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Autos nº 0012802-62.2018.403.6181 

PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO 

Ref. IPL nº 0147/2018-11 DELECOR/SR/PF/SP (Autos nº 0012038-76.2018.403.6181) 

  

 

 

 

D e c i s ã o 

 

 

 

Vistos.  

Trata-se de representação policial, a fls. 02/09, para realização de medidas 

de busca e apreensão, em investigação que visa a apurar a autoria e materialidade 

delitiva de crimes previstos nos artigos 317 e 333, ambos do Código Penal, praticados 

em tese por uma associação criminosa voltada à corrupção e desvio de verbas públicas 

relacionadas às obras de construção do Rodoanel Viário Mário Covas – Trecho Norte.  

A fls. 10, mídia com cópia digitalizada do IPL 053/2016-11 – 

DELECOR/SR/SP.  

A fls. 11, cópia do mandado de busca e apreensão nº 85/2018, expedido nos 

autos nº 0004285-68.2018.403.6181, que veiculou representação policial para realização 

de prisão temporária e medidas de busca e apreensão, a fim de apurar a autoria e 

materialidade delitiva de crimes previstos no artigo 171, § 3º e artigo 288, ambos do 

Código Penal, bem como no artigo 96, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e no artigo 4º, 

incisos I e II, alínea “b”, da Lei nº 8.137/1990, praticados em tese por uma associação 

criminosa voltada à corrupção e desvio de verbas públicas relacionadas às obras de 

construção do Rodoanel Viário Mário Covas – Trecho Norte.  
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A fls. 12/13, auto circunstanciado de busca e apreensão, em cumprimento 

ao MBA nº 85/2018, realizado na avenida Francisco Matarazzo, nº 1350, Água Branca, 

São Paulo, SP, nos locais em que se localizam dependências da empresa OAS S.A.  

A fls. 13vº/14vº, auto de extração de dados eletrônicos armazenados nas 

caixas de e-mail coorporativo, inclusive salvos em formatos de back up, e ferramentas 

internas de comunicação instantânea (tipo chat) de CARLOS HENRIQUE BARBOSA 

LEMOS, JOÃO DE QUEIROZ MUNIZ NETO, MARCELO EUSTÁQUIO AMARAL 

CARRAZZONI, MARCELO SALVANINI, FRANCISCO GERMANO BATISTA DA 

SILVA e outros funcionários responsáveis pelas obras do Rodoanel Norte, além de 

pastas armazenadas no servidor (mapeamento de rede) de responsabilidade dos 

mesmos funcionários, bem como, pastas corporativas do setor responsável pelas 

mesmas obras e arquivos contendo a expressão “rodoanel norte”.  

A fls. 15/17, termo de entrevistas de funcionários da empreiteira OAS S.A. 

vinculados às obras do Rodoanel Norte.  

A fls. 18/22, termos de declarações de JOSÉ RICARDO NOGUEIRA 

BREGHIROLLI, RAMILTON LIMA MACHADO JÚNIOR, JOSÉ MARIA LINHARES 

NETO e ALBERTO YOUSSEF.  

A fls. 23/24, relatório de análise de material de mídia apreendido nas 

dependências da empreiteira OAS S.A. (Av. Francisco Matarazzo, 1350, Água Funda, 

São Paulo, SP), em 21/06/2018, observando-se que entre as palavras-chaves 

pesquisadas no referido material foi “ficha-razão”.  

O Ministério Público Federal, a fls. 26/31, manifestou-se favoravelmente à 

representação policial.  

É a síntese do necessário.  

Decido.  

A presente investigação, incidente ao inquérito policial nº 0012038-

76.2018.403.6181, foi distribuída a este juízo em 24/10/2018.  
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Importa notar que, em decisão proferida em 11/12/2018, nos autos nº 

0012038-76.2018.403.6181, foi reconhecida por este Juízo a existência de conexão com os 

fatos apurados no processo nº 0005963-55.2017.403.6181.  

