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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República em São Paulo
Força-Tarefa “Operação Lava Jato”

de  Luiz  Frayse  David1, que  receberam  vantagens  indevidas  do  grupo

ODEBRECHT,  bem  como  pelas  construtoras  ANDRADE  GUTIERREZ  S.A,

CONSTRUÇÕES  e  COMÉRCIO  CAMARGO  CORRÊA  S.A.,  OAS  S.A  e

QUEIROZ GALVÃO.2

3. As licitações relativas às obras do METRÔ-SP, no tocante às

obras das Linhas 2 - Verde, da Linha 5 – Lilás e da Linha 6 – Laranja, eram

direcionadas para beneficiar as referidas construtoras, por meio de expedientes

diversos, quais sejam: troca prévia de informações entre os agentes públicos e

executivos  responsáveis  pelos  contratos  administrativos,  direcionamento  e

conluio antes do certame e durante esse, com ajustes de cláusulas favoráveis às

empresas  e  prorrogação  dos  contratos,  garantindo  por  meio  de  aditivos  a

manutenção da conquista licitatório anterior.

4. E, por esta troca prévia de informações, enquanto os agentes

públicos se beneficiavam de estudos realizados a custo e com expertise das

empresas  para  elaborarem  e  modificarem  o  edital  de  licitação  da  obra,  os

agentes  privados  eram  beneficiados  com  o  conhecimento  prévio  de  seus

detalhes,  além  de  influenciar  na  elaboração  de  referido  edital,  tendo  suas

empresas melhores condições na futura concorrência com outras que atuavam

no mercado.

5. Na  presente  denúncia,  será  especificamente  objeto  de

imputação a prática de crimes de corrupção, no escopo das obras da Linha

2 – Verde, da Linha 5 – Lilás e da Linha 6 – Laranja do Metrô de SP.

1 Conforme cota, Luiz  Carlos Frayse David e Décio Gilson César Tambelli  não são denunciados em razão da extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.
2 Conforme consignado na cota de oferecimento da denúncia, embora a Construtora Camargo Corrêa tenha também efetuado
pagamento de vantagens ilícitas ao então servidor público ora denunciado, a realização do pagamento ocorre por interposta
pessoa jurídica, configurando, em tese, o crime de lavagem de dinheiro, o que será objeto de apuração em autos próprios, sendo
que, não obstante cada empresa tivesse ciência do pagamento das demais em relação ao mesmo beneficiário, cada uma paga a
proporção  que  lhe  era  cabida  nos  ajustes  realizados  de  forma  individualizada  entre  o  agente  público  e  cada  empresa
beneficiária, particularmente quanto aos meios para efetuar tais pagamentos ilícitos. De mesma forma, um dos pagamentos da
empresa Andrade Gutierrez  ocorre também por  interposta  pessoa,  sendo tal  igualmente  objeto  de outra  ação penal  a  ser
oportunamente apresentada, sem prejuízo dos ilícitos já imputados aos executivos desta empresa na presente denúncia quando
a  corrupção  tenha  sido  cometida  sem  qualquer  concurso  de  crimes  com  lavagem  de  dinheiro,  de  competência  da  Vara
Especializada.
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6. Conforme depoimentos dos colaboradores, executivos ou ex-

executivos  do  grupo  ODEBRECHT,  FÁBIO  ANDREANI  GANDOLFO,

BENEDICTO  BARBOSA  DA  SILVA  JÚNIOR,  ARNALDO  CUMPLIDO  DE

SOUZA,  CARLOS  ARMANDO  GUEDES  PASCHOAL  e CELSO  DA

FONSECA RODRIGUES – prestados inicialmente no bojo da Petição nº 6637

do  Supremo  Tribunal  Federal,  cujo  encaminhamento  deu  origem  às

investigações,  bem como,  de  maneira  suplementar,  prestados  também nos

autos do procedimento investigatório referenciado em epígrafe –, bem como

depoimento  do  denunciado  e  colaborador  SÉRGIO  CORREA  BRASIL,

funcionários do Metrô receberam vantagens indevidas do Grupo ODEBRECHT,

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

GALVÃO.

II.  DA CORRUPÇÃO NAS OBRAS DA LINHA 2 (VERDE) DO METRÔ-SP –

LOTES 01 A 05.

7. No período de 2004 a 2007, na função de Gerente da área de

Contratos e Compras do METRÔ-SP, SÉRGIO CORREA BRASIL solicitou e

recebeu, diretamente e indiretamente, em razão da função por ele ocupada, o

pagamento de vantagem indevida correspondente a 0,5% das medições das

obras da Linha 2 – Verde, do Metrô de São Paulo.

8. A  solicitação  foi  dirigida  a  representantes  de  empresas

contratadas  para  a  realização  da  obra,  nomeadamente  das  empresas

ODEBRECHT,  ANDRADE  GUTIERREZ  e  CAMARGO  CORREA,  como

condição  para  manutenção  dos  contratos  celebrados  em  1990,  cujos

respectivos  procedimentos  licitatórios  foram por  elas  vencidos,  em especial

porque a realização de nova licitação contrariava seus interesses.
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9. Com efeito, a licitação referente à construção civil da Linha 2

– Verde, Metrô-SP, lotes 01 a 05, iniciada em 1989, cuja assinatura do contrato

ocorreu em 1990, tinha prazo de eficácia de 01 (um) ano, findo o qual seria ele

necessariamente  rescindido.  Contudo,  até  o  início  da  execução  das  obras,

ocorrido em 2004, o contrato não foi implementado nem qualquer obra iniciada,

pois  o  Governo  do  Estado  de  São  Paulo  não  dispunha  de  verbas  para

remunerar  as  contratadas,  razão pela  qual  a  eficácia  destes  contratos  era,

anualmente, estendida por meio de aditivos contratuais3. 

10. Embora o correto fosse realizar nova licitação, em razão do

decurso do tempo, desde a assinatura do contrato até o início das obras foram

assinados mais de 20 (vinte) termos aditivos de prorrogação de prazo, sendo

que somente a partir do aditivo 29 (vinte e nove), em 2004, é que se iniciaram

as obras da Linha 2 - Verde4.

11. Em 2000,  o  Governo  do  Estado  de  São  Paulo  adquiriu

capacidade de financiamento para tocar  as obras da Linha 2 -  Verde.  Mas

somente no ano de 2003 o Governo de São Paulo, de fato, reuniu condições

financeiras plenas, viabilizando economicamente a execução desses contratos,

a  partir  da  obtenção  de  financiamentos  federais  e  internacionais,  como do

BNDES, BIRD e BID5. Contudo, embora houvesse disponibilidade financeira,

havia entrave para o início das obras em 2003, pois o tempo decorrido entre a

assinatura  dos  contratos  (meados  de  1990)  e  o  início  pretendido  de  sua

execução  sugeria  uma  nova  licitação,  pela  óbvia  mudança  das  condições

atuais de ocupação do solo e de outras variáveis que após tão longo decurso

de  tempo  alterariam significativamente  o  próprio  objeto  e  as  condições  de

construção da referida obra.

