosa40 para a Administração Pública.

Somente para a elaboração do projeto executivo foram consumidos 11 (onze)

meses – de maio/2012 a março/2013 (PROVA 13-X). No primeiro aditamento contratual (PROVA

39 Art. 33.  Quando  permitida  na  licitação a  participação de  empresas  em consórcio,  observar-se-ão  as  seguintes
normas:

I - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
II - indicação  da  empresa  responsável  pelo  consórcio  que  deverá  atender  às  condições  de  liderança,

obrigatoriamente fixadas no edital;
III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada consorciado, admitindo-

se,  para  efeito  de  qualificação  técnica,  o  somatório  dos  quantitativos  de  cada  consorciado,  e,  para  efeito  de
qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva
participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento)  dos
valores exigidos para licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade,
por micro e pequenas empresas assim definidas em lei; 

IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais de um consórcio
ou isoladamente;

V - responsabilidade solidária dos integrantes  pelos  atos  praticados  em consórcio,  tanto  na  fase  de  licitação
quanto na de execução do contrato. 

(...)§ 2o  O licitante  vencedor  fica obrigado a promover,  antes  da celebração do contrato,  a  constituição  e  o
registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo.
40 A posterior ampliação do prazo ensejou o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e a incidência de reajuste

anual de preços, no valor total de R$ 3.000.000,00.
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7-E- maio/201341), o prazo de execução das obras foi estimado em mais 11 (onze) meses – PROVA

13-Y, que  também  se  revelou  inexequível,  uma  vez  que,  em  10/11/2013,  a  CEI  solicitou

prorrogação por mais 4 (quatro) meses (PROVA 13-A-J). No segundo aditamento (PROVA 7-F),

celebrado em julho/2014, o prazo foi estendido em 12 (doze) meses, e no terceiro (29/04/2016 –

PROVA 7-G), em mais 8 (oito) meses.

Nem com os 46 (quarenta e seis) meses disponibilizados foi possível concluir

a  obra,  haja  vista  que  até  13/12/2016  (quando sobreveio  ordem judicial  de  paralisação),  ainda

restavam  22%  dos  serviços  a  serem  executados,  conforme  Laudo  nº  1725/2017  –

NUCRIM/SETEC/SR/DPF – PROVA 34.

Consoante as declarações prestadas por  SÉRGIO SUSTER, a participação

de  LUIZ MARINHO, ALFREDO LUIZ BUSO e JOSÉ CLOVES DA SILVA foi decisiva na

fixação arbitrária e imotivada do prazo de execução da obra:

“...  QUE tinha conhecimento de que a Prefeitura tinha interesse de que a
obra deveria ficar pronta com urgência, ao que foi estipulado um prazo de
9 meses; QUE questionado se o Declarante tinha conhecimento de que o
prazo de 9 meses era um prazo impossível para execução de uma obra tão
complexa, respondeu que sim; QUE acredita que essa obra levaria de 1 a 1
ano  e  meio;  QUE questionado  sobre  quem  determinou  que  esse  prazo
deveria  ser  inserido  no  edital,  respondeu  que  foi  ALFREDO  BUSO
(secretário  de  planejamento)  e  JOSÉ  CLOVES  (sec  obras) …  QUE
quando disse a JOSÉ CLOVES que a obra não poderia ficar pronta em 9
meses, este disse "deixa assim, tem que sair, tem que ficar pronto, o chefe
(LUIZ MARINHO) determinou" (…)”.

                 Depoimento prestado em 16/12/2016 - PROVA 19-A-L

Em suma,  a inclusão das cláusulas acima enumeradas no edital,  de fato,

atingiu o objetivo buscado pelos denunciados. A restrição à competição foi tamanha que, das  82

41 Celebrado em maio/2013, ou seja, após o término da vigência do contrato, operado em janeiro/2013.
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(oitenta e duas) empresas que retiraram o edital (PROVA 10-G),  apenas 7 (sete) apresentaram

propostas, consoante Ata de Reunião de Abertura de Envelopes, lavrada aos 26 de janeiro de 2012

(PROVA 13): 

Construtora Cronacon Ltda.

BSM Empreendimentos e Construções Ltda.

Simétrica Engenharia Ltda.

Construções e Incorporações – CEI Ltda.
representada por Carlos Alves Pinheiro

Construtora e Incorporadora Squadro Ltda.

Construtora CELI Ltda.

Contracta Engenharia Ltda.

- 2ª PARTE: AJUSTE ENTRE OS LICITANTES 

Destas  7  (sete)  licitantes,  3  (três) - CONSTRUTORA  CRONACON

LTDA., SIMÉTRICA ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 57.510.596/0001-97, e CONSTRUÇÕES E

INCORPORAÇÕES –  CEI  LTDA. são  empresas integrantes  do  mesmo grupo  econômico42,

liderado por  EDUARDO DOS SANTOS e GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO,  sócios-

administradores da CONSTRUTORA CRONACON. 

Também  fazem  parte  deste  grupo  econômico  os  denunciados  CARLOS

ALBERTO ARAGÃO DOS SANTOS e FLÁVIO ARAGÃO DOS SANTOS, representantes da

FLASA ENGENHARIA E  CONSTRUÇÕES  LTDA.  (PROVA 23-D),  e  ANTÔNIO  CÉLIO

42  Figuram, ainda, como participantes as empresas MULTIPLA ENGENHARIA LTDA. (CNPJ nº 47.690.219/0001-
23);  LEMAN  CONSTRUÇÕES  E  COMÉRCIO  (CNPJ  nº  04.002.395/0001-12);  e  SAGAWA ENGENHARIA
LTDA.  (CNPJ nº 10.829.829/0001-10) -  Auto de Apreensão – Equipe SP 18.
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GOMES  DE  ANDRADE,  responsável  de  fato  pela  gestão  da  CONSTRUÇÕES  E

INCORPORAÇÕES  CEI  LTDA,  e  SÉRGIO  TIAKI  WATANABE,  sócio-administrador  da

SIMÉTRICA ENGENHARIA LTDA43. (PROVA 23-O).

