
EXCELENTÍSSIMA  JUÍZA  FEDERAL  DA  5ª  VARA  CRIMINAL  FEDERAL  DA
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP

PIC n. 1.34.001.001142/2018-88 

PIC n. 1.34.001.001220/2018-44

(distribuição por dependência aos autos nº 002176-18.2017.403.6181)

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  procuradores  da  República

signatários, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem perante Vossa

Excelência,  com  base  nas  provas  colhidas  nos  autos  acima  relacionados,  oferecer

DENÚNCIA em face de:

1. DARIO RAIS LOPES (DERSA) 

2. MARIO RODRIGUES JÚNIOR (DERSA) 

(desmembramento: ordem no segundo processo)

3.  (1)  ANTONIO  CARLOS  DA COSTA ALMEIDA –  (CAMARGO
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CORREA);

4. (2) JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO (OAS) 

5. (3) AUGUSTO CESAR UZEDA (OAS)

6. (4) CESAR DE ARAUJO MATA PIRES FILHO (OAS)

7. (5) LUIZ ROBERTO TEREZO MENIN (CONSTRAN) 

8. (6) VANDERLEI DI NATALE - (CONSTRUBASE);

(desmembramento: ordem no terceiro processo)

9. (1) DARIO RODRIGUES LEITE NETO, (AG);

10. (2) JOÃO CARLOS MAGALHÃES GOMES, (AG);

11. (3) JORGE ARNALDO CURI YAZBEK, (CC);

12. (4) RAGGI BADRA NETO,  (CC);

13. (5) CARLOS HENRIQUE BARBOSA LEMOS, (OAS); 

14.  (6)  CARLOS  ALBERTO  MENDES  DOS  SANTOS (réu

colaborador),  (QG);

15. (7) OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO (réu colaborador),

(QG);

(desmembramento: ordem no quarto processo)

16. (1)  JOSÉ RUBENS GOULART PEREIRA, (GALVÃO ENG.);
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17. (2) MARCUS PINTO RÔLA, (EIT);

18. (3) JOSÉ LEITE MARANHÃO NETO,  (EIT/SA PAULISTA);

(desmembramento: ordem no quinto processo)

19. (1) PAULO VIEIRA DE SOUZA,  (DERSA);

20. (2) MARCELO CARDINALE BRANCO, (SIURB/EMURB);

(desmembramento: ordem no sexto processo)

21. (1) AUGUSTO CEZAR SOUZA DO AMARAL, (CC e GALVÃO

ENG.);

22. (2) FRANCISCO GERMANO BATISTA DA SILVA,  (OAS);

23. (3) - LUIS SÉRGIO NOGUEIRA, (CONSTRAN);

24. (4) NICOMEDES DE OLIVEIRA MAFRA NETO, (CR ALMEIDA); 

25. (5) PAULO TWIASCHOR,  (SERVENG); 

26. (6) LUIZ CLAUDIO MAHANA, (EIT);

27. (7) HELVETIO PEREIRA DA ROCHA FILHO, (DELTA);

28. (8) ALBERTO BAGDADE,  (ENCALSO);

29. (9) PEDRO LUIZ PAULIKEVIS DOS SANTOS,  (PAULITEC);

(desmembramento: ordem no sétimo processo)

30. (1) - ANDRIGO LOBO CHIAROTTI,  (AG);
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31. (2) - SÉRGIO FOGAL MANCINELLI JÚNIOR,  (OAS);

32. (3) – EDUARDO JACINTO MESQUITA, (QG);

33.  (4)  GENESIO  SCHIAVINATO  DA  SILVA  JÚNIOR,

(CONSTRUBASE).

Siglas das empresas/órgãos envolvidos: 

DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A

EMURB – Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo 

SIURB – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras (de São Paulo)

ANDRADE GUTIERREZ ou AG – Construtora Andrade Gutierrez S.A. 

CAMARGO CORREA ou CC – Construções e Comércio Camargo Correa S.A.

OAS – Construtora OAS S.A.

ODEBRECHT ou CNO – Construtora Noberto Odebrecht S.A.

QUEIROZ GALVÃO ou QG – Construtora Queiroz Galvão S.A.

CR ALMEIDA – CR Almeida S.A. Engenharia

CONSTRAN – Constran S.A. Construções e Comércio 

GALVÃO ENG. – Galvão Engenharia S.A.

MENDES JR. – Mendes Junior Trading S.A. 

SERVENG – Serveng-Civilsan S.A. - Empresas Associadas de Engenharia 

CARIOCA – Carioca Nielsen Engenharia S.A.

CETENCO – Cetenco Engenharia S.A.

CONSTRUBASE – Construbase Engenharia S.A.

EIT – Empresa Industrial Técnica S.A.

EMSA -  Empresa Sul Americana de Montagens S.A.

SA PAULISTA – S/A Paulista de Construções e Comércio

SOBRENCO – Sobrenco Engenharia e Comercial Ltda.

VIA – Via Engenharia S.A.
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CONTERN – Contern Construções e Comércio S.A.

COWAN – Construtora Cowan S.A.

DELTA – Delta Construções S.A.

EGESA – Egesa Engenharia S.A.

ENCALSO – Encalso Construções S.A.

PAULITEC – Paulitec Construções Ltda.

I. DO CARTEL

Em períodos adiante individualmente especificados, a partir de junho de 2004,

DARIO  RAIS  LOPES  (DERSA),  MARIO  RODRIGUES  JÚNIOR  (DERSA),  ANTONIO

CARLOS DA COSTA ALMEIDA (CAMARGO CORREA),  JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO

FILHO (OAS), AUGUSTO CESAR UZEDA (OAS), CESAR DE ARAUJO MATA PIRES

FILHO  (OAS),  LUIZ  ROBERTO  TEREZO  MENIN  (CONSTRAN),  VANDERLEI  DI

NATALE (CONSTRUBASE), DARIO RODRIGUES LEITE NETO (AG), JOÃO CARLOS

MAGALHÃES GOMES (AG/GALVÃO ENG.), JORGE ARNALDO CURI YAZBEK (CC),

RAGGI BADRA NETO (CC), CARLOS HENRIQUE BARBOSA LEMOS (OAS), CARLOS

ALBERTO MENDES DOS SANTOS (QG), OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO (QG),

JOSÉ RUBENS GOULART PEREIRA (GALVÃO ENG.),  MARCUS PINTO RÔLA (EIT),

JOSÉ  LEITE  MARANHÃO  NETO  (EIT/SA PAULISTA),  PAULO  VIEIRA DE  SOUZA

(DERSA),  MARCELO  CARDINALE  BRANCO  (SIURB/EMURB),  AUGUSTO  CEZAR

SOUZA DO  AMARAL (CC/GALVÃO  ENG),   FRANCISCO  GERMANO  BATISTA DA

SILVA (OAS),  LUIS SÉRGIO NOGUEIRA (CONSTRAN),  NICOMEDES DE OLIVEIRA

MAFRA NETO  (CR  ALMEIDA),  PAULO  TWIASCHOR  (SERVENG),  LUIZ  CLAUDIO

MAHANA  (EIT),  HELVETIO  PEREIRA  DA  ROCHA  FILHO  (DELTA),  ALBERTO

BAGDADE  (ENCALSO),  PEDRO  LUIZ  PAULIKEVIS  DOS  SANTOS  (PAULITEC),

5



ANDRIGO LOBO CHIAROTTI  (AG),  SERGIO FOGAL MANCINELLI  JÚNIOR (OAS),

EDUARDO JACINTO MESQUITA (QG) e GENESIO SCHIAVINATO DA SILVA JÚNIOR

(CONSTRUBASE), com unidade de  desígnios,  de modo consciente  e  voluntário,

abusaram do poder  econômico,  eliminando totalmente a concorrência,  mediante

ajuste e acordo das empresas onde atuaram, e formaram acordo, ajuste e aliança

entre ofertantes, visando ao controle regionalizado do mercado.

A pluralidade  e  a  extensão de obras  afetadas  pelo  cartel  indicam que das

condutas  narradas  decorreu  efetivo  domínio  de  mercado,  para  além  da  afetação  às

licitações em si. Por certo, os participantes do cartel, valendo-se de sua força econômica

no mercado de construção civil – notadamente de obras viárias de grande porte, como as

descritas na presente peça –, eliminaram por sua conduta a concorrência no mercado

relevante correspondente, dominando assim abusivamente referido mercado de maneira

a dividir entre si os ganhos de,  pelo menos, todas as obras aqui referidas, o que lhes

permitiu  comportar-se  de  forma  independente  em  relação  a  concorrentes  alheios  ao

ajuste,  que  ficaram totalmente  excluídos  da  possibilidade  de  êxito  em quaisquer  dos

certames.

A descrição dos fatos relativos ao cartel foi dividida em fases de ingresso de

novos agentes, facilitando a sua compreensão. Isto não quer dizer que as práticas de uma

fase necessariamente se interromperam com o início da próxima, como se verá.

FASE 1: DA ORIGEM DO CARTEL – DERSA e as “CINCO LÍDERES” (G5)  :  

ANDRADE  GUTIERREZ,  CAMARGO  CORREA,  OAS,  ODEBRECHT,  e  QUEIROZ

GALVÃO

A partir de 2004, funcionários da DERSA se ajustaram com representantes das

empresas  ANDRADE  GUTIERREZ,  CAMARGO  CORREA,  ODEBRECHT,  QUEIROZ

GALVÃO e OAS, passando para estes informações privilegiadas sobre a futura obra do

Trecho Sul do Rodoanel Mário Covas (Concorrência nº 003/2005). Esta obra seria dividida
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em 5 (cinco) lotes,  com valor  aproximado de 3 (três)  bilhões de reais,  contando com

recursos da União (Convênio nº 04/99, entre Departamento Nacional de Infraestrutura de

Transportes – DNIT e a DERSA), do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e

do Estado de São Paulo. Por esta troca prévia de informações, enquanto os agentes

públicos se beneficiariam de estudos realizados a custo e com expertise das empresas

para elaborar o edital de licitação da obra, os agentes privados eram beneficiados com o

conhecimento  prévio  de seus detalhes,  além de influenciar  na elaboração do referido

edital,  tendo  suas  empresas  melhores  condições  em  relação  a  outras  na  futura

concorrência em relação ao restante do mercado, além de se comporem para partilhar a

obra entre as cinco empresas.