3 Inquérito Policial n.º 0183/2017-11, Apenso I, Volume II.
4 Termo de Colaboração Homologado na 6ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos n.º 0005711-
81.2019.403.6181, autorizado e compartilhado nos autos 0005803-30.2017.403.6181, Apenso I, fls. 044, fls 48/54.
5 Colaboração de Sérgio Correa Brasil homologada na 6ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos
n.º  0005711-81.2019.403.6181,  autorizado  e  compartilhado  nos  autos  0005803-30.2017.403.6181 (mídia
06min:44seg/07min:13seg).
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12. Ocorre que a realização de uma nova licitação contrariava

os interesses das empreiteiras vencedoras da licitação de 1990, quais sejam,

ANDRADE GUTIERREZ (vencedora do lote 01), CONSTRUTORA NORBERTO

ODEBRECHT (lotes 02 e 03), CAMARGO CORRÊA (lotes 04 e 05), MENDES

JÚNIOR (lotes 06), CONSTRAN (lotes 07 e 08) e QUEIROZ GALVÃO (lotes 09

e 10). 

13. Em razão  disso,  a  fim  de  se  garantirem na  posição  de

contratadas  para  tais  obras,  representantes  das  construtoras  NOBERTO

ODEBRECHT, ANDRADE GUTIERREZ e CAMARGO CORRÊA praticaram os

atos de corrupção a seguir expostos.

II.1.  Da  corrupção  envolvendo  a  CONSTRUTORA  NORBERTO

ODEBRECHT (CNO)

14. Em data não estabelecida,  mas certo  que compreendida

entre  19  de  outubro  de  2004  e  10  de  julho  de  2006,  SÉRGIO  CORREA

BRASIL, funcionário da Companhia Metropolitana de São Paulo - CMSP, na

condição de gerente da área de contratos e licitação, de modo consciente e

voluntário,  solicitou benefícios  econômicos  indevidos,  aproximadamente  na

ordem total de R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio de reais)6  dos executivos

do  Grupo  ODEBRECHT,  FÁBIO  ANDREANI  GANDOLFO e  BENEDICTO

BARBOSA  DA  SILVA  JÚNIOR, vindo  de  fato a  receber as vantagens

solicitadas,  em razão dos atos  de ofício que praticou e que se absteve de

praticar, em favor da empreiteira, durante a execução de referida obra.

6Termo de Colaboração Homologado na 6ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos n.º 0005711-
81.2019.403.6181,  autorizado e compartilhado nos autos  0005803-30.2017.403.6181,  fls.05-verso.  Contudo,  de acordo com
planilha  fornecida  por  Fábio  Gandolfo  teria  sido  R$  870.208,00  (oitocentos  e  setenta  mil,  duzentos  e  oito  reais),  PIC  n.
1.34.001.009848/2017-15, fls.772/776.
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15. FÁBIO  ANDREANI  GANDOLFO7 e BENEDICTO

BARBOSA DA SILVA JÚNIOR8, nas condições de diretor  de contrato e de

superintendente do Sul/Sudeste, respectivamente, do Grupo ODEBRECHT, em

unidade de desígnios e de modo consciente e voluntário, para que obtivessem

benefícios  para  sua construtora,  efetuaram  o  pagamento de  vantagens

econômicas indevidas ao aludido funcionário da Companhia de Metropolitana

de  São  Paulo  –  CMSP,  no  valor  correspondente  a,  pelo  menos,  R$

1.500.000,00 (um milhão e meio de reais), para determiná-lo a praticar atos

de ofício em proveito do grupo, no contexto das obras referentes aos lotes 02 e

03 da Linha 2 – Verde, bem como para que SÉRGIO BRASIL, Décio Tambelli e

Luiz  Carlos  Frayse  David se  abstivessem  de  praticar  atos  de  ofício  que

viessem a contrariar os interesses da empreiteira.

16. Em 2000, aproximadamente, FÁBIO GANDOLFO assumiu

as  negociações  relativas  à  reativação  dos  contratos  n.º  0163021010  e

01630210209, que haviam sido assinados em 1990 pela CBPO ENGENHARIA

LTDA, subsidiária da ODEBRECHT, detentora dos lotes 02 (Imigrantes) e 03

(Ipiranga). Referidos contratos tinham, na origem, prazo de eficácia de 01 (um)

ano, findo o qual seriam necessariamente rescindidos. Contudo, com o atraso

no início da execução por parte do Governo do Estado de São Paulo, a eficácia

dos contratos era, anualmente, estendida por meio de aditivos contratuais.

17. As construtoras ODEBRECHT, ANDRADE GUTIERREZ e

CAMARGO  CORRÊA  possuíam  cinco  lotes  nesta  licitação  e  havia  uma

pressão  para  que  se  mantivessem  esses  contratos  em  vigência,  sem  a

realização de nova licitação.

18. Nesta  época  FÁBIO  GANDOLFO se  aproximou  de

SÉRGIO BRASIL, uma vez que a ODEBRECHT foi vencedora de dois lotes de

7PIC n.º 1.34.001.009848/2017-15, fls. 112.
8Organograma da CNO fornecido pelo colaborador Carlos Armando Paschoal, fls. 690/691, PIC n.º 1.34.001.009848-2017-15.
9Procedimento Administrativo n.º 1.34.001.009848-2017-15, fls. 06/07.
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referida  licitação,  atuando  com  papel  de  liderança  em  relação  a  esta

companhia, bem como em nome das construtoras  ANDRADE GUTIERREZ e

CAMARGO  CORRÊA,  não  obstante  o  pagamento  de  sua  cota-parte  nos

valores ilícitos fosse calculado proporcionalmente à sua participação nas obras,

cabendo a cada empresa providenciar por suas próprias expensas e meios os

pagamentos das propinas respectivas.

19. Segundo FÁBIO GANDOLFO havia compromissos prévios

de  pagamento  de  propina,  no  valor  correspondente  a  0,9%  do  valor  de

referidos contratos, sendo que os pagamentos seriam efetivados apenas no

início da execução dos contratos, que ocorreu em meados de 2004 10. 

20. Nesta  época,  SÉRGIO  BRASIL liderava  o  setor  de

contratação da Companhia Metropolitana de São Paulo – CMSP, responsável

pela gerência das contas, dos processos licitatórios, dos aditivos, dos editais e

dos  contratos,  mostrando-se  fundamental  para  que  os  aditivos  fossem

executados sem transtornos, principalmente no que diz respeito à adequação

do projeto. Décio Tambelli, por sua vez, na função de Diretor de Operações da

CMSP, mostrava-se imprescindível pelo apoio na equação do projeto/solução

operacional dessa nova linha, uma vez que as alterações do edital dependiam

de sua aprovação11. 

21. Em  2003, foi  decidido  pelo  Governo  do  Estado  de  São

Paulo o início das negociações dos contratos, uma vez que obteve recursos,

inclusive  do  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  -

BNDES, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e

Banco Interamericana de Desenvolvimento – BID, viabilizando a execução das

obras da Linha 02. As negociações eram necessárias porque o projeto inicial

sofreu várias adaptações, como alteração de traçado e de metodologia, diante

10PIC n. 1.34.001.009848/2017-15, fls. 112/114, fls.772/776
11PIC n.º 1.34.001.009848/2017-15, fls. 112/114 e fls.772/776.
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do desenvolvimento urbano da região da cidade abrangida pela obra, durante o

período no qual a obra não fora iniciada.12

22. Em função disso, no segundo semestre de 2003, ocorreram

mudanças significativas nos projetos,  face ao adensamento populacional  da

década de 1990 na região abrangida pelas futuras obras da linha 02. Além

disso, os valores foram alterados, pois estavam acima do valor do mercado,

diante dos índices de correção monetária e indexação pré e pós plano real,

ocorrendo, assim, um realinhamento de preços13.

