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REFERÊNCIA:
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ANEXOS

Mídia contendo inquérito policial digitalizado
Informação Policiai n. 02/2018 - UADIP/DELECOR
Informação Policial n. 03/2018 - UADIP/DELECOR e mídia anexa
Fichas Cadastrais da empresas de PEDRO DASILVA
Extratos de pesquisa do CNIS de NILSON ROGÉRIO BARONi e JOÃO HENRIQUE
POIANi

Cópia da decisão judiciai do TRF/3® Região nos autos da medida cautelar n.
0005964-40.2017.4.03.6181/SP

!•••••{ V.": f---' •' •Delegado dç'Polícia Fe^lrál q^^ subscreve, no uso de suas
atribuições legais, vem.a<pré,sènçá^e^^ com fundamento nos
artigos 3°, 6°, III, e 240 dofGo^^^^^ Penal, 1°, I e III, "1" da Lei
7.960/89, 1°, parágrafo único, e REPRESENTAR pelas
medidas cautelares de BÜSCA- E APREENSÃO, PRISÃO TEMPORÃRIA E

AFASTAMENTO DE SIGILO DE DADOS E COMUNICAÇÕES
TELEMÃTICAS, incidentes ao Inquérito Policial n° 053/2016-11 (feito
principal), pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.
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1. INTRODUÇÃO

Como já é de conhecimento desse MM Juízo, instaurou-se o

inquérito policial em epígrafe para investigar a possível celebração fraudulenta

de termos aditivos a contrato de empreitada firmado entre PERSA -

DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A e CONSTRUTORA OAS S/A, para

execução das obras de implantação do Trecho Norte do Rodoanel Mário

Covas, em seu Lote 02, adjudicado á referida empreiteira.

As investigações tiveram início a partir das declarações prestadas

por JOÃO BOSCO GOMIDES, ex-empregado de empresa terceirizada que

prestou serviços na empreitada em questão, o qual relatou haver tomado

conhecimento das irregularidades por meio de EMÍLIO URBANO

SQUARCINA, engenheiro responsável pelo gerenciamento das obras do

Trecho Norte do Rodoanel. De acordo com a notícia de crime então

apresentada, EMÍLIO teria se recusado a assinar plano de aditivos contratuais,

em síntese vislumbrados para inclusão de novos serviços de engenharia

vinculados a atividades de remoção de matacões (rochas) a céu aberto,

serviços esses não previstos no contrato inicial e que acarretariam aumento

considerável no valor final da obra.

Diante desse panorama inicial, a partir de uma hipótese criminal

bem delineada - fraudes na execução de um contrato de obra pública -,

decidiu-se por traçar uma estratégia investigativa, verdadeiro projeto de

pesquisa e de coleta de indícios/provas dos fatos então relatados,bemcornode

outros possíveis acontecimentos, até então latentes e desconhecidos em sua

completude, mas em cuja perquirição a equipe investigativa não abdicou.

Antes de detalhar os resultados alcançados até o presente estágio

das investigações, cumpre resumir, portanto, a estratégia de ação delineada
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pela Polícia Judiciária, de molde a facilitar a compreensão do contexto

criminoso descoberto.

2. INVESTIGAÇÃO COMO PESQUISA APLICADA E ESTRATÉGIA

INVESTIGATIVA

A pesquisa investigativa, com métodos falíveis, múltiplos e

corrigíveis, contrapõe-se à mera prática de investigação criminal, esta eficaz no

resultado imediato e desastroso no mediato. Investigar, em uma pesquisa

aplicada, significa realizar uma transformação dirigida ou controlada de uma

situação indeterminada em uma situação de tal modo determinada nas

relações e distinções que a constituem, convertendo os elementos da situação

original em todo unificado.

Analogicamente a um projeto acadêmico, em toda investigação, o

desenvolvimento do trabalho deve ter, como questões centrais, a

materialidade, a autoria e todas as circunstâncias que orbitam as duas

primeiras, contemplando maior número de hipóteses em seu início, valendo-se

de objetivos, metodologia, objetivos similares á pesquisa científica

multidisciplinar e precipuamente de um problema.

Em uma pesquisa investigativa, portanto, é importante definir, com

precisão, o problema, sob pena de a investigação não ter um foco definido e,

na pretensão de contemplar todos os possíveis fatos, acabar por reunir apenas

dados superficiais, sem o corte vertical esperado.

Considerando a extensão e a complexidade da obra de engenharia

em questão, a definição do problema, então, não prescinde da delimitação do

campo de observação.
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Pois bem, conforme já afirmado, chegou ao conhecido da

Autoridade Polícia a existência de indícios de prática criminosa em

andamento, prática criminosa essa que, inicialmente, abrangeria a celebração

fraudulenta de termos aditivos ao Contrato n. 4349/2013, firmado entre

DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A e CONSTRUTORA OAS

S/A, tendo como objeto o Lote 02 da obra, para inclusão de serviços de

remoção de matacões (rochas) a céu aberto.

No entanto, desde o início dos trabalhos de investigação, já havia a

notícia de que a celebração de termos aditivos com dita finalidade,

desnecessários sob o ponto de vista técnico e, assim, fraudulentos em seu

conteúdo, deu-se não apenas no contrato que tem como objeto o Lote 02,

mas também nos demais contratos que abrangem os outros trechos da obra.

Cabe esclarecer, nesse ponto, que a execução das obras do

Trecho Norte do Rodoanel foi confiada a grandes empreiteiras por meio da

Licitação Pública Internacional n. 006/2011 - Cl, cujo objeto dividiu-se em 06

(seis) lotes, adjudicados ás seguintes pessoas jurídicas: a) Lote 01:

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ISOLUX CORSAN; b) Lotes 02 e 03:

CONSTRUTORA OAS S/A; o) Lotes 04 e 06: ACCIONA

INFRAESTRUCTURAS S/A; d) Lote 05: CONSÓRCIO

CONSTRUCAP/COPASA.

Desta feita, uma vez delimitado o campo de observação, passou-se

à definição da estratégia investigativa. Assim, para coletar elementos (provas

e indícios) a respeito dos crimes pertinentes à execução da obra pública em si,

decidiu-se pela utilização demeios ordinários de obtenção de prova, que

resultaram na produção de robusta prova técnica, consubstanciada em

Laudos Periciais elaborados pelo Setor Técnico Científico da Polícia Federal,
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Notas Técnicas elaboradas pela Controladoria-Geral da União - CGU e

Relatório de Fiscalização elaborado pelo Tribunal de Contas da União - TCU,

únicas fontes de prova viáveis á comprovação de ilícitos criminais praticados

no altamente especializado universo da engenharia.

Sem prejuízo, ainda com vistas à reunião elementos que

descortinassem o contexto fático em que se deu a celebração dos termos

aditivos, a investigação fez uso da técnica ordinária de coleta de prova oral,

consubstanciada na tomada por termo de declarações de alguns poucos

envolvidos, pois a adequada pesquisa investigativa indica ser eficaz a

produção de prova oral em momento mais avançado das investigações.

Por outro lado, a conclusão de parte dos trabalhos técnico-periciais

revelou robustos indícios de superfaturamento na execução das obras do

Trecho Norte do Rodoanel, principalmente por força da celebração de termos

aditivos para aumentar desmedidamente quantidades e valores de

determinados serviços a serem desempenhados na obra, ao tempo em que se

observou drástica redução de quantidades e valores em outros itens, de modo

a encobrir o aumento que fora aplicado, prática conhecida como "jogo de

planilhas".

Diante desse quadro, já num estágio intermediário das

investigações, não se descartou a possibilidade da prática de eventuais crimes

contra a ordem econômica (cartel de empresas), corrupção ativa/passiva,

lavagem de capitais e associação/organização criminosa. Ocorre que, por se

tratar de ilícitos penais usualmente cometidos de forma sub-reptícia, nas

sombras, implementaram-se técnicas especiais de investigação-

afastamento de sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal -, que trouxeram
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resultados, até o momento, sobremaneira satisfatórios para os trabalhos ainda

em curso.

Todavia, para que a pesquisa investigativa possa avançar ainda

mais, mostram-se de suma importância as medidas cautelares ao final

pleiteadas, todas com alto potencial para descortinar, senão totalmente, mas

boa parte a trama criminosa orquestrada para fraudar a coisa pública.

Advirta-se que as medidas cautelares ao final pleiteadas centrar-se-

ão nos investigados responsáveis pela execução dos Lotes 01 e 02 das obras

do Rodoanel Trecho Norte, tanto no que toca às empreiteiras quanto em

relação aos agentes públicos ocupantes de cargos na DERSA S/A, contra os

quais as provas coletadas, até esse momento dos trabalhos investigativos,

são as mais robustas. Porém, não se descarta desde logo a necessidade de

outras medidas cautelares que recaiam sobre os responsáveis pelos demais

trechos da obra, a depender das provas coletadas nas etapas futuras da

investigação, eis que os trabalhos continuam em andamento.

Vejamos, então, as provas até o momento coletadas.

3. PROVA ORAL

Ainda em fase preliminar à instauração do inquérito policial, no

curso do Procedimento RE - Registro Especial n. 003/2016-11, procedeu-se à

tomada por termo das declarações de EMÍLIO URBANO SQUARCINA (fis.

11/13), engenheiro do Estado de São Paulo, que relatou ter exercido a função

de gerente da obra do Rodoanel de fevereiro 2013, quando tiveram início os

trabalhos do Trecho Norte, até 01/10/2015, quando deixou a função por não

concordar com alterações nos contratos para ajustar valores supostamente

devidos por força de movimentações de terra.
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EMÍLIO vinculou os aditivos contratuais ao alto percentual de

desconto oferecido pelas empreiteiras, quando da celebração dos contratos,

em relação ao valor do edital, cerca de 30 a 35%. Assim, segundo EMÍLIO, as

empresas tiveram dificuldades para executar a obra pelo preço proposto,

razão pela qual surgiram os aditivos. As tratativas iniciais teriam partido dos

Diretores da empresa OAS S/A, CARLOS HENRIQUE e JOÃO MUNIZA, os

quais negociavam diretamente com LAURENCE CASAGRANDE, então

Diretor Presidente da DERSA, e PEDRO SILVA, Diretor de Engenharia do

órgão.

As irregularidades, de acordo com EMÍLIO, consistiam na alegação

de suposta dificuldade, maior do que a inicialmente prevista, para a remoção

de solo. Isso porque, como a obra se desenvolve em trechos da Serra da

Cantareira, há necessidade de remoção de material de 1® categoria (terra), 2®

categoria (alteração) e 3® categoria (rocha sã ou granito). Contudo, a presença

desses materiais já estaria prevista no projeto do contrato, baseado em

estudos do IPT - Institutos de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São

Paulo, que estuda a Serra da Cantareira desde 1960. Por isso, EMÍLIO

recusara-se a demandar o aditamento dos contratos, atitude que teria sido

acompanhada pelo engenheiro HÉLIO, fiscal do Lote 5 da obra em questão.

Por fim, EMÍLIO disse que o procedimento de aditamento com base

em tal justificativa, inicialmente aplicado aos contratos celebrados com a

empreiteira OAS S/A, foi estendido aos demais lotes.

Dando continuidade às investigações, foi ouvido HÉLIO ROBERTO

CORRÊA (fis. 45/46), engenheiro da DERSA e fiscal do contrato do Lote 5 das

obras do Rodoanel Norte, a cargo das empreiteiras CONSTRUCAP e

COPASA. Em suma, HÉLIO disse que não concordou com os aditamentos ao
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contrato que as empresas pretendiam, com a conseqüente alteração de

preços, pois não detectou queda de produtividade na extração de materiais do

Lote 5 que justificasse as mudanças pretendidas.

4. PROVA TÉCNICA

4.1. Laudos Periciais da Polícia Federal e Notas Técnicas da CGU

A partir de documentação encaminhada pela DERSA S/A ao

Ministério Público Federal (fis. 49/51 do inquérito policial), requisitou-se a

realização de exame pericial, de modo a confirmar os indícios revelados pela

prova oral colhida (fis. 61).

Observa-se de dita documentação que o Contrato n. 4.349/13,

celebrado entre DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A e

CONSTRUTORA OAS S/A, para a execução do Lote 02 do Trecho Norte do

Rodoanel Mário Covas, com extensão de 4,88 km, e valor inicial de R$

604.170.644,64, fora objeto de 04 (quatro) Termos Aditivos (até a data de

envio da documentação).

Assim, por meio dos Aditivos de n. 01 e 03, incorporaram-se 22

(vinte e duas) Composições de Preço (denominadas CP's) para o acréscimo

de novos serviços. A Composição de Preço (CP) n. 17 é a que diz respeito à

remoção de matacões em escavação a céu aberto, objeto da denúncia

inicialmente formulada.

Em resposta á requisição encaminhada ao setor técnico-científico

da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, produziu-se o Laudo

Pericial n.° 2971/2016 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP, acostado aos autos do

IPL a fis. 111/135. A tarefa inicial da Perita subscritora do documento técnico

concentrou-se em examinar o contrato do Lote 02 da obra do Rodoanel
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Trecho Norte, bem como os termos aditivos celebrados até a data da

realização da perícia. Eis os principais trechos da conclusão dos trabalhos

periciais;

67. Pela análise da Tabela 5, constata-se que a inclusão da CP17 - Remoção de

matacões em escavação a céu aberto - trouxe um acréscimo de 987% em relação ao valor que era

previsto para os serviços de escavação com uso de explosivo (itens 2.8 e 2.9) no Lote 2, o que

corresponde a um aumento de R$ 21.379.870,31 (vinte e um milhões, trezentos e setenta e nove

mil, oitocentos e setenta reais e trinta e um centavos) no valor final do contrato.

68. A Seção II1.4.2 demonstrou que diversos documentos que compõem o

procedimento licitatório referente à contratação de obras de implantação do Trecho Norte do

Rodoanel (Licitação Pública Intemacional LPI006/2011-Cl) traziam expressamente a previsão de

ocorrência de matacões em trechos do Lote 2, não sendo este, portanto, um fato imprevisto no

projeto básico que Justifique a inclusão de serviços novos. Portanto, a Perícia conclui nela

improcedênciado aumento de R$ 21.379.870.31 no item de Terraplenagem da planilha da obra.

74. A inclusão do preço provisório para o serviço de remoção de matacões, em

substituição aos preços contratuais dos serviços de escavação e carga de materiais de 2® e 3®

categorias com uso de explosivos, além de indevida pelo fato de ter sido prevista a existência de

matacões no projeto básico da licitação, incidiu de forma improcedente sobre todo o volume de

escavação de solo com matacões, em vez de contemplar apenas o volume efetivo de matacões;

encontrado no Lote 2 do Trecho Norte do Rodoanel.

75. Impactos semelhantes podem ser observados nos termos aditivos celebrados para;

outros lotes do Trecho Norte do Rodoanel.

Revela o laudo pericial, portanto, indícios da prática de

superfaturamento, por elevação da quantidade de um determinado item

(remoção de matacões a céu aberto) na obra em apreço. Isso porque, como

se vê da conclusão do laudo pericial acima transcrito, a alteração no contrato

fez incidir o preço do serviço de remoção de matacões (rochas) sobre todo o
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volume de solo retirado, ao invés de incidir apenas sobre o efetivo volume de

matacões que eventualmente tivessem sido encontrados.

Há de se frisar, porém, que o cálculo técnico-pericial de

superfaturamento fora realizado de forma conservadora, malgrado os fortes

indícios de que a prática está em andamento. Ocorre que, para o corpo do

Setor Técnico Cientifico da Polícia Federal, a caracterização do

superfaturamento depende de análise global, pois irregularidades nas

quantidades e/ou preços pagos por determinado serviço podem não provocar,

necessariamente, dano ao erário, tendo em vista que, em outros serviços,

diferenças podem ser reveladas a favor da Administração, de modo a anular o

suposto superfaturamento verificado em um item específico.

Dando continuidade às investigações, solicitou-se a realização de

novos laudos periciais, no intuito de identificar o conteúdo de eventuais novos

termos aditivos aos contratos envolvendo os demais lotes do Trecho Norte do

Rodoanel Mário Covas (v. memorando a fis. 224 do IPL). Em resposta,

produziu-se o Laudo Pericial n. 1.771/2017 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP, que

diz respeito aos aditivos ao Contrato n.4348/2013 - Lote 01, firmado entre

DERSA e Consórcio MENDES JÚNIOR ISOLUX CORSAN (fis. 313/321).

Pois bem, por meio do laudo supra referido, comprovou-se que o

acréscimo de termos aditivos aos contratos da obra do Rodoanel - Trecho

Norte é uma constante. Com efeito, identificaram-se, até a data de

encaminhamento da referida documentação, originária da DERSA, pelo

Ministério Público Federal (Ofício n° 4947/2016 - PR-SP-00023995/2016,

datado de 07/04/2016), 04 (quatro) termos aditivos, de modo que o primeiro e

o segundo acrescentaram novos valores aos serviços contratados.
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Exemplificativamente, cita-se a Composição de Preços n. 14 (CP-

14), integrante do Primeiro Termo Aditivo, que aumentou os valores de

"desmonte de rocha a frio com argamassa expansiva" (acréscimo de R$

9.119.824,15) e de "estação em solo e em rocha" (no valor de R$

7.549.489,91).

Porém, no intuito de manter inalterado (até aquele momento) o

valor original do contrato, operou-se a revisão de outros serviços, por meio da

redução de quantidades em montantes superiores àqueles inicialmente

previstos no contrato, o que contraria a lógica das coisas, pois, caso fossem

de fato operadas tais reduções na prática, os serviços ficariam com valores

negativos. É o caso, exemplificativamente, do serviço de "execução de

concreto projetado", com uma quantidade inicialmente prevista de 3.393,89

metros cúbicos, a qual fora reduzida ("glosada") pelo aditivo em questão no

montante de 10.200 metros cúbicos, o que acarretou uma "redução fictícia" de

R$ 6.055.259,94. Confira-se, nesse sentido, o trecho do laudo pericial:

13. O nrimeiro termo aditivo, assinado em 12/05/2015, incluiu no escopo da obra Í4

(quatorze) novos serviços não relacionados diretamente com matacões, como desmonte de rocha

a fno com argamassa expansiva (R$ 9.119.824,15) e estação em solo e em rocha

(R$ 7.549.489,91), dentre outros. Entretanto, o total consolidado do contrato, após o primeiro

termo aditivo, se manteve inalterado, mediante revisão de quantitativos de outros serviços já

existentes na planilha.

14. Destaca-se que essa revisão de quantitativos incluiu a redução de quantidades

superiores às próprias quantidades contratadas, como se pode observar no serviço de execução de

concreto projetado (item 5.18 - subitcm 25.09.10), onde a quantidade contratada inicialmente de

3.393,89 m' foi "glosada" em 10,200,00 m^, trazendo uma redução fictícia de R$ 6.055.259,94 no

valor de contrato.
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Apontou esse segundo laudo pericial, ainda, que o serviço relativo à

Composição de Preços n. 14 (desmonte de rocha a frio com argamassa

expansiva), "considerando-se o Relatório de Serviços Medidos de 23/03/2016,

que discrimina os serviços medidos até a medição n. 36 (período de

01/01/2016 a 31/01/2016), já superou a quantidade prevista nos aditivos. O

volume total desse serviço medido até então era de 200.326,72 m^, superior à

quantidade aditivada de 97.285,18 m^" (v. parágrafo n. 34 do Laudo n.

1771/2017 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP).

Já no que se refere, especificamente, a aditivos que dizem respeito

a matacões, no item Estrutura de Túneis, o Contrato do Lote 01 foi aditivado

por meio das Composições de Preço n. 17, 20 e 21, que trouxeram um

acréscimo de 16% do valor inicialmente contratado, correspondente a R$

11.993.218,34 do valor original do contrato (v. parágrafo n. 24 e 28 do Laudo

n. 1771/2017- NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP, fis. 318 e 320 do IPL).

A prova pericial, por outro lado, restou reforçada por meio da Nota

Técnica n. 1.123/2016/GAB/CGU/-Regional/SP, encartada aos autos a fis.

156/170. Inicialmente, a respeito do financiamento da obra, informou a CGU:

Inicialmente, verificamos que as obras de implantação do Trecho Norte do Rodoanel
Mario Covas foram contratadas por meio de uma Licitação Pública Internacional, regida pelo
Edital LPI N° 006/2011-CI com procedimentos de pré-qualificação. Tal procedimento ocorreu
desta forma devido a ter sido parcialmente financiada por recursos oriundos de empréstimo do
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, por meio do Contrato de Empréstimo BID N°
2618/OC-BR.

Na conclusão apresentada pelos técnicos da Controladoria-Geral

da União em São Paulo, observa-se, uma vez mais, que os acréscimos

envolvendo os termos aditivos sobre serviços de terraplanagem (remoção de
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matacões) não foram devidamente justificados. Além disso, observou a CGU

a presença de indícios da prática conhecida como "jogo de planilhas".

O artigo 2°, inciso X, da Instrução Técnica n. 002/2010 - DITEC -

Diretoria Técnico-Científica da Polícia Federal (v. fis. 295/298 do inquérito

policial, digitalizado na mídia em anexo) define "jogo de planilha" como a

"ocorrência de alterações quantitativas na planilha contratual, através de

acréscimos, decréscimos, supressões ou inclusões de serviços e materiais,

bem como de variações de preços nas medições, que modifiquem o ponto de

equilíbrio econõmico-financeiro, sem justificativa adequada, causando dano ao

erário".

Confiram-se, então, os principais trechos da conclusão da Nota

Técnica apresentada pela CGU:

Procede a informação de que os contratos foram celebrados por preços baixos,
relativamente ao orçamento previsto pelo DERSA, com descontos entre 12,5 e 37,2%. No
entanto, os serviços incluídos por meio dos termos aditivos elevaram o custo das obras,
mitigando o relativo sucesso do procedimento licitatório.

Procede, também, que os acréscimos contratuais referentes à terraplenagem ocorreram
sob a justificativa de que, durante a execução da obra, teria sido constatado que havia uma
dificuldade maior do que a prevista para a remoção de solo. No entanto, não foi devidamente
comprovado na documentação apresentada, a procedência dos acréscimos.

A esse respeito, o Edital da Licitação e o Projeto Básico continham informações
suficientes sobre as condições geológicas do terreno, não tendo ocorrido fato não previsto que
justificasse as alterações efetuadas.

Os aditivos contratuais com inclusão de novos serviços e acréscimos/decréscimos de
serviços previstos foram cuidadosamente calculados, contando com a redução de serviços de
etapas posteriores, de forma a manter inalterados os valores totais dos contratos, demonstrando a
atuação deliberada dos gestores em minimizar ou postergar a divulgação e os efeitos dos
acréscimos contratuais.

14
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O fato é que, no caso em apreço, não se mostraram razoáveis,

como se viu da prova técnica até aqui exposta, os acréscimos de valores

aoscontratos de empreitada objeto da investigação, por força dos aditivos

relacionados a serviços envolvendo matacões. Na verdade, há indícios de que

esse aumento na execução da obra, com o objetivo de obter valores a maior,

embora possa ser compensado com a diminuição em outros itens do contrato,

tem o potencial de gerar considerável dano ao erário. Assim, a própria

empreiteira e o órgão público em questão (DERSA S/A) conseguem, em jogo

de planilhas, diminuir em alguns itens e aumentar em outros (os ora

questionados), prevalecendo, diante de seu intento, as medições que oneram

o contrato.