Em  meados  de  2004,  foi  realizada  reunião1 entre  pelo  menos  DARIO

RODRIGUES  LEITE  NETO  (AG),  JOÃO  CARLOS  DE  MAGALHÃES  GOMES  (AG),

RAGGI  BADRA  NETO  (CC),  ROBERTO  CUMPLIDO  (CNO),  CARLOS  HENRIQUE

BARBOSA LEMOS (OAS) e CARLOS ALBERTO MENDES DOS SANTOS (QG). Ali, os

representantes  da  ANDRADE  GUTIERREZ  informaram  que  foram  procurados  pelos

agentes da DERSA, com a solicitação de se formar um grupo de empresas para estudar

quais técnicas de construção necessárias para viabilizar o Trecho Sul do Rodoanel, obra

que passaria em longos trechos sobre represas e áreas ambientalmente sensíveis. Nesta

reunião,  apresentaram  documentos  e  informações  sigilosas  da  DERSA (entre  elas,

elementos  de  projetos,  desenhos  técnicos  iniciais,  locais  mais  precisos  onde  a  obra

passaria e as dificuldades de engenharia antevistas).2 

De  junho  de  2004  a  maio  de  2005,  seguiram-se  diversas  reuniões  dos

representantes das “cinco líderes” ou “G5” (como se auto-denominariam posteriormente),

seja na sede da ANDRADE GUTIERREZ3, no canteiro de obras da CAMARGO CORREA,

ou na sede da QUEIROZ GALVÃO4, das quais participaram DARIO RODRIGUES LEITE

NETO (AG), JOÃO CARLOS DE MAGALHÃES GOMES (AG), ANTONIO CARLOS DA

COSTA ALMEIDA (CC), JORGE ARNALDO CURY YAZBEK (CC), RAGGI BADRA NETO

1 Reunião no canteiro de obras da CAMARGO CORREA (onde hoje é o Parque do Povo, em São Paulo).
2 Depoimentos de Carlos Alberto Mendes dos Santos (QG) e Roberto Cumplido – fls. 184/188  e fls. 194/197 do PIC 

1.34.001.001142/2018-88.
3 Na Rua Dr. Geraldo Campos Moreira, 375, Brooklin Novo, São Paulo.
4 Na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 750, Itaim Bibi, São Paulo.
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(CC), ROBERTO CUMPLIDO (CNO),  CARLOS HENRIQUE BARBOSA LEMOS (OAS) e

CARLOS ALBERTO MENDES DOS SANTOS (QG)5.

Também ocorreram, neste período, reuniões individuais entre representantes

do “G5” e os funcionários da DERSA, para discutir sobre os métodos de engenharia e

precificação da futura obra. Houve pelo menos uma reunião entre os representantes da

CNO e o diretor de engenharia da DERSA, que também seria o coordenador da comissão

especial de licitação do Trecho Sul do Rodoanel, MÁRIO RODRIGUES JÚNIOR.6 

Terminados os estudos iniciais, numa reunião coletiva em uma sala de eventos

de hotel próximo à DERSA, no primeiro semestre de 2005, foi apresentado o trabalho

inicial a MÁRIO RODRIGUES JÚNIOR, visando subsidiá-lo na elaboração do edital de

pré-qualificação  da  obra.  Após  seu  questionamento  sobre  os  métodos  construtivos

propostos pelas construtoras, o grupo de empresas continuou a se reunir.7 Foi publicado

então o edital de pré-qualificação da obra (dias 11 e 14 de junho de 2005). 

A atuação dos representantes  das ditas  “cinco  líderes”  ou  G5 permaneceu

bastante forte durante todo o cartel, como se exporá.

FASE 2:  DA AMPLIAÇÃO DO CARTEL: DA ENTRADA DA CR ALMEIDA,

CONSTRAN, GALVÃO ENG., MENDES JR. E SERVENG 

Dias após a publicação do Edital de Pré-qualificação para a Concorrência nº

003/2005  (11  de  junho  de  2005),  DARIO  RODRIGUES  LEITE  NETO  (AG),  JOÃO

CARLOS DE MAGALHÃES GOMES (AG),  ANTONIO CARLOS DA COSTA ALMEIDA

(CC), RAGGI BADRA NETO (CC), ROBERTO CUMPLIDO (CNO), CARLOS HENRIQUE

BARBOSA LEMOS (OAS) e CARLOS ALBERTO MENDES DOS SANTOS (QG) reuniram-

se especificamente para identificar outras empresas que teriam condições técnicas de se

5 Conforme histórico de condutas do CADE, depoimentos de Carlos Alberto Mendes dos Santos (QG) e Roberto 
Cumplido – fls. 184/188 e fls. 194/197 do PIC 1.34.001.001142/2018-88.

6 Conforme depoimento de Roberto Cumplido – fls. 194/197 do PIC 1.34.001.001142/2018-88.
7 Conforme depoimento de Carlos Alberto Mendes dos Santos – fls. 186 do PIC 1.34.001.001142/2018-88.
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habilitar naquela licitação. Constataram o risco das empresas CR ALMEIDA, GALVÃO

ENGENHARIA, SERVENG, CONSTRAN e MENDES JR poderem se habilitar, impedindo

a divisão concertada das cinco originárias. Como já era previsto que a obra seria dividida

em cinco  lotes,  bem como nenhuma empresa  seria  vencedora  em mais  de  um lote,

resolveram propor a representantes daquelas últimas a formação de consórcio de cada

uma daquelas “cinco líderes” com cada uma destas novas identificadas8. E, de fato, foram

assim compostos consórcios, mantendo-se as empresas do G5  como líderes deles. 

Em  21  de  setembro  de  2005  foram  entregues  os  envelopes  com  a

documentação para a pré-habilitação dos consórcios. 

Entre o período de junho de 2005 a novembro de 2005, foram frequentes as

reuniões  entre  os  representantes  agora  das  10  empresas  conluiadas,  das  quais

participavam com frequência DARIO RODRIGUES LEITE NETO (AG), JOÃO CARLOS

DE MAGALHÃES GOMES (AG), ANTONIO CARLOS DA COSTA ALMEIDA (CC), RAGGI

BADRA  NETO  (CC),  BENEDITO  JÚNIOR  (CNO),  ROBERTO  CUMPLIDO  (CNO),

CARLOS  HENRIQUE  BARBOSA LEMOS  (OAS),  AUGUSTO  CESAR  UZEDA (OAS),

CARLOS ALBERTO MENDES DOS SANTOS (QG), OTHON ZANOIDE (QG), ADHEMAR

RODRIGUES ALVES (CR ALMEIDA), LUIZ ROBERTO TEREZO MENIN (CONSTRAN),

SIDNEY SILVEIRA LOBO DA SILVA LIMA (MENDES JR.) e JOSÉ RUBENS GOULART

PEREIRA (GALVÃO ENG.)9. Ocorreram ainda reuniões entre parte destes representantes

das dez empresas nos dias 15 de dezembro de 2005, 18 de janeiro de 2006, 14 de

fevereiro de 2006,  21 de fevereiro de 2006,  9 de março de 2006,  e pelo menos três

reuniões em abril de 2006.  10Além das reuniões presenciais, eram intensos os contatos

telefônicos entre ROBERTO CUMPLIDO (CNO) e JOÃO CARLOS MAGALHÃES (AG),

CARLOS ALBERTO MENDES DOS SANTOS (QG) e ANTONIO CARLOS DA COSTA

ALMEIDA (CC).11

8 Conforme histórico de condutas do CADE (PIC nº 1.34.001.001220/2018-44) e depoimentos de Carlos Alberto 
Mendes dos Santos (QG) e Roberto Cumplido – fls. 184/188 e fls. 194/197 do PIC 1.34.001.001142/2018-88.

9 Conforme histórico de conduta – fls. 132/133.
10 Conforme comprovam os documentos 54, 67, 68, 69, 70, copiados às fls. 111/114, quadro 14, às fls. 132/135 – 

Histórico de conduta do PIC nº 1.34.001.001220/2018-44 e depoimentos de Carlos A. M. dos Santos, Othon 
Zanoide de Moraes Filho e Roberto Cumplido  – fls. 184/188, fls. 189/193 e fls. 194/197 do PIC nº 
1.34.001.001142/2018-88.

11 Conforme extrato telefônico de ROBERTO CUMPLIDO, transcrito às fls. 135/139 do PIC 1.34.001.001220/2018-
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A aliança  entre  os  conluiados  era  tão  sólida  que  chegaram  a  montar  um

escritório coletivo, em uma sala na sede da SERVENG, onde um  “grupo de técnicos” das

dez empresas, subordinados aos agentes das empresas ora denunciados, reuniram-se

diversas  vezes  para  estudar  a  futura  obra,  solicitando  orçamentos,  produzindo

documentos e estudos em conjunto12. Os custos deste escritório eram repartidos entre as

dez empresas beneficiadas, como comprova o documento abaixo copiado.

44.
12 Orçamentos solicitados constas às fls. 175/199 e 202/223; fls. 111/114 – despesas de estacionamento (PIC  

1.34.001.001220/1018-44). 
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(Documento de fls. 102/103 do PIC Nº 1.34.001.001220/2018-44.)
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FASE 3: DO CONLUIO COM AS DEMAIS CONCORRENTES

Com o resultado do edital de pré-qualificação do Trecho Sul do Rodoanel, em

26 de novembro de 2005, os  agentes conluiados constataram que, além de suas dez

empresas, foram também habilitados: no Lote 2, os consórcios CETENCO/SOBRENCO,

S.A. PAULISTA/Usiminas Mecânica S.A. e EIT/Construtora A. Gaspar S/A; no Lote 3, o da

CONSTRUBASE/CARIOCA. E ainda, após recursos administrativos e medidas judiciais,

foram  habilitados  ainda  os  consórcios  A.R.G.  Construtora  Ltda./M.  MARTINS  e

EMSA/VIA.

Os integrantes das dez empresas ajustadas temiam que o acerto de ratear os

cinco lotes entre si não tivesse sucesso, caso as novas habilitadas não integrassem o

conluio. Assim, decidiram oferecer benefícios diversos a elas, para que se ajustassem

com  o  grupo  das  dez,  oferecendo  apenas  propostas  de  cobertura  ou  desistindo  da

licitação, de modo a garantir a vitória para as 10 empresas.  E assim se repartiram13:

AG/GALVÃO ENG. Beneficiariam EMSA e VIA nesta ou em outras obras 

CNO/CONSTRAN Subcontrataram CONSTRUBASE e SOBRENCO no Lote 2 do Rodoanel

sul. CNO habilitou-se no Lote 2 da Marginal Tietê (com OAS), vencido por

SOBRENCO (e DELTA), e não apresentou proposta comercial. 