Segundo narra a Autoridade Policial, em suma, que a empreiteira OAS S.A., 

responsável pelas obras do Lote 02 do trecho Norte do Rodoanel Mário Covas, teria 

contratado, com valores superestimados, empresas prestadoras de serviços, as quais 

devolveriam os valores “excedentes”, representativos de contratação fictícia, 

possibilitando uma contabilidade paralela (“caixa 2”) e o pagamento de vantagens 

indevidas a servidores públicos da DERSA S.A..  

Das provas colhidas no IPL 053/2016-11, servem para instruir a presente 

investigação declarações dos seguintes ex-funcionários da OAS S.A., que firmaram 

acordo de colaboração premiada, homologado pelo E. Supremo Tribunal Federal: JOSÉ 

RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI, RAMILTON LIMA MACHADO JÚNIOR, 

JOSÉ MARIA LINHARES NETO e ROBERTO SOUZA CUNHA, inclusive declarações 

de ALBERTO YOUSSEF.  

Extraídas do IPL 053/2016-11, também servem à instrução da presente 

investigação as declarações de JUCELENE APARECIDA FERREIRA DORNELAS, 

AIDE SAD JÚNIOR, PEDRO ALCÂNTARA BRANDÃO FILHO e VALDIR DOS 

SANTOS PAULA, bem como, as Informações nºs 02 e 03/2018 – UADIP/DELECOR, e 

apreensões de dinheiro em espécie nas residências de PEDRO PAULO DANTOS DO 

AMARAL CAMPOS e de ADRIANO FRANCISCO BIACONCINI TRASSI.  

Consta das declarações de JOSÉ RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI, 

em suma, que ao longo do ano de 2013 até fevereiro de 2014, exercendo uma função de 

operador de “caixa dois” da empresa, tendo repassado dinheiro em espécie, 

mensalmente, em valores variados de sessenta a duzentos mil reais, a YVES VERÇOSA 

e a JOÃO MUNIZ, com a ciência do superior hierárquico CARLOS HENRIQUE 

BARBOSA LEMOS. Segundo o declarante, assim que ele entregava o dinheiro, abatia 

do “ficha-razão” da obra, “uma espécie de contabilidade interna da OAS, na qual eram 

lançados todos os débitos e créditos da obra, inclusive esses valores em espécie”, 
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havendo uma percentagem de 25% de acréscimo em tal abatimento, com a finalidade 

de cobrir os custos e impostos sobre contratos firmados com prestadores de serviços.  

JOSÉ RICARDO explicou que após celebrar contratos simulados, as 

empresas prestadores de serviços devolviam parte dos recursos recebidos pela OAS, em 

espécie. Tais recursos devolvidos eram repassados pelo declarante ao prestador de 

serviços financeiros da empresa na época, ALBERTO YOUSSEF. Esclareceu que, assim 

que recebia as demandas de YVES VERÇOSA e JOÃO MUNIZ, solicitava os respectivos 

valores a ALBERTO YOUSSEF. Então, este ou seus empregados RAFAEL ÂNGULO e 

ANDARICO NEGROMONTE deslocavam-se à sede da OAS e entregavam tais valores 

em espécie, que enfim eram repassados a YVES VERÇOSA e a JOÃO MUNIZ.  

JOSÉ RICARDO também declarou que o diretor CARLOS HENRIQUE 

BARBOSA LEMOS, todo final de mês subscrevia um controle informal no qual 

constava o valor total que a diretoria dele havia solicitado ao Setor de Projetos 

Estruturados, para fazer pagamentos em espécie. Tal controle era entregue a JOSÉ 

MARIA LINHARES NETO. Por fim, declarou que os contratos simulados eram feitos 

com empresas existentes de fato e que executavam serviços na obra, para não chamar 

muito à atenção.  