Em complementação, a CGU apresentou a Nota Técnica n.

1.122/2017/GAB/CGU-SP/MTFC (fis. 291/294), a respeito da execução

financeira do Termo de Compromisso n. 004/99, firmado entre o

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e a DERSA

S/A, para construção do Trecho Norte do Rodoanel. Segundo esse

documento, aos 28/09/2012, ocorreu a ordem bancária n. 857441/2012,

emitida pelo DNIT, no valor de R$ 590.000.000,00 (quinhentos e noventa

milhões de reais), para a qual foi apresentada prestação de contas parcial,

com extratos relativos ao período de 01/11/2013 a 31/01/2015.

Identificou-se, então, que os recursos disponibilizados pelo DNIT à

DERSA foram movimentados por meio da conta corrente n. 500.167-6,

agência 1897-X, Banco do Brasil, titular DERSA DESENVOLVIMENTO

RODOVIÁRIO S/A (CNPJ 62.464.904/0001-25). Por meio dessa conta, houve

pagamentos a todas as empreiteiras contratadas para a execução da obra. No

período acima citado, os pagamentos relativos ao valor disponibilizado pelo

DNIT somaram R$ 340.128.123,70, a seguir discriminados;
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Contratada Contratos Valor Pago (RS)

CüiisüTiloia OAS

Acciona Infraestioictiuras

4349 e 4350

4351 e'1353

121.344.161,72

91.886.505,94

Consórcio Mendes Júnior - Isolux Corsan 4348 64.660.573.44

Consorcio Coastnicap - Copasa 4352 62.236.882,60

Total 340.128.123,70

Apurou a CGU, ainda, as respectivas contas correntes utilizadas

pelas empreiteiras para receber os valores (v. Informação Técnica juntada a

fis. 291/294 dos autos do IPL).

Por fim, há de se registrar, no curso do inquérito policial (IPL

53/2016-11), a juntada aos autos dos laudos periciais n. 1977/2017 -

NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP (Lote 03), 2031/2017

NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP (Lote 04), 2053/2017

NUCRlM/SETEC/SR/PF/SP (Lote 05) e 2105/2017

NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP (Lote 06) (v. fis. 331/357).

Tais documentos revelam, em suma, que, à exceção do Contrato

n. 4353/2013, firmado entre DERSA S/A e ACCIONA INFRAESTRUCTÜRAS

S/A, relativo ao Lote 06, todos os demais contratos do Trecho Norte do

Rodoanel Mário Covas foram aditados para inclusão de serviços de remoção

de matacões.

Resumidamente, constataram os Peritos que:

I) O Contrato n. 4350/2013, celebrado entre DERSA S/A e

Construtora OAS S/A, relativo ao Lote 03, recebeu as Composições de Preço

(CPs) de n. 08, 09, 10, 11, 12 e 13, referentes á inclusão do serviço de

remoção de matacões em escavação a céu aberto (acréscimo de R$

735.505,80), bem como ao de outros serviços envolvendo matacões, tais

como pregagem de taludes/enfilagem de solo, com ocorrência de matacões.
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Os percentuais de aumento sobre tais serviços variam de 37% a 186%, como

se vê da Tabela 02 do Laudo Pericial n. 1977/2017 -

NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP (v. fis. 336 do IPL).

Além disso, foi acrescentada a Composição de Preços (CP n. 01),

que diz respeito à inclusão do serviço de "desmonte de rocha a frio com

argamassa expansiva", o que acarretou o expressivo um acréscimo de 1223%

(R$ 5.003.376,98) em relação ao preço unitário desse serviço previsto

inicialmente no contrato (v. mesma Tabela 02 a fis. 336 do IPL).

II) O Contrato n. 4351/2013, celebrado entre DERSA S/A e

ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S/A, relativo ao Lote 04, recebeu a

Composição de Preço (CP) n. 25, para inclusão do serviço de remoção de

matacões em escavação a céu aberto, o que acarretou um acréscimo de R$

2.863.107,63 em relação a esse item do contrato.

Todavia, até o momento de tal aditivo, os Peritos não constataram

alteração no valor contratual total, "pois quantitativos de outros serviços foram

revisados durante o detalhamento do projeto executivo, ora com acréscimos,

ora com supressões, de tal modo que o aumento devido á inclusão de novos

serviços fosse compensado por essas alterações" (v. resposta ao quesito 2 no

Laudo 2031/2017 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP: fis. 345 do IPL).

III) O Contrato n. 4352/2013, celebrado entre DERSA S/A e

CONSTRUCAP-COPASA, relativo ao Lote 05, recebeu as Composições de

Preço (CPs) n. 29 e 30, para inclusão, respectivamente, dos serviços de

"remoção de matacões em escavação a céu aberto" e "remoção de matacões

em escavação de túneis". Os peritos constataram, então, um aumento de

215% (R$ 10.294.085,76) em relação ao inicialmente previsto no contrato
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inicial para o serviço de "escavação e carga de material de 2^ e 3® categorias

com explosivos" (fis. 351 do IPL).

Todavia, até o momento de tais aditivos, a exemplo do que apurado

no contrato acima comentado, os Peritos não constataram alteração no valor

contratual total, "pois quantitativos de outros serviços foram revisados durante

o detalhamento do projeto executivo, ora com acréscimos, ora com

supressões, de tal modo que o aumento devido à inclusão de novos serviços

fosse compensado por essas alterações" (v. resposta ao quesito 2 no Laudo

2053/2017 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP: fis. 352 do IPL).

Os citados laudos periciais trazem, portanto, fortes indícios de

superfaturamento em curso, bem como da prática conhecida como "jogo de

planilhas", em todos os contratos do Trecho Norte do Rodoanel, à exceção do

Lote 06, adjudicado à empreiteira ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S/A, a

qual, no entanto, também é responsável pelo Lote 04, no qual o Laudo n.

2031/2017 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP vislumbrou ditas irregularidades.

4.2. Relatório de Fiscalização do TCU n. 539/2016 (TC n. 034.481/2016-8)

Antes de tratar do referido Relatório de Fiscalização do TCU,

cumpre fazer referência a significativo episódio ocorrido no curso dos

trabalhos dos engenheiros fiscais desse importante órgão de controle externo,

auxiliar ao Poder Legislativo.

Aponta-se no início do Relatório em questão, logo em seu resumo

(v. fis. 545 do IPL), que os trabalhos de auditoria ocorreram no período de

05/12/2016 a 07/07/2017. Nesse interregno, mais precisamente na data de

03/05/2017, quando os técnicos do TCU realizavam trabalhos de coleta de

dados, muito provavelmente "in loco", ou seja, nas dependências da própria
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DERSA S/A, houve a nomeação do então Diretor Presidente da estatal,

LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO, para o cargo de Secretário de

Estado de Logística e Transportes. Veja-se o extrato do Decreto de

nomeação, publicado no DOE de 04/05/2017(fls. 371 do IPL):

SECRETARIA DE LOGÍSTICA
E TRANSPORTES

fJe 3-E-2Q17

Exoffierandb, a pedDdo, nos fennosdQ art 58,1, § 1° ienii
1, da: LC Alberto José Macedo Rlho, BG do
cargo de SecretáTDD- AdjunilijE^ da Sacretaia da Lcngísica e Trains-
pDile^ qse exerce em comEsao^ ficartdo cessada a d^ôgíia^ão
de31-3, :p(ubÍicado em F-4-2016.

Designanilio^ Laurence Casagirandie Lourenço, RG
17^72.536-9, Diretoi Prsideirte da Dersa - DeseirmimeiTlD
Rodoviário SJ\^ para respcnider pelo expediente da Secretaria
deLogísfca e Transpcrtes.

Em razão desse fato, houve a necessidade de paralisação dos

trabalhos investigativos, para a necessária remessa dos autos a esse Juízo(v.

fis. 369 e 371 do IPL), que então os encaminhou ao Tribunal Regional Federal

da 3^ Região, jurisdição em que se decidiu pelo desmembramento do IPL

53/2016-11 (fis. 386/v°) e conseqüente instauração de novo inquérito policiai,

no âmbito daquela Corte, tombado nesta Superintendência da Polícia Federai

sob o n. 272/2017-11 (autos judiciais n. 0003575-98.2017.4.03.0000), para dar

continuidade às investigações em relação ao então detentor de foro por

prerrogativa de função.

Pois bem, o Relatório de Fiscalização do Tribunal de Contas da

União n. 539/2016, acostado a fis. 544/615, descortinou ainda mais as graves

irregularidades existentes nas obras do Rodoanei - Trecho Norte, com a
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vantagem de apontar pormenorizadamente as responsabilidades dos

investigados.

Os técnicos do TCU centraram seus esforços de auditoria sobre o

contrato do Lote 02 do Rodoanel - Trecho Norte, em relação ao qual fora

firmado o Contrato n. 4.349/2013, entre DERSA S/A e Construtora GAS S/A.

De suma relevância, então, os 06 (seis) achados de auditoria apontados pelo

TCU no item III de sobredito relatório, indicando práticas ilegais na execução

das obras e na formalização de aditivos ao mencionado contrato. Vejamos um

resumo dos principais achados.

4.2.1. Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao

mercado (Item 111.1 do Relatório do TCU)

Trata-se deachado de auditoria em que os técnicos do Tribunal de

Contas da União confirmam o quanto já havia sido concluído pela perícia da

Polícia Federal no que toca aos acréscimos operados no contrato do Lote

02que tiveram por objeto serviços de remoção de matacões. Nesse sentido, o

presente achado de auditoria que tem por objeto o 3° Termo Aditivo

Modificativo ao contrato em questão. Sobre esse assunto, eis os principais

trechos das conclusões dos técnicos do TCU (fis. 557/v°-558/v° do IPL,negrito

nosso):

Conclusão do achado

A criação de novos serviços relacionados à existência de matacões
misturados ao solo resultou num incremento de R$ 29.595.070,92
(nov/2012) no orçamento do Contrato 4.349/13, se comparado com o
preço que o mesmo volume de serviços teria caso fossem usados os
serviços já existentes na planilha contratual, conforme Evidência 156, p. 2.

No entanto, não eram necessários serviços novos para enfrentar a
situação de matacões misturados ao solo, pois os serviços existentes já
contemplavam essa situação, o que se verifica pelas especificações de
serviços, pelo Critério de Preço e Medição, Anexo II do edital de licitação,
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pelas respostas do Boletim de Esclarecimentos n. 2 da etapa de propostas
de preços da Licitação Pública internacional LPi 006/2011/-Ci, pelos
elementos apresentados no Projeto Básico que guiou a licitação e pelas
informações sobre o terreno de conhecimento do meio técnico, de modo
que o valor supracitado se caracteriza como indício desobrepreço.

Isso significa que as empresas licitantes tinham as informações
necessárias para saber que deveriam levar em conta nos seus preços a
realidade de se escavar e perfurar solo misturado com blocos de rocha.
Cabia a cada licitante, portanto, avaliar em que medida a dificuldade em se
enfrentar esse material seria levada em conta nos preços de sua proposta.

Importante ressaltar que as regras da licitação não impunham limites aos
preços unitários dos serviços, de modo que as licitantes tinham a liberdade
de propor preços mais altos do que os estimados pela Dersa para os
serviços de escavação, pregagem e enfilagem para levar em conta as
dificuldades apresentadas.

(...)

O mérito dos pedidos de composições de preços novos (PCP)
apresentados pela empreiteira e aceitos pela Dersa por meio da Divisão de
Obras (EG/DIOBA) não foi objeto de análise mais aprofundada por outras
áreas, como a Divisão de Projetos (EG/DIPRO) ou o Departamento de
Orçamentos e Preços (AD/DEOPE), responsáveis pelo projeto e pelo
orçamento originais e que poderiam esclarecer se a situação encontrada
era coberta pelas especificações dos serviços já presentes na planilha
orçamentária. A própria fiscalização da obra não emitiu parecer ou
documento equivalente avaliando a solicitação antes de concluir sobre sua
pertinência, simplesmente propôs a aprovação pela Diretoria repetindo
alguns argumentos da empreiteira.

A aprovação do 3° TAM contou apenas com i) o pedido da empreiteira; ii)
definição dos preços dos serviços novos; iii) não objeção do BID
(Evidência 179); iv) Proposta de Resolução de Diretoria (PRD)
EG/DIOBA 2 031/2015 (Evidência 177) que afirma que os serviços
"deverão ser incorporados ao contrato" (item 2.7 da PRD) e que repete os
argumentos da empresa contratada (itens 2.12.2 a 2.12.14 da PRD); v)
Parecer Jurídico DJ/DECON 262/2015 (Evidência 178) que não trata da
avaliação da pertinência dos serviços por ser questão técnica de
engenharia e não de direito; e vi) Resolução de Diretoria 20F/15 (Evidência
82).

Somente em 13/5/2016, quando os novos serviços já haviam sido
incluídos no Contrato 4.349/13 por meio do 3° Termo Aditivo
Modificativo e Já tinham sido medidos 102,7% desses serviços, é que
a Dersa obteve um parecer especializado do IPT, que concluiu que a
presença de matacões e/ou blocos de rocha naquele ambiente
geológico era perfeitamente previsível e não se constitui em surpresa
geológica.

Chama a atenção, ainda, que, apesar dos resultados desse relatório, a
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Dersa seguiu realizando pagamentos pelos serviços de pregagens e
enfilagens na ocorrência de matacões pelo menos até fevereiro de 2017 (a
última informação disponível é de março de 2017), totalizando
R$6.744.891,60 (nov/2012) entre o parecer do IPT e a medição de
fevereiro de 2017.

No total, foram superfaturados R$ 33.526.154,89 (nov/2012), conforme
detalhamento na planilha apresentada na Evidência 157. O valor do
indício de superfaturamento é maior do que o do indicio
desobrepreço porque as quantidades medidas dos serviços são
maiores do que as quantidades existentes no contrato.

Ademais, ainda há quantidades não medidas desses serviços, já que
a escavação dos trechos em solo do Túnel 201 ainda não está
concluída e existem muitos matacões espalhados ao longo dos
trechos de terraplenagempara serem desmontados.

A análise das planilhas orçamentárias dos contratos relativos aos
demais lotes de obras indicou que essa realidade não é exclusiva do
Lote 02, tendo sido incorporados novos serviços relacionados à
existência de matacões nos lotes 01 a 05. No total dos cinco lotes,
esses serviços somam R$ 131.954.610,13 (nov/2012), dos quais
R$76.976.078,17 (nov/2012) são de indício de sobrepreço, pelos
motivos tratados nesse achado.

(...).

Como se vê, a ilicitude apontada pelos técnicos do TCU no que

toca à inclusão de serviços para remoção de matacões no contrato do Lote 02

é gravíssima. Por essa prática, significativamente lesiva ao erário, o TCU

apontou as responsabilidades dos servidores da DERSA abaixo relacionados.

Para maiores detalhes sobre a culpabilidade dos responsáveis, sob a

perspectiva dos técnicos do TCU, v. fis. 600/607 do IPL. Veja-se, então, um

resumo da matriz de responsabilização construída pelos auditores do TCU:

RESPONSÁVEIS CONDUTAS NEXO DE CAUSALIDADE

Benedito Aparecido
Trida

(CPF: 010.073.898-26),

engenheiro Fiscal do

Contrato 4.349/13 -

Lote 2 do Rodoanel

Encaminhar ao

gestor de contratos, o

Sr. Pedro Paulo

Dantas, os Pedidos

de Composição de

Preços da

0 encaminhamento ao gestor de

contratos dos Pedidos de Composição

de Preços da Construtora OAS

(PCP017 a PCP022) sem tecer

previamente uma análise técnica

acerca da plausibiiidade do pleito, o
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Trecho Norte(desde

07/03/2013).

Pedro Paulo Dantas

do Amaral Campos

(CPF: 020.072.648-

03), Gestor do

empreendimento

Rodoanei Trecho Norte

(desde 10/09/2015).

Laurence Casagrande

Lourenço

(CPF: 076.527.158-30),

Diretor-Presidente da

Dersa S.A.(desde

12/01/2011).

Construtora OAS

(PCP017 a PCP022)

sem tecer uma

análise técnica

acerca da

plausíbilidade do

pleito, o que

corresponde a uma

aceitação tácita do

requerido.

Propor, por meio da

PRD/EG/DIOBA 2

31/2015, de 18/9/15,

a incorporação das

Composições de

Preço CP017 a

CP022 sem avaliar o

mérito do pedido,

apenas repetindo os

argumentos

apresentados pela

Construtora.

Autorizar, por meio

da Resolução

20F/15, da Reunião

Extraordinária de

Diretoria 20/15, de

28/09/15, a

incorporação das

Composições de

Preço CP017 a

CP022 sem que

que corresponde a uma aceitação

tácita do requerido, concorreu para a

aceitação dos pedidos por parte do

corpo gerencial e diretivo da Dersa, o

que resultou na inclusão de serviços já

previstos na planilha orçamentária

inicial da obra, provocando um

sobrepreço de R$ 29.595.070,92 e um

superfaturamento de R$ 33.526.154,89

ao contrato 4.349/13.

A proposição da incorporação das

Composições de Preço CP017 a

CP022, sem que houvesse uma

avaliação prévia acerca do mérito do

pedido, apenas repetindo os

argumentos apresentados pela

Construtora, concorreu para a

aceitação dos pedidos por parte do

corpo diretivo da Dersa, o que resultou

na inclusão de serviços já previstos na

planilha orçamentária iniciai da obra,

provocando um sobrepreço de R$

29.595.070,92 e um superfaturamento

de R$ 33.526.154,89 ao contrato

4.349/13.

A autorização da incorporação das

Composições de Preço CP017 a CP022

sem que houvesse uma avaliação

prévia da Dersa acerca do mérito dos

pedidos da Construtora, resultou na

celebração do 3° TAM ao Contrato

4.349/13, contendo serviços já previstos

na planilha orçamentária inicial da obra,

provocando um sobrepreço de R$

29.595.070,92 e um superfaturamento
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houvesse uma de R$ 33.526.154,89.

avaliação prévia da

Dersa acerca do

mérito dos pedidos

da Construtora.

Firmar o 3° TAM ao

Contrato 4.349/13, de

30/9/15.

Benjamim Venancio Autorizar, por meio A autorização da incorporação das

de Melo Júnior da Resolução Composições de Preço CP017 a

(CPF: 393.818.546-53), 20F/15, da Reunião CP022 sem que houvesse uma

Diretor Financeiro da Extraordinária de avaliação prévia da Dersa acerca do

Dersa S. A.(desde Diretoria 20/15, de mérito dos pedidos da Construtora,

23/05/2017) 28/09/15, a resultou na celebração do 3° TAM ao

Nilson Rogério incorporação das Contrato 4.349/13, contendo serviços

Baroni Composições de já previstos na planilha orçamentária

(CPF: 863.854.708-06), Preço CP017 a iniciai da obra, provocando um

Diretor de Operações CP022 sem que sobrepreço de R$ 29.595.070,92 e um

da Dersa S.A.(desde houvesse uma superfaturamento de R$

14/08/2015). avaliação prévia da 33.526.154,89.

Dersa acerca do

mérito dos pedidos

da Construtora.

Pedro da Silva Propor, por meio da A proposição da incorporação das

(CPF: 120.388.878-37), PRD/EG/DIOBA 2 Composições de Preço CP017 a

Diretor de Engenharia 31/2015, de 18/9/15, CP022, sem que houvesse uma

da Dersa S.A.(desde a incorporação das avaliação prévia acerca do mérito do

27/04/2010). Composições de pedido, apenas repetindo os

Preço CP017 a argumentos apresentados pela

CP022 sem avaliar o Construtora, concorreu para a aceitação

mérito do pedido. dos pedidos por parte do corpo diretivo

apenas repetindo os da Dersa, o que resultou na inclusão de

argumentos serviços já previstos na planilha

apresentados pela orçamentária iniciai da obra.

Construtora. provocando um sobrepreço de R$
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Autorizar, por meio

da Resolução

20F/15, da Reunião

Extraordinária de

Diretoria 20/15, de

28/09/15, a

incorporação das

Composições de

Preço CP017 a

CP022 sem que

houvesse uma

avaliação prévia da

Dersa acerca do

mérito dos pedidos

da Construtora.

Firmar o 3° TAM ao

Contrato 4.349/13, de

30/9/15.

29.595.070,92 e um superfaturamento

de R$ 33.526.154,89 ao contrato

4.349/13.

A autorização da incorporação das

Composições de Preço CP017 a CP022

sem que houvesse uma avaliação

prévia da Dersa acerca do mérito dos

pedidos da Construtora, resultou na

celebração do 3° TAM ao Contrato

4.349/13, contendo serviços já previstos

na planilha orçamentária inicial da obra,

provocando um sobrepreço de R$

29.595.070,92 e um superfaturamento

de R$ 33.526.154,89.

A assinatura do 3° TAM formalizou a

incorporação dos serviços ao Contrato

4.349/13, possibilitando o inicio das

medições dos serviços e a

materialização do superfaturamento.

4.2.2. Alteração injustificada de quantitativos (item iii.3 do Relatório do

TCU)

Trata-se de achado que apontou ilicitude na alteração de

quantitativos constantes do 1° e 3° Termos Aditivos Modificativos ao Contrato

4.349/13, os quais tiveram por objeto incorporar novos serviços e remanejar

serviços existentes em fases distintas, além de apresentar novas planilhas

orçamentárias com variações de quantidades de serviço.

Nesse ponto, o TCU identificou aquilo que já havia sido constatado

pela perícia da Polícia Federal e pelos técnicos da CGU - Controladoria Geral

da União, ou seja, a prática conhecida como "jogo de planilhas", por meio da
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qual se pretende encobrir fraudulentamente o impacto financeiro decorrente

de um aditivo, reduzindo desmedidamente quantitativos de outros itens da

obra, de modo que, num primeiro momento, o dano ao erário não se mostre

evidente.

Sobre esse assunto, eis os principais trechos das conclusões dos

técnicos do TCU (fis. 568/v°-569 do IPL, negritonosso):

• Conclusão do achado

Verificou-se que os quantitativos constantes do 1° e do 3° Termos Aditivos
Modificativos (TAM) ao Contrato 4.349/13 (Evidências 8 e 22), referente ás
obras do Lote 02 do Trecho Norte do Rodoanel Mário Covas, não refletem
a realidade dos serviços necessários para a execução das obras de acordo
com os Projetos Executivos vigentes á época dos aditivos.

O 1° e o 3° TAM ao Contrato 4.349/13 incorporaram novos serviços,
aumentaram a quantidade de alguns existentes e reduziram a de
outros tantos. Somente em serviços novos, foram acrescidos
R$ 92.569.819,36 (nov/2012). Apesar desse acréscimo significativo, os
aditivos não resultaram em impacto financeiro, pois outros serviços
foram reduzidos em quantidade para compensarem os acréscimos.
Essa redução, porém, não guarda correspondência com os projetos.
Ela foi feita propositadamente para que os aditivos tivessem impacto
nulo, visto que os serviços com quantitativos artificialmente
reduzidos necessitam de mais quantidades para que o projeto seja
concluído.