23. SÉRGIO BRASIL assumiu ter atuado na prorrogação dos

contratos a pedido de FÁBIO GANDOLFO, que lhe ofereceu 0,5% do valor de

cada contrato da ODEBRECHT, proporcional ao faturamento, tendo recebido

aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio).14

24. Como já dito,  a contrapartida era a atuação de  SÉRGIO

BRASIL  na  defesa  da  manutenção  da  licitação  de  1990  e,  consequente,

execução dos contratos, que totalizaram nada menos que 29 (vinte e nove)

termos aditivos de prorrogação contratual.15

25. Após essas reuniões,  FÁBIO GANDOLFO conversou com

seu superior,  BENEDICTO JÚNIOR (Diretor  Superintendente do Brasil  Sul),

que concordou com a proposta de pagamento  de  0,5% na participação de

faturamento de cada lote a SÉRGIO BRASIL, a Décio Tambelli e a Luiz Carlos

David. Após  a  aprovação,  BENEDICTO JÚNIOR encaminhou  a  proposta  a

Ubiraci, responsável pelo Setor Operacional da ODEBRECHT, por e-mail, com

cópia para FÁBIO GANDOLFO, com os limites desses valores16.
12Termo de Colaboração Homologado na 6ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos n.º 0005711-
81.2019.403.6181, autorizado e compartilhado nos autos nº 0005803-30.2017.403.6181, Apenso I,  fls. 16/17, 18/28, 41/54 e
depoimento de Sérgio Brasil, fls. 12 e fls. 29/32.
13Termo de Colaboração Homologado na 6ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos n.º 0005711-
81.2019.403.6181, autorizado e compartilhado nos autos nº 005803-30.2017.403.6181, Apenso I, fls. 06/12, 29/32, 48/54, 69/72.
14Termo de Colaboração Homologado na 6ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos n.º 0005711-
81.2019.403.6181, autorizado e compartilhado nos autos nº 0005803-30.2017.403.6181, depoimento de Sérgio Brasil, fls. 29/31.
15Termo de Colaboração Homologado na 6ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos n.º 0005711-
81.2019.403.6181, autorizado e compartilhado nos autos nº 0005803-30.2017.403.6181, Apenso I, fls. 96/101.
16Depoimento de Benedicto Júnior, PIC n.º 1.34.001.009848/207-15, fls. 632/636 e depoimento Fábio Gandolfo, fls. 113 e mídia
de fls. 19, 17min:30seg/19min:33, e-mail, fls. 119.
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26. Os pagamentos foram realizados em 05 (cinco) parcelas

para cada contrato e, no tocante ao lote 02, começaram no ano de 2004 e se

estenderam  até,  no  mínimo,  o  ano  de  2006.  Referidos  pagamentos  eram

realizados pessoalmente por FÁBIO GANDOLFO a Luiz Carlos Frayse David e

a SÉRGIO BRASIL, acumulando, por vezes, alguns meses para pagamento de

maior volume, embora a regra fosse, de fato, o pagamento mensal. A partir de

2006, por questões de segurança, os pagamentos passaram a ser registrados

no sistema “drousys”.17 

27.  Os  valores  ilícitos  eram  cobrados  mensalmente  por

SÉRGIO BRASIL, cujos pagamentos eram efetivados em vários restaurantes,

sendo  que  o  mais  utilizado  era  o  restaurante  “Amadeus”,  situado  à  Rua

Alameda  Jaú,  nº  807,  em  São  Paulo,  conforme  consta  dos  elementos  de

corroboração apresentados nos autos do Procedimento Investigatório Criminal

em epígrafe18.

28. O  depoimento  de  FÁBIO  GANDOLFO foi  corroborado

pelas  declarações  de  SÉRGIO  BRASIL,  conforme  Termo  de  Colaboração

Homologado nos Autos n.º 0005711-81.2019.403.6181, no qual este revela que

os  pagamentos  eram  feitos  pessoalmente,  no  canteiro  de  obras  da  Vila

Mariana  e  em restaurantes,  tais  como Esfiha  Imigrantes,  Amadeus,  A Bela

Sintra,  Café  Antique,  entre  outros,  dentro  de  envelopes,  em  quantias  que

variavam entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 60.000,00 (sessenta

mil  reais),  sendo  tais  encontros  também  evidenciados  por  notas  fiscais

comprobatórias19. 

29. Os pagamentos a  Luiz Carlos Frayse David, por sua vez,

eram efetivados por  FÁBIO GANDOLFO na residência daquele, localizada à

Rua Cristiano Viana, nº 243, ap. 41, onde compareceu por aproximadamente

17 PIC n.º 1.34.001.009848/207-15, depoimento de Fábio Gandolfo, fls. 772/776.
18PIC n.º 1.34.001.009848/2017-15, fls. 112/114, notas fiscais dos restaurantes às fls. 115/117.
19Notas fiscais dos restaurantes às fls. 115/117, do PIC n.º 1.34.001.009848/2017-15.
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15 (quinze) vezes, tanto para efetivar pagamentos, como para discutir questões

relativas ao contrato, conduzido pelo motorista da empresa, Valdenir Siqueira

de Carvalho.

30. Com  efeito,  o  motorista  Valdenir  Siqueira  de  Carvalho

reconheceu a foto do prédio localizado à Rua Cristiano Viana, n. 24320, como

um dos locais para onde conduzia  FÁBIO GANDOLFO constantemente para

encontrar com Luiz Carlos Frayse David 21. 

31. Por fim, os pagamentos a  Décio Tambelli  eram realizados

em seu escritório profissional, na rua Boa Vista n.º 175, em São Paulo, sede da

CMSP.

32. Todos  estes  pagamentos  eram  programados  por FÁBIO

GANDOLFO, via encaminhamento de e-mails a Ubiraci, responsável pelo Setor

de Operações estruturadas da Odebrecht, solicitando a programação dos cinco

pagamentos, referentes a cada lote da Linha 02.

33. Esses  pagamentos  efetivados  por FÁBIO  GANDOLFO

foram  autorizados por  BENEDICTO JÚNIOR aos  funcionários  do  METRÔ,

Luiz Carlos Frayse David, Décio Tambelli e SÉRGIO BRASIL.

34. Os  pagamentos  eram  programados  por  FÁBIO

GANDOLFO e os dados respectivos encaminhados a  BENEDICTO JÚNIOR,

por e-mail, com cópia para Ubiraci22. Assim, vejamos:

a)  Em  08/10/2004,  FÁBIO  ANDREANI  GANDOLFO enviou  e-mail  para

BENEDICTO  BARBOSA  JÚNIOR  (BJ) com  cópia  para  Ubiraci,  no  qual

20Imagem às fls. 155/156 do PIC n.º 1.34.001.009848/2017-15.
21Depoimento no PIC n.º 1.34.001.009848/2017-15, mídia, fls. 158.
22Conforme depoimento prestado no âmbito da Procuradoria da República de São Paulo, PIC n.º 1.34.001.009848/2017-15, ,fls.
772/776 e documentos apresentados por Fábio Andreani Gandolfo, fls. 119/122.
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encaminha programação de setembro (segunda parte) e solicita inclusão do

“BRASILEIRO”, codinome para SÉRGIO CORRÊA BRASIL:23

b) Em 02/02/2006,  FÁBIO GANDOLFO enviou e-mail para Ubiraci com cópia

para BJ (BENEDICTO JÚNIOR)  com a programação de fevereiro/2006 (fls.