43 Nos  computadores  apreendidos  na  sede  da  CRONACON (Auto  de  Apreensão  equipe  SP 18  –  item 5)  foram
encontrados 2.312 (dois mil trezentos e doze)  arquivos da SIMÉTRICA,  tais como relatórios de desembolsos
contábeis, recebimentos, e-mails com tratativas de causas trabalhistas, fluxo de caixa etc – Relatório de Análise de
Mídia – Eq. SP 18 – PROVA 20-D. Entre os anos de 2012 e 2016, a SIMÉTRICA efetuou depósitos em favor da
CRONACON  no  valor  total  de  R$  29.275.907,52 (vinte  e  nove  milhões,  duzentos  e  setenta  e  cinco  mil,
novecentos e sete reais e cinquenta e dois centavos) – Banco Bradesco, ag. 422, cc. 1007661.
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Os documentos arrecadados nas sedes das empresas CRONACON e CEI

(Autos de Apreensão Equipes SP 17 e 18), em especial, contratos de constituição de sociedades em

conta de participação, indicam que os denunciados  EDUARDO DOS SANTOS e GILBERTO

VIEIRA  ESGUEDELHADO,  sócios-administradores  da  CONSTRUTORA  CRONACON

(PROVA 12-A),  desde  pelo  menos  o  ano  de  2010,  vêm  fraudando  licitações  a  fim  de,  sem

submeter a CRONACON ao devido processo licitatório,  obter contratos para execução de

obras públicas na Capital e na Região Metropolitana de São Paulo.

Com  o  MUNICÍPIO  DE  SÃO  BERNARDO  DO  CAMPO,  o  grupo

econômico celebrou 19 (dezenove) contratos públicos entre 2010 e 2016 (PROVA 47), ocupando-se

a presente denúncia apenas do processo de contratação das obras do MTT.

Para dar visos de competitividade à licitação fraudada e assegurar  que a

empresa  CONSTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  CEI  LTDA.  se  sagrasse  vencedora  da

Concorrência nº 10.021/2011, os denunciados EDUARDO DOS SANTOS, GILBERTO VIEIRA

ESGUEDELHADO,  CARLOS  ALBERTO  ARAGÃO,  FLÁVIO  ARAGÃO  e  ANTÔNIO

CÉLIO  GOMES  DE  ANDRADE  também contaram  com  a  atuação  criminosa,  voluntária  e

consciente  de  SÉRGIO  TIAKI  WATANABE,  sócio  administrador  da  pessoa  jurídica

SIMÉTRICA ENGENHARIA LTDA.

SÉRGIO  TIAKI  WATANABE  utilizou  abusivamente  da  SIMÉTRICA

para,  instrumentalizando-a  ao  crime,  participar  da  licitação  e,  como  forma  de  aparentar

concorrência, ocultar o delito e dificultar a descoberta dos atos ilícitos, é dizer, executar a fraude,

apresentou  proposta comercial  (PROVA 23-P)  destinada a cobrir o preço ofertado pela suposta

concorrente CEI (PROVA 11-J  )  .
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A análise conjunta das propostas apresentadas por CEI (R$ 18.298.612,70) e

SIMÉTRICA (R$ 19.366.566,06), respectivamente, 1ª   e 2ª  colocadas na licitação, revela que  a

diferença de 5,51% (R$ 1.067.953,36) no valor global concentrou-se apenas nos 6 (seis) primeiros

itens da planilha estimativa orçamentária,  sendo que em 5 (cinco)  deles,  o preço ofertado pela

SIMÉTRICA foi cerca de 9% inferior ao preço ofertado pela CEI.

CEI SIMÉTRICA diferença

1. canteiro de obras R$ 1.544.891,86 R$ 1.405.697,10 R$ 139.194,76

2. serviços iniciais R$ 1.729.406,36 R$ 1.573.586,85 R$ 155.819,51

3. terraplenagem R$ 122.910,74 R$ 111.836,48 R$ 11.074,26

4. fundações profundas R$ 420.523,57 R$ 382.634,39 R$ 37.889,18

5. fundações superficiais R$ 309.180,86 R$ 281.323,66 R$ 27.857,12

6. superestrutura R$ 4.567.815,96 R$ 3.415.246,22 R$ 1.152.569,74

Em todos os demais 14 (catorze) itens da planilha  estimativa orçamentária,

o preço ofertado pela CEI foi inferior ao preço unitário ofertado pela SIMÉTRICA, indicativo da

existência de ajuste para fixação dos preços.

Como retribuição à participação da SIMÉTRICA no certame, apenas para

escamotear a fraude à competitividade, foram creditados em sua conta bancária44 R$ 115.000,00

(cento e quinze mil reais). Os valores foram transferidos pela CRONACON, em 12/11/201245.

44 Bradesco, ag. 422, cc. 1360000

45 Bradesco, ag. 422, cc. 1007661
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Da mesma forma, a CRONACON foi usada como instrumento da fraude à

licitação. Previamente ajustados e instigados pelos comparsas CARLOS ALBERTO ARAGÃO e

FLÁVIO  ARAGÃO,  os  denunciados  EDUARDO  DOS  SANTOS  e  GILBERTO  VIEIRA

ESGUEDELHADO  responsáveis  pela  gestão  da  empresa,  utilizaram  abusivamente  da  pessoa

jurídica para, instrumentalizando-a ao crime, participar da licitação apenas com o intuito de simular

concorrência, já conscientes de que seriam desclassificados e que, ainda assim, executariam a obra

mediante a interposição fraudulenta da CEI, a quem a adjudicação do objeto fora predestinada, por

determinação de  LUIZ MARINHO.  A presença da CRONACON nos atos da licitação serviu,

ademais, para fortalecer a determinação criminosa dos servidores públicos envolvidos na fraude, ao

tornar o crime mais difícil de ser detectado.  

Assinalamos que  a  proposta  comercial  apresentada  pela  CRONACON

sequer foi encartada aos autos do Processo de Contratação nº 80.192/2011 (auto de apreensão  -

equipe SP 22 – item 10 -  PROVA 20-A-G) porque a licitante foi inabilitada por  MAURO DOS

SANTOS CUSTÓDIO e PLÍNIO ALVES DE LIMA, por determinação de SÉRGIO SUSTER,

na primeira fase de julgamento da licitação (PROVA 13-A e PROVA 13-B).

Embora  a  CRONACON  tenha  apresentado  todos  os  atestados  de

capacitação  técnica  exigidos  (fl.  811,  887,  893  do  Processo  de  Contratação  nº  80.192/2011  –

PROVA  12-E),  EDUARDO  DOS  SANTOS  e  GILBERTO  VIEIRA  ESGUEDELHADO

deixaram de recorrer da decisão de inabilitação, pois, como já dito acima, havia sido acordado com

LUIZ MARINHO que a empresa, reunida em consórcio com a FLASA, seria, de fato,  a vencedora

do certame, mediante a interposição fraudulenta da CEI.
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CARLOS  ALBERTO  ARAGÃO  e  FLÁVIO  ARAGÃO,  beneficiários

diretos da fraude,  sequer se deram ao trabalho de apresentar proposta na licitação em nome da

FLASA, limitando-se a apoiar a participação da CEI, da CRONACON e da  SIMÉTRICA, para

simular concorrência.