Essa manipulação proposital de quantitativos foi confirmada pela
Dersa em respostas a ofícios de requisição e pelos responsáveis em
entrevistas reduzidas a termo. Ela não se restringiu ao Lote 02, mas
se repetiu nos contratos dos Lotes 01 a 05. Como resultado, as
reduções ocultam o impacto financeiro de acréscimos que
somamR$ 218.515.909,81 (nov/2012) no Lote 02 (34,82% do valor do
contrato) e R$ 625.586.095,45 (nov/2012) nos Lotes 01 a 05 (15,64% do
valor total de todos os contratos de obra). A orientação para que
fossem feitas manipulações nas planilhas orçamentárias para que os
aditivos não resultassem em aumento do valor do contrato partiram
da Diretoria, o que foi confirmada por todos os entrevistados.

Na esteira dessas alterações, alguns serviços tiveram suas quantidades
aumentadas sem justificativa. De fato, a Dersa não foi capaz de apresentar
as memórias de cálculo que teriam fundamentado várias das alterações.
Levou-se mais de um mês para apresentar alguma documentação, embora
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as memórias devessem ter sido elaboradas à época dos aditivos, em 2014
e 2015. Ademais, as memórias apresentadas evidenciaram elaboração
posterior, pois incorporaram informações de medições efetuadas já em
2017.

Três serviços que chamaram a atenção desta equipe foram o de
execução de aterros, escavação de material, transporte desse
material e sua deposição nos bota-foras, pois seus quantitativos
foram aumentados sem suporte no Projeto. Como resultado,
calculou-se, com considerações conservadoras, o indício
desobrepreço decorrente de quantitativos excessivos desses três
conjuntos de serviços em R$39.812.036,79 (nov/2012), sendo
R$ 1.868.717,09 (nov/2012) pelo excesso de volume de cortes,
R$262.898,37 (nov/2012) pelo excesso de volume de aterros,
R$32.715.780,08 (nov/2012) no transporte de material (excesso de
quantidade e de distância de transporte) e R$ 4.964.641,25 (nov/2012)
pelo excesso de material disposto em bota-fora.

Em relação à manipulação de quantidades da planilha orçamentária
para resultar em impactos nulos do 1° e do 3° TAM do Lote 02 (e nos
aditivos dos demais lotes), ela foi executada pelo fiscal da obra, com
conhecimento do gerente dos contratos e sob a ordem da Diretoria.

(...).

Como se vê, a liicitude apontada pelos técnicos do TCU no que

toca à alteração Injustificada de quantitativos no contrato do Lote 02 é

gravíssima. Por essa prática, significativamente lesiva ao erário, o TCU

apontou as responsabilidades dos servidores da DERSA abaixo relacionados.

Para maiores detalhes sobre a culpabilidade dos responsáveis, sob a

perspectiva dos técnicos do TCU,v. fis.600/607 do IPL. Veja-se, então, um

resumo da matriz de responsabilização construída pelos auditores do TCU:

RESPONSÁVEIS CONDUTAS NEXO DE CAUSALIDADE

Benedito Aparecido

Trida

(CPF: 010.073.898-

26),

Engenheiro Fiscal do

Lote 02 (desde

07/02/2013)

Alterar quantitativos de

serviços sem

justificativa, ou seja,

sem apresentar as

memórias de cálculo

que teriam

fundamentado as

A alteração de quantitativos de

serviços sem justificativa, ou seja,

sem apresentar as memórias de

cálculo que teriam fundamentado as

alterações resultou na celebração do

1° e 3° TAM ao Contrato 4.349/13,

com sobrepreço de R$
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aiterações. 39.812.036,76, sendo R$

1.868.717,09 pelo excesso de

volume de cortes, R$ 262.898,37

pelo excesso de volume de aterros,

R$ 32.715.780,08 no transporte de

material (excesso de quantidade e de

distância de transporte) e R$

4.964.641,25 pelo excesso de

material disposto em bota-fora.

Pedro da Silva (CPF; Propor, por meio da A proposição e autorização da

120.388.878-37), PRD/EG/DiOBA 2 adequação de novas planilhas de

Diretor de Engenharia 29/2014, de 29/9/14 e preços e serviços sem justificativa, ou

da Dersa S.A. da PRD/EG/DiOBA 2 seja, sem apresentar as memórias de

(desde 27/04/2010) 31/2015, de 18/9/15 a cáicuio que teriam fundamentado as

adequação de novas alterações, resultou na celebração dos

planiihas de preços e 1° e 3° TAM ao Contrato 4.349/13 com

serviços sem impacto financeiro nulo, ocultando

justificativa, ou seja. propositaimente os efeitos financeiros

sem apresentar as decorrentes dos aditivos.

memórias de cáicuio

que teriam

fundamentado as

alterações.

Autorizar, por meio da

Resolução 20H/14, da

Reunião Extraordinária

de Diretoria 20/14, de

13/10/14, e da

Resolução 20F/15, da

Reunião Extraordinária

de Diretoria 20/15, de

28/09/15, a adequação

de novas planilhas de

preços e serviços sem

justificativa, ou seja.
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Laurence Casagrande

Lourenço

(CPF: 076.527.158-

30), DIretor-PresIdente

da Dersa S.A.

(desde 12/01/2011)

Benjamim Venancio

de Melo Júnior

(CPF: 393.818.546-

53), Diretor Financeiro

da Dersa S.A.

(desde 23/05/2017)

sem apresentar as

memórias de cálculo

que teriam

fundamentado as

alterações.

Celebrar os 1° e 3°

TAM ao Contrato

4.349/13.

Autorizar, por melo da

Resolução 20H/14, da

Reunião Extraordinária

de Diretoria 20/14, de

13/10/14, e da

Resolução 20F/15, da

Reunião Extraordinária

de Diretoria 20/15, de

28/09/15, a adequação

de novas planilhas de

preços e serviços sem

justificativa, ou seja,

sem apresentar as

memórias de cálculo

que teriam

fundamentado as

alterações.

Celebrar os 1° e 3° TAM

ao Contrato 4.349/13.

Autorizar, por meio da

Resolução 20H/14, da

Reunião Extraordinária

de Diretoria 20/14, de

13/10/14, e da

Resolução 20F/15, da

Reunião Extraordinária

de Diretoria 20/15, de

A autorização da adequação de novas

planilhas de preços e serviços sem

justificativa, ou seja, sem apresentar

as memórias de cálculo que teriam

fundamentado as alterações, resultou

na celebração dos 1° e 3° TAM ao

Contrato 4.349/13 com Impacto

financeiro nulo, ocultando

propositalmente os efeitos financeiros

decorrentes dos aditivos.

A autorização da adequação de novas

planilhas de preços e serviços sem

justificativa, ou seja, sem apresentar

as memórias de cálculo que teriam

fundamentado as alterações, resultou

na celebração dos 1° e 3° TAM ao

Contrato 4.349/13 com Impacto
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Silvia Cristina

Aranega Menezes

(CPF: 245.616.728-

77), Diretora Jurídica

da Dersa 8.A.

(de 22/09/2011 até

17/03/2015)

João Henrique Poiani

(CPF: 121.545.628-

09), Diretor de

Operações da Dersa

S.A.

(de 12/01/2011 até

04/03/2015)

Nilson Rogério

Baroni (CPF:

863.854.708-06),

Diretor de Operações

da Dersa S.A.

(desde 14/08/2015)

28/09/15, a adequação

de novas planilhas de

preços e serviços sem

justificativa, ou seja,

sem apresentar as

memórias de cálculo

que teriam

fundamentado as

alterações.

Autorizar, por meio da

Resolução 20H/14, da

Reunião Extraordinária

de Diretoria 20/14, de

13/10/14, a adequação

de nova planilha de

preços e serviços sem

justificativa, ou seja,

sem apresentar as

memórias de cálculo

que teriam

fundamentado as

alterações.

Autorizar, por meio da

Resolução 20F/15, da

Reunião Extraordinária

de Diretoria 20/15, de

28/09/15, a adequação

de nova planilha de

preços e serviços sem

justificativa, ou seja,

sem apresentar as

memórias de cálculo

que teriam

fundamentado as

financeiro nulo, ocultando

propositaimente os efeitos financeiros

decorrentes dos aditivos.

A autorização da adequação de nova

planilha de preços e serviços sem

justificativa, ou seja, sem apresentar

as memórias de cálculo que teriam

fundamentado as alterações, resultou

na celebração do 1° TAM ao Contrato

4.349/13 com impacto financeiro nulo,

ocultando propositaimente os efeitos

financeiros decorrentes dos aditivos.

A autorização da adequação de nova

planilha de preços e serviços sem

justificativa, ou seja, sem apresentar

as memórias de cálculo que teriam

fundamentado as alterações, resultou

na celebração do 3° TAM ao Contrato

4.349/13 com impacto financeiro

nulo, ocultando propositaimente os

efeitos financeiros decorrentes dos

aditivos.
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alterações.

4.2.3. Subcontrataçào irregular(ltem III.4 do Relatório do TCU)

Trata-se de achado que apontou a irregularidade na subcontrataçào

da empresa TonioloBusnello S/A, por parte da empresa OAS S/A, para

execução dos serviços de escavação e tratamentos subterrâneos dos Túneis

201 e 301 do Rodoanel - Trecho Norte. Sobre esse assunto, eis os principais

trechos das conclusões dos técnicos do TCU (v. fis. 572/573 do IPL, negrito

nosso):

Conclusão do achado

A contratação de empresa para a execução da escavação e tratamentos
subterrâneos dos Túneis 201 e 301, dos Lotes02 e 03, respectivamente,
ofende as disposições do Edital de Pré-Qualificação (EPQ) e do Edital da
LPI 6/2011-CI, as quais vedam a subcontratação de atividades essenciais
de construção. É contrária, ainda, às disposições dos boletins de
esclarecimento n. 3, tanto do Edital de Pré-qualificação quanto do Edital da
LPI 006/2011-Cl.

O Parecer Jurídico PR/DECON 92/2017, de 29/3/17, alertou à Diretoria
Colegiada da Dersa de que há decisões e apontamentos realizados pelos
Tribunais de Contas no sentido de determinar que não sejam feitas
subcontratações do principal do objeto, como mecanismo de esvaziar o
procedimento licitatório (p. 13), mencionando o Acórdão
3.144/2011-TCU-Plenário (min. Aroldo Cedraz), o qual entende não ser
possível a subcontratação de parcelas tecnicamente mais complexas, que
motivaram a comprovação de capacidade financeira ou técnica.

(...)

Ainda assim, a Diretoria da Dersa resolveu autorizar a subcontratação com
faturamento direto da Empresa Toniolo, Busnello S.A. para a execução
dos Túneis 201 e 301 do Rodoanel Trecho Norte, em montante superior a
R$ 170 milhões (nov/2012).

As alegações de que: (a) a subcontratação foi motivada pela dificuldade
financeira enfrentada pela contratada; (b) novo procedimento licitatório
importaria em prejuízos e atrasos adicionais na entrega da obra; (c) a
empresa a ser subcontratada apresenta condições de executar os
serviços, conforme avaliação da habilitação e qualificação técnica; (d) o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) manifestou sua "não
objeção"; (e) a PRD EG/DIOBE 30/17 prevê a aprovação da
subcontratação; e (f) a Lei 8.666/93 não vedou expressamente a
subcontratação do principal do objeto, não servem para afastar as regras
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estabelecidas no Edital de Pré-qualificação e no Edital da LPI 006/2011-Cl.

Vale lembrar que a Lei 8.666/1993 permite a subcontratação de partes da
obra até o limite admitido pela Administração (art. 72). E o limite admitido
não está em outro documento senão no edital de licitação. Tanto é assim
que a mesma lei considera motivo para rescisão do contrato a
subcontratação total ou parcial do seu objeto não admitidas no edital e no
contrato. E o Edital de Pré-qualificação da LPI 006/2011-CI foi explícito em
impedir a subcontratação da escavação dos túneis, de ordem que a
subcontratação é manifestamente ilegal.

A irregularidade reveste-se de especial gravidade quando se leva em
conta que a subcontratação permaneceu vigente sem a aprovação da
Persa por onze meses entre sua assinatura em 4/4/2016 e o pedido de
aprovação pela OAS em 10/3/2017, contrariando todas as disposições
contratuais e editalícias a respeito da aprovação peia Administração.

Mesmo diante de todo esse quadro, ao invés de aplicar as sanções
contratuais à Construtora OAS S./A., a Persa optou por aprovar a
subcontratação irregular.

Observa-se, portanto, que a ilegalidade em comento, apontada pelos

técnicos do TCU, é gravíssima. Por essa prática contrária aos ditames da

Administração Pública, o TCU apontou as responsabilidades dos servidores da

DERSA abaixo relacionados. Para maiores detalhes sobre a culpabilidade dos

responsáveis, sob a perspectiva dos técnicos do TCU, v. fis.600/607 do IPL.

Veja-se, então, um resumo da matriz de responsabilização construída pelos

auditores do TCU:

RESPONSÁVEIS

Benedito Aparecido

Trida

(CPF: 010.073.898-

26), Engenheiro Fiscal

do Lote 02

(desde 07/02/2013).

CONDUTAS

Não adotar providências com

vistas a impedir que a empresa

TonioloBusnelio, subcontratada

pela Construtora OAS 8.A.,

executasse os serviços de

escavação do Túnel 201, Lote 2

do Rodoanei Trecho Norte, o que

é vedado nos termos dos Editais

de Pré-qualificação e da LPI

NEXO DE CAUSALIDADE

A omissão na adoção de

providências permitiu que a

empresa TonioloBusnelio,

empresa subcontratada peia

Construtora OAS,

executasse serviços

reservados exclusivamente à

empresa contratada,

vencedora da LPI 6/2011-Ci.

31



Serviço Público Federal
MJ - Departamento De Polícia Federal

Superintendência Regional No Estado De São Paulo

DELECOR- Delegacia de Repressão ã Corrupção e Crimes Financeiros

Pedro Paulo Dantas

do Amaral Campos

(CPF: 020.072.648-

03), Gestor do

empreendimento

Rodoanel Trecho Norte

(desde 10/09/2015).

006/2011, uma vez que se trata

de atividade essenciai de

construção.

Permitir a execução dos serviços

à reveiia do disposto no item 4.4

das Condições Gerais do

Contrato 4.349/13, o qual exige o

consentimento prévio do

Engenhieiro para a

subcontratação de empresa não

designada no contrato, e na

subciáusula 4.4 -

Subempreiteiros da Parte B -

Disposições Gerais das

Condições Especiais do Contrato,

a qual determina que o pedido de

subcontratação deve ser

encaminhado pelo Empreiteiro ao

Engenheiro da DERSA,

explicitando os motivos de fato e

de direito que conduzem ao

requerido, com vistas à obtenção

de anuência da Agência

Contratante.

Propor, por meio das

PRDs/EG/DlOBA 31/2017 e

33/2017, ambas de 24/3/2017,

autorização para subcontratar,

em momento posterior à efetiva

contratação, com faturamento

direto à DERSA, a Empresa

TonioloBusneilo 8.A., para a

execução dos túneis 201, lote 2, e

301, lote 3 do Rodoanel Trecho

Norte.

A proposição da

subcontratação com

faturamento direto da

Empresa TonioloBusneilo

S.A. para a execução dos

túneis 201, lote 2, e 301, lote

3 do Rodoanel Trecho Norte,

resultou na contratação da

mencionada empresa em

04/04/2016, pelos montantes

estimados de R$
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Pedro da Silva

(CPF: 120.388.878-37),

Diretor de Engenharia

da Dersa S.A.

(desde 27/04/2010).

Laurence Casagrande

Lourenço

(CPF; 076.527.158-

30), Diretor-Presidente

da Dersa S.A.

(desde 12/01/2011).

Benjamim Venancio

de Melo Júnior

(CPF: 393.818.546-

53), Diretor Financeiro

da Dersa S.A.

(desde 23/05/2017).

Niison Rogério

Baroni (CPF:

863.854.708-06),

Diretor de Operações

da Dersa S.A.

(desde 14/08/2015).

Autorizar, por meio das

Resoluções 7G/17 e 71/17, da

Reunião de Diretoria (RD) 7/17,

de 03/04/17, a subcontratação

com faturamento direto da

Empresa TonioioBusneilo S.A.

para a execução dos túneis 201,

lote 2, e 301, lote 3 do Rodoanel

Trecho Norte.

54.028.472,95 (lote 2) e R$

117.834.151,11 (lote 3), para

a execução de atividade

essencial de construção, o

que é vedado nos termos

dos Editais de Pré-

qualificação e da LPI

006/2011.

A autorização da

subcontratação com

faturamento direto da

Empresa TonioioBusneilo

S.A. para a execução dos

túneis 201, lote 2, e 301,

lote 3 do Rodoanel Trecho

Norte, resultou na

contratação da mencionada

empresa em 04/04/2016,

pelos montantes estimados

de R$ 54.028.472,95 (lote

2) e R$ 117.834.151,11

(lote 3), para a execução de

atividade essencial de

construção, o que é vedado

nos termos dos Editais de

Pré-qualificação e da LPi

006/2011.
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6. AFASTAMENTO DE SIGILOSBANCÁRIO E FISCAL DA EMPREITEIRA

GAS S/A

Por meio de decisão tomada na medida cauteiar de autos n.

0012130-88.2017.403.6181, esse Juízo afastou os sigilos bancário e fiscal,

dentre outros, da empresa GAS S/A, o que se revelou deveras produtivo para

o avanço das investigações.

Assim, a partir dos dados bancários (enviados ao Caso SIMBA

n°. 002-PF-002967-52) e fiscais de referida empreiteira, fornecidos por

instituições financeiras. Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São

Paulo e pela Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura da Cidade de São

Paulo/SP, principalmente notas fiscais por ela emitidas e recebidas, no período

de 2013 a 2017, foi possível Identificar e qualificar (I) empresas possivelmente

fictícias, ou seja, sem existência física, de modo a existir apenas para fins de

movimentação financeira ilícita, e (II) empresas com capacidade de

funcionamento, em tese, abaixo dos valores transacionados com a

CONSTRUTORA OAS S/A.
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Uma vez que a prova técnica - laudos periciais e relatório de

fiscalização do TCU - aponta para a ocorrência de superfaturamento na

execução das obras do Lote 02 do Rodoanel - Trecho Norte, adjudicado à

empreiteira OAS S/A, mostra-se particularmente elucidativa a análise bancária

e fiscal ora em questão. Isso porque se a construtora de fato recebeu valores

acima daqueles estritamente necessários para dar andamento á obra,

acredita-se que a emissão de notas fiscais representativas da aquisição fictícia

de produtos e serviços pode representar o meio pelo qual ela está a "fabricar"

dinheiro, ou seja, despendendo quantidade significativa de recursos para,

supostamente, adquirir produtos e serviços, ao tempo em que, na verdade,

parte desses valores pode estar sendo usado em finalidades diversas

daquelas representadas nos respectivos documentos fiscais de suporte.

Adverte-se que a Informação n. 02/2018 - UADIP/DELECOR (em

anexo), a respeito das empresas emitentes de notas fiscais contra a

empreiteira OAS S/A, aponta, preliminarmente, a existência de um total de 13

(treze) pessoas jurídicas emissoras de notas fiscais possivelmente falsas.

Com o aprofundamento das investigações, não se descarta a descoberta de

demais empresas que tenham atuado da mesma maneira.

Comentar-se-á abaixo, no entanto, os casos com os indícios mais

robustos da ocorrência de fraude, extraídos de análise objetiva consistente na

identificação das empresas que emitiram notas fiscais contra a OAS S/A que,

somadas, alcançam os maiores valores, aliados á precária estrutura física,

e/ou operacional das pessoas jurídicas. Não se descarta, frise-se por

oportuno, que as demais empresas relacionadas na Informação n. 02/2018 -

UADIP/DELECOR tenham emitido notas fiscais falsas contra a OAS S/A.

Trata-se de circunstância a ser perquirida no decorrer das investigações.
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Acredita-se, porém, ser o caso de cumprimento de medidas

cautelares nas sedes das empresas e residências dos respectivos sócios

abaixo descritos, locais em que se acredita na maior eficácia do cumprimento

de mandados de busca e apreensão, dados os indícios mais robustos de

fraude.

6.1. N.A.S. CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP - CNPJ

05.449.514/0001-42

Total do valor de NF-s emitidas: R$ 1.810.000,00, em 05 (cinco)

lançamentos (Estado); R$ 8.807.856,75, em 45 (quarenta e cinco) lançamentos

(Município).

Sócio: NERIVALDO ALEXANDRE SILVA - CPF 220.399.294-87.

Capital Social: R$ 90.000,00.

Endereço: Rua Sobral, 292, Parque Uirapuru, Guarulhos/SP. Vide

imagem abaixo:
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O endereço de cadastro da empresa, como se vê, é esta casa

simples, localizada em bairro na Zona Leste de São Paulo, supostamente sem

estrutura para o desempenho de atividades para as quais está destinada.

No mesmo endereço está registrada outra empresa de

terraplanagem, MEDALHA TERRAPLENAGEM LTDA - ME, CNPJ

03.543.210/0001-14, na qual NERIVALDO ALEXANDRE SILVA (99%) tem

sociedade com LUCAS MATHEUS VIEIRA SOLEDADE (1%), CPF

424.159.088-86, com capital social de R$ 150.000,00. Essa empresa também

emitiu notas fiscais contra a GAS S/A, conforme será visto no próximo tópico.

A empresa N.A.S. apresenta movimentação empregatícia (RAIS),

porém na empresa MEDALHA não há registros dessa natureza. Nenhuma das

duas possui website ou registros importantes na internet.

NERIVALDO ALEXANDRE SILVA, por seu turno, reside na Rua

Pinheiro de Ulhoa Cintra, 654 - Jardim Popular, São Paulo - SP, e figura como

sócio em 04 (quatro)pessoas jurídicas. Além das duas já mencionadas, em São

Paulo, é sócio das pessoas jurídicas MN - METAL INDUSTRIA, COMERCIO,

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME, CNPJ 03.490.716/0001-02,

localizada em Bezerros-PE, na qual tem 99% de participação, ao lado de

ERIENE ALVES BEZERRA, CPF 487.835.014-87; e FAZENDA INGAZEIRA

PAULISTA LTDA - ME, CNPJ 04.065.266/0001-73, localizada em Venturosa-

PE, na qual tem 99% de participação, ao lado de ANTONIO NIVALDO

ALEXANDRE, CPF 083.595.204-53.

NERIVALDO possui trés veículos registrados em seu nome, quais

sejam, um FIAT/UNO WAY 1.4, ano 2011, um ônibus SCANIA/MPOLO

PARADISO, ano 2005, e um VW/FOX 1.0, ano 2009. A empresa N.A.S, por
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sua vez, possui 09 (nove) veículos (automóveis e caminhões) registrados, ao

tempo em que a empresa MEDALHA não possui veículos em seu nome.