132, do PIC N.º 1.34.001.009848/2017-39):

23PIC n.º 1.34.001.009848/2017-15, fls. 131
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c) Em 02/03/2006, FÁBIO GANDOLFO enviou e-mail a Ubiraci com cópia para

BENEDICTO JÚNIOR (BJ) da programação de março/2006 (fls. 138, PIC n.º

1.34.001.009848/2017-15):

 d)  Em 02/05/2006, FÁBIO GANDOLFO  enviou e-mail  a Ubiraci  com cópia

para  BENEDICTO JÚNIOR (BJ) da programação de maio/2006 (fls. 137, do

PIC n.º 1.34.001.009848/2017-15):
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e)  Em 01/06/2006,  FÁBIO GANDOLFO enviou e-mail  a Ubiraci,  com cópia

para BENEDICTO JÚNIOR (BJ), da programação de junho/2006 (fls. 134, do

PIC n.º 1.34.001.009848/2017-15):

35. BENEDICTO JÚNIOR reafirmou  o  que  já  havia  dito  em

colaboração homologada no STF,  que  autorizou os pagamentos a agentes

públicos, dentre eles,  SÉRGIO BRASIL,  no período de 2002 a 2008,  até a

implantação  do  sistema “drousys”,  quando  os  pagamentos  passaram a  ser

efetuados por doleiros e não havia mais necessidade de sua autorização24. 

II.2. Da corrupção envolvendo a ANDRADE GUTIERREZ (AG)

36. Noutro  plano,  em data  não  estabelecida,  mas  certo  que

compreendida entre meados de março de 2004 até maio de 2006,  SÉRGIO

CORREA BRASIL, funcionário da Companhia Metropolitana de São Paulo –

24PIC Nº 1.34.001.009848/2017-15, fls. 632/638.
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CMSP, na condição de gerente da área de contratos e licitações,  de modo

consciente e voluntário,  solicitou benefícios econômicos indevidos, na ordem

total  de  R$   500.000,00   (quinhentos  mil  reais)  , a  executivo  da  empresa

ANDRADE GUTIERREZ, vindo de fato a receber as vantagens solicitadas, em

contrapartida por atos de ofício que praticou e que se absteve de praticar, em

favor da empreiteira, durante a execução da obra da Linha 2 do Metrô.

37. FLÁVIO  DAVID  BARRA,  por  sua  vez,  na  condição  de

responsável pela execução da obra do lote 01 da Linha 2, referente ao contrato

n.º  0163021000  do  METRÔ,  de  modo  consciente  e  voluntário,  para  que

obtivesse  benefícios  para  a  CONSTRUTORA  ANDRADE  GUTIERREZ,

efetuou  o  pagamento de  vantagens  econômicas  indevidas  a  SÉRGIO

BRASIL, no valor correspondente a, pelo menos, R$ 500.000,00   (quinhentos  

mil reais), para determinar o referido então funcionário do Metrô a praticar e a

se abster de praticar atos de ofício em proveito da aludida empresa.

38. Conforme  referido  no  tópico  relativo  à  contextualização

fática, os contratos da Linha 2 – Verde eram decorrentes de uma licitação que

ocorreu em 1989, ficaram paralisados porque o Governo do Estado de São

Paulo não tinha recursos para executá-los, acarretando prorrogações destes

por  meio  de  mais  de  20  aditivos  para  mantê-los  vigentes.  No  caso  da

ANDRADE GUTIERREZ, foram 28 aditivos25.

39. Embora o correto fosse, após esse longo período entre a

contratação original e o início da execução obra, se fazer uma nova licitação,

diante dos interesses das Construtoras vencedoras dos cinco primeiros lotes

(Odebrecht, Andrade Gutierrez e OAS), SÉRGIO BRASIL atuou no sentido de

manter os contratos vigentes, uma vez que já estava negociando com FÁBIO

GANDOLFO o pagamento de valores ilícitos como contrapartida.

25PIC n.º 1.34.001.009848/2017-15, fls. 1779/1954
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40. Conforme informado, SÉRGIO BRASIL assumiu ter atuado

na prorrogação dos contratos para beneficiar referidas construtoras, pois, na

condição de líder no setor de contratação da Companhia Metropolitana de São

Paulo – CMSP, responsável pela gerência das contas, processos licitatórios,

aditivos e contratos, exercia papel fundamental para que os aditivos fossem

executados sem transtornos, principalmente, no que diz respeito à adequação

do projeto. Em outra frente, atuava  Décio Tambelli,  na função de Diretor de

Operações da CMSP, imprescindível pelo apoio na equação do projeto/solução

operacional dessa nova linha, uma vez que as alterações do edital dependiam

de sua aprovação.

41.  FÁBIO GANDOLFO liderava as negociações e,  logo na

primeira  conversa,  disse  a  SÉRGIO  BRASIL  que  também  a  ANDRADE

GUTIERREZ e a CAMARGO CORRÊA estavam dispostas a pagar 0,5 % (meio

por cento) dos valores respectivamente recebidos (lotes 01 a 05).  Portanto,

embora  SÉRGIO BRASIL tenha negociado vantagens indevidas diretamente

com  FÁBIO  GANDOLFO,  os  demais  responsáveis  pelas  Construtoras

ANDRADE GUTIERREZ e CAMARGO CORRÊA estavam cientes dos ajustes e

a estes aderiram.

42. Durante  as  negociações  para  implementar  este  novo

aditivo, SÉRGIO BRASIL conversava em igualdade de condições com FLÁVIO

BARRA e FÁBIO GANDOLFO26. 

43. E, pactuado com eles,  SÉRGIO BRASIL atuou dentro do

METRÔ  para  que  os  contratos  assinados  em  1990  fossem  aditados  e

pudessem ser executados a partir de 2003, e, em contrapartida ao recebimento

de vantagem indevida de 0,5%, agilizou o processo referente à execução dos

contratos  referente  aos  lotes  que  interessavam  às  três  construtoras

mencionadas.
26Procedimento Administrativo n.º 1.34.001.007961/2018-39, fls. 29/30.
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44. Assim, a partir do momento em que as obras se iniciaram,

no  período  de  2004  a  2007,  SÉRGIO recebeu cinco  pagamentos  de  R$

100.000,00 (cem mil reais), totalizando R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

de FLÁVIO BARRA, resultante de meio por cento (0,5%) das medições, que

eram mensais.

III. DA CORRUPÇÃO NAS OBRAS DA LINHA 5 (LILÁS) DO METRÔ-SP

45. Em relação às obras da Linha 05 – Lilás, somente em 2007

o METRÔ obteve recursos e financiamentos nacionais e internacionais, como

do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Banco Internacional

para  Reconstrução  e  Desenvolvimento  (BIRD)  e  do  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), totalizando aproximadamente

R$ 7 bilhões de reais de investimento27.