Consta, ainda, que o colaborador JOSÉ MARIA LINHARES NETO afirmou 

ter trabalhado no Setor de Projetos Estruturados da OAS no período de 2006 até 

novembro de 2014, tendo dentre suas funções a de controle e distribuição do “caixa 

dois”, por moeda em espécie e transferências internacionais, com intermédio do 

“doleiro” JORGE DAVIS, sediado no Uruguai, e seu funcionário HÉLIO. Foi 

subordinado a ALEXANDRE TOURINHO, MAURÍCIO MOREIRA, MATHEUS 

COUTINHO e RAMILTON MACHADO. Corroborou o relato trazido por JOSÉ 

RICARDO. Por fim, afirmou que entre 2013 e 2014 “a base São Paulo da construtora 

OAS era autossuficiente em ‘caixa dois’, de modo que conseguia gerar muitos recursos 

dessas espécie, os quais eram administrados por JOSÉ RICARDO BREHUIROLLI e o 

‘doleiro’ com quem ele operava, ALBERTO YOUSSEF”.  

Das declarações de RAMILTON LIMA MACHADO JÚNIOR, consta que ele 

chefiou o Setor de Projetos Estruturados da OAS de março de 2013 a novembro de 2014, 
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nomeado pelo presidente da empresa JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO (LÉO 

PINHEIRO) e do falecido CÉSAR ARAÚJO MATA PIRES, presidente do Conselho de 

Administração. Teve atribuição de gerenciar o “caixa dois” promovendo a geração de 

recursos em espécie e encaminhamento destes para pagamentos, conforme as 

demandas das diretorias. Corroborou, igualmente, as declarações de JOSÉ RICARDO. 

Afirmou, ainda, que recebia de CARLOS HENRIQUE e de YVES VERÇOSA demandas 

de pagamento de vantagens indevidas, tendo conhecimento que alguns pagamentos se 

destinavam a servidores da DERSA e que “a operacionalização desses pagamentos 

estava a cargo de JOSÉ RICARDO, por meio de ALBERTO YOUSSEF”.  

Das declarações de ALBERTO YOUSSEF, a Autoridade Policial destacou o 

que segue transcrito:  

“[...] QUE aproximadamente em meados do ano de 2012, o declarante estreitou suas 
relações com JOSÉ RICARDO BREGHIROLI, à época funcionário da OAS; QUE já 
conhecida JOSÉ RICARDO do mercado das empreiteiras, pois operava "caixa dois" 
para a empreiteira UTC; QUE se colocou á disposição de JOSÉ RICARDO para a 
prestação de serviços para a OAS e, então, naquela época de 2012, passou a prestar 
serviços de operação de "caixa dois" também para a OAS, sempre por intermédio de 
JOSÉ RICARDO; QUE o procedimento adotado era o seguinte; em uma 
periodicidade de uma duas vezes por semana, encontrava-se com JOSÉ RICARDO, 
ao longo dos anos de 2012, 2013 e início de 2014, quando então JOSÉ RICARDO lhe 
entregava altas quantias de dinheiro em espécie, bem como apontava endereços e 
respectivos valores em que os montantes deveriam ser entregues; QUE o declarante 
guardava o dinheiro em espécie para JOSÉ RICARDO em um cofre que mantinha 
em seu escritório e, à medida que ele o demandava, entregava o dinheiro em 
espécie nos endereços que JOSÉ RICARDO lhe passava; QUE além de entregar 
dinheiro em espécie nos endereços que JOSÉ RICARDO lhe indicava, também 
acontecida de devolver parte desses valores em espécie para JOSÉ RICARDO, 
sempre a pedido dele; QUE alguns dos endereços em que entregou dinheiro em 
espécie para JOSÉ RICARDO eram nesta cidade de São Paulo/SP; QUE não se 
recorda do nome das pessoas ou dos respectivos endereços em que entregou 
dinheiro em espécie nesta cidade de São Paulo/SP a pedido de JOSÉ RICARDO; 
QUE o dinheiro era entregue nos endereços indicados por JOSÉ RICARDO pelo 
declarante e por seu funcionário RAFAEL ANGULO LOPES; QUE talvez RAFAEL 
ANGULO se recorde de algum endereço ou nome do destinatário final do dinheiro; 
QUE no dia em que foi preso na V fase da operação Lava Jato, em março de 2014, 
havia no cofre de seu escritório uma determinada quantia de dinheiro em espécie 
que seria usada em algumas entregas a pedido da OAS, por meio de JOSÉ 
RICARDO, com as respectivas anotações de endereço e o nome do destinatário 
nesta cidade de São Paulo/SP [...]”.  
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Além das declarações dos colaboradores, verifica-se que a busca e 