A análise fiscal da N.A.S. demonstra que esta emitiu um total de

50 Notas Fiscais de serviços à Construtora OAS S/A, somando o valor de R$

10.617.856,75, no período de março de 2013 a 10/05/2017. Veja-se:

Data Num. CnpjEmit. Razão Social Emit. Valor Total

2013-12-18 5449514000142
N.A.S. CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM
LIDA EPP

R$ 400.000,00

2014-02-19 5449514000142
N.A.S. CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM
LTDA EPP

R$ 400.000,00

2015-11-18 5449514000142
N.A.S. CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM
LTDA EPP

R$ 400.000,00

2016-01-11 5449514000142
N.A.S. CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM
LTDA EPP

R$210.000,00

Dados fornecidos pela Secretaria da Fazenda - Governo do Estado de São Paulo

Num. CnpjEmit. N° NFTS Valor Serviços (R$) Data Emissão NFTS Data Prestação

5449514000142 1769 13633,02 01/03/2013 15/02/2013

5449514000142 1770 7445,1 01/03/2013 15/02/2013

5449514000142 1817 14226,22 20/03/2013 14/03/2013

5449514000142 1818 68366,94 20/03/2013 18/03/2013

5449514000142 1890 19231,01 08/04/2013 27/03/2013

5449514000142 2052 266193,82 06/06/2013 24/05/2013

5449514000142 2058 101615,81 06/06/2013 10/05/2013

5449514000142 2090 427270,09 27/06/2013 17/06/2013

5449514000142 2170 412973,45 31/07/2013 01/07/2013

5449514000142 2171 124854,53 31/07/2013 12/07/2013

5449514000142 2172 97123,5 31/07/2013 25/07/2013

5449514000142 2354 242378,27 19/09/2013 05/08/2013

5449514000142 2355 324657,16 19/09/2013 19/08/2013

5449514000142 2561 147942,51 06/11/2013 08/10/2013

5449514000142 2586 169068,72 18/11/2013 21/09/2013

5449514000142 2587 255901,27 18/11/2013 09/09/2013

5449514000142 2727 222170,75 10/12/2013 05/11/2013
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Num. CnpjEmit. N° NFTS Valor Serviços (R$) Data Emissão NFTS Data Prestação

5449514000142 2800 66540,28 09/01/2014 05/12/2013

5449514000142 2801 171773,22 09/01/2014 20/12/2013

5449514000142 3023 45200,78 17/02/2014 16/12/2013

5449514000142 3024 15073,13 17/02/2014 02/10/2013

5449514000142 3025 55371,1 17/02/2014 08/10/2013

5449514000142 3026 24963,84 17/02/2014 24/10/2013

5449514000142 3027 33987,61 17/02/2014 06/12/2013

5449514000142 3028 28222,85 17/02/2014 21/11/2013

5449514000142 6668 120160 07/08/2015 01/07/2015

5449514000142 6780 33143,18 09/09/2015 13/08/2015

5449514000142 6870 9100,23 22/09/2015 05/08/2015

5449514000142 6986 38527,83 07/10/2015 05/08/2015

5449514000142 6991 48366,56 07/10/2015 01/09/2015

5449514000142 6992 5538,88 07/10/2015 01/09/2015

5449514000142 7146 13847,2 09/11/2015 19/10/2015

5449514000142 7352 16616,64 06/01/2016 01/12/2015

5449514000142 7353 5538,88 06/01/2016 01/12/2015

5449514000142 7587 6169,44 05/03/2016 29/02/2016

5449514000142 7590 141382,73 05/03/2016 01/02/2016

5449514000142 7711 6169,39 08/04/2016 15/03/2016

5449514000142 8872 53141,85 08/11/2016 04/10/2016

5449514000142 8882 179127,63 08/11/2016 19/10/2016

5449514000142 9101 325691,86 28/12/2016 05/12/2016

5449514000142 9251 216800,13 23/01/2017 04/01/2017

5449514000142 9416 775135,23 07/03/2017 06/02/2017

5449514000142 9602 552825,9 06/04/2017 03/03/2017

5449514000142 9647 1184246,23 24/04/2017 03/04/2017

5449514000142 9738 1720141,98 10/05/2017 25/04/2017

Dados fornecidos pela Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura da Cidade de São Paulo

As movimentações bancárias identificadas entre as duas

empresas somam R$5.082.508,99, todas a débito da Construtora OAS S/A,

através das contas do banco ITAÚ, agência 61, conta 664371 e agência 910,

conta 26012, com crédito a favor de N.A.S. CONSTRUÇÃO E

TERRAPLENAGEM, através de 54 transferências interbancárias, no período de

agosto de 2015 a agosto de 2017. Veja-se:
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conta nome titular Data lançamento tipo Valor (R$) od nome. pessoa
OAS S.A 12/08/2015 DOC/TED 42.079,38 N. A. S.

OAS S.A 12/08/2015 DOC/TED 106.161,36 N. A. S.

OAS S.A 25/09/2015 DOC/TED 4.893,61 N. A. S.

OAS S.A 25/09/2015 DOC/TED 29.282,01 N. A. S.

OAS S.A 25/09/2015 DOC/TED 42.731,86 N. A. S.

OAS S.A 15/12/2015 DOC/TED 100.000,00 N. A. S.

OAS S.A 24/05/2016 DOC/TED 20.682,19 N. A. S.

OAS S.A 24/05/2016 DOC/TED 29.317,81 N. A. S.

OAS S.A 08/07/2016 DOC/TED 26.530,80 N. A. S.

OAS S.A 04/10/2016 DOC/TED 49.607,92 N. A. S.

OAS S.A 21/11/2016 DOC/TED 100.000,00 N. A. S.

OAS S.A 22/11/2016 DOC/TED 49.607,92 N. A. S.

OAS S.A 01/12/2016 DOC/TED 17.607,72 N. A. S.

OAS S.A 13/12/2016 DOC/TED 100.000,00 N. A. S.

OAS S.A 16/12/2016 DOC/TED 50.000,00 N. A. S.

OAS S.A 19/12/2016 DOC/TED 50.000,00 N. A. S.

OAS S.A 05/01/2017 DOC/TED 104.033,35 N. A. S.

OAS S.A 09/01/2017 DOC/TED 50.000,00 N. A. S.

OAS S.A 11/01/2017 DOC/TED 47.617,08 N. A. S.

OAS S.A 11/01/2017 DOC/TED 152.382,92 N. A. S.

OAS S.A 02/02/2017 DOC/TED 100.000,00 N. A. S.

OAS S.A 09/02/2017 DOC/TED 100.000,00 N. A. S.

OAS S.A 13/02/2017 DOC/TED 100.000,00 N. A. S.

OAS S.A 17/02/2017 , DOC/TED 80.000,00 N. A. S.

OAS S.A 20/02/2017 DOC/TED 100.000,00 N. A. S.

OAS S.A 03/03/2017 DOC/TED 195.971,66 N. A. S.

OAS S.A 08/03/2017 DOC/TED 50.000,00 N. A. S.

OAS S.A 09/03/2017 DOC/TED 50.000,00 N. A. S.

OAS S.A 10/03/2017 DOC/TED 50.000,00 N. A. S.

OAS S.A 13/03/2017 DOC/TED 100.000,00 N. A. S.

OAS S.A 16/03/2017 DOC/TED 266.062,97 N. A. S.

OAS S.A 21/03/2017 DOC/TED 160.000,00 N. A. S.

OAS S.A 22/03/2017 DOC/TED 120.000,00 N. A. S.

OAS S.A 23/03/2017 DOC/TED 100.000,00 N. A. S.

OAS S.A 24/03/2017 DOC/TED 120.000,00 N. A. S.

OAS S.A 04/04/2017 DOC/TED 100.000,00 N. A. S.

OAS S.A 06/04/2017 DOC/TED 100.000,00 N. A. S.

OAS S.A 11/04/2017 DOC/TED 100.000,00 N. A. S.

OAS S.A 13/04/2017 DOC/TED 50.000,00 N. A. S.

OAS S.A 18/04/2017 DOC/TED 164.117,02 N. A. S.

OAS S.A 19/04/2017 DOC/TED 91.376,84 N. A. S.

OAS S.A 03/05/2017 DOC/TED 67.200,00 N. A. S.

OAS S.A 03/05/2017 DOC/TED 191.486,20 N. A. S.
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conta nome titular Data lançamento tipo Valor (R$) od nome pessoa
OAS S.A 09/05/2017 DOC/TED 100.000,00 N. A. S.

OAS S.A 16/05/2017 DOC/TED 500.000,00 N. A. S.

OAS S.A 01/06/2017 DOC/TED 200.000,00 N. A. S.

OAS S.A 09/06/2017 DOC/TED 250.000,00 N. A. S.

OAS S.A 21/06/2017 DOC/TED 80.000,00 N. A. S.

OAS S.A 07/07/2017 DOC/TED 50.000,00 N. A. S.

OAS S.A 12/07/2017 DOC/TED 30.000,00 N. A. S.

OAS S.A 13/07/2017 DOC/TED 50.000,00 N. A. S.

OAS S.A 17/07/2017 DOC/TED 50.000,00 N. A. S.

OAS S.A 18/07/2017 DOC/TED 37.066,37 N. A. S.

OAS S.A 14/08/2017 DOC/TED 6.692,00 N. A. S.

6.2. MEDALHA TERRAPLENAGEM LTDA - ME - CNPJ 03.543.210/0001-14

Total do valor de NF emitidas: R$ 3.254.708,07, em 03 (três)

lançamentos (Município).

Sócios: NERIVALDO ALEXANDRE SILVA - CPF 220.399.294-87

(99%):LUCAS MATHEUS VIEIRA SOLEDADE - CPF 424.159.088-86 (1%).

Capital Social: R$ 150.000,00.

Endereço: Rua Sobral, 292, Sala 01, Parque Uirapuru,

Guarulhos/SP (Mesmo endereço da empresa N.A.S. CONSTRUÇÃO E

TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP).

Trata-se de empresa que iniciou suas atividades em 06/12/1999.

Seu endereço de cadastro é o mesmo da pessoa jurídica N.A.S.

CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM EIRELI - EPP. Não há veículos ou

qualquer vínculo empregatício registrado, assim como não constam registros

relevantes em busca na Internet. Constam deseu quadro societário

NERIVALDO ALEXANDRE SILVA, também sócio da empresa N.A.S. e já

qualificado acima, e LUCAS MATHEUS VIEIRA SOLEDADE, nascido em

14/11/1997, residente na Rua Serra Verde, n° 100, apto 44, Bloco 2, Vila Silvia,

São Paulo-SP.
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LUCAS,que entrou como sócio na empresa em 10/04/2017, não

figura como sócio em outras empresas, assim como não constam em seu

nome veículos, passaporte ou vínculos empregatícios.

A empresa MEDALHA TERRAPLENAGEM LTDA - ME emitiu

notas fiscais que somam o total de R$ 3.254.708,07,por meio de 03

(três)documentos,no período de junho a setembro de 2017, conforme tabela

abaixo;

Num. CnpjEmit. N° NFTS Valor Serviços (R$) Data Emissão NFTS Data Prestação

3543210000114 9936 492.084,89 26/06/2017 05/06/2017

3543210000114 10279 1.381.311,59 05/09/2017 24/08/2017

3543210000114 10326 1.381.311,59 06/09/2017 24/08/2017

A Análise Bancária das contas da empresa OAS S/A, por outro

lado, demonstra 08 (oito) transferências interbancárias, sendo a débito da

empresa OAS S/A, com créditos em favor de MEDALHA TERRAPLENAGEM,

num total de R$ 1.460.000,00, todos oriundos do banco ITAÚ, agência 61,

conta corrente 664371. Veja-se:

Conta Data Valor (R$) Nome Pessoa Lançamento Tipo
341-61-664371 (Conta
Corrente)
CONSTRUTORA OAS

S.A. EM RECUPE

04/07/2017 400.000,00
MEDALHA

TERRAPLENAGEM

Transf.

interbancária

(DOC/TED)

341-61-664371 (Conta
Corrente)
CONSTRUTORA OAS

S.A. EM RECUPE

21/07/2017 29.361,24
MEDALHA

TERRAPLENAGEM

Transf.

interbancária

(DOC/TED)

341-61-664371 (Conta
Corrente)
CONSTRUTORA OAS

S.A. EM RECUPE

21/07/2017 30.000,00
MEDALHA

TERRAPLENAGEM

T ransf.

interbancária

(DOC/TED)

341-61-664371 (Conta
Corrente)
CONSTRUTORA OAS

S.A. EM RECUPE

21/07/2017 300.638,76
MEDALHA

TERRAPLENAGEM

Transf.

interbancária

(DOC/TED)
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341-61-664371 (Conta
Corrente)
CONSTRUTORA OAS

S.A. EM RECUPE

11/08/2017 100.000,00
MEDALHA

TERRAPLENAGEM

Transf.

interbancária

(DOC/TED)

341-61-664371 (Conta
Corrente)
CONSTRUTORA OAS

S.A. EM RECUPE

15/08/2017 50.000,00
MEDALHA

TERRAPLENAGEM

Transf.

interbancária

(DOC/TED)

341-61-664371 (Conta
Corrente)
CONSTRUTORA OAS

S.A. EM RECUPE

16/08/2017 50.000,00
MEDALHA

TERRAPLENAGEM

Transf.

interbancária

(DOC/TED)

341-61-664371 (Conta
Corrente)
CONSTRUTORA OAS

S.A. EM RECUPE

17/08/2017 500.000,00
MEDALHA

TERRAPLENAGEM

Transf.

interbancária

(DOC/TED)

6.3. LIMATER TERRAPLENAGEM E LOCACAO LTDA - ME- CNPJ
22.282.953/0001-22

Total do valor de NF emitidas: R$ 390.000,00 em 02 (dois)

lançamentos (Estadual).Sócios: 8EVERIN0 MANOEL DE LIMA (50%) - CPF

584.433.398-53; SILVIA SANTOS DE LIMA (50%) - CPF 268.362.098-56.

Capital Social: R$ 20.000,00.

Endereço: Rua Andorinha-pequena, 645 Loja 1, Jardim Dom

José, São Paulo-SP. Veja-se foto do local:
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ü

m

A empresa não tem registro de vínculos empregatícios no CAGED

ou RAIS, assim como não possui nenhum tipo de veículo cadastrado em seu

nome. SEVERINO e SILVIA, pai e filha, também são sócios da empresa DOM

JOSE TERRAPLENAGEM E COMERCIO LTDA- ME, CNPJ 60.391.174/0001-

54, que emitiu R$695.000,00, em 05 (cinco)NF-s à empreiteira OAS, conforme

tópico seguinte.Nenhum dos sócios possui passaporte.

SEVERINO apresenta como endereço residencial o mesmo local

cadastrado como sendo a sede da empresa. SILVIA, por seu turno,apresenta

como endereço residencial a RUA ACUCENA BRANCA, N °55 - JARDIM DOM

JOSÉ, SÃO PAULO/SP, uma casa muito simples, como se vê abaixo.
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Foto da residência de Silvia

Abaixo, estão relacionadas as Notas Fiscais emitidas pela

empresa à Construtora OAS S/A:

Data Num. CnpjEmit. Razão Social Emit. Valor Total NF-e

21/08/2017 22282953000122 Limater Terrápienagem e Locação Ltda ME R$ 195.000,00

04/09/2017 22282953000122 Limater Terraplenagem e Locação Ltda ME R$ 195.000,00

Não foram identificadas transações bancárias entre a

CONSTRUTORA OAS S/A e LIMATER TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO

LTDA - ME, em análise das contas disponibilizadas até o momento. Não se

descarta, porém, a identificação de transações financeiras entre as empresas,

assim que sejam disponibilizadas todas as informações bancárias via Sistema

SIMBA pelas instituições financeiras.

6.4. DOM JOSE TERRAPLENAGEM E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ

60.391.174/0001-54

Total do valor de NP emitidas: R$ 695.000,00 em 05 (cinco)

lançamentos (Estadual).

Sócios: SEVERINO MANOEL DE LIMA (50%) - CPF

584.433.398-53; SILVIA SANTOS DE LIMA (50%) - CPF 268.362.098-56.
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Capital Social: R$ 10.000,00.

Endereço: R Andorinha-pequena, 645 Loja 1, Jardim Dom José,

São Paulo-SP.

Dos mesmos sócios e com mesmo endereço da empresa

LIMATER TERRAPLENAGEM E LOCAGÃQ LTDA ME. a empresa DOM JOSÉ

TERRAPLANAGEM registra movimentos empregatícios no Sistema CAGED,

bem como possui 02 (dois) veículos, quais sejam, um

CHEVROLET/MONTANA e um FIAT/IDEA ADVENTURE 1.8.

A empresa emitiu Notas Fiscais à OASque totalizam R$

695.000,00, em 05 (cinco) lançamentos. Confiram-se:

Data Num. CnpjEmit. Razão Social Emit. Valor.Totai NF-e

13/10/2014 60391174000154
DOM JOSE TERRAPLENAGEM E

COMERCIO LTDA
R$ 110.000,00

04/03/2015 60391174000154
DOM JOSE TERRAPLENAGEM E

COMERCIO LTDA
R$ 0,00

13/03/2015 60391174000154
DOM JOSE TERRAPLENAGEM E

COMERCIO LTDA
R$ 195.000,00

31/05/2015 60391174000154
DOM JOSE TERRAPLENAGEM E

COMERCIO LTDA
R$ 195.000,00

18/08/2015 60391174000154
DOM JOSE TERRAPLENAGEM E

COMERCIO LTDA
R$ 195.000,00

A análise das movimentações bancárias identificou um total de

R$778.062,42, em 29 lançamentos a débito da Construtora OAS S/A, para a

empresa DOM JOSÉ TERRAPLANAGEM. Veja-se:

Banco

Agenci
a Conta Data

Valor

(R$) Nome Pessoa
; Lançament

o Tipo
Transf.1ITÃU

1UNIBANCO 1DOM JOSE , Interbancári
;S.A 910 26012 28/03/2014 8.642,84 iTERRAPLENAGEM 1

, a

i ITAU i Transf.
; UNIBANCO 29.891,0 1DOM JOSE : Interbancári
•S.A 910 26012 . 17/04/2014 01TERRAPLENAGEM : a

; ITAU 910 26012 : 02/06/2014 1DOM JOSE i Transf.
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í

1 Banco
Agehci

a Conta

P

Data 1
Valor

(R$) Nome Pessoa

Lançament
o Tipo

! UNÍBANCO 31.734,3 TERRAPLENAGEM • ínterbancárí
: S.A 3 a

1ITÃÜ ' Transf.
UNÍBANCO 44.546,2 DOM JOSE . ínterbancárí

i S.A 910 26012 24/06/2014! 8 TERRAPLENAGEM a

i ÍTAU , Transf.
: UNÍBANCO ! 50.413,7 DOM JOSE : ínterbancárí
! S.A 910 26012 04/08/2014 ! 9 TERRAPLENAGEM ; a

1ÍTAU
' Pagamento
1de

• UNÍBANCO ; 25.684,3 DOM JOSE : fornecedore
IS.A 910 26012 22/08/2014 i 3 TERRAPLENAGEM ! S

! ÍTAU

Pagamento
. de

! UNÍBANCO 41.003,9 DOM JOSE !fornecedore
iS.A 910 26012 08/09/2014; 9 TERRAPLENAGEM : 8

jÍTAU
; Pagamento
1de

' UNÍBANCO 40.571,1 DOM JOSE ' fornecedore
iS.A 910 26012 25/09/2014 í 2 TERRAPLENAGEM :$

ilTAU
' Pagamento
! de

UNÍBANCO 40.118,8 DOM JOSE , fornecedore
iS.A 910 26012 13/10/2014; 0 TERRAPLENAGEM : s

i ÍTAU
Pagamento

' de
: UNÍBANCO 52.158,0 DOM JOSE fornecedore
iS.A 910 26012 ,24/11/2014: 9 TERRAPLENAGEM 8

^ ÍTAU
i Pagamento
1de

UNÍBANCO 14.654,6 DOM JOSE ; fornecedore
S.A 910 26012 09/01/2015 ! 7 TERRAPLENAGEM 8

ÍTAU Transf.

UNÍBANCO 19.881,2 DOM JOSE ' ínterbancárí
; S.A 910 26012 15/01/2015 : 7 TERRAPLENAGEM a

ÍTAU
Pagamento
de

UNÍBANCO 15.337,3 DOM JOSE : fornecedore
S.A 910 26012 16/01/2015 i 1 TERRAPLENAGEM 8

ÍTAU
Pagamento
de

UNÍBANCO 36.733,4 DOM JOSE : fornecedore
S,A 910 26012 20/02/2015 i 5 TERRAPLENAGEM 8

ÍTAU
Pagamento
de

UNÍBANCO 26.472,1 DOM JOSE fornecedore
S.A 910 26012 13/03/2015 i 4 TERRAPLENAGEM : 8

ÍTAU

UNÍBANCO 26.472,1 DOM JOSE

. Pagamento
de

S.A 910 ; 26012 '27/03/2015 1 0 TERRAPLENAGEM ; fornecedore
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Agenci Vàldr
'

j Lançament
Banco a Conta Data L (R$) Nome Pessoa o Tipo

;

•

- -

s

Pagamento
ITAU 1de
UNIBANCO 26.472,1 DOM JOSE : fornecedore
S.A 910 26012 27/03/2015 0 TERRAPLENAGEM i 8

. Pagamento
ITAU de

UNIBANCO 17.587,3 DOM JOSE fornecedore

S.A 910 26012 _30/03/2015 4 TERRAPLENAGEM
" "• """•

8

1Pagamento
ITAU de
UNIBANCO

O
o"

o
o

o
CSJ

DOM JOSE fornecedore
S.A 9J0 26012 29/05/2015 0 TERRAPLENAGEM 8

f Pagamento
ITAU • de

UNIBANCO 66437 : 39.144,9 DOM JOSE í fornecedore
S.A 61 1 ; 01/06/2015 3 TERRAPLENAGEM 1 8

1Pagamento
ITAU de
UNIBANCO 66437 20.000,0 DOM JOSE fornecedore
S.A 61 1 07/07/2015 0 TERRAPLENAGEM 8

Pagamento
ITAU ; de
UNIBANCO 66437 22.408,1 DOM JOSE fornecedore
S.A 61 1 04/08/2015 1 TERRAPLENAGEM s

1Pagamento
ITAU de

UNIBANCO

O
ò

o
o

o

DOM JOSE fornecedore
S.A 910 26012 17/08/2015 0 TERRAPLENAGEM : s _ . „ ;

^Pagamento
ITAU : de
UNIBANCO 66437 43.134,4 i DOM JOSE ; fornecedore
S.A 61 1 01/09/2015 3 TERRAPLENAGEM i 8
ITAU ; Transf.
UNIBANCO 66437 20.000,0 DOM JOSE i interbancári
S.A 61 06/10/2015 0 TERRAPLENAGEM ! a
ITAU Tranaf.