46. No momento  da  entrada de  recursos,  SÉRGIO BRASIL,

ainda na função de Gerente da Área de Contrato e Licitação do METRÔ, foi

procurado por  CELSO DA FONSECA RODRIGUES, representante do Grupo

ODEBRECHT,  e  DARIO  LEITE,  representante  da  Construtora  ANDRADE

GUTIERREZ, para tratar de uma defasagem grande do orçamento, relacionada

ao fato de que era esta uma licitação originalmente de 08 (oito) lotes, mas as

primeiras ofertas comerciais tiveram preço muito acima do esperado. Dessa

feita, em razão da proximidade que já tinha sido estabelecida por SÉRGIO com

essas construtoras, em razão das obras da Linha 2 – Verde, foi iniciada uma

conversa sobre pagamentos ilícitos também referentes à linha 5 – Lilás.

47. Nesse novo plano,  CELSO RODRIGUES e  DARIO LEITE

fizeram intermediação  com  SÉRGIO BRASIL,  e  este  solicitou,  de  início,  o

percentual  de  0,5%  do  valor  dos  contratos,  ressaltando  que  eventual

27PIC n.º 1.34.001.009848/2017-15, fls. 583, 585, 586, 589.
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inviabilidade de atendimento do interesse deles na obra poderia ser sanada

mediante estabelecimento, pelo Metrô, de novas cláusulas e novos valores.

48. De fato, em  17 de dezembro de 2008,  quando  SÉRGIO

BRASIL estava exercendo a função de diretor  no  METRÔ,  foi  publicado o

edital  de  pré-qualificação  da  Concorrência  n.º  41428212  para  Licitação  da

Linha  5  do  Metrô  de  SP.  Nele  interessadas,  as  construtoras  NORBERTO

ODEBRECHT (CNO), QUEIROZ GALVÃO (QG) e OAS, em 13 de janeiro de

2009,  firmaram  compromisso  de  constituição  do  consórcio  Metropolitano5

(CM5), que se habilitou para todos os lotes, embora o edital, na sua origem,

tivesse estabelecido que cada consórcio poderia ganhar apenas um lote.28

49. O projeto da Linha 05 – Lilás do Metrô de São Paulo havia

sido dividido em 08 lotes e, pela regra do edital, cada empresa ou consórcio só

poderia ganhar um lote.  Havia 02 lotes com escavação em  Shield;  05 com

estações e 01 com pátio ferroviário. Os lotes com a utilização do denominado

Shield (popularmente  conhecido  como  “Tatuzão”)  representavam  60%  do

empreendimento. 

50. As  empresas  de  maior  porte,  quais  sejam,  ANDRADE

GUTIERREZ,  CAMARGO  CORRÊA,  NORBERTO  ODEBRECHT,

CONSTRUTORA OAS  e  QUEIROZ  GALVÃO,  eram  as  únicas  que  tinham

atestado para as obras de Shield e se consorciaram para garantir sua presença

nos 02 (dois) lotes mais complexos. Assim, ficou determinado entre elas que a

ANDRADE GUTIERREZ e a CAMARGO CORRÊA concorreriam pelo lote 03, e

a  construtora  NORBERTO  ODEBRECHT,  a  CONSTRUTORA  OAS  e  a

QUEIROZ GALVÃO concorreriam pelo lote 07, em consórcio.

51. Consequentemente  os  lotes  03  e  07,  que  por  sua

complexidade eram os que tinham maiores valores de referência de todos os

28Termo de Colaboração Homologado na 6ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos n.º 0005711-
81.2019.403.6181, autorizado e compartilhado nos autos nº 0005803-30.2017.403.6181,   apenso II, fls. 12, IPL n.º 0005803-
30.2017.403.6181, fls. 753/747
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lotes  da  Concorrência  nº.  414128212,  foram visados  por  empresas  que se

consorciaram para vencê-los.

52. Diante da suspeita de direcionamento em favor das cinco

maiores  empresas  (ODEBRECHT,  CAMARGO  CORREA,  OAS,  QUEIROZ

GALVÃO  e  ANDRADE  GUTIERREZ),  notadamente  por  ajustes  que

permitissem  que  os  dois  lotes  com  obras  de  Shield fossem  divididos

exclusivamente  entre  elas,  dando-lhes,  assim,  a  parte  mais  rentável  do

contrato,  as  construtoras  GALVÃO  ENGENHARIA  S/A,  DELTA

CONSTRUÇÕES  S/A  e  MELQUIAS  DE  OLIVEIRA  ALVES  apresentaram

impugnação ao edital perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo-

SP.29

53. Em 16 de janeiro de 2009, foi determinada a suspensão do

certame  licitatório,  mesma  data  em  que  seria  realizada  a  abertura  das

propostas.

54. Todavia, em sessão realizada em 04 de fevereiro de 2009,

o E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo decidiu pela improcedência da

representação, cessando os efeitos da liminar concedida30.

55. Quando foi  publicada a homologação da pré-qualificação

para os lotes 03 e 07, já em 16 de abril de 2009, o Consórcio Metropolitano 5

(CNO,  QG e  OAS)  e  o  Consórcio  Andrade-Camargo  foram os  únicos  pré-

qualificados. Vale mencionar que esses dois lotes tinham preço de referência

muito próximos (diferença de 3,4%) e muito superiores aos dos demais lotes.31 

56. Após  uma  longa  tramitação  do  certame,  marcado  por

diversos atos indevidos praticados pelo ex-funcionário público, conforme será

detalhado  mais  à  frente  nesta  denúncia,  apenas  em  20/10/2010  houve  a

assinatura dos contratos. E na sequência, os representantes de cada uma das

29 Autos n.º 0005803-30.2017.403.6181, a impugnação apresentada pela GALVÃO ENGENHARIA se deu em 13 de janeiro de
2009, fls.729/732 e 735/749.
30 Autos n.º 0005803-30.2017.403.6181, fls. 772.
31Processo 000803-30.2017.403.6181, vol. 3, fls. 805.
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empresas  integrantes  do  Consórcio,  a  saber,  CELSO RODRIGUES (CNO),

JOSÉ  ALEXIS (OAS)  e  MARIO  BIANCHINI (QUEIROZ  GALVÃO)  foram

procurados individualmente por SÉRGIO BRASIL, que, na condição de diretor

da CMSP, solicitou o pagamento de propina no valor correspondente a 0,5%

(meio por cento) do faturamento mensal do Consórcio ao longo da execução

do Contrato, indicando que tal pagamento lhe seria devido em razão da ajuda

que prestou durante todo o processo licitatório.

57.  O  valor  desta  propina  foi  posteriormente  reduzido  para

0,25%  sobre  o  montante  de  cada  medição  da  obra,  após  negociação  em

conjunto com os demais líderes das empresas participantes do consórcio, em

razão de receio de retaliações, visto que SÉRGIO BRASIL, pela posição que

ocupava, podia influir em questões diversas, como as relativas às medições,

aos  atrasos  de  pagamentos  e  aos  cálculos  de  reajustes  pela  fórmula

paramétrica.

58. Dessa  feita, SÉRGIO  CORREA  BRASIL solicitou  e

recebeu das empresas participantes do consórcio CM5 propina no percentual

de 0,25% sobre o valor das medições das obras relativas a Linha 5 – Lilás. E o

fez como contrapartida para que fossem elas contempladas na divisão das

obras licitadas, conforme abaixo se descreve.