apreensão realizada anteriormente, na chamada “Operação Pedra no Caminho”, na 

sede da OAS S.A., resultou na apreensão das ditas “fichas-razão”, mas apenas do ano 

de 2018, não se logrando êxito quanto àquelas contemporâneas à suposta entrega de 

valores ilícitos.  

Consta, no entanto, o relato de funcionários da OAS S.A. entrevistados 

durante as diligências de busca e apreensão, afirmando que “as vias originais dos 

contratos da OAS com as empresas que prestam serviços para o projeto do Rodoanel 

permanecem no local da obra até a conclusão do projeto (arquivo de subempreitada) e 

somente então são remetidas para a matriz”, revelando assim indícios de que a 

documentação necessária a comprovar a suposta prática de corrupção estaria arquivada 

no canteiro de obra.  

Outro possível local onde estariam tais documentações seria em arquivo 

terceirizado da empresa IRON MOUNTAIN DO BRASIL, conforme afirmado por 

FERNANDO DE G. DI TOMMAZI a fls. 325 do Apenso V, Volume II do IPL 053/2016-

11.  

Diante das provas produzidas no IPL 053/2016-11 e dos elementos 

preliminarmente coletados no IPL 0147/2018-11, a fim de se apurar a possível 

ocorrência dos mencionados pagamentos de vantagens indevidas, representa a 

Autoridade Policial pela realização de diligências de busca e apreensão.  

A fls. 26/31, o Ministério Público Federal manifesta-se favoravelmente à 

representação policial, requerendo a expedição de mandados de busca e apreensão nos 

endereços indicados, inclusive com ordem de arrombamento de portas e cofres, no caso 

de desobediência ou resistência. Requer também, consoante representação policial, seja 

franqueado: a) para fins de análise do material apreendido, o acesso a mídias de 

armazenamento (inclusive celulares, HDs, pendrives apreendidos), apreendendo-se ou 

copiando-se os arquivos daqueles julgados úteis para esclarecimento dos fatos sob 

investigação; b) durante a busca, a análise in loco e posteriormente de quaisquer 

equipamentos eletrônicos apreendidos que guardem relação com os fatos ora em 

apuração, com autorização para busca e análise de computadores, celulares, pendrives, 
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mídias e dispositivos móveis de armazenamento e outros, inclusive com acesso a dados 

armazenados remotamente ‘em nuvem’.”  

Por fim, o Ministério Público Federal postula pelo levantamento do sigilo 

desta medida cautelar, após o seu efetivo cumprimento.  

Diante dos fatos narrados, que trazem fortes indícios da prática dos crimes 

previstos nos artigos 317 e 333, ambos do Código Penal, as medidas elencadas na 

representação policial se tornam imprescindíveis para a apuração da autoria e da 

materialidade delitivas, bem como para a realização dos demais atos da persecução 

penal.  

Ademais, a presente representação foi devidamente precedida de exaustivas 

diligências investigatórias policiais, inclusive por meio de outras medidas que exigiram 

a reserva de jurisdição, realizadas no IPL nº 053/2016-11 e compartilhadas com a 

presente investigação.  

Assim, passo a analisar os requisitos das medidas requeridas.  

 

- DA BUSCA E APREENSÃO e AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS  

 

No caso dos autos, considerando a apuração da materialidade delitiva e dos 

indícios de autoria, a medida de busca e apreensão se presta a confirmar, em tese, o 

quanto já apurado, apreender coisas obtidas por meios criminosos, instrumentos de 

falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, instrumentos 

utilizados na prática de crimes ou destinados a fins delituosos, descobrir objetos 

necessários à prova de infração, apreender correspondência, aberta ou fechada, 

destinada ao investigado, quando haja suspeita de que seu conteúdo possa ser útil à 

elucidação do fato e para colher qualquer elemento de convicção, na forma do artigo 

240, § 1º, do Código de Processo Penal.  