UNIBANCO 66437 10.000,0 DOM JOSE ; interbancári
S.A 61 19/10/2015 01TERRAPLENAGEM : a

ITAU T ranef.
UNIBANCO 66437 11.338,7 DOM JOSE interbancári
S.A 61 1 05/11/2015 6 TERRAPLENAGEM a

ITAU Tranef.

UNIBANCO 66437 18.661,2 DOM JOSE interbancári j
S.A 61 _ 1 05/11/2015 4 TERRAPLENAGEM ^ a

ITAU : f ranef. 1
UNIBANCO 66437 15.000,0 DOM JOSE interbancári i
S.A 61 1 10/12/2015 ' 0 TERRAPLENAGEM a
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Há,ainda, 01 (uma) transação a débito da Construtora OAS S/A

diretamente para a conta de SILVIA SANTOS DE LIMA:

1 Data Lançamento Tipo Valor (R$) : CPF Nome Pessoa

30/07/2015 i Pagamento de fornecedores ' 10.000,00 26836209856
SILVIA SANTOS DE

LIMA

6.5. MZ COMERCIO DE PECAS MECÂNICAS LTDA - ERR- CNRJ

09.484.224/0001-90

Total do valor de NF-s emitidas: R$ 30.100.236,54, em 07 (sete)

lançamentos.

Sócios: LUCELENA PICOLLO CAMARGO (50%) - CPF

272.208.888-64; VANESSA ALVES DOS SANTOS CAMARGO (50%) - CPF

305.892.808-48.

Capital Social: R$ 10.000,00.

Data da Constituição: 26/03/2008.

Endereço: R. Tele, 165, Vila Picianin, São Paulo-SP. Confira-se a

fotografia do provável endereço da empresa:
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188R.TeIè

São Paulo

m Googie. Inc

Street Víew - mai 2016

A empresa em questão, constituída e com Inicio das atividades

em março de 2008, não possui website ou referências relevantes no site de

pesquisas GOOGLE. Seu cadastro na JUCESP aponta uma alteração do

objeto social em setembro de 2012, de "COMÉRCIO VAREJISTA DE

FERRAGENS E FERRAMENTAS" para "MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS

ANTERIORMENTE, COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E

FERRAMENTAS.".

A empresa não possui veículos em seu nome e registra apenas

03 (três) vínculos empregaticios no Ministério do Trabalho e Emprego, além de

não ter nenhum processo em que figure como parte, segundo o site

https://www.iusbrasil.com.br/.
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Dividem a sociedade, com 50% das cotas para cada uma, as

pessoas de LUCELENA PICOLLO CAMARGO e VANESSA ALVES DOS

SANTOS CAMARGO.

LUCELENA, nascida em 02/09/1978, residente em RUA

NHANDUTIBA, N 140, FREGUESIA DO Ó, SÃO PAULO-SP, em edificação

anexa ao suposto endereço da empresa. É proprietária do veículo

FIAT/STRADA FIRE, ano 2007, placa DVL9636, além de não possuir vínculos

empregatícíos, passaporte, tampouco figura como sócia em outras empresas.

VANESSA, nascida em 15/05/1982, supostamente reside na

AVENIDA SANTA TEREZINHA, N 564, JORDANOPOLIS, ARUJÁ-SP. Confira-

se foto da edificação:

VANESSA possui vínculo empregatício com a empresa Saint

Gobain do Brasil Produtos Industriais Para Construção LTDA, admitida em
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04/11/2013. Não possui veículos, passaporte, tampouco figura como sócia em

outras empresas.

Pois bem, a empresa MZ COMERCIO DE PECAS MECÂNICAS

LTDA. emitiu, de outubro de 2013 a julho de 2015, 07 (sete) Notas Fiscais

destinadas à empresa CONSTRUTORA OAS S.A., CNPJ 14.310.577/0001-04,

totalizando R$30.100.586,53. Vejam-se;

Data ÇnpjEmit.
Razão Social

Ertiit.
CnpjDest.

Razão Social
Dest.

Valòr

10/10/201

3

948422400019

0

MZ COMERCIO

DE PEÇAS
MECÂNICAS
LTDA

143105770001

04

CONSTRUTOR

A OAS S.A.
R$236,54

12/03/201

4

948422400019

0

MZ COMERCIO

DE PEÇAS
MECÂNICAS
LTDA

143105770001

04

CONSTRUTOR

A OAS S.A.
R$7.800,00

12/11/201

4

948422400019

0

MZ COMERCIO

DE PEÇAS
MECÂNICAS
LTDA

143105770001

04

CONSTRUTOR

A OAS S.A.
R$2.549,99

04/05/201

5

948422400019

0

MZ COMERCIO

DE PEÇAS
MECÂNICAS
LTDA

143105770001

04

CONSTRUTOR

A OAS S.A.
R$30.000,00

12/06/201

5

948422400019

0

MZ COMERCIO

DE PEÇAS
MECÂNICAS
LTDA

143105770001

04

CONSTRUTOR

A OAS S.A.
R$30.000,00

24/06/201

5

948422400019

0

MZ COMERCIO

DE PEÇAS
MECÂNICAS
LTDA

143105770001

04

CONSTRUTOR

A OAS S.A.

R$30.000.000
,00

28/07/201

5

948422400019

0

MZ COMERCIO

DE PEÇAS
MECÂNICAS
LTDA

143105770001

04

CONSTRUTOR

A OAS S.A.
R$30.000,00

Em 24 de junho de 2015, foi emitida a Nota Fiscal número 281,

Série 01, Modelo 55, no valor de R$30.000.000,00 (trinta milhões de reais).
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com a natureza de operação "RETORNO DE CONSERTO" do produto

"CONCHA CAT-3719086".

DADOS DA NF-E

Modelo série Número
5Sj . ,. . . j i. . h28l

Datá de Emissão
, '2-4/0S/2015 ll!lSi0O03l00

Data Saída/Entrada Valor Total da Nota Fiscal

-30.000.000,00 y,. ...

CNPJ

09.'484.224/0001-90 .
Nome / Razão Social

. MZ.COr^ERaO DEPEÇAS.MECÂNICAS LIDA

DESTINATÁRIO

CNPJ

14.310.577/0001-04

Destino da operação
1 -.Operação Interna ..

Nome / Razão Soaai
CONSTRUTORA OAS.S.)^ .

Consumidor final

[ O - Normal. . .

EMISSÃO

Processo

3 - pelo Contribuinte com aplicativo.fpmecído.peío Fisco.

Natureza da Operação
RETOWiO.DECOMSBlTO. .

Versão do Processo

3.10Í54., .

Tipo da Operação
1 - Saída

SITUAÇAO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)

Eventos da NF-e

Autorizadode Uso. ...... . _ ....
Qénda da Operaçãopâlo.pastÍnatário,(òtgSo.Áutor: AN)..

Protocolo

Í35ÍS0386322^S
i 891150417984784,

Inscrição Estadual
i 148079104116.

Inscrição Estadual
! 116340233113, _ !

Presença do Comprador
. 0_- Não se Bpllcs„ . .

ÜF ,

Tipo de Emissão
' 1Normal . ...

Forma de Pagamento
0.-A vista

Finalidade

.. 1- Normal. _

Digest Value da NF^
ei4EnnChFWZZlPEZRNtn8RneZ4Q=

Data Autorização

24/06/2015 às 11:41:03."^" ,V
' 2^/ds/ÍZÒÍ5 às^Ííi5á:23-03VòÓ

Oata.Indusão BD

1, 24/06/2015 às lí:'4l:03".

7., : .24/Qfi/2GT5"às^Í2tÕ4Í'3ã7'

https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ConsultaNFe/consulta/publica/ConsultarNF

e.asDX?cbaveAcesso=3515060948422400019055001Q000002811055900208

Como se viu acima, existem outras 03 (três) notas fiscais no valor

de R$30.000,00 (trinta mil reais) cada, nas quais constam exatamente a

mesma natureza de operação e produto. Assim, embora se pudesse

argumentar a ocorrência de erro de digitação no lançamento do valor de

aludida nota fiscal, acredita-se pouco provável a possibilidade de o equívoco

tenha abrangido a digitação seqüencial e equivocada de 03 (três) números

zero.

Não foram detectadas, a partir das contas bancárias por ora

disponíveis, transações entre a empresa em comento e a Construtora OAS

S/A.

6.6. GERSONE TEIXEIRA MARIOTTI ME (CNPJ 13.578.789/0001-04)

Total do valor de NF-s emitidas: R$ 616.000,00,em 05 (cinco)

notas fiscais).
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Sócio: GERSONE TEIXEIRA MARIOTTI (CPF 061.369.858-45).

Capital Social: R$ 25.000,00.

Data da Constituição: 15/04/2011.

Endereço: RUA HENRY CHARLES POTEL 204, JARDIM ELISIO,

SÃO PAULO (SP). Confira-se na imagem abaixo:

A GERSONE TEIXEIRA MARIOTTI (UNIFOX) possui como

atividade principal o comércio atacadista de roupas e acessórios para uso

profissional e de segurança do trabalho e está registrada no imóvel acima, cuja

imagem obtida pela Internet não aparenta características de um

estabelecimento comercial destinado aos mencionados fins. Além disso, ela

não possui sítio na Internet nem referências consideradas relevantes nas

buscas do Google.

A empresa não possui veículos registrados em seu nome nem

registros de vínculos empregatícios registrados no Ministério do Trabalho e

Emprego, além de não ter nenhum processç em que figure como parte,

segundo o site https://www.lusbrasil.com.br/.
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Gersone Teixeira Mariotti, nascido em 14/07/1938 não possui

histórico de vínculo empregatício,tampouco veículos cadastrados em seu

nome. Gersone detém sociedade na GERSONE TEIXEIRA MARIOTTI

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - ME (CNPJ 08.491.058/0001-

97).Gersone reside na Rua Alberto Caldas 132, Jardim Carapicuiba,

Carapicuiba/SP conformeTigura abaixo:

2 Ooí^Ie.lnc

0. S7«íV>e*i â9o?016

íJAROIM
NÀIMARIA

p:-
rvIL-AvARTEM'
5

•T

M'S

A empresa GERSONE TEIXEIRA MARIOTTI MEemitiu um total

de 05 (cinco) Notas Fiscais à Construtora OAS S/A, nos dias 20 e 22 de maio

de 2014, no valor de R$123.200,00 cada, somando R$616.000,00, conforme

tabela abaixo:

^Valor TotaFNF-e
Data Num. CnpjEmit. Razão Social Emit. (R$).

GERSONE TEIXEIRA

20/05/2014 13578789000104 MARIOTTI ME 123200,00
GERSONE TEIXEIRA

20/05/2014 13578789000104 MARIOTTI ME 123200,00
GERSONE TEIXEIRA

20/05/2014 13578789000104 MARIOTTI ME 123200,00
GERSONE TEIXEIRA

22/05/2014 13578789000104 MARIOTTI ME 123200,00
GERSONE TEIXEIRA

22/05/2014 13578789000104 MARIOTTI ME 123200,00
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Foi identificada uma transação bancária entre Construtora OAS

S/A e GERSONE TEIXEIRA MARIOTTI ME com débito na primeira e crédito na

segunda, no valor de R$123.200,00, no dia 25/06/2014, originária de conta no

Banco Itaú, agência 61, conta corrente 664371.

7. EMPRESA CATITA TERRAPLANAGEM TRANSPORTE E LOCAÇÃO

EIRELI

No curso das investigações, por meio de ofício encaminhado pelo

Ministério Público Federal, juntou-se ao conjunto probatório do inquérito

policial em epígrafe Termos de Audiência realizadas no âmbito da Notícia de

Fato n. 1.34.001.006634/2016-06. Nessas ocasiões, colheram-se as

declarações dos funcionários da Caixa Econômica Federal TATIANA SILVA

PRESTES e RAFAEL CAMPAGNUCCI PEREIRA (v. fis. 616/620 do IPL, em

anexo).

Esses servidores da CEF disseram que, em tratativas com

representantes da empresa CATITA TERRAPLANAGEM, no intuito de

renegociar dívidas que tal pessoa jurídica possui junto á instituição financeira,

tomaram conhecimento de que a empresa em tela é subcontratada da

construtora OAS S/A para a execução das obras do Rodoanel - Trecho Norte.

No decorrer da reunião, os representantes do banco foram

informados pelos sócios da CATITA que o faturamento apresentado por essa

empresa não condiz com a realidade, pois eles tinham a obrigação de

devolver, em espécie, parte dos valores que tal empreiteira lhes pagava.

Confira-se o trecho da audiência de RAFAEL CAMPAGNUCCI PEREIRA,

ocorrida na sede da Procuradoria da República em São Paulo:

QUE perceberam que a Catita Terraplanagem tinha o mesmo faturamento

de dois anos atrás, do momento em que foi feita a dívida, de modo que
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não conseguiria pagar a renegociação; QUE nesse momento, ao que

pareceu até que meio a contragosto dos filhos, o Senhor Nestor revela

que "há uma situação que não sabia se podia falar, mas que prestava

serviços para as grandes consultoras OAS e Camargo Corrêa, e que tinha

a combinação com eles de ter que devolver metade dos valores às

construtoras"] QUE Nestor relatou que recebia o valor das

construtoras,tinha que sacá-los e devolver metade dos valores; e que

tinha que fazer os pagamentos às construtoras em espécie; QUE se

referiu aos serviços prestados pela Catita Terraplanagem nas obras do

Rodoanel Trecho Norte; QUE o depoente ouviu notícias na imprensa

sobre o Trecho Norte do Rodoanel e, por isso, resolveu noticiar o MPF;

Diante desse quadro, solicitou-se ao COAF informações sobre

comunicações de operações suspeitas de que trata a Lei 9.613/98 em relação

à empresa CATITA, seus sócios e demais pessoas jurídicas a ela vinculadas.

O resultado é visto no RIF - Relatório de inteligência Financeira n.

30643.2.3558.5448 (fis. 621/625 do IPL), que tem por objeto as pessoas

jurídicas CATITA TERRAPLANAGEM TRANSPORTE E LOCAÇÃO, CATITA

REMOÇÕES DE LIXO e as pessoas físicas JAIRO TEIXEIRA SANTOS,

JANAINA TEIXEIRA SANTOS MARIANO, JOSEFINA SILVA TEIXEIRA

SANTOS e NESTOR PINFIEIRO SANTOS. Essas pessoas físicas e jurídicas

foram comunicadas por instituições financeiras ao COAF, por força das

seguintes razões:

lll-a: resistência no fornecimento de informações necessárias ao

início de relacionamento ou para a atualização cadastral,

oferecimento de Informação falsa ou prestação de informação de

difícil ou onerosa verificação;
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IV-a: movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a

atividade econômica, ou a ocupação profissional e a capacidade

financeira do cliente;

IV-c: movimentação de recursos de alto valor, de forma contumaz,

em benefício de terceiros;

IV-e: movimentação de quantia significativa por meio de conta até

então pouco movimentada ou de conta que acolha depósito

inusitado;

IV-k: recebimento de recursos com imediata compra de

instrumentos para a realização de pagamentos ou de transferências

a terceiros, sem justificativa;

IX-e: pagamento antecipado de quantidade expressiva de

prestações vincendas, não-condizente com a capacidade

econômico-financeira do consorciado.

Identificou-se, ainda, a partir do mencionado RIF, que uma das

origens de valores remetidos para conta da empresa CATITA

TERRAPLANAGEM é o Consórcio CONSTRUCAP - COPASA (RODOANEL -

NORTE), CNPJ 17.534.128/0001-38, que entre dezembro/2013 e

fevereiro/2014 transferiu R$ 51.769,40 à aludida pessoa jurídica. Assim, além

da empreiteira GAS S/A, verifica-se que a empresa CATITA também prestou

serviços para outra empreitera/consórcio que venceu a licitação para

execução das obras do Rodoanel - Trecho Norte.

Sobreleva notar, ademais, que no aludido RIF a empresa CATITA

TERRAPLANAGEM TRANSPORTE E LOCAÇÃO, JANAINA TEIXEIRA

SANTOS MARIANO e JAIRO TEIXEIRA SANTOS foram comunicados em

razão de sucessivos saques em espécie, em valores superiores a R$

100.000,00 (cem mil reais), no período que compreende dezembro/2013 a
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janeiro/2014, ou seja, quando as obras do Rodoanel Norte já estavam em

curso.

Essa circunstância coaduna-se com o relato apresentado pelos

funcionários da Caixa Econômica Federal, o que está a indicar que de fato

houve a prestação de serviços fictícios á empresa OAS S/A, possivelmente

mediante a emissão de notas fiscais fraudulentas, com a posterior devolução

de dinheiro em espécie, a exemplo do que pode ter ocorrido em relação às

pessoas jurídicas relacionadas no tópico pretérito.

Dessa forma, para o avanço das investigações, mostram-se

imprescindíveis as medidas cautelares ao final pleiteadas.

8. AFASTAMENTO DOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL DE PEDRO DA

SILVA e INVESTIGADOS CONEXOS

Em razão, principalmente,da já exposta prova técnica e do

conteúdo do Relatório de Inteligência Financeira - RIF n. 26546, acostado a fis.

479/482 do IPL, esta Autoridade Polícia representou pelo afastamento dos

sigilos bancário e fiscal, dentre outros, do investigado PEDRO DA SILVA e

suas empresas, bem como de VALDIR DOS SANTOS PAULA, PEDRO

ALCÂNTARA BRANDÃO FILHO e AIDE SAD JÚNIOR.

Deferidas tais medidas cautelares por esse Juízo (autos n.

0012130-88.2017.403.6181), o resultado da análise preliminar até o momento

realizada, materializado na Informação n° 03/2018- UADIP/DELECOR (em

anexo), mostra-se deveras esclarecedor a respeito da movimentação financeira

de PEDRO DA SILVA, atual Diretor de Engenharia da DERSA S/A e ocupante

desse cargo ã época da celebração dos já referidos (v. tópico 6) Termos

Aditivos ao Contrato do Lote 02, possivelmente fraudulentos.
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Assim, a pouco conservadora movimentação bancária de PEDRO

DA SILVA e de suas empresas está a indicar o recebimento de vultosas

quantias em espécie, tendo como depositantes indivíduos que, em tese, não

têm condições econômico-financeiras para tanto. Trata-se, dessa forma, de

graves indícios do recebimento de valores com origem ilícita, possivelmente

vantagens indevidas, circunstância a ser melhor perquirida por ocasião do

cumprimento das medidas cautelares ao final pleiteadas, caso sejam deferidas.

Neste tópico, portanto, serão abordados, conjuntamente, os

dados das contas bancárias de PEDRO DA SILVAe das empresas nas quais

PEDRO é/foi sócio que apresentaram movimentações financeiras suspeitas no

período de afastamento dos sigilos, bem como de empresas desse investigado

que de algum modo estão vinculadas aos fatos, quais sejam, PS COMPANY

PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, SCJ AGRO RECUARIA LTDA,

STARS BAR E RESTAURANTE LTDA e VITSCIENCE COMERCIO DE

COSMÉTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-EPP. Vejamos,

separadamente por tópicos, as principais transações financeiras:

8.1. Grupos Paulista de investimentos e Participações Ltda.

Constam 03 (três) depósitos originários da empresa GRUPO

PAULISTA DE INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ

15.77.264/0001-75, pertencente a LAW KIN CHONGe sua esposa HWU SU

CHIU LAW, no total de R$ 571.677,52, nas contas das empresas STAR BAR e

SCJ AGROPECUÁRIA. Veja-se:

Titular Data Tipo Valor (R$) OP Nome

STARS BAR E

RESTAURANTE LTDA 26/06/20131 Depósitos 1 166.030,44

GRURO RAULISTA DE

INVESTIMENTOS E

RARTI

SCJ AGRO RECUARIA

LTDA 13/01/2014

20/01/2014

Depósitos j 202.824,20
Depósitos ! 202.822,88

GRURO RAULISTA DE

INVESTIMENTOS E

RARTIC

SCJ AGRO RECUARIA GRURO RAULISTA DE
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INVESTIMENTOS

PARTI C

LAW KIN CHONG já foi considerado um dos maiores

contrabandistas do Brasil, preso em novembro de 2007 pela Polícia Federal,

provável "dono" de boxes no popularmente conhecido Shopping 25 de Março,

nesta cidade de São Paulo/SP,bemcomo de diversos imóveis em São Paulo,

segundo amplamente divulgado na imprensa\

As medidas cautelares abaixo pleiteadas, assim, notadamente o

cumprimento de mandados de busca e apreensão, têm por finalidade o

aprofundamento dessas transações financeiras, de modo a descortinar o

conteúdo e as razões que levaram PEDRO DA SILVA, servidor público de alto

escalão numa das principais empresas estatais de São Paulo, a realizar

negócios e auferir consideráveis recursos financeiros de LAW KIN CHONG.

8.2. Pedro Alcântara Brandão Filho

PEDRO ALCANTARA BRANDÃO FILHO, CPF 037.994.318-29, é

responsável por 12 (doze) depósitos em espécie, somando R$ 259.139,00,

nas contas dasempresas SCJ AGRO e STARS BAR, no período de

fevereiro/2013 a julho/2017. Veja-se:

Titular Data Nat Tipo Valor OD Nome

SCJ AGRO

RECUARIA LTDA
08/02/2013 C Depósitos R$ 30.000,00

PEDRO ALCANTARA

BRANDAO

SCJ AGRO

RECUARIA LTDA
18/02/2013 C Depósitos R$ 25.000,00

PEDRO ALCANTARA

BRANDAO

SCJ AGRO RECUARIA

LTDA
19/02/2013 c

Depósitos em
espécie

R$ 18.000,00 PEDRO ALCANTRA

STARS BAR E

RESTAURANTE LTDA
22/02/2013 c

Depósitos em
espécie

R$ 14.913,00
PEDRO ALCANTARA

BRANDAO FILHO

Vide: . <http://q1.globo.com/Noticlas/SaoPaulo/0..MUL181297-5605.00-

LAW+KlN+CH0NG+E+0+CHEFE+D0+C0NTRABAND0+EM+SP+DIZ+PF.html>: e

<https://www.pressreader.eom/brazii/foiha-de-spaulo/20150312/282024735735885>
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Titular Data Nat Tipo Valor OD Nome

STARS BAR E

RESTAURANTE LTDA
16/04/2013 C

Depósitos em
espécie

R$ 13.426,00 PEDRO ALCANTRA

SCJ AGRO RECUARIA

LTDA
22/04/2013 C

Depósitos em
espécie

R$ 10.000,00 PEDRO ALCANTRA

STARS BAR E

RESTAURANTE LTDA
08/08/2013 c

Depósitos em
espécie

R$ 19.600,00
PEDRO ALCANTARA

B FILHO

SCJ AGRO RECUARIA

LTDA
30/08/2013 c

Depósitos em
espécie

R$ 39.200,00
PEDRO ALCANTARA

BRANDAO FILHO

SCJ AGRO RECUARIA

LTDA
22/10/2013 c

Depósitos em
espécie

R$ 50.000,00
PEDRO ALCANTARA

BRANDAO FILHO

STARS BAR E

RESTAURANTE LTDA
12/03/2014 c

Depósitos em
espécie

R$ 13.000,00
PEDRO ALCANTARA

BRANDAO FILHO

STARS BAR E

RESTAURANTE LTDA
16/04/2014 c

Depósitos em
espécie

R$ 12.000,00
PEDRO ALCANTARA

BRANDAO FILHO

STARS BAR E

RESTAURANTE LTDA
15/07/2014 c

Depósitos em
espécie

R$ 14.000,00
PEDRO ALCANTARA

BRANDAO

PEDRO ALCANTARA BRANDÃO FILHO apresenta vínculo

empregatlcio, no período de 01/08/2012 a 31/03/2015, no cargo "Motorista de

carro de passeio", na empresa BUSINESS E COMPANY HOLDING LTDA,

CNPJ 11.032.313/0001-48, que tem PEDRO DA SILVA como único sócio.