III.1.  Da  corrupção  envolvendo  a  CONSTRUTORA  NORBERTO

ODEBRECHT (CNO)

59. Em data não estabelecida,  mas certo  que compreendida

entre 24 de maio de 2012 a 11 de fevereiro de 2014,  SÉRGIO CORREA

BRASIL,  funcionário do METRÔ, na condição de Diretor de Engenharia, de

modo consciente e voluntário,  solicitou benefícios econômicos indevidos, na

ordem  total  de  R$   466.860,00     (quatrocentos  e  sessenta  e  seis  mil  e  
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oitocentos  e  sessenta  reais),  aos  executivos  da  empresa  ODEBRECHT,

vindo de fato a receber as vantagens solicitadas, em razão dos atos de ofício

que praticou e que se absteve de praticar, em favor da empreiteira, durante a

execução  contratual  da  Linha  05  do  METRÔ-SP,  pagos  nas  seguintes  e

respectivas parcelas:

Previsão de pg Valores em R$ Previsão de pg Valores em R$

24/05/2012 14.500 25/02/2014 75.303

06/08/2013 59.490 05/08/2014 95.915

08/10/2013 46.350 21/10/2014 100.000

11/02/2014 75.302

VALOR TOTAL: R$ 466.860

60. Correlatamente, CELSO  DA  FONSECA  RODRIGUES  e

CARLOS ARMANDO PASCHOAL, nas condições de diretor de contrato e de

superintendente,  respectivamente,  do  Grupo  Odebrecht,  em  unidade  de

desígnios e de modo consciente e voluntário, para que obtivessem benefícios

para sua empreiteira, no ano de 2013, efetuaram o pagamento de vantagens

econômicas indevidas ao funcionário da Companhia Metropolitana  - CMSP, no

valor  de 0,25% de cada medição,  totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil

reais)32.

61. Por sua vez, Nilton Coelho de Andrade Júnior33, diretor de

contratos  da  obra  da  linha  05,  do  METRÔ-SP e  LUIZ  ANTONIO  BUENO

JÚNIOR, diretor-superintendente, ambos do grupo Odebrecht, em unidade de
32PIC n.º 1.34.001.009848/2017-15, fls. 692.
33O Ministério Público Federal deixa de oferecer denúncia em face de NILTON COELHO DE ANDRADE, em razão da adesão a
acordo de leniência firmado pelo parquet federal junto ao Grupo Odebrecht, conforme decisão prolatada pela 13º Vara Federal de
Curitiba, nos autos n.º 5026110-21.2018.404.7000, que garante imunidade penal àqueles que vierem a aderir ao referido acordo
de leniência e cuja participação e poder decisório (meros intermediários e/ou executores) não fossem de tamanha monta que
justificasse a celebração individual de acordo de colaboração premiada.
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desígnios e de modo consciente e voluntário, para que obtivessem benefício

para sua empreiteira, entre o ano de 2013 e 2014, em quatro oportunidades,

efetuaram o pagamento de vantagens econômicas indevidas ao funcionário da

companhia  metropolitana  –  CMSP,  no  valor  aproximado  de  R$ 400.000,00

(quatrocentos mil reais).

62. Passa-se ao detalhamento dos fatos.

63. A primeira licitação relativa à Linha 5 – Lilás foi  anulada,

face  à  discrepância  entre  os  preços  apresentados  e  o  valor  do  orçamento

estimado pela Companhia do Metrô, e, por isso, foi realizado novo certame.

Porém, todas as empresas que participaram da licitação decidiram esclarecer a

SÉRGIO  BRASIL  os  equívocos  do  novo  edital  lançado,  que  o  tornavam

inexequível, e tentaram adequar suas condições à realidade da execução da

obra.

64. Assim, os responsáveis pelas construtoras participantes do

consórcio,  quais  sejam,  CELSO  RODRIGUES (CNO),  MÁRIO  BIANCHINI

(QG) e  JOSÉ ALEXIS (OAS) passaram a participar de reuniões para ajustes

no edital, como representantes do Consórcio Metropolitano 5 (CM5).

65. Após tais reuniões, houve ajuste no edital, que teve o prazo

para entrega das obras alterado de 40 para 48 meses, tendo sido incluídos

novos  serviços  não  considerados  inicialmente,  como  desvio  de  tráfego  e

sinalização viária,  pagamento de danos emergenciais  aos imóveis  lindeiros,

inclusão  no  orçamento  de  cláusula  de  reembolso  do  seguro  de  risco  de

engenharia,  modificação da fórmula de cálculo por atraso de pagamentos e

alteração da fórmula de reajuste de preços.

66. Essas ponderações  foram,  então,  incluídas  em um novo

edital que foi republicado. E designando-se nova entrega das propostas dos

interessados para 24/09/2010, o vencedor da disputa pelas obras do lote 07 foi,
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como já narrado, o Consórcio formado por ODEBRECHT, QUEIROZ GALVÃO

e OAS.

67. Após as alterações realizadas no edital,  SÉRGIO BRASIL

solicitou a  CELSO RODRIGUES pagamento de vantagens indevidas como

contrapartida ao apoio/ajuda na nova redação deste novo edital, no valor de

0,5%, sobre o faturamento mensal ao longo da execução do contrato, a serem

pagos  no  início  das  obras34.  Esta  declaração  foi  confirmada  por  SÉRGIO

BRASIL.35

68. A solicitação foi  submetida a cada uma dos diretores de

cada empresa que compunham o Comitê Gestor do Consórcio, e estes fizeram

consultas internas. No caso da Odebrecht,  CELSO RODRIGUES fez consulta

ao seu superior hierárquico, CARLOS ARMANDO PASCHOAL, que por receio

de retaliações ao contrato, autorizou a realização de pagamento de 0,25% de

cada  medição,  desde  que  na  proporção  da  participação  da  Odebrecht  no

consórcio.

69. Foi  realizada reunião com os diretores de cada empresa

participante do Consórcio, na antiga sede da Odebrecht no edifício Eldorado,

situada  na  Marginal  Pinheiros,  da  qual  participaram  CELSO  RODRIGUES,

CARLOS ARMANDO PASCHOAL (CNO), MÁRIO BIANCHINI (QG), CARLOS

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

ERALDO  BATISTA (OAS)  e  JOSÉ  ALEXIS  (OAS).  E  nesta  reunião  ficou

acordado o pagamento de 0,25 % de propina para SÉRGIO BRASIL.

70. Em seguida, após autorizado o pagamento de 0,25% para

cada  medição,  foi  realizada  outra  reunião  com  a  presença  de MÁRIO

BIANCHINI  (QG) e  de  JOSÉ  ALEXIS (OAS),  da  qual  participou  SÉRGIO

BRASIL, para comunicá-lo sobre a redução pela metade do valor inicialmente
34PIC n.º 1.34.001.009848/2017-15, depoimento de Celso Rodrigues, fls. 709/710.
35Termo de Colaboração Homologado na 6ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos n.º 0005711-
81.2019.403.6181, autorizado e compartilhado nos autos nº 0005803-30.2017.403.6181. fls. 33/35
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solicitado.  E,  embora  resistente  inicialmente,  este  acabou  por  anuir  com o

pagamento autorizado, de 0,25%.