Firmes  no  pacto  entabulado  com  LUIZ  MARINHO  e  a  CRONACON,

CARLOS ALBERTO ARAGÃO e FLÁVIO ARAGÃO reforçaram a intenção criminosa da ação

de EDUARDO DOS SANTOS e GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO, pactuando com eles a

execução de fato da obra que seria conseguida com o sucesso da farsa,  bem como  instigaram

ANTÔNIO  CÉLIO  a  usar  a  CEI  como  pessoa  jurídica  interposta,  tendo  prometido-lhe

recompensa de 0,90% + 0,60% do valor do Contrato de Empreitada nº 66/2012. 

Neste  contexto,  determinaram aos empregados da FLASA  JOSÉ  VITOR
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LIMA COSTA46 e  ROGERIA ADRIANA MATTEI FERREIRA LEONARDO47 que executassem as

providências necessárias para viabilizar a participação da empresa nas obras do MTT, de forma

oculta, por intermédio da empresa “de fachada” CEI. 

Assim,  JOSÉ   VITOR  LIMA  COSTA,  seguindo  ordens  de  CARLOS

ALBERTO  ARAGÃO  e  FLÁVIO  ARAGÃO,  retirou  uma  cópia  do  edital  de  licitação  na

Prefeitura de São Bernardo do Campo para a FLASA, em 25/11/2011  (fl.  737 do Processo de

Contratação nº 80.192/2011 – PROVA 10-G) e uma cópia para a CEI em 19/12/2011  (fl. 740 do

Processo de Contratação nº 80.192/201148)

ROGERIA ADRIANA MATTEI  FERREIRA LEONARDO, por sua  vez,  foi

encarregada de acompanhar a apuração e a destinação dos lucros obtidos com a obra do MTT para a

FLASA. Na condição de responsável pela contabilidade da CEI (fls. 217, 239, 359 e 383 do Apenso

“Pagamento” do Processo de Contratação nº 80.192/201149 -  PROVA 2  3  -A-Q), e de procuradora

habilitada a administrar a conta bancária nº 001/3357/5186-1, de titularidade da CEI (PROVA 19-A-

J) agia como longa manus de CARLOS e FLÁVIO, controlando todo o fluxo financeiro50.  

3ª PARTE: DA CRONOLOGIA DOS ATOS DA LICITAÇÃO FRAUDADA

Neste  contexto  de  total  ausência  de  competição,  EDUARDO  DOS

SANTOS, GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO, CARLOS ALBERTO ARAGÃO DOS

46 Empregado da FLASA desde 03/04/2000, assistente administrativo, conforme registro no CNIS – Cadastro Nacional
de Informações Sociais.

47 Diretora Administrativa da FLASA desde 2005; empregada desde 1988.
48 Auto de Apreensão Equipe SP 22  - item nº 10 -  PROVA 20-A-G
49 Auto de Apreensão Equipe SP 22  - item nº 11 - PROVA 20-A-H
50 Primeiramente, os valores pagos pelo Município de São Bernardo do Campo a CEI em razão da execução das obras

do  MTT  eram  creditados  na  conta  nº  001/3357/51411-1.  Imediatamente,  eram  transferidos  para  a  conta  nº
001/3357/5186-1, gerida pela FLASA. Na sequencia, os valores eram transferidos para a conta nº 237/422/1390007,
administrada exclusivamente pela CRONACON.
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SANTOS, FLÁVIO ARAGÃO DOS SANTOS e ANTÔNIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE

ficaram livres para estabelecer o preço  da obra pública, e se aproveitaram desta situação para,

na fase de execução contratual, tornar mais onerosa a proposta “vencedora”, fruto do acordo entre

os acusados. 

O ajuste espúrio firmado propiciou, ademais, que  a proposta vencedora se

encaixasse no preço (R$ 18.298.612,70 – dezoito milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos

e doze reais e setenta centavos) compatível com os recursos financeiros que o Município de São

Bernardo do Campo dispunha à época, inclusive aqueles provenientes da União (valor inicial do

Convênio nº 744791/2010 – R$ 18.000.000,00 – dezoito milhões de reais).

Embora o orçamento inicial da obra fosse de R$ 23.490.007,76 (vinte e três

milhões, quatrocentos e noventa  mil, sete reais e setenta e seis centavos), não havia, na LOA 2012

(PROVA 42-D) reserva orçamentária suficiente para a contratação neste valor. Os integrantes do

CONSÓRCIO CRONACON-CEI-FLASA, de comum acordo com os agentes públicos municipais,

adequaram o valor da proposta apresentada pela CEI ao montante de recursos públicos disponíveis. 

Assim agiram pois fora acordado que, tão logo fosse iniciada a execução do

Contrato  de  Empreitada  nº  66/2012,  seria  (como  efetivamente  foi)  promovido  o  reequilíbrio

econômico-financeiro do contrato.

Com  efeito,  três  meses  após  a  celebração  do  contrato,  sem  que  sequer

tivesse se iniciado a obra, o denunciado ALFREDO LUIZ BUSO, cumprindo ordem de LUIZ

MARINHO, determinou a repactuação, que resultou na exclusão de diversos itens constantes do

orçamento inicial, avaliados51 em  R$3.982.333,80 (três milhões, novecentos e oitenta e dois mil,

51 Parecer técnico IBRAM – Processo Administrativo MinC nº 01400.005356/2013-12, da lavra de Daniele França
Sampaio Cunha, de 07 de maio de 2013 -    PROVA 18-B.
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trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos) – PROVA 7-B52. 

Contraditoriamente, o custo global da obra não sofreu redução proporcional

ao valor dos itens suprimidos. Pelo contrário, os 3 (três) aditivos contratuais firmados acabaram por

elevar o preço para R$ 21.119.204,04 (acréscimo de R$ 2.820.591,25), o que tornou a proposta

vencedora e a execução do contrato mais onerosas para a Administração Pública. 

Fiscalização  realizada  pela  Controladoria  Geral  da  União  –  CGU,

corroborada por Parecer Técnico do IBRAM (PROVA 18-B), constatou que os itens suprimidos do

Contrato de Empreitada nº 66/2012, sem os quais não seria possível concluir a obra do MTT, foram

inseridos, em 25/03/2013, no objeto do Projeto de Mecenato nº 132154 – PROVA 39.