PEDRO ALCÂNTARA, ademais, figura com participação em sociedade nas

empresas STAR8 BAR E RESTAURANTE LTDA e SCJ AGRO RECUARIA

LTDA, nas quais PEDRO DA SILVA também é sócio.

Há o registro, assim, de 07 (sete) transações a DÉBITO do tipo

"Pagamento de Fornecedores", na conta do titular STARS BAR, identificando

PEDRO ALCANTARA BRANDÃO FILHO como destinatário, totalizando R$

10.172,51, no período de março a novembro de 2013. Veja-se:

Titular Data Nat Tipo Valor OD Nome

STARS BAR E

RESTAURANTE LTDA
12/03/2013 D

Pagamento de
fornecedores

R$ 1.837,03
PEDRO

ALCANTARA

BRANDAO FILHO

STARS BAR E

RESTAURANTE LTDA
12/03/2013 D

Pagamento de
fornecedores

R$ 157,18
PEDRO

ALCANTARA
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BRANDAO FILHO

STARS BAR E

RESTAURANTE LTDA
13/05/2013 D

Pagamento de
fornecedores

R$ 1.953,40
PEDRO

ALCANTARA

BRANDAO FILHO

STARS BAR E

RESTAURANTE LTDA
13/05/2013 D

Pagamento de
fornecedores

R$ 44,90
PEDRO

ALCANTARA

BRANDAO FILHO

STARS BAR E

RESTAURANTE LTDA
07/08/2013 D

Pagamento de
fornecedores

R$ 2.320,00
PEDRO

ALCANTARA

BRANDAO FILHO

STARS BAR E

RESTAURANTE LTDA
08/10/2013 D

Pagamento de
fornecedores

R$ 1.980,00
PEDRO

ALCANTARA

BRANDAO FILHO

STARS BAR E

RESTAURANTE LTDA
06/11/2013 D

Pagamento de
fornecedores

R$ 1.880,00
PEDRO

ALCANTARA

BRANDAO FILHO

Autorizada e disponibilizada a quebra do sigilo fiscale bancário de

PEDRO ALCANTARA BRANDÃO FILHO, estas medidas demonstram que, no

ano de 2013, PEDRO ALCANTARA informou em sua Declaração de Imposto

de Renda o recebimento de R$ 22.944,50, a título de rendimentos do trabalho

assalariado, provenientes da empresa BUSINESS E COMPANY HOLDING

LIDA. Este valor é condizente com a quantia movimentada em suas contas

bancárias, algo que se repete em 2014.

Diante desse quadro, é possível inferir que as cifras depositadas por

PEDRO ALCÂNTARA, em espécie, nas contas das empresas SCJ AGRO

RECUARIA LTDA e STARS BAR E RESTAURANTE LTDA não eram de sua

propriedade, de modo que ele pode ter sido apenas o portador e executor das

transações, por ora sem explicação e cuja real origem é desconhecida. Trata-

se, pois, de movimentações suspeitas, a revelar indícios de ilicitude de sua

origem.

Por isso, as medidas cautelares ao final pleiteadas, notadamente os

mandados de busca e apreensão, têm o condão de descortinar as reais
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circunstâncias e motivos que envolveram os depósitos em espécie realizados

por PEDRO ALCÂNTARA nas contas das empresas de PEDRO DA SILVA.

8.3. Jucelene Aparecida Ferreira Dornellas

JUCELENE APARECIDA FERREIRA DORNELLAS é identificada

como a responsável por 07 (sete) depósitos em espécie, totalizando R$

213.500,00, em contas de titularidade de PEDRO DA SILVA, SCJ

AGROPECUÁRIA e STARS BAR. Confiram-se:

Titular Data Nat Tipo Valor OD Nome

SCJ AGRO RECUARIA

LTDA
20/03/2013 C

Depósitos em
espécie

R$
25.000,00

JUCELENE

ARARECIDA FERREIRA

SCJ AGRO RECUARIA

LTDA
23/09/2013 C

Depósitos em
espécie

R$
12.500,00

JUCELENE

ARARECIDA FERREIRA

STARS BAR E

RESTAURANTE LTDA
23/09/2013 c

Depósitos em
espécie

R$
12.000,00

JUCELENE

ARARECIDA FERREIRA

SCJ AGRO RECUARIA

LTDA
12/08/2014 c

Depósitos em
espécie

R$
17.500,00

JUCELINE ARARECIDA

SCJ AGRO RECUARIA

LTDA
26/08/2014 c

Depósitos em
espécie

R$
60.000,00

JUCELENE

ARARECIDA FERREIRA

SCJ AGRO RECUARIA

LTDA
02/10/2014 c

Depósitos em
espécie

R$

53.500,00
JUCELENE

ARARECIDA FERREIRA

REDRO DA SILVA 26/01/2015 c
Depósitos em

espécie
R$

33.000,00
JECELENE

ARARECIDA

JUCELENE, ademais, realizou 07 depósitos em espécie na conta do

Banco Santander, agência 3986, conta 10830006, cujo titular é VALDIR DOS

SANTOS PAULA, no período de 16/01/2014 a 19/07/2016, em valores que

variam de R$ 10.414,00 a R$ 52.200,00, somando R$ 156.117,58 (v.

Informação n. 03/2018 - UADIP/DELECOR, em anexo).

JUCELENE APARECIDA FERREIRA DORNELLAS, CPF

319.171.588-66, residente na Rua José Irineu de Souza, n° 60, COHAB II,

Bofete/SP, não possui veículos registrados em seu nome, tampouco

passaporte, assim como não figura em participação em
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sociedadesempresárias. JUCELENE tem vínculo empregatício com a empresa

SCJ AGRO PECUARIA LTDA, coi^i admissão em 01/03/2013, na função de

"Auxiliar de escritório", com salário variando entre R$2.500,00 e R$3.000,00.

JUCELENE aparece, também, como destinatária em 43 (quarenta e

três) operações a débitos, do tipo "Transferências entre contas", nas contas de

PEDRO DA SILVA e SCJ AGROPECUÁRIA, no período de maio/2015 a

maio/2017, totalizando R$ 65.868,00 (video Anexo VIII da Informação n°

03/2018- UADIP/DELECOR, em anexo). Os valores destas transações são

bem abaixo dos valores dos depósitos em espécie efetuados por JUCELENE,

acima comentados, bemcomo não apresentam a periodicidadee constância de

valores características de pagamentos remuneração por trabalho assalariado,

mas podem ser referentes a tal causa, se se comprovar que ela, por alguma

razão, tinha salário flutuante.

Portanto, as medidas cautelares ao final pleiteadas, notadamente

os mandados de busca e apreensão, têm o condão de descortinar as reais

circunstâncias e motivos que envolveram os depósitos em espécie realizados

por JUCELENE nas contas das empresas de PEDRO DA SILVA.

8.4. Aide Sad Júnior

AIDE SAD JÚNIOR, CPF 923.643.907-10 é residente na Rua

Pará, n°165, Marataizes/ES, profissão comerciante, sócio na empresa AIDE

SAD JÚNIOR - EPP, CNPJ 05.645.331/0001-00, nome fantasia Barrafish

Comércio de Pescados, localizada no mesmo Município de Marataizes/ES,

atuando no comércio de peixes.

Ao todo, há 11 (onze) registros de transferências bancárias de

AIDE, representativas de créditos na conta do Banco Santander, Agência 457,
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conta 130029492 de titularidade de SCJ AGROPECUÁRIA, no período de

dezembro/2015 a julho/2017, somando R$ 1.893.436,00. Dentro deste mesmo

espaço de tempo,também foram feitas transferências interbancárias oriundas

de ADRIANO DE LEMOS SAD, CPF 022.604.557-94, e ALEXANDRE DE

LEMOS SAD, CPF 027.565.007-39, na mesma conta de titularidade da SCJ. O

total de todas as transferências da família SAD a crédito da empresa SCJ foi de

R$ 2.234.769,00. Não há registro de transações com o caminho inverso, ou

seja, a débito em conta da SCJ, com créditos para a família SAD. O ANEXO IX

da Informação n° 03/2018- UADIP/DELECOR(em anexo) descreve tais

transações financeiras. Veja-se um resumo:

CPF/CNPJ [ NOME 1 SOMA MEDIA ; QTDE

92364390710 AIDE SAD JÚNIOR R$ 1.893.436,00 172.130,55 11

2260455794 ADRIANO DE LEMOS SAD R$ 340.000,00 485.71,43 7

2756500739 ALEXANDRE DE LEMOS SAD R$ 1.333,00 1.333,00 1

O Relatório de Análise n° 03 do caso n° 11/2016 (v. fis. 483/498

do IPL) aponta que "AIDE SAD JÚNIOR aparece como adquirente em seis

operações imobiliárias, nas quais compra imóveis rurais da empresa

BUSiNESS & COMPANY, controlada por PEDRO DA SILVA. O total

destas operações chega a R$ 4.000.000,00 e todas foram realizadas em

11/11/2016". Tal informação foi obtida a partir de dados do COAF, conforme

detalhado em dito relatório.

Porém, a data destas operações imobiliárias, ou seja,

novembro/2016,é bem posterior á maior parte das transações bancárias acima

citadas. Até novembro/2016, antes da concretização das supostas operações

imobiliárias,com efeito, a família SAD já havia transferido para conta da

empresa SCJ o montante de R$ 2.120.000,00, ou seja, 94,86% do total.
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É preciso melhor esclarecer, portanto, em que circunstância e a

que título ocorreram essas transferências da família SAD para contas de

titularidade de empresas de PEDRO DA SILVA, o que se pretende fazer por

ocasião da fase ostensiva da investigação, durante o cumprimento dos

mandados de busca e apreensão, caso deferidos.

8.5. Valdir dos Santos Paula

VALDIR DOS SANTOS PAULA é responsável por depósitos que

somam R$ 1.000.020,00, no período de abril/2013 a novembro/2014, nas

contas dasempresas SCJ AGROPECUÁRIA e STARS BAR.

Além desse tipo de transação, também foram realizadas

transferências bancárias a débito de conta-corrente de titularidade de VALDIRe

a crédito em contas das empresas SCJ AGRO. STARS BAR, bem como do

próprio PEDRO DA SILVA. O total dos valores repassados de VALDIR para o

núcleo de PEDRO DA SILVA (pessoa física e suas empresas) foi de R$

1.359.033,00.0 Anexo X da Informação n° 03/2018- UADIP/DELECOR(em

anexo) descreve tais transações financeiras. Veja-se um resumo:

CPF/CNPJ NOME ' , 77' ',, j SOMA ) MEDIA , QTDEj
R$ 1.359.033,00 45.301,10 30

13640161000191 SCJ AGRO RECUARIA LTDA R$ 1.171.613,00 53.255,14 22

12681826000142 STARS BAR E RESTAURANTE LTDA R$ 179.420,00 25.631,43 7

12038887837 PEDRO DA SILVA R$ 8.000,00 8.000,00 1

O caminho inverso, ou seja, transações a débito de contas do núcleo

de PEDRO DA SILVA e a crédito para VALDIR também ocorreu, por meio da

emissão de cheques por parte da empresa SCJ AGRO ou mediante

transferências partindo de contas de tal empresa e do próprio PEDRO DA

SILVA. O total dessas transações é de R$ 477.747,15, no período de

outubro/2014 a abril/2016. O já referido ANEXO X da Informação n° 03/2018-

UADIP/DELECOR(em anexo) descreve tais transações financeiras.
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VALDIR DOS SANTOS PAULA, CPF 070.123.408-35, profissão

administrador, residente na Avenida General Ataliba Leonel, n°3173,

apartamento 217, bloco B, Parada Inglesa, São Paulo/SP, não faz parte do

quadro social de nenhuma empresa, tampouco possui veículos registrado em

seu nome.

VALDIRfoi citado no Relatório de Análise n° 03 do caso n° 11/2016

(v. fis. 483/498 do IPL) por operações comunicadas ao COAF por instituições

financeiras, documento em que aparece como responsável por depósitos em

conta da SCJ Agropecuária. No mesmo relatório,apurou-se que VALDIR "já foi

empregado da VITSCIENCE COMERCIO DE COSMÉTICOS IMPORTAÇÃO

E EXPORTAÇÃO de 13/11/2006 até 15/05/2009, a qual tem como sócio

administrador PEDRO DA SILVA desde 20/02/2006".

Pesquisas complementares, ademais, demonstram vínculo

empregatícío de VALDIR com a empresa BUSINESS E COMPANY HOLDING

LTDA, CNPJ 11.032.313/0001-48, como Gerente Administrativo, cargo com

nível superior incompleto, com admissão em 03/05/2010, sem data de

desligamento, com salário mensal de R$2.000,00. Cabe ressaltar que tal

empresa tem como único sócio PEDRO DA SILVA, ao passo que seus únicos

empregados registrados são VALDIR DOS SANTOS PAULA e PEDRO

ALCANTARA BRANDAO FILHO (desligado em março/2015).

Pois bem, o deferimento do afastamento do sigilo fiscal de VALDIR

DOS SANTOS PAULA (v. Informação n° 03/2018- UADIP/DELECOR, em

anexo), aliado às informações bancárias supra referidas, constitui importante

elemento de prova de que esse investigado, possivelmente, é/foi o operador

financeiro de PEDRO DA SILVA para recursos com origem ilícita. Isso porque:
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a) VALDIR declarou ter recebido como rendimento do trabalho

assalariado da empresa BUSINESS E COMPANY HOLDING

LTDA as quantias de; R$ 25.066,67, em 2013; R$ 24.000,00, em

2014; R$ 19.900,00, em 2015. Os recebimentos de valores a

esse título, no ano de 2015, não permanecem contínuos até

dezembro, indicando um possível desligamento da empresa

neste ano;

b) A movimentação financeira em suas contas,contudo, foi de

R$1.979.816,40, no ano de 2013; em 2014, R$ 2.132.713,57.

Como movimentação financeira, entendam-se créditos nas

contas de VALDIR;

o) Nos anos de 2013, 2014 e 2015, declarou como único bem 10%

de quotas da empresa Tecnofarma Engenharia LTDA, CNPJ

05.286.375/0001-83, no valor de R$ 36.000,00. Atualmente,

100% das quotas dessa empresa pertencem a MAURÍCIO

MARTINS PEREIRA, CPF 058.159.558-09.

Em 07 (sete) contas bancárias diferentes, VALDIR movimentou, no

período do afastamento (01/02/2013 a 31/08/2017),R$ 7.194.701,12 a crédito e

R$ 7.141.098,74 a débito. O maior volume financeiro ocorreu entre 2013 e

2015, período em que VALDIR era vinculado à empresa BUSINESS E

COMPANY HOLDING LTDA.Veja-se:

ANO í natureza; SOMA DOS VALORESi

2013
C R$2.803.153,78

D R$ 2.656.323,97

2014
C R$2.146.367,12

D R$ 2.225.772,15

2015
C R$ 1.318.150,82

D R$ 1.302.202,17

2016
C R$ 560.299,76

D R$ 671.543,57
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2017
C R$ 366.729,64

D R$ 285.256,88

Do montante total que circulou pelas contas de VALDIR,

aproximadamente 80% se deu em apenas uma conta, a do Banco Santander,

agência 3986, conta 10830006. Esta conta é responsável pelas principais

transações financeiras citadas abaixo.A julgar pelo que o investigado VALDIR

declarou à Receita Federal, conclui-se que se trata de conta-corrente "de

passagem", ou seja, utilizada apenas para realizar a movimentação de valores

com possível origem ilícita. Veja-se:

NOME TITULAR CONTA SOMA DOS VALORES

VALDIR DOS SANTOS PAULA

711470 R$ 2.440.306,96

10072751 R$ 667,17

10830006 R$ 11.449.988,92

10853111 R$ 432.447,33

600015055 R$ 582,12

Pois bem, por meio do afastamento do sigilo bancário de VALDIR

DOS SANTOS PAULA, é possível concluir que esse investigado apresenta

intensa relação/movimentação financeira com PEDRO DA SILVA, sem suporte

fiscal para tanto, a indicar a possívelorigem ilícita dos valores, muito

provavelmente decorrente do recebimento de vantagens indevidas. As

medidas cautelares ao final pleiteadas, portanto, têm o condão de revelar a

que título e em que circunstâncias ocorreram essas transferências.

9. AUTORIA E TIPIFICAÇÂO PROVISÓRIA

Descritos os elementos de prova de materialidade, passa-se a

analisar, por força do art. 2, § 6°, Lei n. ° 12.830/2013, de modo preliminar, eis

que as investigações ainda estão em andamento, o objeto jurídico e a

tipicidade provisória dos fatos sob investigação.
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Para tanto, oportuno se mostra tecer algumas considerações sobre o

modus operandi da (ao menos por ora) associação criminosa investigada, que

se revelou estruturada, até o momento, em 03 (três) núcleos criminosos

distintos:

a) O núcleo econômico, formado pelas 02 (duas)

empreiteiras/consórcio vencedores dos Lotes 01 e 02

da Obra do Rodoanel Norte, objeto desta

representação, cujos representantes legais foram

responsáveis por impulsionar os aditivos fraudulentos

aos contratos firmados com a DERSA S/A para a

execução das obras. Os responsáveis pelos

respectivos setores financeiros das empresas,

ademais, a serem identificados na fase ostensiva da

investigação, podem ter sido responsáveis por

provocar a emissão de notas fiscais possivelmente

falsas, pelas empresas, em tese, "de fachada",

fornecedoras de produtos e serviços fictícios, ao que

tudo indica com o fim de dar ares de legalidade a

recursos financeiros provenientes de crime, qual seja,

o superfaturamento de itens da obra. Eventualmente,

no decorrer da fase ostensiva da investigação,é

provável que se descortinem, ainda, estratagemas para

efetuar o pagamento de vantagens indevidas a agentes

públicos;

b) O núcleo administrativo, formado pelos funcionários

de alto escalão da DERSA, especificamente Diretores

e Engenheiros Fiscais de Obras, que tiveram

participação na provocação, aprovação e celebração
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dos termos aditivos fraudulentos e, em alguns casos,

possivelmente (circunstância ainda em apuração),

recebimento de vantagens indevidas das empreiteiras,

para viabilizar o funcionamento do esquema,

c) O núcleo financeiro, formado pelos operadores e

"laranjas", tanto no que toca à movimentação financeira

por meio de contas-correntes de "passagem", mediante

estratégias de ocultação da origem desses valores,

como por meio da emissão de notas fiscais

possivelmente falsas, de modo a dar ares de

legalidade a valores provenientes de crime.

Não se descarta, frise-se, a existência de um quarto núcleo

envolvido nas práticas criminosas ora em apuração, qual seja, um núcleo

politico, eventualmente formado por agentes políticos que tenham se

beneficiado, quer seja pessoal ou político-eleitoralmente, com o desvio de

recursos públicos da obra em questão, circunstância a ser melhor aprofundada

na fase ostensiva da investigação.

No primeiro núcleo, o núcleo econômico, estão presentes os

representantes legais das empresas CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR -

ISOLUX CORSAN (Lote 01) e OAS S/A (Lote 02) que subscreveram os termos

aditivos ora em apuração.

Pois bem, no que toca ao CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR -

ISOLUX CORSAN (Lote 01), o Laudo Pericial N. 1771/2017 -

NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP, (fis. 313/321) aponta possível ocorrência de "jogo

de planilha" no Primeiro Termo Aditivo, subscrito aos 12/05/2015, por meio da

"redução de quantidades superiores às próprias quantidades contratadas,

como se pode observar no serviço de execução de concreto projetado (item
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5.18 - subitem 25.09.10), onde a quantidade contratada inicialmente de

3.393,89 foi 'glosada' em 10.200,00 m^, trazendo uma redução fictícia de

R$ 6.055,259,94, no valor do contrato" (fis. 315 do IPL).

Os responsáveis pela subscrição desse 1° Termo Aditivo, por parte

do CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ISOLUX CORSAN, foram MÁRCIO

AURÉLIO MOREIRA (à época representante legal da Mendes Júnior Trading e

Engenharia S/A) e ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ (Diretor da Corsán-

Corvian, Construccíon S/A) e, por parte da DERSA, PEDRO DA SILVA e

LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO. Veja-se:

41» TAM AO CTT.N» 4348/13

RDN - RODOANEL NORTE

CLÁUSULA IV

Continuam em pleno ulgor todas as demais cláusulas e üispositivos constantes do
contrato n° 4348/13, lavrado em 07 de fevereiro de 2013, naquilo que nâo colidir com
o disposto no presente termo.

E, por estarem justos e acordados firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor,
juntamente com 02 [duas) testemunhas.

Pela DERSA;

Pelo CONSÓRCIO:

São Paulo, 77 rfe maio de 2015,

LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO
Diretor Presidente

PEDRO DA SILVA
Diretor de Engenharia

IWLRCIO/AURELIO MOREI
lesen/arite Ls^ da Mend^ Júnior Trading e

EngeríWíafe/A.

ENRIQUEF^RNÁNDEZ MARTINEZ
Diretor^a-Çóreàn-Corvían, Construccíon S/A
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Ainda em relação ao contrato do Lote 01, o aludido o Laudo Pericial

N. 1771/2017 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP (fis. 313/321) aponta a inclusão de

novos serviços envolvendo matacões por meio do 3° Termo Aditivo, bem como

a revisão de quantitativos de outros serviços (ora com acréscimos, ora com

supressões), igualmente a indicar a ocorrência de "jogo de planilhas". Os

responsáveis pela subscrição desse 3° Termo Aditivo, por parte do

CONSÓRCIO MENDES JÚNIOR - ISOLUX CORSAN, foram DANIEL DE

SOUZA FILARDI JÚNIOR (á época representante legal da Mendes Júnior

Trading e Engenharia S/A) e ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ (Diretor da

Corsán-Corvian, Construccíon S/A) e, por parte da DERSA, PEDRO DA SILVA

e LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO. Veja-se:

3° TABU AO CTT. N° 4348/13 3
RDN - RODOANEL NORTE

CLÁUSULA V

Continuam em pleno vigor todas as demais cláusulas e dispositivos constantes do
contrato n° 4348/13 e Termos Aditivos a ele lavrado, naquilo que não colidir com o
disposto no presente termo.