71. Essas  reuniões  foram  confirmadas  por  CARLOS

ARMANDO  PASCHOAL,  reiterando  que  no  final  de  2012  houve  um

pagamento no  valor  de  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais) a  SÉRGIO

BRASIL.36

72.  Em fevereiro/março de 2013,  NILTON COELHO JÚNIOR

sucedeu  CELSO  RODRIGUES na  diretoria  da  Odebrecht  que  cuidava  do

contrato  da Linha 5 –  Lilás  do METRÔ-SP.  E nesta nova composição,  seu

superintendente, LUIZ BUENO, lhe informou sobre o compromisso firmado de

pagamentos a SÉRGIO BRASIL, nestas obras, no percentual de 0,25% sobre

os  valores  das  medições.  LUIZ  BUENO e  CELSO  RODRIGUES lhe

informaram, ainda, que as demais empresas do consórcio também faziam parte

do acordo, mas cada empresa fazia o pagamento separadamente37.

73. Posteriormente a essa primeira conversa, foi marcado um

almoço  com  NILTON  JÚNIOR,  LUIZ  BUENO e  SÉRGIO  BRASIL no

restaurante “Chef Rouge”. O propósito deste almoço era apresentar NILTON

JÚNIOR a  SÉRGIO BRASIL como responsável pela continuidade da obra e

pagamentos ilícitos acordados. Nesta época o codinome de SÉRGIO BRASIL

era “ENCOSTADO”.

74. No segundo semestre de 2013, a obra começou a ter maior

volume e em um segundo almoço no mesmo restaurante, em outubro de 2013,

NILTON  COELHO  JÚNIOR  já  efetuou o pagamento entre  R$  90.000,00

(noventa mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), em espécie, a SÉRGIO

BRASIL.

36Procedimento Investigatório Criminal n.º 1.34.001.009848/2017-15, fls. 684.
37Procedimento Investigatório Criminal n.º 1.34.001.009848/2017-15, fls. 797.
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75. Na  ocasião,  NILTON  COELHO  JÚNIOR havia  buscado

esse dinheiro em um flat, localizado no Itaim, a partir de uma senha que foi

fornecida  por  Maria  Lúcia  Tavares,  secretária  do  denominado  “Setor  de

Operações Estruturadas” da Odebrecht. Contudo, segundo ele, como, para os

demais pagamentos não ficou confortável em buscar o dinheiro no flat, pediu a

Maria Lúcia que, a partir de então, as novas coletas fossem feitas no canteiro

de obras, onde havia um cofre.

76. Nesta esteira,  em 27/02/2014,  NILTON JÚNIOR realizou

outro  pagamento,  de  cerca  de  R$  90.00,00  (noventa  mil  reais) ou  R$

100.000,00 (cem mil reais) a SÉRGIO BRASIL, no mesmo restaurante “Chef

Rouge”, entregue dentro de um envelope38. 

77. Os percentuais  sobre  as  medições  eram  calculados  por

NILTON JÚNIOR, que, por sua vez, os informava a  LUIZ BUENO, para que

este autorizasse o pagamento. Posteriormente, Maria Lúcia  Tavares entrava

em  contato  indicando  a  disponibilização  do  dinheiro,  entregue  em  pacote

fechado,  sempre  com sistema de senha,  mesmo quando na  obra. NILTON

COELHO acredita ter efetuado 04 (quatro) pagamentos em espécie à pessoa

de SÉRGIO BRASIL.

III.2. Da Corrupção envolvendo a construtora QUEIROZ GALVÃO (QG)

78. Noutro  plano,  em data  não  estabelecida,  mas  certo  que

compreendida entre  os  anos de 2012 e 2014,  SÉRGIO CORREA BRASIL,

funcionário  do  METRÔ,  na  condição  de  Diretor  de  Engenharia,  de  modo

consciente e voluntário,  solicitou benefícios econômicos indevidos na ordem

de 0,25% de cada medição da obra relativa à Linha 05 do METRÔ-SP, aos
38Há entre os elementos de corroboração de recibo e extrato de conta indicando pagamento de conta para duas pessoas no
valor de R$ 297,00 (duzentos e noventa e sete reais)
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executivos da Construtora QUEIROZ GALVÃO, vindo de fato  a  receber as

vantagens  solicitadas,  em  razão  de  atos  de  ofício  que  praticou  e  que  se

absteve  de  praticar,  em  favor  da  referida  empreiteira,  durante  a  execução

contratual da Linha 5 – Lilás do METRÔ-SP.

79. Correlatamente, MÁRIO  BIANCHINI,  na  condição  de

diretor  de  contrato  das  obras  da  Linha  05  do  METRÔ-SP  e  CARLOS

ALBERTO  MENDES  DOS  SANTOS,  engenheiro,  ambos  da  QUEIROZ

GALVÃO, para que obtivessem benefícios para sua empreiteira,  efetuaram o

pagamento de  vantagens  econômicas  indevidas  ao  referido  funcionário  da

Companhia Metropolitana – CMSP, no valor de 0,25% de cada medição de

referida obra.

80. Após a citada anulação da primeira licitação da Linha 5 –

Lilás,  com  a  publicação  do  novo  edital,  todas  as  empresas  que  tinham

interesse  em  participar  do  novo  certame  licitatório  decidiram  esclarecer

SÉRGIO BRASIL sobre  os  equívocos  existentes  no  novo edital,  que  havia

sido, na sequência, publicado. Neste contexto,  MÁRIO BIANCHINI passou a

participar de reuniões com este funcionário, bem como com JOSÉ ALEXIS e

CELSO RODRIGUES, representantes, respectivamente, das construtoras OAS

e CNO. 

81. Como dito, após tais reuniões, as ponderações feitas pelos

representantes  das  construtoras  mencionadas  foram incluídas  em um novo

edital,  publicado  em 24/09/2010,  cujo  vencedor  do  lote  07  foi  o  consórcio

formado pela ODEBRECHT, QUEIROZ GALVÃO e OAS.

82. Na sequência, conforme narrado, foi realizada reunião na

antiga  sede  da  ODEBRECHT,  no  edifício  Eldorado,  situada  na  Marginal

Pinheiros,  da  qual  participaram  CELSO  RODRIGUES (OAS),  CARLOS

ARMANDO (OAS),  MÁRIO BIANCHINI (QG),  CARLOS ALBERTO MENDES
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(QG), CARLOS  HENRIQUE  LEMOS  (OAS),  ERALDO  BATISTA (OAS)  e

JOSÉ ALEXIS  (OAS), e na qual  ficou acordado o pagamento de 0,25% de

propina para SÉRGIO BRASIL, na proporção de participação de cada empresa

no consórcio.

83. Autorizado  o  pagamento  nestes  termos,  MÁRIO

BIANCHINI,  JOSÉ ALEXIS e  CELSO RODRIGUES  reuniram-se então com

SÉRGIO BRASIL, para comunicá-lo sobre a redução do percentual solicitado

para 0,25%, com a qual este anuiu, ainda que após alguma resistência inicial.

84. Essas  reuniões  foram  confirmadas  por  CARLOS

ARMANDO PASCHOAL e SÉRGIO BRASIL, inclusive quanto aos valores de

propinas nela ajustados e às formas de seus respectivos pagamentos39.

III.3 Da corrupção envolvendo a empresa OAS

85. Em data não estabelecida,  mas certo  que compreendida

entre os anos de 2012 e 2014,  SÉRGIO CORREA BRASIL,  funcionário do

METRÔ,  na  condição  de  Diretor  de  Engenharia,  de  modo  consciente  e

voluntário, solicitou benefícios econômicos indevidos, na ordem de 0,25% de

cada medição da obra relativa à linha 05 do METRÔ-SP, ao executivo  JOSÉ

ALEXIS, da construtora OAS S.A.