Na  primeira  sessão  de  julgamento  das  propostas apresentadas  na

Concorrência  do  MTT,  realizada  em  02/03/2012,  MAURO  DOS  SANTOS  CUSTÓDIO  e

PLÍNIO ALVES DE LIMA, respectivamente Presidente e Membro da Comissão de Julgamento de

Licitações,  plenamente  cientes  do  ajuste  espúrio,  determinaram a  inabilitação  da  CRONACON

(PROVA 13-B), a mando de  SÉRGIO SUSTER (PROVA 13-A), com o propósito de ocultar o

ajuste de direcionamento do certame em favor do CONSÓRCIO CRONACON-CEI-FLASA. 

Na  mesma  oportunidade,  a  despeito  da  absoluta  falta  de  qualificação

econômico-financeira e técnica da empresa CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA.,

MAURO DOS SANTOS CUSTÓDIO e PLÍNIO ALVES DE LIMA, em conluio com SÉRGIO

SUSTER, julgaram-na habilitada a prosseguir na disputa.

A  inidoneidade econômico-financeira  da CONSTRUÇÕES  E

INCORPORAÇÕES  CEI  LTDA.,  aferível  de  plano,  à  vista  dos  documentos  que  instruíram  a

52 Ordem de Serviço n° SO.1 nº 003/12 – SO.113 – 1ª complementar, de 08/08/2012 – fls. 2011/2014 – Processo de
Contratação nº 80.192/2011 – Auto de Apreensão Equipe SP 22, item 10).
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proposta  (PROVA 12-A,  PROVA 12-D)  -  receita  de  meros  R$ 41.719,23 (quarenta  e  um mil,

setecentos e dezenove reais e vinte e três centavos) e resultado operacional líquido de R$7.872,94

(sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos), no exercício anterior à

abertura de licitação para obra orçada em 23 milhões- foi propositalmente desconsiderada pelos

denunciados em função do prévio ajuste para o direcionamento do certame. 

Da mesma forma procederam diante da não comprovação de qualificação

técnico-operacional53 e técnico-profissional.

Com efeito, os documentos apresentados pela licitante CEI, e indevidamente

aceitos pela Comissão de Licitação, referem-se à  qualificação técnico-operacional de empresas

diversas -  a “Coneng Engenharia Ltda.”,  CNPJ nº 43.774.140/0001-20, sucedida por “Coneng

Engenharia e Tecnologia Ltda.”, CNPJ nº 66.519.133/0001-87,  ambas falidas em 17 de abril de

2007.

A exigência de comprovação de qualificação técnico-profissional também

não foi atendida, uma vez que os atestados apresentados pela CEI referem-se à pessoa estranha a

seu quadro permanente,  uma vez que  ANTÔNIO CÉLIO não é sócio formal,  nem empregado

registrado da CEI.

O documento admitido pelos denunciados como prova de aptidão técnico-

profissional foi um contrato de prestação de serviços, de natureza precária, supostamente firmado

em 20/09/2011 entre CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA. e ANTÔNIO CÉLIO

53  Na lição de Marçal Justen Filho, a qualificação técnica operacional “envolve a comprovação de que a empresa,
como unidade jurídica e econômica, participara anteriormente de contrato cujo objeto era similar ao previsto para
a  contratação  almejada  pela  Administração  Pública.  (...)  Não  se  trata  de  experiência  pessoal,  individual,
profissional. Exigiu-se do sujeito a habilidade de agrupar pessoas, bens e recursos, imprimindo a esse conjunto a
organização  necessária  ao  desempenho  satisfatório.  (...)”.  Já  a  qualificação técnico-profissional  indica  “a
existência,  nos  quadros  (permanentes)  de  uma  empresa,  de  profissionais  em cujo  acervo  técnico  constasse  a
responsabilidade pela execução de obra similar àquela pretendida pela Administração.”  (Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, RT, 16ª ed., SP, 2014, p.583/585).
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GOMES DE ANDRADE, com prazo de vigência de 4 (quatro) anos, que prevê jornada de 2ªf a 5ªf,

das 8h às 14h54, com honorários mensais de 6 (seis) salários mínimos vigentes – PROVA 11-G.

Em 27/03/2012 JOSÉ CLOVES DA SILVA analisou os preços ofertados

pelas  licitantes,  e  a  despeito  das  evidências  de  inexequibilidade55 da  proposta  da  CEI   -

R$18.298.612,70  para  obra  estimada  em  R$  23.490.007,76,  desacompanhada  da  concreta

demonstração de sua viabilidade (coerência dos custos dos insumos com os preços de mercado),

recomendou sua aprovação – PROVA 13-E.

Na segunda sessão de julgamento das propostas, realizada em 29/03/2012,

MAURO  DOS  SANTOS  CUSTÓDIO  e  PLÍNIO  ALVES  DE  LIMA,  voluntária  e

conscientemente, visando executar a parte do esquema criminoso que lhes coube, em razão das

atribuições  dos  cargos  que  ocupavam, declararam  a  empresa CONSTRUÇÕES  E

INCORPORAÇÕES CEI LTDA. vencedora do simulacro de licitação  – PROVA 13-F.

 

Na  sequência,  em  11  de  abril  de  2012,  ALFREDO  LUIZ  BUSO e

OSVALDO DE OLIVEIRA NETO,  plenamente cientes das fraudes empregadas para frustrar o

caráter  competitivo,  para  as  quais  concorreram,  indevidamente  homologaram e  adjudicaram o

objeto da concorrência a  CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA. -  PROVA 13-H.

Em 26/04/2012  ALFREDO LUIZ BUSO e  OSVALDO DE OLIVEIRA

54 Jornada  insuficiente  para  que  o  profissional  esteja  disponível,  de  modo  permanente,  para  prestar  os  serviços
necessários à execução de obra de engenharia complexa.