E, por estarem justos e acordados firmamo presente em 03 (três) vias de igual teor,
juntamente com 02 (duas) testemuntias.

Pela DERSA;

Pelo CONSÓRCIO:

São Paulo. 30 de Setembro de 2015.

LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO
Diretor Presidente

PEDRO DA SILVA

Diretor de Engenharia

DANIEyCE SOU;
Reifresentante L
^g^iíhatia S/A /

ILAROi JÚNIOR
Mendes Júnior Trading e

ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ
Diretor da Corsán-Corvian, Construccíon S/A
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Os atos praticados subsumem-se, assim, em tese, aos crimes

previstos nos artigos 96, incisos I e IV, da Lei 8.666/1993, bem como artigos

171, § 3°, e 299 do Código Penal.

Já no que toca aos Termos Aditivos aos Contratos dos Lotes 02 (v.

ilegalidades exaustivamente expostas no relatório do TCU, referido no item 6,

supra), de responsabilidade da empreiteira OAS S/A, o responsável por sua

subscrição fora CARLOS HENRIQUE BARBOSA LEMOS, então Diretor

Superintendente da empreiteira (v. mídias acostadas a fis. 139/140 do IPL) e,

por parte da DERSA, PEDRO DA SILVA e LAURENCE CASAGRANDE

LOURENÇO. Igualmente ao que se viu em relação ao Lote 01, os atos

praticados pelo representante legal da empreiteira no que toca aos Termos

Aditivos ao Lote 02 subsumem-se, em tese, aos crimes previstos nos artigos

96, incisos I e IV, da Lei 8.666/1993, bem como 171, § 3°, e 299 do Código

Penal.

Em relação ao núcleo administrativo, trata-se dos funcionários da

DERSA S/A cujas responsabilizações foram exaustivamente apontadas no

Relatório do TCU, especificamente em relação ao Lote 02, quais sejam,

BENEDITO APARECIDO TRIDA, engenheiro Fiscal do Contrato (desde

10/09/2015), PEDRO PAULO DANTAS DO AMARAL CAMPOS, Gestor do

empreendimento (desde 10/09/2015), NILSON ROGÉRIO BARONI, Diretor de

Operações da Dersa S.A. (desde 14/08/2015), BENJAMIM VENANCIO DE

MELO JÚNIOR, Diretor Financeiro da Dersa S.A.(desde 23/05/2017), PEDRO

DA SILVA, Diretor de Engenharia da Dersa S.A.(desde 27/04/2010), SILVIA

CRISTINA ARANEGA MENEZES, Diretora Jurídica da Dersa S.A. (de

22/09/2011 até 17/03/2015) e JOÃO HENRIQUE POIANI, Diretor de

Operações da Dersa S.A. No âmbito criminal, podem ser eles responsáveis
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pela prática dos mesmos crimes previstos nos artigos 96, incisos I e IV, da Lei

8.666/1993, bem como 171, § 3°, e 299 do Código Penal.

Ainda no que toca ao núcleo administrativó, há a responsabilidade

criminal de LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO, hoje Secretário de

Transportes e Logística do Estado de São Paulo, portanto detentor de foro por

prerrogativa de função. Por isso, as considerações sobre esse personagem

serão tecidas no âmbito próprio, o inquérito policial n. 272/2017-11 - SR/PF/SP

(autos judiciais n. 0003575-98.2017.4.03.0000), hoje em dia em trâmite perante

o Tribunal Regional Federal da 3® Região.

Em relação ao Lote 01, ainda no que toca ao núcleo

administrativo, há que se mencionar a responsabilidade do Engenheiro Fiscal

da obra, EDISON MINEIRO FERREIRA DOS SANTOS, cuja responsabilização

pela celebração dos Termos Aditivos n. 01 e 03, objetos do já mencionado

Laudo Pericial N. 1771/2017 - NUCRIM/SETEC/SR/PF/SP, (fis. 313/321), há

de ocorrer, em princípio, nos mesmos moldes e pelas mesmas razões

apontadas pelo TCU no que foi pertinente ao Lote 02.

O Fiscal da Obra, no caso o investigado EDISON MINEIRO,éo ator

na trama criminosa com atribuição de encaminharão Gestor do

Empreendimento, no caso o investigado PEDRO PAULO DANTAS DO

AMARAL CAMPOS, os pedidos de composição de preços do consórcio

MENDES JÚNIOR - ISOLUX CORSAN. De fato, é o que ocorreu nos Termos

Aditivos n. 01 e 03 do Lote 01, conforme mídias acostadas a fis. 139/140 do

IPL.

Recaem sobre EDISON MINEIRO, ainda, os fortes indícios da

prática de manipulação de medições ao longo da execução da obra, conforme
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se viu no tópico 5.1, supra. Portanto, até o presente momento da persecução

penal extra-judicial, também há fortes indícios de que ele praticou os crimes

previstos nos artigos 96, incisos I e IV, da Lei 8.666/1993, bem como nos

artigos 171, § 3°, e 299, ambos do Código Penal.

Ainda no âmbito da DERSA e relativamente ao contrato doLote

01,ao menos os investigados PEDRO PAULO DANTAS DO AMARAL

CAMPOSe PEDRO DA SILVA, respectivamente Gestor da Obra e Diretor de

Engenharia da DERSA, podem ter incorrido em condutas ilegais quanto aos 1°

e 3° Termos Aditivos, semelhantes àquelas apontadas pelo TCU no que se

refere aos aditivos implementados no contrato do Lote 02. É razoável supor,

nesse sentido, que,em razão dos cargos que ocupavam á época da celebração

desses termos aditivos,tenham sido eles os responsáveis por sua proposição

(PEDRO PAULO e PEDRO DA SILVA) e/ou autorização e celebração (PEDRO

DA SILVA). Por isso, outrossim, recaem sobre eles fortes indícios da prática

dos crimes previstos nos artigos 96, incisos I e IV, da Lei 8.666/1993, bem

como nos artigos 171, § 3°, e 299, ambos do Código Penal.

Contra PEDRO DA SILVA, demais disso, há os sérios indícios de

recebimento de vantagem indevida, por meio da utilização de contas-corrente

"de passagem", por meio de interpostas pessoas, no caso AIDE SAD JÚNIOR,

ADRIANO DE LEMOS SAD, ALEXANDRE DE LEMOS SAD, VALDIR DOS

SANTOS PAULA. PEDRO ALCÂNTARA BRANDÃO FILHO e JUCELENE

APARECIDA FERREIRA DORNELLAS, conforme visto no tópico 8, supra. Há,

portanto, fortes elementos de prova a indicar a ocorrência dos crimes previstos

no artigo 317 do Código Penal e 1°, caput, da Lei 9.613/1998.
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Quanto ao último dos núcleos da associação criminosa investigada,

o núcleo financeiro, as investigações revelaram, até o momento, em tese, a

presença dos seguintes operadores e "laranjas":

I) JAIRO TEIXEIRA SANTOS, JANAINA TEIXEIRA SANTOS

MARIANO, JOSEFINA SILVA TEIXEIRA SANTOS e

NESTOR PINHEIRO SANTOS, representantes legais e

responsáveis pela empresa CATITA TERRAPLANAGEM

TRANSPORTE, LOCACAO E SERVIÇOS EIRELI, contra os

quais há fortes indícios da emissão de notas fiscais

representativas de valores superestimados de produtos e

serviços contra a empresa OAS S/A, bem como,

posteriormente, a realização de saques em espécie do valor

excedente e sua entrega para representantes dessa

empreiteira, conforme exposto no item 7, supra. Por tais

condutas, em tese, incorreram na prática dos crimes previstos

nos artigos 299 do Código Penal e 1°, caput, e § 1°, II, da Lei

n. 9.613/1998;

II) NERIVALDO ALEXANDRE SILVA, LUCAS MATHEUS

VIEIRA SOLEDADE, SEVERINO MANOEL DE LIMA, SILVIA

SANTOS DE LIMA, LUCELENA PICOLLO CAMARGO,

VANESSA ALVES DOS SANTOS CAMARGO e GERSONE

TEIXEIRA MARIOTTI, sócios das empresas relacionadas no

item 6, supra, possivelmente "de fachada", que emitiram notas

fiscais representativas de serviços, em tese, fictícios á

empreiteira OAS. Contra esses investigados, portanto, há

sérios indícios da prática do crime previsto no artigo 299 do

Código penal;
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III) AIDE SAD JÚNIOR, ADRIANO DE LEMOS SAD,

ALEXANDRE DE LEMOS SAD. VALDIR DOS SANTOS

PAULA, PEDRO ALCÂNTARA BRANDÃO FILHO e

JUCELENE APARECIDA FERREIRA DORNELLAS,

responsáveis por intensa movimentação financeira,

envolvendo diversas transações em espécie, com o

investigado PEDRO DA SILVA e suas empresas, em

circunstâncias altamente suspeitas, em tese sem disporem de

capacidade econômico-financeira para tanto, conforme

detalhado no item 8, supra. Trata-se de investigados que

podem ter concorrido para a prática dos crimes de corrupção

passiva e lavagem de capitais, incorrendo, assim, nos tipos

penais previstos nos artigos 317, c/c 29, ambos do Código

Penal, e 1°, caput, e § 1°, II, da Lei n. 9.613/1998.

Por fim, em razão da estabilidade, permanência (continuidade ao

longo do tempo) e divisão de tarefas entre os investigados, acredita-se estar

diante de uma união concertada de vontades, estabelecida para promover o

desvio de recursos públicos por meio de superfaturamento e fraudes á

licitação/contratos públicos, possivelmente mediante o pagamento de

vantagens indevidas, com sua posterior/concomitante ocultação e

dissimulação.

Adverte-se que a contemporânea compreensão das

associações/organizações criminosas não se resume ao vetusto paradigma

mafioso (ou tradicional), estabelecido de maneira piramidal/vertical, comandado

com mãos de ferro por uma figura central, monolítica, em regra caracterizado

por rituais de iniciação e estrita fidelidade ao grupo.
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Os hodiernos grupos criminosos, ao revés, articulam-se na forma do

paradigma de rede, como parece ser o caso sob investigação,em que a noção

de lealdade ao grupo perdeu importância em detrimento da capacidade dos

integrantes do bando em estabelecer conexões e relacionamentos com outras

organizações, de modo a diversificar os ramos de atuação e, assim,

potencializar o lucro auferido.

No paradigma de rede, os vínculos são estabelecidos,

preponderantemente, de modo horizontal ou fluído,^ ao invés da antiga maneira

vertical ou piramidal de estruturação. Acredita-se, dessa forma, ser essa uma

tendência da contemporânea criminalidade organizada, adaptada às novas

realidades impostas pela globalização econômica e pelo facilitado fluxo de

pessoas, mercadorias, dados e capitais ao redor do planeta.

Não há lugar na competitiva sociedade de nossos tempos para

associações/organizações - mesmo as criminosas - estáticas e alheias aos

intercâmbios que o mundo globalizado proporciona.^ A criminalidade, nesse

sentido, a exemplo do que se verifica no universo corporativo, também tem o

potencial de conformar-se aos novos padrões sociais de relacionamento, a

exigir maior informalidade no modo de agir e forte integração entre as

organizações, em detrimento de arcaicos modelos institucionais, estáticos e

alheios ao potencial de maximização de lucros que as interconexões da

globalização possibilitam.

^Sobre grupos de estrutura tiorizonta! ou fluída, citando como exemplo a Camorra napolitana e a
N'drangheta calabresa, confira-se:GARCÍA DE PAZ, Isabel Sánchez. Concepto y perfil
criminológico de ladelincuencla transnaclonal organizada. Revista Peruana de Ciências
Penales. n. 17, 2005, p. 531.

^ No sentido de que o paradigma de rede é conseqüência da sociedade globalizada, confira-se:
BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crime organizado e proibição de insuficiência. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 109.
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Assim, no que se refere ao caso concreto, em relação aos

investigados contra os quais se colheram, por ora, fortes elementos indiciários

de atuação estável e permanente, com divisão de tarefas, quais sejam, os

integrantes do núcleo econômico, MÁRCIO AURÉLIO MOREIRA, ENRIQUE

FERNANDEZ MARTINEZ, DANIEL FILARDI JÚNIOR e CARLOS HENRIQUE

BARBOSA MOREIRA, os principais personagens do núcleo administrativo'^,

quais sejam, PEDRO DA SILVA, PEDRO PAULO DANTAS DO AMARAL

CAMPOS, EDISON MINEIRO FERREIRA DOS SANTOS e BENEDITO

APARECIDO TRIDA, além dos mais Importantes (aqueles em relação aos

quais se identificaram as transações financeiras mais suspeitas), segundo a

prova colhida até o momento, investigados integrantes do núcleo financeiro,

VALDIR DOS SANTOS PAULA, JAIRO TEIXEIRA SANTOS e JANAINA

TEIXEIRA SANTOS MARIANO, conclui-se que se está diante, em tese, de uma

contemporânea e sofisticada associação criminosa, razão pela qual incidem

esses investigados no tipo do artigo 288, caput, do Código Penal.

10. PRISÃO TEMPORÁRIA

A prisão temporária destina-se a propiciar resultado útil ás

investigações policiais, especialmente em casos de maior gravidade e

complexidade, como o tratado nestes autos. Cuida-se de medida cautelar

excepcional, restritiva de liberdade, com fim de assegurar a produção de

provas em crimes taxativamente elencados na lei de regência, com vistas a

conferir maior efetividade na instrução do inquérito policial.

No caso em tela, a prisão temporária mostra-se cabível por ser (a)

Imprescindível para as investigações do inquérito policial, bem como porque

" Reitera-se que considerações sobre a responsabiiizaçâo de LAURENCE CASAGRANDE
LOURENÇO, ao que tudo indica integrante do núcieo administrativo, serão tecidas no âmbito
próprio, o inquérito poiicial n. 272/2017-11 - SR/PF/SP (autos judiciais n. 0003575-
98.2017.4.03.0000), em trâmite perante o Tribunal Regional Federai da 3® Região.
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(b) há fundadas razões de autoria e participação dos investigados no crime de

associação criminosa (Lei 7.960/89, artigo 1°, I e III, alínea "1").

Entende a doutrina dominante, nesse sentido, não ser necessária a

presença cumulativa das três hipóteses previstas nos incisos do artigo 1° da

Lei 7.960/89, mas pelo menos uma das duas primeiras situações,

evidenciadoras do pericuium in mora, cominada com a terceira. Assim, sempre

que for imprescindível para as investigações e houver fundadas razões de

autoria ou participação do agente nos graves crimes elencados no inciso III da

lei em comento, poderá ser decretada a prisão cautelar na modalidade em

questão.

No caso dos autos, a descrição fática acima elaborada aponta para

a presença do fumus comissidelicit (inciso III, do art. 1°, inciso "1" da Lei n.°

7.960/89). Verificaram-se no decorrer da investigação, com efeito, elementos

concretos a indicar a participação efetiva dos principais investigados - os

integrantes dos núcleos criminosos acima descritos que ocupam/ocuparam

funções-chave na engenharia delitiva articulada -, unidos em associação

criminosa, destinada a(i)promover a fraude de licitação/contratos públicos, com

desvio de recursos,(li)mediante factíveis estratagemas fundados na corrupção

e lavagem de capitais.

O pericuium libertatis (incisos I), por sua vez, resta configurado

diante da necessidade de se investigar crimes permanentes, cujo momento

deconsumação de prolonga no tempo: desde as datas dos primeiros termos

aditivos fraudulentos até os dias de hoje, vez que a obra para a construção do

Rodoanel Norte ainda está em andamento.
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Demais disso, registre-se ainda ser desconhecida a localização e

destinação de boa parte dos valores transferidos pela empreiteira OAS S/A às

possíveis empresas de "fachada" e/ou a empresas regularmente constituídas,

mas mediante a emissão de notas fiscais representativas de serviços fictícios

(itens 6 e 7, supra), práticas que, muito provavelmente, ainda estão em

andamento.

Desconhecida, outrossim, a origem de boa parte dos valores que

transitaram em contas-corrente do Diretor de Engenharia da DERSA S/A, o

investigado PEDRO DA SILVA, e de suas empresas, em circunstâncias

altamente suspeitas, seja por terem sido feitas "em espécie", seja por contarem

com a participação de operador financeiro desprovido de suporte fiscal para

realizá-las, o que está a indicar a muito provável origem ilícita desses recursos

(item 8, supra).

Diante do conjunto probatório produzido, portanto, integram a

associação criminosa em posição de comando ou exercendo papéis de suma

relevância, em seus respectivos núcleos criminosos, os seguintes investigados:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA LEMOS, MÁRCIO EURÉLIO MOREIRA,

DANIEL DE SOUZA FILARDI JÚNIOR e ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ

(núcleo econômico), PEDRO DA SILVA, BENEDITO APARECIDO TRIDA,

EDISON MINEIRO FERREIRA DOS SANTOS e PEDRO PAULO DANTAS DO

AMARAL CAMPOS (núcleo administrativo) e VALDIR DOS SANTOS PAULA,

JAIRO TEIXEIRA SANTOS e JANAINA SANTOS MARIANO (núcleo

financeiro).

Demais disso, durante o cumprimento dos mandados de busca

eapreensão, cuja expedição ao final se requer, caso a Autoridade Policial não

tenha o poder decustodiar os principais investigados, poderão eles tumultuar o
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andamento das açõespoliciais. Além disso, devido ao já demonstrado poder de

mobilidade e articulação dosinvestigados, caso estejam em liberdade poderão,

durante as ações de busca eapreensão, praticar atos tendentes a destruir

documentos incriminadores.

O objetivo precípuo da medida cautelar extrema de encarceramento

temporário, assim, é o resguardo da eficácia das investigações, livrando-as de

perturbação e tumulto, precavendo-se de eventual desaparecimento de provas

outras, desde que, por óbvio, existentes as fundadas razões, pelas provas

obtidas, da participação das pessoas indicadas, em face da narrativa trazida a

lume.

Sendo assim, para o bom andamento da colheita da prova

documental e oral e na fase ostensiva da investigação, imprescindível se

mostra a custódia cautelar dos principais investigados acima relacionados.

Presentes, portanto, os requisitos exigidos pelaLei 7.960/89, há de se decretar

sua custódia cautelar na modalidade da prisão temporária.

11.BUSCA E APREENSÃO

Tendo em vista a natureza dos crimes ora investigados, usualmente

praticados nas sombras, de forma escamoteada, não é possível prescindir de

técnicas especiais de investigação que dependem de autorização judicial.

Como se sabe, direitos fundamentais não têm caráter absoluto e devem ceder,

temporária e limitadamente, diante da existência de indícios razoáveis de

prática criminosa.Assim, para recolher elementos que descortinem todo

contexto fático em apuração, pretende-se valer do cumprimento de mandados

de busca e apreensão nas residências e sedes das pessoas jurídicas

envolvidas.
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Prevê o Código de Processo Penal a possibilidade de se realizar

diligência de busca e apreensão, com vistas a apreender coisas obtidas por

meios criminosos, para apreender instrumentos de falsificação ou de

contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, para apreender instrumentos

utilizados na prática de crimes ou destinados a fins delituosos, para descobrir

objetos necessários á prova de infração, para apreender correspondência,

aberta ou não, destinada ao suspeito, quando haja suspeita de que seu

conteúdo possa ser útil á elucidação do fato e para colher qualquer elemento

de convicção (art. 240, § 1°).

Pois bem, no caso em apreço, a Autoridade Policial necessita ter

acesso, em meios físico e digital, a toda e qualquer documentação

eventualmente custodiada em poder dos investigados e que seja

comprobatória dos crimes em apuração, fraudes em licitação/contratos

públicos, estelionato, falsidade ideológica, corrupção, lavagem de capitais e

associação criminosa, conforme expostos ao longo da descrição fática acima.

Assim, contratos, notas fiscais, recibos, procurações, faturas,

agendas com anotações manuscritas e toda a gama possível de documentação

eventualmente existente em poder dos investigados, em suas residências ou

nas sedes das pessoas jurídicas por eles mantidas, pode descortinar ainda

mais o modus operandi do grupo criminoso responsável pelas práticas ilícitas

em apuração.

Pertinente ressaltar, nesse sentido, que em posse dos grupos

investigados muito provável há vários documentos e objetos importantes, tais

como:

• DOCUMENTOS INDICATIVOS DE ASSOCIAÇÃO ENTRE

INVESTIGADOS: Agendas (inclusive de anos anteriores), documentos
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(incluindo procurações), bilhetes, rascunhos ou demais documentos

congêneres:

. DOCUMENTOS INDICATIVOS DE CORRUPÇÃO: Recibos,

comprovantes de depósito ou de transferências bancárias, entre outros

documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens financeiras a

servidores públicos, como qualquer escrito que relacione alguém a um

valor;

• DOCUMENTOS INDICATIVOS DE OCULTAÇÃO DE BENS -

comprovantes de depósito ou de transferências bancárias, procurações,

contratos de promessa e de compra e venda de bens, escrituras

públicas, entre outros documentos indicativos dos destinos dos valores;

e

• MÍDIAS - Mídias de armazenamento (pen drive, HD EXTERNO,

notebook, HD CPU) e aparelhos de telefone (se smartphones), com

arquivos importantes á investigação.

Importa ressaltar, sublinhe-se, que em relação aos investigados

integrantes do núcleo administrativo, pretende-se o cumprimento de

mandados de busca e apreensão em suas residências, bem como em seu local

de trabalho, ou seja, escritórios, gabinetes, salas e quaisquer espaços por eles

ocupados na sede da DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A.

A ressalva que se faz, todavia, é a de que recentes pesquisas em

bancos de dados disponíveis indicam que JOÃO HENRIQUE POIANI e

NILSON ROGÉRIO BARONI, em tese, não mais exercem funções na DERSA

S/A. Segundo dados do CNIS (em anexo), com efeito, JOÃO HENRIQUE

POIANI teria exercido funções junto á Companhia de Processamento de Dados

do Estado de São Paulo - PRODESP, de 01/04/2015 a 28/02/2018, ao passo

em que NILSON ROGÉRIO BARONI estaria exercendo funções na Companhia

Regional Habitacional de Ribeirão Preto, desde 30/08/2017. Em relação a
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esses investigados, desta feita, pretende-se a realização de busca e apreensão

apenas em suas atuais residências.

No que se refere ao investigado PEDRO DA SILVA, ademais,

pretende-se a realização de busca e apreensão nas sedes de suas empresas

que ainda estão ativas ou nas quais ainda faz parte do quadro social.

Ocorre que, segundo pesquisas em bancos de dados disponíveis (v.

Fichas Cadastrais em anexo), as empresas STAR'S BAR E RESTAURANTE

LTDA., VITISCIENCE COMÉRCIO DE COSMÉTICOS, IMPORTAÇÃO E

EXPOSTAÇÃO LTDA., PS COMPANY PRODUÇÕES E EVENTOS

LTDA.estão dissolvidas/paralisada temporariamente. Em relação à empresa

BAR E RESTAURANTE SAINT BENEDICT LTDA., PEDRO DA SILVA retirou-

se da sociedade em 28/01/2015. Já em relação á empresa DEPÓSITO DE

CONSTRUÇÃO D+ LTDA., o afastamento do sigilo bancário revelou que tal

empresa não apresentou movimentação financeira no período de afastamento.