Assim, as medidas acima descritas, permitidas pela lei, terão o escopo de 

obter toda e qualquer documentação que esteja na posse dos investigados e que possam 

elucidar a presente investigação sobre corrupção passiva e corrupção ativa no contexto 
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das obras de construção do Rodoanel Viário Mário Covas – Trecho Norte, podendo ser 

arrecadados, exemplificadamente, documentos indicativos de associação entre os 

investigados (agendas, procurações, bilhetes, rascunhos e documentos diversos), 

indicativos de corrupção (recibos, comprovantes de depósito ou de transferência 

bancária, quaisquer documentos comprobatórios de pagamentos de vantagens 

financeiras a servidores públicos e escritos que relacionem alguém a certo valor), 

indicativos de ocultação de bens (comprovantes de pagamentos, procurações, contratos, 

escrituras e quaisquer documentos que revelem destino de valores), inclusive mídias de 

armazenamento (pendrive, HD externo, notebook, HD CPU) e aparelhos telefônicos 

(smartphones) etc.  

Ante o exposto, com fundamento no artigo 240, §1º, do Código de Processo 

Penal, acolho a representação policial para a realização de BUSCA E APREENSÃO 

nos endereços relacionados na representação policial, conforme a seguir:  

 

Nome CPF/CNPJ Endereço  

JOÃO DE QUEIROZ MUNIZ NETO 468.010.225-04 

Av. Alphaville, Cond. Forest Ville, nº 
451 – Ed. Jequitibá, ap. 1003 – 
Alphaville – Salvador/BA, CEP 
41701-015 

YVES LUCIEN DE MELO VERÇOSA 223.358.034-68 Alameda Rembrandt, 533, Santana 
de Parnaíba, SP, CEP 06539-370. 

Canteiro de obras da empreiteira 
OAS S.A. no empreendimento do 
RODOANEL – NORTE 

14.310.577/0001-04 
Av. Arquiteto Roberto Afiavo, n. 240, 
Cachoeirinha, São Paulo, SP, CEP 
02680-080.  

IRON MOUNTAIN DO BRASIL 04.120.966/0001-13 

Av. Gonçalo Madeira, n. 401 – 
complementos 443, 473 e 541 – 
Jaguaré, São Paulo, SP, CEP 
05348-000.  

 

 No cumprimento dos mandados poderá haver apreensão de bens ou 

valores que possam ter sido adquiridos com dinheiro proveniente dos crimes, nos 

moldes do disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Penal, com estrita 

observância do disposto no artigo 5º, XI, da Constituição da República e nos artigos 

243, 245 a 248 do Código de Processo Penal.  

A diligência de busca e apreensão deverá se restringir aos endereços 

indicados na representação policial, bem como às coisas, instrumentos e provas que 

guardem pertinência com os crimes ora investigados.  
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Em se tratando de endereço de natureza residencial com dificuldade de 

localização correta, deverá a Autoridade Policial tomar especial cuidado para evitar a 

entrada na residência incorreta, sem relação com os investigados.  

Todavia, durante a diligência, havendo fundada descoberta de outros 

endereços que interessem à investigação, deverá a Autoridade Policial comunicar 

imediatamente a este Juízo, especificando-os, a fim de que sejam expedidos outros 

mandados.  

Fica também autorizada a abertura ou arrombamento da porta de entrada 

dos mencionados endereços, bem como de cofres, compartimentos e áreas lacradas 

eventualmente existentes no local, caso eventuais pessoas presentes no imóvel não o 

façam voluntariamente.  

Deverá ainda a Autoridade Policial identificar todos os moradores dos 

respectivos imóveis e pessoas que ali se encontrem, inclusive crianças e adolescentes.  