QG /CR ALMEIDA Subcontrataram a EIT no lote 3. QG oferece proposta de cobertura no lote 1

da Marginal Tietê, vencido por EIT. Beneficiariam GASPAR nesta ou em

outras obras.

CC/SERVENG Beneficiariam CETENCO, ARG e M MARTINS nesta ou em outras obras.

SERVENG fez proposta de cobertura no Lote 1 da Roberto Marinho, vencido

por CETENCO (com OAS). 

OAS/MENDES JR. Subcontrataram CARIOCA no lote 5. OAS e MENDES JR. fazem proposta

de cobertura na Av. Cruzeiro do Sul, vencida por CARIOCA. Beneficiariam

SA PAULISTA e UMSA nesta ou em outras obras.   

Deste modo, o ajuste de mercado passou a gerar impactos em outras obras,

13 Note-se na tabela do Sistema Viário, inserida adiante, que os vários representantes da G5 fazem oferta de cobertura 
grande parte dos lotes vencidos pelas então excluídas da licitação do Trecho Sul do Rodoanel.   
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para  além  do  próprio  Trecho  Sul  do  Rodoanel.  Destas  novas  empresas,  CARIOCA,

CETENCO,  CONSTRUBASE,  EIT,  SA  PAULISTA  E  SOBRENCO participaram,  por

exemplo, da divisão de mercado no Sistema Viário (adiante narrada). Ainda não foram

identificadas  todas  as  obras  em  que  foram  beneficiadas  as  demais  habilitadas.  Os

benefícios  de  subcontratação  no  próprio  Trecho  Sul  do  Rodoanel  ocorreram

posteriormente à licitação, perpetuando-se por toda a obra, até seu término, em 2010. Os

benefícios concedidos nas obras do Sistema Viário também se perpetuaram até o final da

construção delas. 

A ODEBRECHT  e  a  OAS,  especificamente,  trataram  em  conjunto  com  a

CONSTRUBASE e a CARIOCA. Após várias reuniões, no dia 11 de abril de 2006, com a

presença  de  BENEDICTO  BARBOSA DA SILVA JUNIOR  (CNO),  JOSÉ  ALDEMÁRIO

PINHEIRO  FILHO  (OAS),  VANDERLEI  DI  NATALE (CONSTRUBASE)  e  RICARDO

PERNAMBUCO JÚNIOR (CARIOCA), ficou acordado que a ODEBRECHT subcontrataria

a CONSTRUBASE14 e a OAS subcontrataria a CARIOCA, e em troca elas apresentariam

proposta de cobertura. 

Alguns dias antes da entrega das propostas comerciais, foi feito, na sede da

QUEIROZ GALVÃO, sorteio entre os representantes das cinco líderes dos consórcios,

para  escolha  dos  lotes.  Após  o  sorteio,  em outra  reunião  e  em contatos  individuais,

definiram os valores necessários para as propostas de cobertura.15

Até o último momento da oferta das propostas comerciais, não se tinha certeza

de que o ajuste imaginado pelas empresas conluiadas funcionaria, havendo receio de que

alguma das concorrentes desrespeitasse o acordo prévio.  Nesta fase de negociações

com as demais empresas habilitadas, durante o primeiro semestre de 2006, DARIO RAIS

LOPES, perguntava por vezes a OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO, em reuniões

em seu  gabinete  da  Presidência  da  DERSA,  “se  estava  tudo  bem”,  “se  tudo  estava

14 Doc. 62, inserida cópia em fls. 98 (PIC 1.34.001.001220/2018-44). Note-se que tal contrato foi atípico, diferente de 
todos os demais feitos pela CNO, já que apenas neste a CNO passava o risco de não pagamento à subcontratada, 
enquanto em todos os demais o risco é da própria contratada, não afetando a subcontratada (conforme cláusula 1.4 
do contrato entre Consórcio Arcosul e Construbase Engenharia Ltda).

15 Conforme depoimento de Othon Zanoide de Moraes Filho (fls. 189/193 do PIC 1.34.001.001142/2018-88) e 
histórico de conduta. 
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transcorrendo normalmente” dentro do esperado pela QUEIROZ GALVÃO, tendo OTHON

relatado  nestas  reuniões  quais  as  empresas  pré-habilitadas  que  ainda  estavam

dificultando o acerto prévio do mercado entre as dez empresas ajustadas. Assim, tinha

pleno conhecimento dos ajustes.16 

OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO (QG) tratou em diversas reuniões com

MARCUS PINTO RÔLA e JOSÉ LEITE MARANHÃO NETO como beneficiar a EIT para

que ela não concorresse na licitação. Chegaram a um acordo de subcontratar a empresa

para aproximadamente 25% do valor da obra17. 

O  maior  risco  de  fracasso  neste  ajuste  se  deu  por  conta  da  posição  de

RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR, o qual não concordava com mera subcontratação da

CARIOCA na obra, pois tinha interesse na obtenção da expertise pela empresa,  para

poder  se  habilitar  em futuras  licitações  de  obras  viárias  complexas.  Como já  estava

encerrada  a  pré-habilitação  não  podendo  ser  a  empresa  integrada  em  algum  dos

consórcios, os conluiados elaboraram uma saída que atendesse a CARIOCA e permitisse

o  ajuste  do  grupo.  Assim,  na  véspera  do  prazo  para  apresentação  das  propostas

comerciais (dia 11 de abril de 2006), o coordenador da comissão de licitação da DERSA,

MARIO RODRIGUES JUNIOR, responde à consulta feita pelo consórcio OAS/MENDES

JR, permitindo a constituição de Sociedade de Propósito  Específico (SPE),  abrigando

nova  empresa  não  constante  do  consórcio  pré-habilitado,  desde  que  o  consórcio

originário  permanecesse  sob  controle  da  SPE18. Deste  modo,  a  CARIOCA teria  o

certificado técnico desejado para licitações futuras. 

Resolvido  o impasse,  naquele mesmo dia  houve reunião entre pelo menos

RICARDO  PERNAMBUCO  JÚNIOR  (CARIOCA),  BENEDICTO  JÚNIOR  (CNO),

AUGUSTO CESAR UZEDA (OAS) e CESAR MATA PIRES FILHO (OAS), confirmando o

ajuste das empresas conluiadas e, no dia seguinte (12 de abril de 2006), foram entregues

as propostas comerciais.19 

16 Depoimento de OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO, fls. 190 do PIC nº 1.24.001142/2018-88
17 Depoimento de OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO às fls. 191 do PIC 1.34.001.001142/2018-88.
18 Depoimento  de  Ricardo  Pernambuco  Júnior  e  Fac-Símile  emitido  pela  DERSA informando  ser  possível  a

constituição da SPE (fls. 211/212 e fls. 216 do PIC 1.34.001.001142/2018-88).
19 Depoimento de Ricardo Pernambuco Júnior, fls. 212 do PIC 1.23.001.001142/2018-88.
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A  insegurança  das  empresas  no  ajuste  até  o  momento  da  entrega  das

propostas  comerciais  é  materializada  na  tabela  de  custos  que  a  CNO  produz,  com

propostas de preços para o caso de o ajuste prévio das empresas funcionar (amor), ou

para o caso de efetiva livre concorrência entre as habilitadas (briga)20.

A diferença de preços caso a licitação fosse legítima e não fruto do ajuste dos

conluiados, variava, nas propostas comerciais da Odebrecht, entre aproximadamente 50 a

100 milhões de reais por lote. Isso demonstra a gravidade da conduta e a magnitude dos

danos não apenas aos demais concorrentes do mercado, mas ao erário, ou, em último

sentido, a toda a sociedade.  

 Em 27 de abril de 2006 foi homologado o resultado da concorrência e foram

adjudicados os lotes aos cinco consórcios, tal  como pactuado pelas empresas. Assim

foram feitas as propostas vencedoras e de cobertura, e homologados os resultados:

20 Documento de fls. 117 do PIC 1.34.001.001220/2018-44.
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LOTE CONSÓRCIOS PARTICIPANTES
PROPOSTAS VENCEDORAS E

DE COBERTURA

Consórcio AG / Galvão
R$ 492.855.725,16

(Vencedor)
Consórcio CNO / Constran R$ 496.666.095,15
Consórcio OAS / Mendes R$ 496.946.780,64

LOTE 1 Consórcio QG / CR Almeida R$ 497.959.543,51
Consórcio Camargo Correa / Serveng R$ 500.381.427,15
Consórcio Carioca / Construbase R$ 503.033.406,05

Consórcio CNO / Constran
R$ 515.369.337,65

(Vencedor)
Consórcio EMSA/VIA R$ 517.872.024,47
Consórcio OAS/Mendes R$ 518.912.837,42
Consórcio ARG/M MARTINS R$ 519.007.580,40
Consórcio Camargo Corrêa / Serveng R$ 519.152.581,35

 LOTE 2 Consórcio Paulista / UMSA R$ 519.382.601,81
Consórcio EIT / Gaspar R$ 520.577.214,44
Consórcio Cetenco / Sobrenco R$ 522.217.231,86
Consórcio AG / Galvão R$ 523.160.155,31

Consórcio QG / CR Almeida
R$ 561.894.270,55

(Vencedor)
Consórcio Camargo Correa / Serveng R$ 565.957.062,38
Consórcio OAS / Mendes R$ 566.504.082,63

LOTE 3 Consórcio Cetenco / Sobrenco R$ 567.926.978,13
Consórcio AG / Galvão R$ 570.548.688,46
Consórcio Carioca / Construbase R$ 573.476.100,12
Consórcio  Camargo  Correa  /
Serveng

R$ 505.109.238,06
(Vencedor)

Consórcio QG / CR Almeida R$ 508.746.137,33
Consórcio OAS / Mendes R$ 510.283.580,68

LOTE 4 Consórcio EIT / Gaspar R$ 510.741.231,02
Consórcio Cetenco / Sobrenco R$ 512.280.650,43
Consórcio CNO / Constran R$ 513.265.107,06

Consórcio OAS / Mendes
R$ 511.734.055,00

(Vencedor)
Consórcio CNO / Constran R$ 515.542.312,99

LOTE 5 Consórcio  Camargo Correa / Serveng R$ 516.252.746,93
Consórcio Cetenco / Sobrenco R$ 518.667.648,32
Consórcio QG / CR Almeida R$ 518.909.066,09
Consórcio Carioca / Construbase R$ 521.488.272,81

Como já ressaltado, os efeitos destes ajustes perpetuaram-se no tempo, enquanto

foram concedidos outros benefícios pelas dez vencedoras às empresas que ingressaram

no ajuste na 3ª Fase do Cartel e durante a construção da obra. 
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FASE  4:  DA  RENEGOCIAÇÃO  DOS  CONTRATOS  DO  RODOANEL  e

REPARTIÇÃO PRIVILEGIADA DAS NOVAS OBRAS

Com a assunção do novo governo do Estado de São Paulo,  foi  editado o

Decreto Estadual nº 51.473, de 2 de janeiro de 2007, o qual determinava a renegociação

dos contratos até 31 de março de 200721. PAULO VIEIRA DE SOUZA, antes Diretor de

Relações  Institucionais  da  DERSA,  realizou  reuniões  com  os  cinco  consórcios  do

Rodoanel, para tais fins. Estas reuniões ocorreram em hotéis próximos à DERSA, e não

em sua sede. Em uma delas, PAULO VIEIRA DE SOUZA informou que a DERSA seria

responsável pela licitação das várias obras municipais, do que seria chamado Programa

de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano de São Paulo (Sistema

Viário) e  deixou  claro  que  se  as  empresas  “não  tivessem  boa  vontade  na

renegociação dos contratos, ele (PAULO) não teria boa vontade com as empresas

no novo pacote de obras.”22 Assim, conseguiu fechar acordo reduzindo os valores de

contratação do Trecho Sul do Rodoanel, favorecendo as empresas, posteriormente, no

Sistema Viário. 