55 Em 10/11/2013, a CEI solicitou ao Município de SBC a inclusão de serviços no valor de R$ 4.532.430,15 (24,77%),
o que elevaria o preço global para R$ 22.831.042,85 – PROVA 13-A-J. Em 24/01/2014, os denunciados ALFREDO
LUIZ BUSO e OSVALDO DE OLIVEIRA NETO aprovaram o acréscimo –  PROVA 13-A-K. Em 30/03/2016,
ALFREDO LUIZ BUSO e ALFREDO LUIZ BUSO, com base em instrução de MARYLUCE ROSSI SANTA
ROZA, aprovaram o aditamento do contrato para elevação do valor global em  R$ 2.820.591,34 – PROVA 13-B-C,
o que resultou em preço global de R$ 21.119.204,04.  Calha assinalar que, mesmo com o acréscimo do preço global,
no decorrer da execução do contrato, o projeto foi substancialmente modificado, com a eliminação da área que seria
edificada  no subsolo,  a  exclusão  dos serviços de comunicação visual  e  paisagismo,  e  a  eliminação de parcela
substancial dos serviços e materiais de “forros e cimalhas”, “pisos” e “instalações elétricas”.
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NETO,  cientes de que a empresa  CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA. atuava

como interposta pessoa do CONSÓRCIO CRONACON-CEI-FLASA, previamente ajustados com

LUIZ MARINHO,  fizeram inserir informação falsa no Contrato de Empreitada nº 66/2012

(PROVA 7),  com o  fim  de  alterar  a  verdade  sobre  a  identidade  da  CONTRATADA,  fato  de

indubitável relevância jurídica e significativos reflexos financeiros.

CARLOS  ALVES  PINHEIRO,  previamente  ajustado  com  ANTONIO

CÉLIO  GOMES  DE  ANDRADE,  CARLOS  ALBERTO  ARAGÃO  DOS  SANTOS,

EDUARDO DOS SANTOS, ÉLVIO JOSÉ MARUSSI, FLÁVIO ARAGÃO DOS SANTOS e

GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO, aderiu à falsidade determinada por  ALFREDO LUIZ

BUSO e  OSVALDO DE OLIVEIRA NETO,  apondo sua assinatura no documento público, na

qualidade  de  procurador  (PROVA  11-I)  da  “contratada  de  fachada”  CONSTRUÇÕES  E

INCORPORAÇÕES CEI LTDA.

III.I.II – Imputações penais:

Em razão dos  fatos  e  com base  nas  evidências  acima  indicadas,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL imputa aos denunciados as seguintes condutas penalmente típicas:

A)  FRAUDE À LICITAÇÃO: entre outubro/2011 e abril/2012, os denunciados ALFREDO LUIZ

BUSO, ANTONIO  CÉLIO  GOMES  DE  ANDRADE,  CARLOS  ALBERTO ARAGÃO  DOS

SANTOS,  CARLOS ALVES PINHEIRO,  EDUARDO DOS SANTOS, ÉLVIO JOSÉ MARUSSI,

FLÁVIO ARAGÃO DOS SANTOS,  GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO,  JOSÉ CLOVES

DA SILVA, LUIZ MARINHO, MAURO DOS SANTOS CUSTÓDIO, OSVALDO DE OLIVEIRA

NETO, PLÍNIO ALVES DE LIMA, SÉRGIO SUSTER e SÉRGIO TIAKI WATANABE, com livre

consciência e vontade de realizar a conduta proibida, em comunhão de desígnios e conjugação de
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esforços,  frustraram o caráter competitivo da Concorrência nº 10.021/2011,  mediante prévia

combinação da licitante vencedora, ajuste de preços, interposição fraudulenta de pessoas físicas e

jurídica, com o intuito de obter,  para si e para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do

objeto  da  licitação  para  a  empresa  CONSTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  CEI  LTDA.,

incorrendo, assim, na prática do delito previsto no art. 90 c.c art. 84, § 2º, da Lei nº 8.666/93 e 29,

do Código Penal;

B) FALSIDADE IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO PÚBLICO: em 26/04/2012 os denunciados

ALFREDO LUIZ BUSO e OSVALDO DE OLIVEIRA NETO, previamente ajustados com LUIZ

MARINHO, em comunhão de desígnios e conjugação de esforços com ANTONIO CÉLIO GOMES

DE ANDRADE, CARLOS ALBERTO ARAGÃO DOS SANTOS, CARLOS ALVES PINHEIRO,

EDUARDO  DOS  SANTOS,  ÉLVIO  JOSÉ MARUSSI,  FLÁVIO  ARAGÃO  DOS  SANTOS  e

GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO, com plena consciência da interposição fraudulenta da

pessoa jurídica CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA., para ocultar a constituição do

CONSÓRCIO  CRONACON-CEI-FLASA para  executar  as  obras  do  Museu  do  Trabalho  e  do

Trabalhador, inseriram no Contrato de Empreitada nº 66/2012, firmado pelo Município de São

Bernardo  do  Campo,  informação  falsa  a  respeito  da  identidade CONTRATADA,  com  a

finalidade de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, incorrendo na prática do delito

previsto no art. 299, parágrafo único do CP.

C) FALSIDADE IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO PARTICULAR:

C.1) Em 01/12/2011, 01/07/2012,  01/01/2013, 03/10/2013, 06/12/2013, 01/10/2014, 09/12/2014,

01/04/2015, 01/06/2015, 01/11/2015 e 27/12/2016 ANTONIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE e

ÉLVIO JOSÉ MARUSSI, agindo em comunhão de desígnios, inseriram no Contrato Social da

empresa  CONSTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  CEI  LTDA.  informações  falsas com  a
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finalidade de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, incorrendo por 11 (onze) vezes,

na prática do delito previsto no art. 299, do CP;

C.2) Em 01/12/2011, 01/07/2012, 01/01/2013 e 03/10/2013 ERISSON SAROA SILVA, mediante

paga oferecida por ANTONIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE, inseriu no Contrato Social da

empresa  CONSTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  CEI  LTDA.  informações  falsas com  a

finalidade de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, incorrendo por 4 (quatro) vezes,

na prática do delito previsto no art. 299, do CP;

C.3) Em  03/10/2013, 06/12/2013, 01/10/2014 e 09/12/2014  CARLOS ALVES PINHEIRO, em

comunhão de desígnios com ANTONIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE, inseriu no Contrato

Social da empresa CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA. informações falsas

com a finalidade de alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes, incorrendo por 4 (quatro)

vezes, na prática do delito previsto no art. 299, do CP;

III.III. DA FALSA ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA OBRA 

Em 28/04/2012  ANTONIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE e SÉRGIO

SUSTER,  previamente  ajustados  e  instigados por CARLOS  ALBERTO ARAGÃO  DOS

SANTOS,  EDUARDO DOS  SANTOS,  FLÁVIO  ARAGÃO DOS  SANTOS  e  GILBERTO

VIEIRA ESGUEDELHADO,  inseriram informações falsas nas Anotações de Responsabilidade

Técnica – ART nº 92221220120426383 (  PROVA 7-A-B  ) e ART nº 92221220120433692 (PROVA

7-A-C), registradas perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/SP, relativa

às obras de construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador. 