Em princípio, portanto, em relação a tais pessoas jurídicas, não se mostra

necessário o cumprimento de mandados de busca e apreensão. Não se

descarta, porém, que no decorrer de diligências de campo se apure que as

citadas empresas apresentam atualmente algum tipo de

movimentação/atividade, circunstância que pode motivar pedidos

complementares de expedição de novos mandados de busca e apreensão.

Assim, pretende-se o cumprimento de mandados de busca e

apreensão nas sedes das pessoas jurídicas SCJ AGROPECUÃRIA LTDA.,

BUSINESS & COMPANY HOLDING LTDA., MOONWALK ENTERTAINMENT

PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. e WSK BAR & MUSIC LTDA., todas

vinculadas ao investigado PEDRO DA SILVA.
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Portanto, como a existência de prova da materialidade e de

fortíssimos indícios de autoria restou sobejamente demonstrada pelo quadro

fático acima apresentado, a medida ora requerida se impõe, pois encerra

perfeita consonância entre as hipóteses de cabimento e a sinopse fática

delineada.

12. AFASTAMENTO DE SIGILOS TELEMÁTICOS E DE DADOS

De modo a aprofundar as investigações, a fim de descortinar todo o

contexto em que se deram (i)a propositura, aprovação e celebração dos

Termos Aditivos aos Contratos dos Lotes 01 e 02 das obras do Rodoanel

Norte e (il) o encaminhamento e a aprovação da subcontratação direta da

empresaToniolo Busnello S/Apela empreiteira OAS S/A,mostra-se de suma

relevância a medida cautelar ao final pleiteada consistente no acesso aos

dados armazenados nas caixas de e-mail coorporativo e/ou ferramentas

digitais internas de comunicação instantânea (tipo chat) do funcionários da

DERSA S/A envolvidos nessas práticas, apontados no sobredito Relatório de

Fiscalização do TCU.

Com a mesma finalidade, pretende-se, ainda, o acesso aos dados

armazenados em pastas, diretórios, arquivos, atalhos etc. da rede interna de

tecnologia de informação da DERSA S/A que sejam de responsabilidade dos

usuários atribuídos aos mencionados servidores públicos desse órgão público.

Tal diligência há de ser realizada mediante cumprimento de

mandado de busca e apreensão no Departamento de Tecnologia de

Informação (ou outro Setor/Divisão, etc. responsável pelo armazenamento de

dados telemáticos) da DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A, c/c

autorização judicial de afastamento de sigilo telemático. Não se trata,

propriamente, de monitoramento de dados telemáticos, uma vez que não
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haverá acompanhamento concomitante de todas as atividades dos usuários

desses e-mails, ferramentas de comunicação e dados armazenados em rede.

Em outras palavras, não se pede a realização de "contas-espelho"

para acompanhar toda a atividade dos e-mails e sistema de troca instantânea

de mensagens, por 15 dias. O que se pretende é realizar diligência de busca e

apreensão no ambiente virtual coorporativo da DERSA S/A, por meio de

determinação judicial ao gestor do provedor desse ente público - o

Departamento de Tecnologia de Informação (ou outro Setor/Divisão, etc.

responsável pelo armazenamento de dados telemáticos) - para

fornecimento do material relativo aos investigados (relacionados no

pedido abaixo) à Polícia Federal, com a finalidade de instruir o inquérito

acima epigrafado.

Analogicamente, portanto, o artigo 240, § 1° e suas alíneas 'e' e 'h'

do Código de Processo Penal autorizam a medida ora pleiteada, necessária

e imprescindível para melhor esclarecimento dos fatos sob investigação.

De outro lado, caso se entenda aplicável a Lei n°. 9.296/96, que

cuida de interceptações telemáticas, cumpre mencionar que os requisitos

legais inscritos no seu artigo 2® também estão satisfeitos, uma vez que há

indícios razoáveis da autoria e participação dos crimes investigados, como

exposto no tópico acima (inciso I), a prova não pode ser feita por outro meio

(inciso li - não há outra maneira legal de acessar arquivos armazenados

nesses meios de comunicação) e os crimes previstos nos artigos171, § 3°, 288,

299 e 317, todos do Código Penal, bemcomo 1°, caput, e § 1°, II, da Lei n.

9.613/1998têm cominada a pena de reclusão, atendendo ao disposto no inciso

III desse artigo do mencionado diploma legal.
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Registre-se, por fim que a respeito de afastamento de sigilo

telemático, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)

considerou lícito o acesso a e-mail coorporativo de servidor público, mesmo

sem ordem judicial, para fins de instrução de procedimento administrativo-

disciplinar. Confira-se:

(...) E-MAlL CORPORATIVO. FERRAMENTA DE TRABALHO.
POSSIBILIDADE DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO. DIREITO À
INTIMIDADE x DEVER-PODER DISCIPLINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. A quebra do sigilo de dados telemáticos também é vista como medida
extrema, pois restritiva de direitos consagrados na Carta Magna (art. 5°, X e
XII, CF/88; arts. 11 e 21 do Código Civii). Não obstante, a intimidade e a
privacidade das pessoas, protegidas no que diz respeito aos dados já
transmitidos, não constituem direitos absolutos, podendo sofrer restrições,
assim como quaisquer outros direitos fundamentais, os quais, embora
formalmente ilimitados (isto é, desprovidos de reserva), podem ser
restringidos caso isso se revele imprescindível à garantia de outros direitos
constitucionais.

5. Não configura prova ilícita a obtenção de informações constantes de e-
mail corporativo utilizado pelo servidor público, quando atinentes a aspectos
não pessoais, mas de interesse da Administração Pública e da própria
coletividade; sobretudo quando há expressa menção, nas disposições
normativas acerca do seu uso, da sua destinação somente para assuntos e
matérias afetas ao serviço, bem como advertência sobre monitoramento e
acesso ao conteúdo das comunicações dos usuários para fins de cumprir
disposições legais ou instruir procedimento administrativo. Precedentes do
TST.

6. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(STJ, RMS 48.665/SP, Rei. Min. Og Fernandes, 2® T., DJe de 05/02/2016).

13. PEDIDO

13.1. Prisão Temporária

Pelo exposto, é o presente para REPRESENTAR a Vossa

Excelência pela expedição de mandados dePRISÃO TEMPORÁRIA em

desfavor de:

Nome CPF

PEDRO DA SILVA 120.388.878-37
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BENEDITO APARECIDO TRIDA 010.073.898-26

EDISON MINEIRO FERREIRA DOS SANTOS 952.661.788-68

PEDRO PAULO DANTAS DO AMARAL CAMPOS 020.072.648-03

CARLOS HENRIQUE BARBOSA LEMOS 124.245.605-87

MÁRCIO AURÉLIO MOREIRA 059.442.928-57

DANIEL DE SOUZA FILARDI JÚNIOR 510.343.446-68

ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ 234.444.758-02

VALDIR DOS SANTOS PAULA 070.123.408-35

JAIRO TEIXEIRA SANTOS 330.203.438-52

JANAINA TEIXEIRA SANTOS MARIANO 224.904.998-07

13.2. Busca e apreensão

É o presente, ainda, para REPRESENTAR a Vossa Excelência pela

expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços abaixo,

visando à elucidação completa do modus operandido grupo criminoso

investigado, observando o disposto no art. 248 do Código de Processo

Penal.INCLUSIVE COM ORDEM DE ARROMBAMENTO DE PORTAS E DE

COFRES. NO CASO DE DESOBEDIÊNCIA OU RESISTÊNCIA:

Salienta-se, por oportuno, que não se descarta a necessidade de

alteração de alguns dos endereços abaixo relacionados, eis que diligências de

campo estão em andamento com a finalidade de confirmação dos locais como

sendo pertinentes aos respectivos investigados. Caso haja necessidade de

retificações, assim que se obtenham os endereços atualizados, comunicar-se-á

a esse r. Juízo.

Nome CPF/CNPJ Endereço

PEDRO DA SILVA 120.388.878-37

Endereço 1: ALAMEDA
FERNAO CARDIM 377 APTO

112-

JARDIM PAULISTA, São
Paulo/SP;
Endereço 2: DERSA -
DESENVOLVIMENTO

RODOVIÁRIO S/A, Rua laiá,
126 - Itaim Bibi, São Paulo -
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BENEDITO

TRIDA

APARECIDO

EDISON MINEIRO FERREIRA

DOS SANTOS

PEDRO PAULO DANTAS

DO AMARAL CAMPOS

BENJAMIM VENANCIO DE

010.073.898-26

952.661.788-68

020.072.648-03

393.818.546-53

SP(escritórios, gabinetes,
salas e quaisquer espaços
ocupados pelo investigado
na sede do órgão público).

Endereço 1:RUA CARLOS
WEBER, 663
APARTAMENTO 194 A-

VILA LEOPOLDINA - SÃO
PAULO/SP;
Endereço 2: DERSA -
DESENVOLVIMENTO

RODOVIÁRIO S/A, Rua laiá,
126 - Itaim Bibi, São Paulo -
SP(escritórios, gabinetes,
salas e quaisquer espaços
ocupados pelo investigado
na sede do órgão público).

Endereço 1: RUA DOM
ARMANDO LOMBARDI, 471,
APTO 83 -

MORUMBI, SÃO PAULO/SP;
Endereço 2: DERSA -
DESENVOLVIMENTO

RODOVIÁRIO S/A, Rua laiá,
126 - Itaim Bibi, São Paulo -

SP(escritórios, gabinetes,
salas e quaisquer espaços
ocupados pelo investigado
na sede do órgão público).
DERSA.

Endereço 1: RUA
GIRASSOL, 464, AP 113 -
VILA MADALENA, SÃO
PAULO/SP;
Endereço 2: DERSA -
DESENVOLVIMENTO

RODOVIÁRIO S/A, Rua laiá,
126 - Itaim Bibi, São Paulo -

SP(escritórios, gabinetes,
salas e quaisquer espaços
ocupados pelo investigado
na sede do órgão público).
DERSA.

Endereço 1: Avenida
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MELO JÚNIOR Interlagos, 1609 - Torre Delta
3, apto 77 -
Jardim Umuarama, SÃO
PAULO/SP;
Endereço 2: DERSA -
DESENVOLVIMENTO

RODOVIÁRIO S/A, Rua laiá,
126 - Itaim Bibi, São Paulo -

SP(escritórios, gabinetes,
salas e quaisquer espaços
ocupados pelo investigado
na sede do órgão público).

NILSON ROGÉRIO BARONI 863.854.708-06

RUA ARNALDO

VICTALIANO,
881,
BL9AAP 13®-

JD PALMA TRAVASSOS -

RIBEIRÃO PRETO/SP.

SILVIA CRISTINA ARANEGA

MENEZES
245.616.728-77

Endereço 1: RUA
RODRIGUES DE CAMPOS

LEITE, N.
144-

VILA IPOJUCA, SÃO
PAULO/SP;
Endereço 2: DERSA -
DESENVOLVIMENTO

RODOVIÁRIO S/A, Rua laiá,
126 - Itaim Bibi, São Paulo -

SP(escrit6rios, gabinetes,
salas e quaisquer espaços
ocupados pela investigada
na sede do órgão público).

JOÃO HENRIQUE POIANI 121.545.628-09

RUA TUCUNA, 270 - APTO.
84 -

VILA POMPEIA, SÃO
PAULO/SP.

CARLOS HENRIQUE

BARBOSA LEMOS
124.245.605-87

Rua laplace 44 - ap. 111b -
Ed. D'art-

Brooklin Paulista, São
Paulo/SP

MÁRCIO AURÉLIO MOREIRA 059.442.928-57

RUA ESPIRITO SANTO 2182

APTO 1202-

LOURDES, BELO
HORIZONTE/MG

DANIEL DE SOUZA FILARDI

JÚNIOR
510.343.446-68

RUA CAIUBI, 489 APTO. 221

PERDIZES, SÃO PAULO/SP
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ENRIQUE FERNANDEZ

MARTINEZ
234.444.758-02

Rua Oscar Freire, 137, apto
61 - Cerqueira César, São
Paulo/SP

AIDESAD JÚNIOR 923.643.907-10

RUA PARA 165-

ILMENITA,
MARATAÍZES/ES

ADRIANO DE LEMOS SAD 022.604.557-94

RUA ARGENTINO

FONSECA,
173-CENTRO,
ITAPEMIRIM/ES

ALEXANDRE DE LEMOS

SAD
027.565.007-39

RUA DESEMB. AYTON

LEMOS, 272 - BAIRRO
BARRA DE ITAPEMIRIM,
MARATAIZES/ES

VALDIR DOS SANTOS

PAULA
070.123.408-35

AVENIDA

GAL. ATALIBA LEONEL,
3173-

APT217-BLB-

PARADA INGLESA, SÃO
PAULO/SP

PEDRO ALCÂNTARA
BRANDÃO FILHO

037.994.318-29

AVENIDA

IRECE, 29-BAIRRO
GUARAPIRANGA, SÃO
PAULO/SP

JUCELENE APARECIDA

FERREIRA DORNELLAS
319.171.588-66

RUA JOSE IRINEU DE

SOUZA, N. 60 -
COHAB II, BOFETE/SP

JAIRO TEIXEIRA SANTOS 330.203.438-52

RUA JOSE FLAVIO

PEREIRA, N. 178 - BAIRRO
PEDREIRA (ou PARQUE
DOROTÉIA), SÃO
PAULO/SP

JANAINA TEIXEIRA SANTOS

MARIANO
224.904.998-07

RUA JOSE FLAVIO

PEREIRA, N. 178 - BAIRRO
PEDREIRA (ou PARQUE
DOROTÉIA), SÃO
PAULO/SP

JOSEFINA SILVA TEIXEIRA

SANTOS
269.657.668-83

RUA JOSE FLAVIO

PEREIRA, N. 178 - BAIRRO
PEDREIRA (ou PARQUE
DOROTÉIA), SÃO
PAULO/SP

NESTOR PINHEIRO SANTOS 026.225.718-10

RUA JOSE FLAVIO

PEREIRA, N. 178 - BAIRRO
PEDREIRA (ou PARQUE
DOROTÉIA), SÃO
PAULO/SP
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NERÍVALDO ALEXANDRE

SILVA
220.399.294-87

Rua Pinheiro de Ulhoa Cintra,
654 - Jardim Popular, São
Paulo - SP

LUCAS MATHEUS VIEIRA

SOLEDADE
424.159.088-86

Rua Serra Verde, n° 100, apto
44, Bloco 2, Vila Silvia, São
Paulo-SP

SEVERINO MANOEL DE

LIMA
584.433.398-53

R. Andorinha-pequena, 645
Loja 1, Jardim Dom José, São
Paulo-SP

SILVIA SANTOS DE LIMA 268.362.098-56

RUA ACUCENA BRANCA, N
°55 - JARDIM DOM JOSÉ,
SÃO PAULO/SP

LUCELENA PICOLLO

CAMARGO
272.208.888-64

RUA NHANDUTIBA, N 140,
FREGUESIA DO Ó, SÃO
PAULO-SP

VANESSA ALVES DOS

SANTOS CAMARGO
305.892.808-48

AVENIDA SANTA

TEREZINHA, N 564,
JORDANOPOLIS, ARUJÁ-SP

GERSONE TEIXEIRA

MARIOTTI
061.369.858-45

Rua Alberto Caldas 132,
Jardim Carapicuiba,
Carapicuiba/SP

OAS S/A 14.310.577/0001-04

Avenida Angélica, n.
2330/2346/2364

Consolação, São Paulo/SP,
em todos os andares e

conjuntos em que
aempreiteira tenha sede.

MENDES JÚNIOR - ISOLUX
CORSAN

17.555.598/0001-88

Rua Pedroso Alvarenga, n.
1046 - Itaim Bibi, São
Paulo/SP, em todos os
andares e conjuntos em que o
consórcio tenha sede.

AIDE SAD JÚNIOR - EPP 05.645.331/0001-00

RUA

JOÃO RODRIGUES

SOARES, S/N-BAIRRO
BARRA DO ITAPEMIRIM -

MARATAIZES/SP

N.A.S. CONSTRUÇÃO E

TERRAPLENAGEM EIRELI -

EPP

05.449.514/0001-42

Rua Sobral, 292, Parque
Uirapuru, Guarulhos/SP

MEDALHA

TERRAPLENAGEM LTDA -

ME

03.543.210/0001-14
Rua Sobral, 292, Parque
Uirapuru, Guarulhos/SP

LIMATER TERRAPLENAGEM 22.282.953/0001-22 R. Andorinha-pequena, 645
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E LOCACAO LTDA - ME Loja 1, Jardim Dom José, São
Paulo-SP

DOM JOSÉ

TERRAPLENAGEM E

COMERCIO LTDA-ME

60.391.174/0001-54

R. Andorinha-pequena, 645
Loja 1, Jardim Dom José, São
Paulo-SP

MZ COMERCIO DE PEÇAS

MECÂNICAS LTDA - EPP
09.484.224/0001-90

Rua Tele, 165, Vila Picianin,
São Paulo-SP

GERSONE TEIXEIRA

MARIOTTI ME
13.578.789/0001-04

RUA HENRY CHARLES

POTEL 204, JARDIM ELISIO,
SÃO PAULO/SP

CATITA TERRAPLENAGEM,
TRANSPORTE, LOCACAO E
SERVIÇOS EIRELI

12.334.465/0001-68

ESTRADA

DO ALVARENGA.
4432- BAIRRO

BALNEÁRIO SAO

FRANCISCO, SÃO
PAULO/SP

CATITA REMOCOES DE

LIXO LTDA. 04.445.496/0001-68

AVENIDA

WASHINGTON LUIS,
3270-

SALA 1 B-

SANTO AMARO, SÃO
PAULO/SP

BUSINESS & COMPANY

HOLDING LTDA.
11.032.313/0001-48

RUA CORONEL OSCAR

PORTRO, 203 - PARAÍSO,
SÃO PAULO/SP

MOONWALK

ENTERTAINMENT

PRODUÇÕES E EVENTOS

LTDA.

10.928.282/0001-45

RUA GOMES DE

CARVALHO, 1581 - VILA
OLÍMPIA, SÃO PAULO/SP

SCJ AGRO PECUÁRIA LTDA. 13.640.161/0001-91
Rodovia Lázaro Cordeiro de

Campos, n. 174, km 249 -
Bofete/SP

WSK BAR & MUSIC LTDA. 12.392.124/0001-49 Rua Baltazar Fernandes, 54 -
1° andar, São Paulo/SP

DEPARTAMENTO DE

TECNOLOGIA DA

INFORMAÇÃO (OU
SETOR//DIVISÂO, ETC.
RESPONSÁVEL PELO
ARMAZENAMENTO DE

DADOS DE E-MAILS

FUNCIONAIS) DA DERSA -
DESENVOLVIMENTO

62.464.904/0001-25

Rua laiá, 126 - Itaim Bibi, São
Paulo - SP
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RODOVIÁRIO S/A

Para o cumprimento dos mandados de busca e apreensão,

REQUER-SE:

a) que seja franqueado, para fins de análise do material apreendido,

o acesso a mídias de armazenamento (inclusive celulares, HDs, pen drives

apreendidos), apreendendo-se ou copiando-se os arquivos daqueles julgados

úteis para esclarecimento dos fatos sob investigação;

b) que seja franqueado, na busca e análise de computar e de

celular, o acesso a dados em nuvem.

13.3. Afastamento de sigilos telemáticos e de dados

Afastamento dos sigilos de dados e telemático, a ser

implementado mediante o cumprimento do mandado de buscae apreensão

solicitado no Departamento de Tecnologia da Informação (ou Setor,

Divisão, etc. responsável pelo armazenamento de dados telemáticos e de

documentos eletrônicos/digitais em geral) da DERSA -Desenvolvimento

Rodoviário S/A, a fim de ter acesso:

a)aos dados armazenados nas caixas de e-mail coorporativo,

inclusive salvos em formatos de back-up, e ferramentas internas de

comunicação instantânea (tipo chaf) dos funcionários do DERSA S/A abaixo

indicados, no período de 01/09/2012 a 31/03/2018 (correspondente,

aproximadamente, ao lançamento do edital da licitação LPI n° 006/2011-Cl até

a presente data):

b) dados armazenados em pastas, diretórios, arquivos, atalhos, etc.

da rede interna de tecnologia de informação da DERSA S/A que sejam de
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responsabilidade dos usuários atribuídos aos servidores de aludido órgão

público abaixo relacionados:

Nome CPF Cargo
PEDRO DA SILVA 120.388.878-37 Diretor de Engenharia

BENEDITO APARECIDO

TRIDA
010.073.898-26

Engenheiro Fiscal do Lote 02

EDISON MINEIRO FERREIRA

DOS SANTOS
952.661.788-68

Engenheiro Fiscal do Lote 01

PEDRO PAULO DANTAS

DO AMARAL CAMPOS
020.072.648-03

Gestor do empreendimento
Rodoanei Trecho Norte

BENJAMIM VENANCIO DE

MELO JÚNIOR
393.818.546-53

Diretor Financeiro da Dersa

S.A.(desde 23/05/2017)

NILSON ROGÉRIO BARONI 863.854.708-06

Diretor de Operações da Dersa

S.A.(desde 14/08/2015)

SILVIA CRISTINA ARANEGA

MENEZES
245.616.728-77

Diretora Jurídica da Dersa S.A.

(de 22/09/2011 até 17/03/2015)

JOÃO HENRIQUE POIANI 121.545.628-09

Diretor de Operações da Dersa

S.A.(de 12/01/2011 até

04/03/2015)

13.4. Decretação de sigilo e seu posterior levantamento

Por fim, para resguardar o sucesso das diligências ora pleiteadas,

bem como a intimidade e a vida privada dos envolvidos, requer-se seja

decretado o SIGILO ABSOLUTO dos autos.

REQUER-SE, ainda, o levantamento do sigilo da medida

cautelar, como forma de prestígio ao princípio da publicidade dos atos

processuais, de modo a permitir a devida fiscalização da sociedade,

notadamente por se tratar de fatos que dizem com o envolvimento em

delitos associados à gestão da coisa pública, após a comunicação do

cumprimento das medidas eventualmente deferidas, a ser realizada pela
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Autoridade Policial, em momento oportuno, sob a ótica do sucesso da

investigação. Salienta-se que o sigilo dos autos do inquérito policial n.

53/2016-11 há de permanecer, tendo em vista outros fatos/focos de

investigação que não foram abrangidos nesta representação.

13.5. Conclusão

Ante ao exposto, requer-se seja a presente representação autuada

em apartado, bem como o deferimento das medidas judiciais ora pleiteadas,

para serem cumpridas em momento oportuno do ponto de vista da eficácia das

investigações e do melhor processamento do feito, não sendo descartada a

hipótese de ulteriores retificações ou complementações á presente

representação, caso sejam descobertos novos fatos.

São Paulo/SP, 10 de abril de 2018.

João Luiz Moraes Rosa

Delegado da Polícia Federal

1® Classe - Matrícula 17.762
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