O Sistema Viário era um projeto de diversas obras viárias municipais. A DERSA

foi beneficiária de convênios23 celebrados com o Estado de São Paulo e  Município de

São Paulo, para que aquela realizasse as licitações e fiscalizasse as execuções de suas

obras.  Nem todos seus projetos foram afinal licitados e executados. 

PAULO VIEIRA DE SOUZA,  até  então  diretor  de  relações  institucionais  da

21 JOSÉ SERRA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, Decreta: Artigo 1º - Os
órgãos e entidades da Administração Direta, as autarquias, inclusive as de regime especial, as fundações e as
sociedades de economia mista deverão: I - …. ; II - reavaliar os contratos vigentes que não tenham sido originados
de licitações instauradas na modalidade pregão. Parágrafo único - A reavaliação de que trata esse artigo deverá
ser concluída até a data limite de 31 de março de 2007. Artigo 2º - Em face da reavaliação de que trata o artigo
anterior, os órgãos e entidades promoverão, conforme o caso e na forma da lei, a alteração dos editais de licitação
e iniciarão imediatamente a renegociação dos contratos vigentes, não podendo dessas ações resultar: I - aumento
de preços; II - aumento de quantidades; III - redução da qualidade dos bens ou serviços; IV - outras modificações
contrárias  ao  interesse  público.  Parágrafo  único  -  Durante  as  renegociações,  poderão  ser  prorrogados  os
contratos em vigor, até a data limite de 31 de março de 2007. 

22 Depoimento de Othon Zanoide de Moraes Filho –  Fls. 192 do PIC nº 1.34.001.001142/2018-88.
23 Convênio DERSA nº 122/05 e nº 133/05.
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DERSA,  foi  nomeado,  em  março  de  2007,  diretor  de  engenharia  e  passou  a  ser  o

responsável internamente pela fiscalização da execução do Trecho Sul do Rodoanel. A

partir  daí,  realizava  sistematicamente   reuniões  com  os  agentes  conluiados  das

construtoras do Trecho Sul do Rodoanel. Durante o ano de 2007 e 2008, além de tratarem

daquela  obra  em andamento,  já  ajustavam a  distribuição  prévia  das  novas  obras  do

Sistema Viário. 

Em  reunião  com   ROBERTO  CUMPLIDO  (CNO)  e  CARLOS  ARMANDO

GUEDES  PASCHOAL  (CNO),  PAULO  VIEIRA DE  SOUZA indagou  quais  obras  do

Sistema Viário a CNO teria interesse, e eles responderam que na Av. Roberto Marinho

(ROMA). E PAULO VIEIRA DE SOUZA disse algo como: O mercado é um problema. Eu o

administro.  Eu  tomo  conta  do  mercado.  Nesta  reunião  restou  claro  para  os  dois

representantes da CNO que ela venceria um lote da obra por eles indicada24, o que de

fato veio a ocorrer. 

Em reunião com OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO (QG) e  CARLOS

ALBERTO MENDES DOS SANTOS (QG),  PAULO VIEIRA DE SOUZA perguntou qual

obra a QUEIROZ GALVÃO teria interesse, e foi informado que também em um trecho da

Av. Roberto Marinho, além de alguma outra obra. A princípio, PAULO VIEIRA DE SOUZA

respondeu que a QG já tinha sido beneficiada no Rodoanel,  então não teria obra no

Sistema Viário. Então os agentes da QG ameaçaram concorrer de fato, caso não fossem

contemplados com obras novas. Este tema foi objeto de várias outras reuniões, até que

PAULO VIEIRA DE SOUZA informou que a QUEIROZ GALVÃO seria contemplada com

um lote da Av. Roberto Marinho e um lote da SENA MADUREIRA, o que também viria a

ocorrer.25 

FASE  5:  DO  FUNCIONAMENTO  DO  CARTEL  NA  REPARTIÇÃO  DO

SISTEMA VIARIO

24 Depoimento de Roberto Cumplido – fls. 194/197 do PIC 1.34.001.001142/2018-88.
25 Depoimentos de  Carlos Alberto Mendes dos Santos e Othon Zanoide de Moraes Filho – fls. 184/188 e fls. 192 do

PIC nº 1.34.001.001142/2018-88.
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No primeiro  semestre  de 2008,  PAULO VIEIRA DE SOUZA convocou  uma

reunião coletiva com representantes das onze construturas do Trecho Sul do Rodoanel e

representantes de algumas outras construtoras, numa sala de conferências do Hotel Meliá

Jardim Europa (localizado próximo à DERSA, na Rua João Cachoeira,  no Itaim Bibi). Ali

apresentou com mais detalhes o conjunto  de obras do Sistema Viário  e  afirmou que

continuaria as tratativas individualmente com os representantes das empresas presentes,

garantindo que todos que quisessem participar do ajuste de mercado seriam atendidos.

Nesta  reunião  estiveram  presentes,  entre  outros,  ROBERTO  CUMPLIDO  (CNO),

CARLOS HENRIQUE BARBOSA LEMOS (OAS),  CARLOS ALBERTO MENDES DOS

SANTOS (QG), JOÃO CARLOS GOMES (GALVÃO ENG.), NICOMEDES DE OLIVEIRA

MAFRA  NETO  (CR  ALMEIDA),  PAULO  TWIASCHOR  (SERVENG),  LUIZ  CLAUDIO

MAHANA (EIT),  ROBERTO  LAUAR  (CARIOCA),  MAURÍCIO  VALADARES  GONTIJO

(CARIOCA), e também ADIR ASSAD26. 

PAULO  VIEIRA  DE  SOUZA,  permanentemente  em  contato  com  o  cartel

anteriormente  formado,  continuou  negociando  individualmente  com  as  empresas

conluiadas e com novas empresas chamadas, atribuindo sobretudo àquelas cinco líderes

(G5) as obras de maior valor.  As empresas destinatárias das obras inclusive auxiliavam

na elaboração dos editais, como se verificou no caso da obra da Av. Cruzeiro do Sul, onde

NICOMEDES DE OLIVEIRA MAFRA NETO elaborou a minuta de edital, com auxílio de

ALBUÍNO CUNHA DE AZEREDO JÚNIOR, e o encaminhou para a Prefeitura27.

Nesta fase do cartel, são beneficiadas especificamente nas obras do Sistema

Viário, além das empresas participantes das fases 1, 2, e 3 (a exceção de ARG, GASPAR,

MMARTINS e UMSA), as empresas CONTERN, COWAN, DELTA, EGESA E ENCALSO. 

Dentre  os  projetos  originalmente  previstos,  foram  licitadas  pela  DERSA as

obras da  Nova Marginal  Tietê  (Concorrência  DERSA nº  022/2008)  e  da Av.  Jacu-

Pêssego (Concorrência DERSA nº 023/2008). Foram diretamente licitadas pela SIURB

ou  EMURB  as  seguintes  obras:  Av.  Roberto  Marinho  (Concorrência  Emurb  nº

26 Conforme  depoimentos  de  Maurício  Gontijo  e  Roberto  Lauar  (CARIOCA)  – 198/201  e  fls.  202/204  do  PIC
1.34.001.001142/2018-88.

27 Conforme depoimento de Albuíno Cunha de Azeredo Júnior – fls. 208/209 do PIC  1.34.001.001142/2018-88.
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002/2008 e nº 019890100); Av. Chucri Zaidan (Concorrência Emurb nº 002/2008 e nº

001200100); Av. Cruzeiro do Sul (Concorrência Emurb nº 002/2008 e nº016/10/Siurb);

Av.  Sena  Madureira  (Concorrência  nº  017/10/Siurb);  Córrego  Ponte  Baixa

(Concorrência nº 034/11/Siurb). Os encerramentos definitivos das referidas obras foram

emitidos  nas  seguintes  datas:  a)  Jacu-Pêssego  –  Contrato  3925/09  em  06/11/2015;

Contrato 3926/09 em 12/06/2013; Contrato 3927/09 em 15/12/2011; b) Marginal Tietê –

Contrato 3908/09 em 12/08/2015; Contrato 3909/09 em 12/08/2011. 

Para que a divisão conluiada funcionasse, parte das empresas nem mesmo

fazia oferta nas diversas licitações, já que há um custo para a empresa na habilitação e

elaboração de propostas.  Como estavam combinadas com a distribuição das obras e

satisfeitas  pela  distribuição  organizada,  apenas  algumas  conluiadas  apresentavam

propostas de cobertura em cada licitação (seja apenas na fase de habilitação como na

fase comercial), para dar aparência de disputa legitima às licitações, ausentando-se as

demais da concorrência. Já as empresas que não faziam parte do cartel foram inabilitadas

por atuação de agentes públicos. Segue na próxima folha tabela com as propostas de

cobertura e as vencedoras, onde se evidencia a repartição dos lotes entre as ajustadas 28:

28 Conforme editais juntados aos autos e histórico da conduta do PIC 1.34.001.001142/2018-88.
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Os agentes das empresas privadas acordavam entre si a escolha dos lotes nas

obras que ganhariam, bem como combinavam as propostas de cobertura. 