ART nº 92221220120426383

Construção do Museu do Trabalho e do Trabalhador, na cidade de São Bernardo do Campo, incluindo a
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demolição de um prédio, retirada de todo o entulho, remanescente, execução das fundações do novo
prédio, toda estrutura de concreto, alvenarias, cobertura e revestimento em geral, instalações elétricas,

hidráulicas, sonorização e tecnologia da informática

ART nº 92221220120433692

Edifício, terraplanagem, fundação, superestrutura, passarela, alvenaria, impermeabilização, esquadria de
madeira, alumínio e ferro, pintura, revestimento acústico, parede, forro, auditório, piso, instalação

hidrossanitária, incêndio, elétrica, pára-raio, TI (Informática), telefonia, áudio, vídeo, equipamento para
tradução simultânea, tela, paisagismo, acessibilidade pessoas com deficiência

Antes  mesmo da  abertura  da  Concorrência  nº  10.021/2011,  ao  tempo da

constituição do CONSÓRCIO clandestino CRONACON-CEI-FLASA, já havia sido pactuado  entre

ANTONIO  CÉLIO  GOMES  DE  ANDRADE,  CARLOS  ALBERTO ARAGÃO  DOS
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SANTOS,  EDUARDO DOS  SANTOS,  FLÁVIO  ARAGÃO DOS  SANTOS  e  GILBERTO

VIEIRA ESGUEDELHADO, que este último, representando a CONSTRUTORA CRONACON

LTDA., seria o responsável técnico pelas obras de construção do MTT.

Para esconder  o fato de que  CRONACON, apoiada  financeiramente  pela

FLASA, atuava de forma oculta, executando o Contrato de Empreitada nº 66/2012, sem ter vencido

a licitação, os denunciados fizeram constar da ART  informação falsa acerca da identidade do

responsável técnico.

CARLOS ALBERTO ARAGÃO, FLÁVIO ARAGÃO, EDUARDO DOS

SANTOS e GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO foram beneficiários diretos da falsidade e

reforçaram a intenção criminosa de  ANTONIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE e SÉRGIO

SUSTER apoiando moralmente todos os atos necessários à ocultação das empresas CRONACON

e FLASA. ANTONIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE foi orientado por CARLOS, FLÁVIO,

EDUARDO E GILBERTO na prática do ato descrito, por ser necessário à manutenção do embuste

e  foi  bem remunerado  pelos  atos  que  realizou. SÉRGIO  SUSTER  tinha  consciência  de  que

praticava crime ao inserir  informação falsa,  mas foi  instigado à prática do ato,  por CARLOS,

FLÁVIO, EDUARDO E GILBERTO, que tudo acompanhavam, apoiavam e orientavam, pois o

ato  contribuía para o sucesso da ocultação do real executor da obra.  

Em depoimentos prestados nos autos do Inquérito Policial  e do Inquérito

Civil Público, todos os profissionais que participaram da elaboração dos projetos e da execução das

obras do MTT foram categóricos ao afirmar que  ANTÔNIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE

nunca supervisionou os trabalhos, fiscalizou a execução da obra, nem tampouco participou de

reuniões técnicas.

Tais  declarações  são  corroboradas  pela  inexistência  de  registro  de
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pagamento dos honorários supostamente  devidos  em razão do falso contrato  de  prestação de

serviços  firmado  em 20/09/2011  entre  CONSTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES CEI  LTDA.  e

ANTÔNIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE (  PROVA 11-G):

Nas Declarações  de Ajuste  Anual  de Imposto  de  Renda Pessoa  Física  –

DIRPF's56 apresentadas  por  ANTONIO  CÉLIO não  consta  o  recebimento  de  quaisquer

rendimentos tributáveis oriundos da CEI nos exercícios de 2011 a 2016 - PROVA 41. 

Tampouco  existe,  nos  extratos  de  movimentação  bancária,  registro  de

qualquer depósito efetuado pela CEI em favor de ANTÔNIO CÉLIO.

Em  realidade,  os  responsáveis  técnicos  da  obra  eram  engenheiros

empregados  da  CRONACON,  supervisionados  pelo  denunciado  GILBERTO  VIEIRA

ESGUEDELHADO. 

Nos  termos  do  Contrato  de  Constituição  de  Sociedade  em  Conta  de

Participação CEI-CRONACON-FLASA (PROVA 23), a  execução, o gerenciamento operacional e

estrutural da obra do MTT, a representação técnica da Contratada, a direção e a fiscalização do

canteiro  de  obras  eram  atribuições  exclusivas  da  CRONACON,  executadas  por  seu  sócio

56  Afastamento de sigilo fiscal decretado nos autos nº  0007879-68.2016.403.6114.  
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GILBERTO.

Com  a  falsa  atribuição  da  responsabilidade  técnica  à  empresa

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI  LTDA. e a ANTÔNIO CÉLIO, ambos desprovidos

de patrimônio,  os  denunciados  CARLOS ALBERTO ARAGÃO DOS SANTOS, EDUARDO

DOS  SANTOS,  FLÁVIO  ARAGÃO  DOS  SANTOS  e  GILBERTO  VIEIRA

ESGUEDELHADO, com a anuência do Secretário Adjunto de Obras SÉRGIO SUSTER, elidiram

a responsabilização civil das empresas CRONACON e FLASA, reais executoras da obra, perante a

Administração Pública e terceiros.

Em relação ao ART nº 92221220120426383, a segunda informação falsa diz

respeito à responsabilidade pela execução da demolição do prédio então existente no terreno onde

seria edificado o MTT.

Diferentemente  do  que  constou  na  ART,  o  serviço  de  demolição  não

integrava  o  objeto  do  Contrato  de  Empreitada  nº  66/2012,  tampouco  foi  executado  pela

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA. - PROVA 46-A e  PROVA 46-B.