Fixo o prazo de 90 (noventa) dias para a realização da busca e apreensão, 

que deverá se cumprir com as formalidades e cautelas dos artigos 243, 245 e 248 do 

Código de Processo Penal, lavrando-se, após a diligência, o competente auto 

circunstanciado.  

A Autoridade Policial e seus agentes estão adstritos aos termos desta 

decisão e, caso desbordem seus limites, sujeitar-se-ão à aplicação da Lei nº 4.898/65.  

AFASTO O SIGILO DE DADOS e de dados para permitir o acesso pela 

Autoridade Policial e agentes às informações contidas em aparelhos eletrônicos 

eventualmente apreendidos com os investigados ou de propriedade de terceiros que 

estejam relacionados ao local da apreensão e aos delitos ora investigados, 

considerando que tal medida é necessária e imprescindível para a elaboração de 

laudos e perícias essenciais à apuração da materialidade e autoria delitivas.  

Tal medida revela-se necessária no presente feito, sobretudo porque 

possibilita trazer aos autos maiores elementos acerca da materialidade e autoria delitiva 

dos crimes ora investigados.  

Salienta-se que, nestes casos, o sigilo de dados não poderá ser invocado 

como forma de se tornar verdadeiro escudo protetivo de práticas criminosas, sendo 
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certo que o interesse público deverá prevalecer sobre o interesse privado.  Cabe ao 

intérprete constitucional, no caso de existir colisão entre direitos fundamentais, realizar 

verdadeira ponderação de interesses, de modo a salvaguardar direitos e valores 

relevantes à sociedade, como o esclarecimento acerca da materialidade e autoria de 

crimes praticados contra a administração pública.  

Ressalte-se que o acesso a dados sigilosos possibilitará o esclarecimento do 

contexto em que se deram as supostas contratações fictícias, a alegada “geração” de 

recursos em espécie e o mencionado “caixa dois” na administração da empresa OAS 

S.A., bem como, o suposto pagamento de vantagens indevidas a servidores públicos da 

DERSA S.A.  

Fica autorizado à Autoridade Policial e sua equipe o acesso, in loco e 

posteriormente, a quaisquer elementos de prova relacionados aos crimes 

investigados, incluindo a abertura de correspondências; acesso a documentos em 

geral; documentos bancários e documentos fiscais; acesso ao conteúdo de telefones 

celulares, smartphones, computadores, eventuais dados armazenados em disco 

virtual pertencentes aos investigados ou de propriedade de terceiros que estejam 

relacionados ao local da apreensão e aos delitos ora investigados, e outras mídias que 

puderem ser utilizadas na comprovação da materialidade e autoria delitivas, 

inclusive acesso a dados armazenados remotamente ‘em nuvem’.  

Fica autorizado, outrossim, o espelhamento de mídias e cópias de 

arquivos julgados úteis para esclarecimento dos fatos sob investigação.  

Com a vinda da informação acerca da implementação das medidas acima 

autorizadas e decretadas, converta-se o segredo de justiça destes autos para SIGILO DE 

DOCUMENTOS, facultando o acesso dos autos desta representação e seus apensos aos 

advogados devidamente constituídos pelos investigados, mediante procuração.  

Ressalvo que a publicidade da presente decisão somente poderá ocorrer 

após a implementação das buscas e apreensões, mantendo-se, no entanto, o sigilo dos 

dados eventualmente arrecadados.  

Estabeleça-se contato com a Autoridade Policial para informar que os 

mandados e ofícios expedidos nestes autos, acompanhados de cópia da presente 

decisão, estão disponíveis para retirada neste Juízo.  
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Traslade-se para estes autos cópia do termo de declarações de JOSÉ 

RICARDO NOGUEIRA BREGHIROLLI (fls. 1044/1046 do IPL nº 053/2016-11).  

Ciência ao Ministério Público Federal.  

Cumpra-se.  

São Paulo, 17 de dezembro de 2018.  

 

 

Maria Isabel do Prado 
Juíza Federal Titular da 5ª Vara Criminal Federal de São Paulo  