No  caso  da  Avenida  Roberto  Marinho  (ROMA),  os  líderes  de  consórcios

destinatários daquela obra reuniram-se para discutir a divisão dos lotes em setembro de

2008;  em 20 de janeiro  de  2009 –  na sede da QG,  com a presença de MAURÍCIO

VALADARES  GONTIJO  (CARIOCA),  AUGUSTO  CEZAR  SOUZA DE  AMARAL (CC),

SERGIO  FOGAL  MANCINELLI  JÚNIOR  (OAS),  ROBERTO  CUMPLIDO  (CNO),  e

MARCIO COMPANY DE SOUZA (então QG)29; em 10 de março de 2009 – na sede da

QG, com a presença de AUGUSTO CEZAR SOUZA DE AMARAL (CC), SERGIO FOGAL

MANCINELLI JÚNIOR (OAS), MÁRCIO COMPANY DE SOUZA (então QG), ROBERTO

CUMPLIDO (CNO) e MARCELO FURQUIM PAIVA (os dois últimos almoçaram logo antes

da reunião, para se prepararem).  Tais reuniões são comprovadas pelas anotações de

agenda de ROBERTO CUMPLIDO:

Após a publicação do edital para a etapa comercial, em novembro de 2009,

29 Depoimentos  de  Roberto  Cumplido  e  Maurício  Valadares  Gontijo  –  fls. 194/197  e  fls.  205/207  do  PIC
1.34.001.001142/2018-88.
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voltaram a se reunir os seguintes agentes das empresas beneficiadas nesta obra: JORGE

ARNALDO CURI YAZBEK, MARCELO FURQUIM PAIVA, SERGIO FOGAL MANCINELLI

JUNIOR  E  MÁRCIO  COMPANY  DE  SOUZA.  Os  lotes  foram  distribuídos  entre  as

empresas  por  sorteio.  Posteriormente,  os  agentes  fizeram  contatos  bilaterais  para

solicitação  de  propostas  de  cobertura.  MARCELO  FURQUIM  PAIVA  solicitou,  por

exemplo, propostas de cobertura para o lote 2 dos seguintes agentes: JORGE ARNALDO

CURI  YAZBEK  (CC),  SERGIO  FOGAL  MANCINELLI  JÚNIOR  (OAS),  MÁRCIO

COMPANY DE SOUZA (então QG), ANDRIGO LOBO CHIAROTTI (AG) e NICOMEDES

DE OLIVEIRA MAFRA NETO (CR ALMEIDA). 

Das anotações de agenda extraídas do telefone de ROBERTO CUMPLIDO,

evidencia-se não apenas a estreita ligação dos membros originários do cartel (são vários

os lançamentos das reuniões entre o “G5”), mas também a proximidade que tinha com os

funcionários  da  DERSA e  com vários  dos  denunciados,  sempre  com alerta  de  seus

aniversários. Várias foram as ligações telefônicas entre ele, agentes públicos envolvidos e

outros membros do cartel.30 

Com a abertura das propostas para o lote 3 (em 12 de março de 2010), restou

constatado que a ANDRADE GUTIERREZ, ao invés da CAMARGO CORRÊA, venceu tal

lote (e os agentes daquela então passaram a fazer parte das reuniões do ROMA). Tal

troca gerou a necessidade de acomodação da CC em outra obra do Sistema Viário, bem

como resultou na demora da abertura das propostas para o lote 4 da Av. Roberto Marinho,

que só ocorreu em setembro de 2011. Neste período foi decidido internamente no cartel a

destinação da obra da Ponte Baixa para a CAMARGO CORRÊA. 

No caso da Av. Marginal Tietê,  LUIZ CLAUDIO MAHANA (EIT) e HELVETIO

PEREIRA DA ROCHA FILHO (DELTA), solicitaram a MAURÍCIO VALADARES GONTIJO

(CARIOCA)  proposta  de  cobertura  para  os  lotes  1  e  2,  respectivamente.  MAURÍCIO

contatou JOÃO CARLOS GOMES (GALVÃO ENG.), para elaborarem conjuntamente as

referidas propostas. Na Av. Chucri Zaidan, GENESIO SCHIAVINATO DA SILVA JÚNIOR

30 Doc 3 (fls. 19 a 192 do anexo I do PIC 1.34.001.001142/2018-88. Destacam-se os vários aniversários dos réus
anotados; as reuniões entre o G5, como item 22, 25, inclusive para tratarem de obras ou assuntos diversos das obras
abrangidas na presente denúncia, como é o caso da anotação 28 e 53, por exemplo, que se refere ao DER). 
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(CONSTRUBASE)  ou  JOSÉ  LEITE  MARANHÃO  NETO  (SA  PAULISTA)  solicitaram

proposta de cobertura a MAURÍCIO VALADARES GONTIJO, o qual acordou com PEDRO

LUIZ PAULIKEVIS DOS SANTOS  (PAULITEC) sobre sua apresentação. Nos três casos,

a CARIOCA apresentou propostas de cobertura.31 

Note-se que a partir de dezembro de 2008,  mesmo sendo as licitações feitas

diretamente  pela  SIURB/EMURB,  com  o  conluio  de  funcionários  municipais,  PAULO

VIEIRA DE SOUZA ainda  controlava  a  divisão  do  mercado,  como se  vislumbra  pela

“troca” de obra destinada à CARIOCA. 

PAULO VIEIRA DE SOUZA tinha inicialmente atribuído à CARIOCA um lote da

Nova Marginal Tietê. Os representantes da empresa solicitaram a ele que trocasse pela

obra da Av. Chucri Zaidan (anteriormente lote 5 da concorrência da Av. Roberto Marinho),

devido  à  maior  complexidade  técnica,  o  que  foi  consentido.  Em  2009,  MARCELO

CARDINALE  BRANCO,  Secretário  de  Infraestrutura  e  Urbanismo  (SIURB)  solicitou

diretamente à RICARDO PERNAMBUCO JR. (CARIOCA) que trocasse a obra Av. Chucri

Zaidan  pela  da  Av.  Cruzeiro  do  Sul.  RICARDO  respondeu  não  ter  atestado  para  a

construção de tal túnel, então MARCELO CARDINALE BRANCO indicou que a empresa

fizesse consórcio com a CR ALMEIDA, para tanto.32 RICARDO PERNAMBUCO JÚNIOR

determinou a ROBERTO LAUAR que obtivesse o aval de PAULO VIEIRA DE SOUZA para

esta nova troca, o que foi feito, sendo tal aval importante para garantir que a divisão fosse

respeitada.33

FASE  6:  DO  PROSSEGUIMENTO  DE  CONTATOS  ANTICOMPETITIVOS

POSTERIORES ÀS LICITAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO

31 Segundo depoimento de Maurício Valadares Gontijo – fls. 205/207 do PIC 1.34.001.001142/2018-88
32 Tal  reunião  se  deu  em  um  café  próximo  à  residência  dos  dois,  conforme  depoimento  de  RICARDO

PERNAMBUCO JÚNIOR – fls. 210/214 do PIC 1.34.001.001142/2018-88. 
33 Conforme  depoimentos  de  Ricardo  Pernambuco  Jr.  e  Roberto  Lauar  –  fls.  210/214  e  202/204  do  PIC

1.34.001.001142/2018-88.  
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Com a mudança de gestão na Prefeitura de São Paulo, a partir de 2013, as

obras da Av. Roberto Marinho e da Av. Chucri Zaidan, as quais dependiam de CEPACs

para seu financiamento, não eram iniciadas. Então ANDRIGO LOBO CHIAROTTI (AG),

MARCIO COMPANY DE SOUZA (CNO), SERGIO FOGAL MANCINELLI JÚNIOR (OAS),

EDUARDO JACINTO MESQUITA (QG) e GENESIO SCHIAVINATO DA SILVA JÚNIOR

(CONSTRUBASE)  reuniram-se  para  contratação  conjunta  de  uma  empresa  que

viabilizasse a execução das obras por meio da emissão dos CEPACs. Contrataram a

empresa Haver Consultoria e Empreendimentos Ltda. (Haver) para tais fins, repartindo

internamente seus custos de acordo com o benefício que cada empresa ganharia pela

execução da obra. Ademais, continuaram a se reunir para elaborar “estratégia de defesa

institucional  dos interesses daquelas  empresas”.  Realizaram quatro  reuniões entre  os

anos de 2014 e 2015,  na sede da Haver.34 Em 2015,  as reuniões cessaram, após a

suspensão da ordem de serviço para a construção do túnel da Av. Roberto Marinho. 

II.  DAS FRAUDES ÀS LICITAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO

Entre o período de 06 de agosto de 2008 a 08 de fevereiro de 2012,  DARIO

RODRIGUES LEITE NETO (AG), JOÃO CARLOS MAGALHÃES GOMES (AG/GALVÃO

ENG.), JORGE ARNALDO CURI YAZBEK (CC), RAGGI BADRA NETO (CC),CARLOS

HENRIQUE BARBOSA LEMOS (OAS), CARLOS ALBERTO MENDES DOS SANTOS

(QG),  OTHON  ZANOIDE  DE  MORAES  FILHO  (QG);   JOSÉ  RUBENS  GOULART

PEREIRA  (GALVÃO  ENG.),  PAULO  TWIASCHOR  (SERVENG),  GENESIO

SCHIAVINATO DA SILVA JÚNIOR (CONSTRUBASE), LUIZ CLAUDIO MAHANA (EIT),

MARCUS PINTO RÔLA (EIT), JOSÉ LEITE MARANHÃO NETO (EIT/SA PAULISTA);

PAULO  VIEIRA  DE  SOUZA  (DERSA),  MARCELO  CARDINALE  BRANCO

(SIURB/EMURB);  ANDRIGO LOBO CHIAROTTI (AG), AUGUSTO CEZAR SOUZA DO

AMARAL  (CC/GALVÃO  ENG),  SÉRGIO  FOGAL  MANCINELLI  JÚNIOR  (OAS),

34 Conforme Figura 6, copiada às fls. 136 dos autos principais do PIC  1.34.001.001142/2018-88, e pelo relato no
histórico da conduta.
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FRANCISCO GERMANO BATISTA DA SILVA (OAS), EDUARDO JACINTO MESQUITA

(QG), LUIS SÉRGIO NOGUEIRA (CONSTRAN), NICOMEDES DE OLIVEIRA MAFRA

NETO (CR ALMEIDA), HELVETIO PEREIRA DA ROCHA FILHO (DELTA), ALBERTO

BAGDADE  (ENCALSO)  e  PEDRO  LUIZ  PAULIKEVIS  DOS  SANTOS  (PAULITEC)

fraudaram,  mediante  ajuste  e  combinação,  o  caráter  competitivo  dos  cinco

seguintes  procedimentos  licitatórios,  com  intuito  de  obter,  para  as  empresas

vencedoras,  vantagem  decorrente  da  adjudicação  do  objeto  das  licitações:  Av.