Neste  sentido  foram as  declarações  do  denunciado  SÉRGIO SUSTER à

Autoridade Policial: 

“...QUE  questionado  sobre  quando  ocorreu  a  demolição  do  terreno,
respondeu que foi após a contratação da CEI para execução da obra em
abril  de  2012;  QUE  a  demolição  foi  realizada  pela  empresa
EMPARSANCO,  contratada  pela  Secretaria  de  Serviços  Urbanos;  QUE
deseja  acrescentar  que  JOSÉ  CLOVES  e  ALFREDO  BUSO  tinham  a
intenção de aditar o contrato n.º 66/12 com a CEI para incluir a demolição
do  antigo  mercado  municipal  no  objeto;  QUE  o  Declarante  disse  aos
referidos  Secretários  que não era possível  a  inclusão porque o aumento
superaria o teto de 25%; QUE diante disso,  JOSÉ CLOVES solicitou a
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inclusão  da  demolição  num  grande  contrato  vigente  com  a  empresa
EMPARSANCO; QUE se lembra que o serviço demorou entre 1 mês a 1 mês
e meio para ser realizado...”

III.II.II – Imputações penais:

Em razão dos  fatos  e  com base  nas  evidências  acima  indicadas,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL imputa aos denunciados as seguintes condutas penalmente típicas:

D) FALSIDADE IDEOLÓGICA DE DOCUMENTO PÚBLICO: Em 28/04/2012  ANTONIO

CÉLIO GOMES DE ANDRADE e SÉRGIO SUSTER, previamente ajustados  e instigados por

CARLOS  ALBERTO ARAGÃO  DOS  SANTOS,  EDUARDO  DOS  SANTOS,  FLÁVIO

ARAGÃO DOS SANTOS e GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO,  inseriram informação

falsa nas  Anotações  de  Responsabilidade  Técnica  –  ART nº  92221220120426383  e  ART nº

92221220120433692,  com a  finalidade  de  alterar  a  verdade sobre fato juridicamente relevante,

incorrendo, por 2 (duas) vezes, em concurso material,  na prática do delito previsto no art.  299,

parágrafo único, c.c art. 29, do Código Penal.

IV – DO CONCURSO DE CRIMES:

Importante destacar que os delitos de falsidade ideológica (art. 299, CP),

referentes  à  composição  societária  da  empresa  CONSTRUÇÕES  E  INCORPORAÇÕES  CEI

LTDA., não devem ser absorvidos pelo delito de fraude à licitação (Lei nº 8.666/93, art. 90), pois a

potencialidade lesiva dos documentos inidôneos extrapola o âmbito da Concorrência nº 10.021/2011

e do Contrato de Empreitada nº 66/2012. 
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A  inserção  dos  nomes  dos  “laranjas”  no  contrato  social  da  empresa

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA.,  com o fito  de salvaguardar  o verdadeiro

responsável  de  arcar  com suas  responsabilidades  civis,  criminais  e  tributárias,  produziu  outros

resultados além da fraude à Concorrência do Museu do Trabalho e do Trabalhador. 

É  de  conhecimento  público  que,  após  a  celebração  do  Contrato  de

Empreitada nº 66/2012, a CEI disputou outras licitações e firmou outros contratos de execução de

obras públicas57, sempre se valendo da interposição de laranjas para ocultar a responsabilidade de

ANTÔNIO CÉLIO. 

Doutro turno, o delito de falsidade ideológica (art. 299, CP) referente à

inserção de informação falsa (identidade da Contratada) no Contrato de Empreitada  nº 66/2012

guarda perfeita autonomia em relação ao delito de fraude à licitação, vez que o falsum não se insere

na linha de desdobramento causal do crime licitatório.

O crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93 é formal, exigindo, para

sua  consumação,  tão  somente  singelo  ato  contra  o  caráter  competitivo  da  licitação,

independentemente de ter o agente auferido a vantagem almejada. Assim, a ulterior celebração do

contrato público, com dado sabidamente falso, configura fato típico autônomo. 

V – DO  PRODUTO  E DOS INSTRUMENTOS DO CRIME

 As provas reunidas demonstraram que os denunciados,  em conluio,  e só

considerando  os  crimes  narrados  nesta  acusação,  obtiveram,  em  decorrência  da  fraude  à

licitação, vantagem patrimonial de R$ 15.971.781,01 (quinze milhões, novecentos e setenta e um

57 Contrato nº 59/SPMB/2015 (reforma e construção de vestiários e arquibancadas – R$ 1.059.525,41); Contrato nº
06/SP-JA/2016  (construção  de  galerias  de  águas  pluviais  –  R$  107.343,17);  Contrato  nº  015/SEME/2016
(construção skate park – R$ 1.154.056,67).
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mil, setecentos e oitenta e um reais e um centavo)58, montante correspondente à somatória de todos

os valores pagos pelo Município de São Bernardo do Campo, com recursos federais e municipais, à

empresa CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES CEI LTDA. ao longo da execução do Contrato

de Empreitada nº 66/2012 - PROVA 25-A.

Demonstram,  ainda,  que  as  pessoas  jurídicas  CEI,  CRONACON  e

SIMÉTRICA foram instrumentos utilizados pelos acusados para simular a competitividade da

licitação, servindo ao crime, dificultando sua descoberta e facilitando sua execução.  A primeira,

ademais, serviu de biombo para a contratação da CRONACON e FLASA, e as manteve ocultas, até

a descoberta do ilícito e interrupção da obra. 

VI– CAPITULAÇÃO

Ante  o  exposto,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DENUNCIA a  Vossa

Excelência:

1.  ALFREDO LUIZ BUSO como incurso nas penas do artigo 90  c.c  art. 84, § 2º, da Lei nº

8.666/93, em concurso material com  artigo 299, parágrafo único, CP (doc. público),  do Código

Penal;

2.  ANTÔNIO CÉLIO GOMES DE ANDRADE  como incurso nas penas do artigo 90  c.c  art.

84, § 2º, da Lei nº 8.666/93,  em concurso material com artigo 299, por 14 (quatorze) vezes (3

documentos públicos e 11 documentos particulares), c.c art. 29, com as agravantes previstas no art.