Roberto  Marinho  (Concorrência  Emurb  nº  002/2008  e  nº  019890100);  Av.  Chucri

Zaidan  (Concorrência  Emurb  nº  002/2008  e  nº  001200100);  Av.  Cruzeiro  do  Sul

(Concorrência  Emurb  nº  002/2008  e  nº016/10/Siurb);  Av.  Sena  Madureira

(Concorrência nº 017/10/Siurb); Córrego Ponte Baixa (Concorrência nº 034/11/Siurb).

As fraudes consistiram na prévia partilha dos lotes das obras; na apresentação

insuficiente  de  documentos  gerando  inabilitação  entre  os  conluiados;  na  falta  de

apresentação  de  proposta  comercial  ainda  quando  a  empresa  fora  habilitada;  na

solicitação e oferta de propostas comerciais de cobertura e até mesmo na total ausência

em  determinados  procedimentos  licitatórios,   com  o  fim  de  assegurar  a  divisão

previamente  ajustada  pelos  membros  do  cartel.35 Vários  são  os  elementos  que

comprovam a materialidade dos crimes: a) a  narrativa dos vários colaboradores sobre o

acerto entre os membros do cartel destinados a receber lotes da Av. Roberto Marinho,

somadas às provas materiais das reuniões, acima transcritas; b) os testemunhos sobre os

pedidos de propostas de cobertura; c) a inabilitação das empresas externas ao ajuste; d)

a falta de participação de diversas empresas nas demais concorrências, para as quais

tinham evidente capacidade técnica e possibilidade de execução; e) a divisão das obras

entre as várias empresas, sendo que cada empresa ganhou apenas um ou dois dos treze

lotes  licitados,  conforme  resta  claro  no  quadro  das  licitações  do  Sistema  Viário,

anteriormente inserido. 36   

Ressalte-se, ademais, que as empresas de fora do conluio foram inabilitadas

nas licitações, de modo a garantir os resultados previamente traçados, o que evidencia a

35 Conforme histórico de conduta e os vários depoimentos colacionados.
36 Conforme histórico de conduta, extrato de agendas de Roberto Cumplido, depoimentos colhidos no PIC  

1.34.001.001142/2018-88 e análise do quadro das licitações. 
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participação  dos  agentes  públicos  nos  ilícitos.  Neste  sentido,  a  Construtora  Gomes

Lourenço Ltda. foi inabilitada nos dez lotes em que concorreu (na Av. Roberto Marinho, na

Av. Chucri Zaidan, na Marginal Tietê, na  Av. Jacu-Pêssego, na Av. Cruzeiro do Sul); o

consórcio  composto  pelas  empresas  CCI  Construções  S/A,  Empresa  Tejofran  de

Saneamento  e  Serviços  Ltda.  foi  inabilitado  nos  quatro  lotes  em  que  concorreu  (na

Marginal Tietê e Av. Jacu-Pêssego); o consórcio das empresas MAC Engenharia Ltda. e

SBS Engenharia e Construções Ltda. foi inabilitado nos três lotes em que concorreu (da

Av. Jacu-Pêssego). 

Como os membros do cartel agiram em todo um conjunto de obras, dividindo-

as previamente entre si e respeitando o acordo até a última licitação, inclusive através do

não oferecimento de propostas, há que se considerar a conduta criminosa de todos os

participantes destas fraudes até a consumação da última delas, com a homologação da

licitação da obra do Córrego da Ponte Baixa (Concorrência 034/11/SIURB), em 31 de

janeiro de 2012 (e publicação no Diário Oficial em 08 de fevereiro de 2012).

III.  DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DO PERIODO DA CONDUTA DE CADA AGENTE:

1. DARIO RAIS LOPES (DERSA) – foi Secretário Estadual dos Transportes e

Presidente da DERSA de 30/04/2003 a 04/01/2007, período no qual tem grande relevância

para o sucesso do cartel, desde a cessão de informações internas da DERSA relativas ao

Trecho Sul do Rodoanel37 e admissão da repartição de seus lotes entre os membros do cartel.

Participou de reuniões onde foram reportadas as notícias de ajustes entre as concorrentes do Trecho

Sul do Rodoanel38.  Sua conduta se perpetua ao menos até o término da construção da

obra.   

37 Histórico de conduta do PIC 1.34.001.001220/2018-44 e depoimentos de Carlos Alberto Mendes dos Santos (QG) e
Roberto Cumplido – fls. 184/188  e fls. 194/197 do PIC 1.34.001.001142/2018-88.

38 Depoimento de Othon Zanoide de Moraes Filho (fls. 189/193 do PIC 1.34.001.001142/2018-88)

27



2.  MARIO  RODRIGUES  JÚNIOR  (DERSA)  –  foi  Diretor  de  Engenharia  e

Presidente  da  Comissão  Especial  de  Licitação  da  obra  do  Trecho  Sul  do  Rodoanel.

Participou de reuniões com os membros do cartel nas fases 1 e 2, autorizou a formação

da SPE para acomodar a CARIOCA.  Sua conduta no cartel se perpetua ao menos até o

término da construção da obra do Trecho Sul do Rodoanel39.   

3. (1) ANTONIO CARLOS DA COSTA ALMEIDA (CAMARGO CORREA) – a

partir de 2004 na qualidade de Gerente Executivo de Infraestrutura da Camargo Corrêa,

acordou  preços,  condições  e  vantagens  em  licitações;  dividiu  mercado  entre  os

concorrentes  (apresentou  propostas  de  cobertura,  suprimiu  propostas,  subcontratou  e

prometeu  colaboração  em  negociações);  trocou  informações  para  frustrar  o  caráter

competitivo das licitações, participou de reuniões de ajustes.  Sua conduta no cartel se

perpetua ao menos até o término da construção da obra do Trecho Sul do Rodoanel40

4.  (2)  JOSÉ ALDEMÁRIO PINHEIRO FILHO (OAS)  –  a  partir  de  2005,  na

qualidade de Presidente da OAS, acordou diretamente preços, condições e vantagens em

licitações;  dividiu  mercado  entre  os  concorrentes,  participou  diretamente  de  reuniões,

entre outras medidas, no Trecho Sul do Rodoanel41. Sua conduta no cartel se perpetua ao

menos até o término da construção da obra do Trecho Sul do Rodoanel.

5. (3)  AUGUSTO CESAR UZEDA (OAS) –  a partir de 2006, na qualidade de

Diretor da OAS, acordou preços, condições e vantagens em licitações; dividiu mercado

entre  os  concorrentes;  trocou  informações  para  frustrar  o  caráter  competitivo  das

licitações e ordenou  seus subordinados a realizarem tais condutas.42 Sua conduta no

cartel  se perpetua ao menos até o término da construção da obra do Trecho Sul  do

Rodoanel.

6. (4) CESAR DE ARAUJO MATA PIRES FILHO (OAS) – a partir de 2006, na

39 Conforme depoimento de Roberto Cumplido – fls. 194/197 – Carlos Alberto Mendes dos Santos – fls. 186 – e  fax-
simile – fls. 216 -  do PIC 1.34.001.001142/2018-88.

40 Conforme extrato telefônico transcrito às fls. 135/139 e histórico da conduta do Acordo de Leniência nº 14/2017 do
CADE – PIC 1.34.001.001220/2018-44; depoimentos de Othon Zanoide de Moraes Filho – fls. 189/192 e Roberto
Cumplido – fls. 194/197 do PIC  1.34.001.001142/2018-88. 

41 Fls. 59 do Acordo de Leniência nº 14/2017 do CADE – PIC 1.34.001.001220/2018-44.
42 Depoimento de Ricardo Pernambuco Jr – fls. 210/211 do PIC 1.34.001.001142/2018-88.
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qualidade  de  sócio  controlador  da  OAS,  acordou  preços,  condições  e  vantagens  em

licitações;  dividiu  mercado  entre  os  concorrentes;  trocou  informações  para  frustrar  o

caráter competitivo das licitações, ordenou a seus subordinados realizarem tais condutas

e participou diretamente de reuniões.43 Sua conduta no cartel se perpetua ao menos até o

término da construção da obra do Trecho Sul do Rodoanel.

7. (5) LUIZ ROBERTO TEREZO MENIN (CONSTRAN) – a partir de junho de

2005, como Diretor Comercial da Constran, acordou preços, condições e vantagens em

licitações;  dividiu  mercado entre  os  concorrentes (apresentou propostas  de cobertura,

suprimiu  propostas,  subcontratou  e  prometeu  colaboração  em  negociações);  trocou

informações para frustrar o caráter competitivo das licitações e participou diretamente de

reuniões44.  Sua conduta no cartel se perpetua ao menos até o término da construção da

obra do Trecho Sul do Rodoanel.

8.  (6) VANDERLEI DI NATALE (CONSTRUBASE) – a partir  de 2005, como

Quotista  Controlador  da  Construbase,  acordou  preços,  condições  e  vantagens  em

licitações;  dividiu  mercado entre  os  concorrentes (apresentou propostas  de cobertura,

suprimiu  propostas,  subcontratou  e  prometeu  colaboração  em  negociações);  trocou

informações para frustrar o caráter competitivo das licitações e participou diretamente de

reuniões45 Sua conduta no cartel se perpetua ao menos até o término da construção da

obra do Trecho Sul do Rodoanel.

9. (1) DARIO RODRIGUES LEITE NETO (AG) – atuou desde junho de 2004,

como Diretor Comercial da Andrade Gutierrez. Participou de reuniões e acordos do cartel

ao longo dos anos, bem como das fraudes às licitações do Sistema Viário. Seus atos

criminosos no cartel cessaram com a finalização da última obra partilhada. Em relação às

fraudes à licitação, com a consumação da última delas, em 2012.

10. (2) JOÃO CARLOS MAGALHÃES GOMES (AG e GALVÃO ENGENHARIA)

43 Depoimento de Ricardo Pernambuco Jr – fls. 210/211 do PIC 1.34.001.001142/2018-88.
44 Fls. 62  do Acordo de Leniência nº 14/2017 do CADE – PIC 1.34.001.001220/2018-44.
45 Fls. 70 do Acordo de Leniência nº 14/2017 do CADE – PIC 1.34.001.001220/2018-44 e depoimentos de Ricardo

Pernambuco Jr. – fls. 210/214 do PIC 1.34.001.001142/2018-88.
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–  integrou  o  cartel  de  junho  de  2004  a  2007,  como  Gerente  Comercial  da  Andrade

Gutierrez46;  e,  a  partir  de  2008,  como  Diretor  de  Contratos  da  Galvão  Engenharia47.

Integrou o cartel desde seu início, pela AG, continuando depois, durante a 4 e 5 Fase do

Cartel,  pela GALVÃO ENG.48Participou de reuniões, apresentou proposta de cobertura

para a licitação da Nova Marginal Tietê. Seus atos criminosos no cartel cessaram com a

finalização  da  última  obra  partilhada.  Em  relação  às  fraudes  à  licitação,  com  a

consumação da última delas, em 2012.49 

11. (3) JORGE ARNALDO CURI YAZBEK (CC) – integrou o cartel durante todas

as suas fases, pela Camargo Corrêa50, participando de reuniões e negociando as divisões

de lotes nas obras do Sistema Viário, bem como pediu proposta de cobertura na licitação

da Avenida Roberto Marinho. Seus atos criminosos no cartel cessaram com a finalização

da última obra partilhada. Em relação às fraudes à licitação, com a consumação da última

delas, em 2012.51

12. (4) RAGGI BADRA NETO (CC) –  participou desde o início do cartel, pelo

menos a partir  de junho de 2004,  na qualidade de Gerente de Contrato da Camargo

Corrêa e, a partir de 2008, como Diretor de Licitações. Participou de reuniões e acordos

em todas as fases do cartel. Seus atos criminosos no cartel cessaram com a finalização

da última obra partilhada. Em relação às fraudes à licitação, com a consumação da última

delas, em 2012.52 

13. (5)  CARLOS HENRIQUE BARBOSA LEMOS (OAS) – participou do cartel

em todas as suas fases, como Gerente de Contrato da OAS até 200753 e, a partir de

46 Fls. 55/56 do Acordo de Leniência nº 14/2017 do CADE – PIC 1.34.001.001220/2018-44.
47 Fls.  78/79  do  Acordo  de  Leniência  nº  15/2017  do  CADE  –  PIC  1.34.001.001142/2018-88  e  depoimento  de

Maurício Valadares Gontijo – fls. 205/207 do PIC 1.34.001.001142/2018-88. 
48 Depoimentos de Carlos Alberto Mendes dos Santos e Othon Zanoide de Moraes Filho –  fls. 185 e fls. 190/192 do 

PIC 1.34.001.001142/2018-88 PIC 1.34.001.001142/2018-88.
49 Depoimento de Maurício Valadares Gontijo – fls. 205/207 do PIC 1.34.001.001142/2018-88.
50 Fls. 67 do Acordo de Leniência nº 15/2017 do CADE – PIC 1.34.001.001142/2018-88.
51 Depoimentos de Carlos Alberto Mendes dos Santos (fls. 185), Othon Zanoide de Moraes Filho (fls. 190/192), 

Marcelo Furquim Paiva e Maurício Valadares Gontijo (fls. 205/207) – PIC nº 1.34.001.001142/2018-88.
52 Depoimento de Carlos Alberto Mendes dos Santos e Othon Zanoide de Moraes Filho – fls. 185 e fls. 190 e 192 do 

PIC nº 1.34.001.001142/2018-88 e históricos de conduta. 
53 Fls. 58/59 do Acordo de Leniência nº 14/2017 do CADE – PIC 1.34.001.001220/2018-44.
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2008,  como  seu  Diretor54.  Participou  de  reuniões  para  divisão  de  obras  entre  as

empresas, desde o Rodoanel até as obras do Sistema Viário55. Seus atos criminosos no

cartel  cessaram com a finalização da última obra partilhada. Em relação às fraudes à

licitação, com a consumação da última delas, em 2012.

14. (6) CARLOS ALBERTO MENDES DOS SANTOS (réu colaborador) (QG) –

de junho de 2004 a  2007, participou do cartel como Gerente Comercial da QUEIROZ

GALVÃO56 e no ano de 2008/2009, já na qualidade de Diretor daquela empresa. Mesmo

tendo saído da empresa, seus atos foram essenciais para a consumação dos crimes.

Participou  de  reuniões,  acordou  preços,  condições  e  vantagens,  frustrando  o  caráter

competitivo dos procedimentos licitatórios. Seus atos criminosos no cartel cessaram com

a  finalização  da  última  obra  partilhada.  Em  relação  às  fraudes  à  licitação,  com  a

consumação da última delas, em 2012.

15.  (7)  OTHON  ZANOIDE  DE  MORAES  FILHO  (réu  colaborador)  (QG)  –

integrou o cartel a partir de 2005, participou de reuniões, e acordou preços, condições e

vantagens. Avençou consórcio e subcontratação com a EIT para manutenção do acordo

prévio de divisão das licitações do Trecho Sul do Rodoanel57. Mesmo saindo da empresa,

seus atos criminosos no cartel cessaram com a finalização da última obra partilhada. Em

relação às fraudes à licitação, com a consumação da última delas, em 2012. 

16. (1) JOSÉ RUBENS GOULART PEREIRA (GALVÃO ENG.) - como consultor

da  Galvão Engenharia58,  integrou  o  cartel,  participando  de  reuniões  e  acordos  para

divisão  de  licitações  do  Trecho  Sul  do  Rodoanel  e  no  Sistema  Viário.59 Seus  atos

criminosos no cartel cessaram com a finalização da última obra partilhada. Em relação às

fraudes à licitação, com a consumação da última delas, em 2012. 

54 Fls. 70/71 do Acordo de Leniência nº 15/2017 do CADE – PIC 1.34.001.001142/2018-88.
55 Depoimentos de Roberto Scofield Lauar (fls. 202/204), Maurício Valadares Gontijo (fls. 205/207) e Roberto 

Cumplido (fls. 194/197) –  PIC 1.34.001.001142/2018-88.
56 Depoimento do colaborador e históricos de conduta. 
57 Depoimento do próprio colaborador e históricos de conduta.
58 Fls. 64/65 do Acordo de Leniência nº 14/2017 do CADE – PIC 1.34.001.001220/2018-44.
59 Históricos de conduta do CADE, depoimentos de Carlos Alberto Mendes dos Santos e de Othon Zanoide de Moraes

Filho – fls. 186 e fls. 190 do PIC 1.34.001.001142/2018-88.
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17.  (2)  MARCUS  PINTO  RÔLA  (EIT),  como  sócio  da  EIT,  negociou  a

subcontratação no lote destinado à Queiroz Galvão no Rodoanel Sul, para assegurar o

ajuste formulado para aquela obra e autorizou a participação da empresa nos ajustes

ocorridos na Fase 560.  Seus atos criminosos no cartel  cessaram com a finalização da

última obra partilhada. Em relação às fraudes à licitação, com a consumação da última

delas, em 2012.

18.  (3)  JOSÉ  LEITE  MARANHÃO NETO (EIT/SA  PAULISTA),  como

representante  legal  da  EIT,  negociou  a  subcontratação  no  lote  destinado  à  Queiroz

Galvão no Rodoanel Sul, para assegurar o ajuste formulado para aquela obra e autorizou

a participação da empresa nos ajustes ocorridos na Fase 5.61 Posteriormente,  na SA

Paulista, colaborou com a divisão prévia do mercado e solicitou proposta de cobertura

para  a  obra  da  Av.  Chucri  Zaidan.  Seus  atos  criminosos  no  cartel  cessaram com a

finalização  da  última  obra  partilhada.  Em  relação  às  fraudes  à  licitação,  com  a

consumação da última delas, em 2012.  

19. (1) PAULO VIEIRA DE SOUZA (DERSA) – atuou no cartel e nas fraudes à

licitação. Sua conduta inicia ao menos no início de 2007, quando da renegociação dos

contratos do Trecho Sul do Rodoanel, passando então à coordenação do cartel nas fases

4 e 5, bem como das fraudes às licitações. Seus atos criminosos no cartel cessaram com

a  finalização  da  última  obra  partilhada.  Em  relação  às  fraudes  à  licitação,  com  a

consumação da última delas, em 2012.62

20. (2) MARCELO CARDINALE BRANCO (SIURB/EMURB) – atuou no cartel e

nas fraudes à  licitação.  Modificou o  ajuste  das empresas,  determinou a  formação de

consórcio específico para licitação, assegurou a inabilitação dos concorrentes de fora do

cartel nas licitações no âmbito municipal, desde ao menos 2009. Seus atos criminosos no

cartel  cessaram com a finalização da última obra partilhada. Em relação às fraudes à

licitação, com a consumação da última delas, em 2012.63

60 Histórico de conduta e depoimento de Othon Zanoide de Moraes Filho – fls. 191 do PIC 1.34.001.001142/2018-88.
61 Depoimento de Othon Zanoide de Moraes Filho – fls. 191 do PIC 1.34.001.001142/2018-88.
62 Depoimentos de fls. 184/214 – PIC 1.34.001.001142/2018-88.
63 Depoimentos  de  Roberto  Scofield  Lauar  e  Ricardo  Pernambuco  Jr.  –  fls.  202/204  e  210/214  do  PIC

1.34.001.001142/2018-88. 
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21. (1)  AUGUSTO CEZAR SOUZA DO AMARAL (CC e GALVÃO ENG.) – foi,

de  2008  a  2009,  Gerente  Comercial  da  Camargo  Corrêa,  e  de  2009  a  2011,

Superintendente Operacional da Galvão Engenharia64. Participou ativamente de reuniões

sobre  a  divisão  da  obra  “ROMA”  no  Sistema  Viário.  Seus  atos  criminosos  no  cartel

cessaram com a finalização da última obra partilhada. Em relação às fraudes à licitação,

com a consumação da última delas, em 2012.65

22. (2)  FRANCISCO GERMANO BATISTA DA SILVA (OAS) - como Diretor da

OAS, participou de reuniões pelo menos entre os anos de 2009 e 2011, na fase 5 do

cartel, e realizou contatos para tratar de propostas de cobertura66. Seus atos criminosos

no cartel cessaram com a finalização da última obra partilhada. Em relação às fraudes à

licitação, com a consumação da última delas, em 2012.