61, inciso II, alínea 'b'; e art. 62, incisos I e III, do Código Penal;

3. CARLOS ALBERTO ARAGÃO DOS SANTOS como incurso nas penas do artigo 90  c.c  art.

58 O valor atualizado, pela SELIC, até a data do oferecimento da denúncia, alcança  R$ 21.368.487,41 (vinte e um
milhões, trezentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e um centavos).
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84, § 2º, da Lei nº 8.666/93 e art. 29, do Código Penal, em concurso material com artigo 299, por 3

(três) vezes (documentos públicos), c.c art. 29, com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea

'b', do Código Penal;

4. CARLOS ALVES PINHEIRO  como incurso nas penas do artigo  90  c.c  art. 84, § 2º, da Lei nº

8.666/93, em concurso material  com artigo 299, por 5 (cinco) vezes (1 documento público e 4

documentos particulares), c.c art. 29, com as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alínea 'b''; e

art. 62, inc. IV, do Código Penal;

5. EDUARDO DOS SANTOS  como incurso nas penas do 90  c.c  art. 84, § 2º, da Lei nº 8.666/93

em concurso material com artigo 299, por 3 (três) vezes (documentos públicos), c.c art. 29, com a

agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'b', do Código Penal;

6.  ÉLVIO JOSÉ MARUSSI como incurso nas penas do artigo 90  c.c  art. 84, § 2º, da Lei nº

8.666/93, em concurso material com  artigo 299, por 12 (doze) vezes (1 documento público e 11

documentos particulares), c.c art. 29, com as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alínea 'b''; e

art. 62, inc. IV, do Código Penal;

7. ERISSON SAROA SILVA  como incurso  por 4 (quatro) vezes nas penas do artigo 299, com a

agravante prevista no art. 62, inc. IV, do Código Penal;

8. FLÁVIO ARAGÃO DOS SANTOS como incurso nas penas do artigo 90  c.c  art. 84, § 2º, da

Lei nº 8.666/93 e art. 29, do Código Penal, em concurso material com artigo 299, por 3 (três) vezes

(documentos públicos)  c.c art.  29, com a agravante prevista no art.  61, inciso II,  alínea 'b',  do

Código Penal;

9. GILBERTO VIEIRA ESGUEDELHADO  como incurso nas penas do artigo 90  c.c  art. 84, §
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2º,  da Lei  nº  8.666/93,  em concurso material  com artigo  299,  por  3 (três)  vezes  (documentos

públicos) c.c art. 29, com a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea 'b', do Código Penal;

10. JOSÉ CLOVES DA SILVA  como incurso nas penas do artigo 90  c.c  art. 84, § 2º, da Lei nº

8.666/93;

11. LUIZ MARINHO  como incurso nas penas do artigo 90  c.c  art. 84, § 2º, da Lei nº 8.666/93,

em concurso material com artigo 299, parágrafo único, CP,  ambos c.c art. 29, com as agravantes

previstas no art. 61, inciso II, alíneas 'b', e art. 62, inciso I e III, do Código Penal, sem prejuízo da

consideração à culpabilidade e às consequências do crime, para fixação da pena-base (art. 59, caput,

CP);

12. MAURO DOS SANTOS CUSTÓDIO como incurso nas penas do artigo 90  c.c  art. 84, § 2º,

da Lei nº 8.666/93;

13. OSVALDO DE OLIVEIRA NETO como incurso nas penas do artigo 90  c.c  art. 84, § 2º, da

Lei nº 8.666/93,  em concurso material com  artigo 299, parágrafo único, CP;

14. PLÍNIO ALVES DE LIMA  como incurso nas penas do artigo 90  c.c  art. 84, § 2º, da Lei nº

8.666/93

15. SÉRGIO SUSTER como incurso nas penas do artigo 90  c.c  art. 84, § 2º, da Lei nº 8.666/93,

em concurso material com  artigo 299, parágrafo único, CP, por 2 (duas) vezes;

16. SÉRGIO TIAKI WATANABE  como incurso nas penas do artigo 90, da Lei nº 8.666/93, com

a agravante prevista no art. 62, inc. IV, do Código Penal.
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VII - REQUERIMENTOS FINAIS

Desse modo, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:

a)  o recebimento desta denúncia, a citação dos denunciados para responderem à acusação e sua

posterior intimação para audiência, de modo a serem processados no rito comum ordinário (art. 394,

§ 1º, I, do CPP), até final condenação, na hipótese de ser confirmada a imputação, nas penas da

capitulação;

b) a oitiva das testemunhas arroladas ao final desta peça;

c) seja conferida prioridade a esta Ação Penal, com base no art. 71 da Lei nº 10.741/03 (Estatuto

do Idoso);

d) Sejam os denunciados condenados ao ressarcimento mínimo do dano moral, que a Acusação

estima em  R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais),  e material –  R$ 15.971.781,01 (quinze

milhões, novecentos e setenta e um mil, setecentos e oitenta e um reais e um centavo, 

que causaram, conforme  art. 387, IV, do CPP,  devidamente atualizado na data da condenação.

São Bernardo do Campo, 03 de outubro de 2017.

Fabiana Rodrigues de Sousa Bortz                                          Raquel Cristina Rezende Silvestre 

     Procuradora da República                                                            Procuradora da República

Rol de Testemunhas:

1) Alfredo  Teixeira  Júnior,  engenheiro  civil,  CPF  Nº  044.149.838-86,  RG Nº  12.251.342-
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SSP/SP,  com endereço na Avenida Omar Daibert, nº 01, casa “E”, 126, Bairro Parque Terra
Nova II (Demarchi), CEP. 09820-680, São Bernardo do Campo – SP, Telefone (11) 4125-
3660 e Cel. (11) 99991-0868;

2) Joel Antônio Rodrigues Junior, encarregado administrativo, CPF nº 039.824.638-66, RG nº
11559537-SSP/SP,  com endereço na Rua Antônio Frederico, 639, Vila Independência, CEP.
04224-030, São Paulo-SP, tel. (11) 2366-2005, cel. (11) 99604-2005;

3) Rogéria  Adriana  Mattei  Ferreira  Leonardo,  economista,  CPF  nº  131.670.838-16,  RG nº
21314603-4-SSP/SP, com endereço na Rua Tupi, 299, apto. 31, bloco 2, CEP. 09060-140,
Santo André-SP, cel. (11) 94010-6909;

4) Rogério  Moura,  administrador,  CPF  nº  265.877.678-00,  RG.  26664590-SSP/SP,  com
endereço Rua Piracuama, 417, apto. 12, Vila Pompeia, CEP. 05017-040, São Paulo/SP, cel.
(11) 99479-4047;

5) Marcos Melissopoulos, engenheiro civil, CPF nº 101.652.518/40, RG. 9328.498- SSP/SP,
com endereço na Rua Conselheiro Brotero, 907, apto. 11, CEP. 01232-011, São Paulo-SP;

6) Paulo  Margonari  Adamo,  engenheiro  civil,  CPF  nº  247.215.918-88,  RG nº  22.353.366-
X/SSP-SP, com endereço na Avenida João Firmino, nº 1.520, apto. 56, bloco “C”, bairro
Assunção, CEP: 09.812-450, São Bernardo do Campo/SP, telefone: (11) 97363-5918. 
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