23.  (3)  LUIS  SÉRGIO  NOGUEIRA  (CONSTRAN) –  Participou  do  cartel,

acordando valores de proposta  de cobertura  nas obras do Sistema Viário.  Seus atos

criminosos no cartel cessaram com a finalização da última obra partilhada. Em relação às

fraudes à licitação, com a consumação da última delas, em 2012.67

24. (4) NICOMEDES DE OLIVEIRA MAFRA NETO (CR ALMEIDA) – Participou

de  reunião  para  divisão  do  mercado  entre  as  empresas  no  Sistema  Viário;  manteve

contato  com membros  do  cartel,  preparou  documento  com relevâncias  técnicas,  que

embasou o Edital da Concorrência da obra Túnel Cruzeiro do Sul, para favorecer seu

consórcio na aludida licitação. Seus atos criminosos no cartel cessaram com a finalização

da última obra partilhada. Em relação às fraudes à licitação, com a consumação da última

delas, em 201268 

25. (5) PAULO TWIASCHOR (SERVENG) – diretor da empresa, participou de

64 Fls. 66 do Acordo de Leniência nº 15/2017 do CADE – PIC 1.34.001.001142/2018-88.
65 Histórico de conduta do CADE, depoimentos de Marcelo Furquim Paiva (fls. 198/201) e Maurício Valadares 

Gontijo (fls. 205/207) – PIC 1.34.001.001142/2018-88.
66 Depoimento  de  Marcelo  Furquim  Paiva  (fls.  198/201)  e   Histórico  de  conduta  (fls.  71)  do  PIC

1.34.001.001142/2018-88.
67 Depoimento de Marcelo Furquim Paiva – fls. 198/201 do PIC 1.34.001.001142/2018-88.
68 Depoimentos de Maurício Valadares Gontijo e Albuíno Cunha de Azeredo Júnior – fls. 205/207 e fls. 208/209 do 

PIC 1.34.001.001142/2018-88. 
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reunião em 2008, onde foram expostas as obras do Sistema Viário e a intenção de ajuste

de mercado, do qual a empresa foi beneficiada com lotes na Av. Roberto Marinho e na Av.

Jacu-Pêssego, em consórcio com a AG69. Seus atos criminosos no cartel cessaram com a

finalização  da  última  obra  partilhada.  Em  relação  às  fraudes  à  licitação,  com  a

consumação da última delas, em 2012.

26. (6) LUIZ CLAUDIO MAHANA (EIT), como representante da EIT, participou

de reunião para divisão das licitações do Sistema Viário e solicitou à Carioca proposta de

cobertura  na  Nova Marginal  Tietê.  70Seus  atos  criminosos  no  cartel  cessaram com a

finalização  da  última  obra  partilhada.  Em  relação  às  fraudes  à  licitação,  com  a

consumação da última delas, em 2012.

27.  (7)  HELVETIO PEREIRA DA ROCHA FILHO (DELTA),  como  Diretor  da

DELTA, permitiu a participação da empresa no cartel  após sua quarta fase e solicitou

proposta de cobertura para o lote 02 da Nova Marginal Tietê.71 Seus atos criminosos no

cartel  cessaram com a finalização da última obra partilhada. Em relação às fraudes à

licitação, com a consumação da última delas, em 2012.

28. (8) ALBERTO BAGDADE (ENCALSO) – atuou no cartel a partir de 2008,

participando  de  reunião.  Atuou  nas  fraudes  à  licitação,  garantindo  que  a  empresa

oferecesse propostas de cobertura nas obras da Marginal Tietê e Av. Jacu-Pêssego. Seus

atos  criminosos  no  cartel  cessaram com a  finalização  da  última  obra  partilhada.  Em

relação às fraudes à licitação, com a consumação da última delas, em 2012. 72

29. (9) PEDRO LUIZ PAULIKEVIS DOS SANTOS (PAULITEC), na qualidade de

Diretor  da  Paulitec,  participou  do  cartel  e  apresentou  proposta  de  cobertura  para  a

licitação Chucri Zaidan,  no Sistema Viário.73 Seus atos criminosos no cartel cessaram

com a finalização da última obra partilhada. Em relação às fraudes à licitação, com a

69 Depoimento de Maurício Valadares Gontijo – fls. 205/207 do PIC 1.34.001.001142/2018-88. 
70 Histórico de conduta do CADE e depoimento de Maurício Valadares Gontijo – fls. 205/207 do PIC 

1.34.001.001142/2018-88.
71 Histórico de conduta do CADE e depoimento de Maurício Valadares Gontijo – fls. 205/207 do PIC 

1.34.001.001142/2018-88.
72 Depoimento de Mauricio Valadares Gontijo – fls. 205/207 do PIC 1.34.001.001142/2018-88.
73 Depoimento de Maurício Valadares Gontijo – fls. 205/207 do PIC 1.34.001.001142/2018-88. 
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consumação da última delas, em 2012.

30. (1) ANDRIGO LOBO CHIAROTTI (AG) – participou a partir de 2009 das

fases  5 e 6 do cartel e das fraudes às licitações do Sistema Viário. Recebeu solicitação

de propostas de coberturas, providenciando-as. Participou de reuniões com os demais

conluiados para viabilizar a execução da Av. Roberto Marinho. Seus atos criminosos no

cartel  cessaram com a finalização da última obra partilhada. Em relação às fraudes à

licitação, com a consumação da última delas, em 201274.

31. (2) SÉRGIO FOGAL MANCINELLI JÚNIOR (OAS) – atuou nas fases 5 e 6

do cartel, a partir de 2009, na qualidade de Gerente Comercial da OAS e nas fraudes às

licitações. Participou de reuniões para a divisão dos lotes da Av. Roberto Marinho, pediu e

foi solicitado a fazer propostas de cobertura nas licitações do Sistema Viário. Seus atos

criminosos no cartel cessaram com a finalização da última obra partilhada. Em relação às

fraudes à licitação, com a consumação da última delas, em 201275.

32. (3) EDUARDO JACINTO MESQUITA (QG) – participou das fases 5 e 6 do

cartel, atuando em reuniões entre as conluiadas para garantir a licitação e execução da

Av. Roberto Marinho e Av. Chucri Zaidan. Seus atos criminosos no cartel cessaram com a

finalização  da  última  obra  partilhada.  Em  relação  às  fraudes  à  licitação,  com  a

consumação da última delas, em 2012.76

33.  (4)  GENESIO  SCHIAVINATO  DA SILVA JÚNIOR  (CONSTRUBASE)  –

Diretor  da  CONSTRUBASE,  atuou  pelo  menos  durante  as  fases  5  e  6  do  cartel,

participando de reuniões de ajustes e colaborando com as fraudes às licitações.77 Seus

atos  criminosos  no  cartel  cessaram com a  finalização  da  última  obra  partilhada.  Em

relação às fraudes à licitação, com a consumação da última delas, em 2012.

74 Depoimento de Marcelo Furquim Paiva (fls. 198/201) – PIC 1.34.001.001142/2018-88.
75 Depoimento  de  Roberto  Cumplido  (fls.  194/197)  e   Marcelo  Furquim  Paiva  (fls.  198/201)  – PIC

1.34.001.001142/2018-88.
76 Histórico da conduta (fls. 72) e depoimento de Carlos Alberto Mendes dos Santos (fls. 184/188) – PIC 

1.34.001.001142/2018-88.
77 Histórico  da  conduta  no  Sistema  Viário  e  depoimento  de  Maurício  Valadares  Gontijo  –  fls.  205/207 do  PIC

1.34.001.001142/2018-88. 
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IV. DO PEDIDO

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denuncia DARIO RAIS

LOPES,  MARIO  RODRIGUES  JÚNIOR,  ANTONIO  CARLOS  DA COSTA ALMEIDA,

JOSÉ  ALDEMÁRIO  PINHEIRO  FILHO,  AUGUSTO  CESAR  UZEDA,  CESAR  DE

ARAUJO MATA PIRES FILHO,  LUIZ  ROBERTO TEREZO MENIN e  VANDERLEI  DI

NATALE  como incursos no art. 4º da lei nº 8137/90, incisos I e II, b. 

Denuncia  DARIO  RODRIGUES  LEITE  NETO  (AG),  JOÃO  CARLOS

MAGALHÃES GOMES (AG/GALVÃO ENG.), JORGE ARNALDO CURI YAZBEK (CC),

RAGGI BADRA NETO (CC), CARLOS HENRIQUE BARBOSA LEMOS (OAS), CARLOS

ALBERTO MENDES DOS SANTOS (QG), OTHON ZANOIDE DE MORAES FILHO (QG),

JOSÉ RUBENS GOULART PEREIRA (GALVÃO ENG.),  MARCUS PINTO RÔLA (EIT),

JOSÉ  LEITE  MARANHÃO  NETO  (EIT/SA PAULISTA),  PAULO  VIEIRA DE  SOUZA

(DERSA),  MARCELO  CARDINALE  BRANCO  (SIURB/EMURB),  AUGUSTO  CEZAR

SOUZA DO  AMARAL (CC/GALVÃO  ENG),   FRANCISCO  GERMANO  BATISTA DA

SILVA (OAS),  LUIS SÉRGIO NOGUEIRA (CONSTRAN),  NICOMEDES DE OLIVEIRA

MAFRA NETO  (CR  ALMEIDA),  PAULO  TWIASCHOR  (SERVENG),  LUIZ  CLAUDIO

MAHANA  (EIT),  HELVETIO  PEREIRA  DA  ROCHA  FILHO  (DELTA),  ALBERTO

BAGDADE  (ENCALSO),  PEDRO  LUIZ  PAULIKEVIS  DOS  SANTOS  (PAULITEC),

ANDRIGO LOBO CHIAROTTI  (AG),  SERGIO FOGAL MANCINELLI  JÚNIOR (OAS),

EDUARDO JACINTO MESQUITA (QG) e GENESIO SCHIAVINATO DA SILVA JÚNIOR

(CONSTRUBASE) como incursos no art. 4º da lei nº 8137/90, incisos I e II, b; e também

no art. 90 da Lei nº 8666/1993, por cinco vezes, tudo combinado na forma do art. 69 do

Código Penal.  Requer seja recebida,  desmembrada e processada a denúncia,  com a

citação dos denunciados para o devido processo penal e oitiva das testemunhas abaixo

arroladas, aguardando a final procedência da ação, com a condenação dos denunciados. 
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São Paulo, 03 de agosto de 2018.

ADRIANA SCORDAMAGLIA

Procuradora Regional da República

ANA CRISTINA BANDEIRA LINS

Procuradora da República

ANAMARA OSÓRIO  SILVA

Procuradora da República

ANDRÉ LOPES LASMAR

Procurador da República

BRUNO COSTA MAGALHÃES

Procurador da República

DANIEL DE RESENDE SALGADO

Procurador da República

GUILHERME ROCHA GÖPFERT

Procurador da República

JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Procuradora Regional da República

LÚCIO MAURO CARLONI  FLEURY CURADO

Procurador da República

LUÍS EDUARDO MARROCOS  DE ARAÚJO

Procurador da República

MARCO ANTONIO GHANNAGE BARBOSA

Procurador da República

THAMÉA DANELON VALIENGO

Procuradora da República

THIAGO LACERDA NOBRE

Procurador da República
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