86. Correlatamente, JOSÉ ALEXIS, na condição de diretor das

obras  da  Linha  5  –  Lilás  do  METRÔ-SP,  CARLOS HENRIQUE  LEMOS e

ERALDO BATISTA, diretor (líder empresarial) e engenheiro, respectivamente,

todos  da  OAS,  para  que  obtivessem  benefícios  para  sua  empreiteira,

efetuaram  o  pagamento de  vantagens  econômicas  indevidas  ao  referido

39Procedimento  Investigatório  Criminal  n.º  1.34.001.009848/2017-15,  fls.  684  e  Procedimento  Administrativo  n.º
1.34.001.007961/2018-39, fls. 33/35.
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funcionário da Companhia Metropolitana – CMSP, no valor de 0,25% de cada

medição da obra.

87. Como já  dito,  com a  publicação  do  novo  edital,  após  a

anulação da primeira licitação relativa às obras da Linha 5 – Lilás do Metrô, as

empresas  interessadas  no  novo  edital,  entre  elas  a  OAS,  por  meio  do

responsável pelo contrato da Linha 05, JOSÉ ALEXIS, passaram a ter reuniões

com SÉRGIO BRASIL.

88. Após a inclusão de novos ajustes no edital, que veio a ser

publicado,  e  que culminou na  contratação do  Consórcio,  SÉRGIO BRASIL

solicitou a  propina  equivalente  a  0,5%  de  cada  medição  da  obra,  em

contrapartida  às  mudanças,  efetivadas  em  favor  das  construtoras  OAS,

QUEIROZ GALVÃO e  ODEBRECHT.  Todavia,  como  narrado,  após  reunião

entre os representantes dessas construtoras, da qual participou JOSÉ ALEXIS,

CARLOS  HENRIQUE  LEMOS e  ERALDO  BATISTA na  antiga  sede  da

ODEBRECHT,  ficou  acordado  a  redução  pela  metade  do  pagamento

indevido40.

89. A proposta  de  valor  reduzido  foi  repassada  a  SÉRGIO

BRASIL, que a aceitou, em nova reunião realizada na presença de  CELSO

RODRIGUES (CNO), MÁRIO BIANCHINI (QG) e JOSÉ ALEXIS (OAS).

III.4. Da corrupção envolvendo a Construtora ANDRADE GUTIERREZ (AG)

90. Por  fim,  em  data  não  estabelecida,  mas  certo  que

compreendida  entre  os  anos  de  2013  e  2014,  SÉRGIO CORRÊA BRASIL

solicitou à CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ vantagem indevida, em

contrapartida a atos de ofício praticados e omitidos relativamente às licitações
40PIC. n.º 1.34.001.009848/2017-15, FLS. 717/721
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e aos contratos da expansão da Linha 5 – Lilás do Metrô, e de fato recebeu o

percentual de 0,25% sobre o valor das medições das obras, durante toda sua

execução, pagamento este que foi acordado junto a DARIO LEITE e ANUAR

CARAM.

91. Por  sua  vez,  em data  não  estabelecida,  mas  certo  que

compreendida entre os anos de 2013 e 2014,  ANUAR CARAM, na condição

de Superintendente Comercial de Obras da Andrade Gutierrez, com ajuste de

conduta e aprovado por seu superior, DARIO LEITE, diretor-geral de contratos,

para  que  obtivessem  benefícios  em  favor  de  sua  empreiteira,  efetuou  o

pagamento de vantagens econômicas indevidas ao funcionário da Companhia

Metropolitana  –  CMSP,  SÉRGIO BRASIL,  no  valor  total  de  R$ 500.000,00

(quinhentos mil reais),  parceladamente,  em ao menos cinco oportunidades

distintas.

92. Como já dito, o projeto da Linha 05 do METRÔ foi dividido

em 08  (oito)  lotes  e,  pela  regra  do  edital,  cada  empresa  ou  consórcio  só

poderia ganhar um lote, sendo que havia 02 (dois) lotes com escavação em

“Shield” (popularmente conhecido como “Tatuzão”), 05 (cinco) com estações e

01 (um) com pátio ferroviário.

93. As  empresas  de  maior  porte,  quais  sejam,  ANDRADE

GUTIERREZ,  CAMARGO  CORRÊA,  NOBERTO  ODEBRECHT,

CONSTRUTORA OAS  e  QUEIROZ  GALVÃO,  eram  as  únicas  que  tinham

atestado  para  as  obras  de  Shield e,  nesta  esteira,  se  consorciaram  para

garantir sua presença nos dois lotes mais complexos. Pelo ajuste, ANDRADE

GUTIERREZ/CAMARGO CORRÊA visaram ao lote 03, enquanto NOBERTO

ODEBRECHT/CONSTRUTORA OAS/QUEIROZ GALVÃO visaram ao lote 07.

Todas foram contratadas.
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94. Em  meados  de  dezembro  de  2010,  os  contratos  foram

interrompidos e as obras suspensas, sendo retomadas em 2011, quando houve

o  oferecimento  de  vantagem  indevida  intermediada  por  DARIO  LEITE,  na

condição de representante da ANDRADE GUTIERREZ, no valor de 0,5%, que

abrangia  a  CAMARGO CORRÊA,  correspondendo  o  referido  percentual  ao

valor de cada lote.

95. A proposta  formulada  por  DARIO  LEITE  em  nome  do

consórcio  ANDRADE  GUTIERREZ/CAMARGO  CORREA  era  a  mesma

proposta formulada por  CELSO RODRIGUES  em nome da ODEBRECHT: o

pagamento  de  0,5%  do  valor  das  obras.  Ambos,  de  fato,  tinham  relação

próxima, de forma que as combinações havidas entre eles eram idênticas, na

maioria das vezes, de acordo com o depoimento de SÉRGIO BRASIL.41

96. O  consórcio  formado  por  ANDRADE  GUTIERREZ  e

CAMARGO CORRÊA tinha com líder DARIO LEITE, posteriormente, sucedido

por ANUAR CARAM.

97. A contrapartida de  SÉRGIO BRASIL para o recebimento

dos valores foi articular para que o segundo edital fosse publicado de maneira

mais ágil, bem como adequá-lo aos interesses das empreiteiras, com alteração

de cláusulas tais como de riscos de engenharia, de custo de execução da obra,

de transporte de terra e de condições financeiras de contrato (cláusulas de

reajustes, condições de pagamentos e cronogramas de execução das obras),

conforme as provas de corroboração apresentadas nos autos do Procedimento

Investigatório Criminal que embasa a presente denúncia.

98. Com a publicação do segundo edital, contendo os ajustes

prévio feitos por  SÉRGIO BRASIL, o consórcio formado por OAS, QUEIROZ

41Termo de Colaboração Homologado na 6ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos n.º 0005711-
81.2019.403.6181, autorizado e compartilhado nos autos nº 005803-30.2017.403.6181.
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GALVÃO e CNO adjudicou o lote 07 e o Consórcio formado por ANDRADE

GUTIERREZ e CAMARGO CORRÊA adjudicaram o lote 03.

99. Em janeiro de 2011,  SÉRGIO BRASIL não exercia mais a

função de  Diretor  de  Contratos  do  METRÔ-SP,  e,  em abril/2011,  passou a

assessorar  a  unidade  técnica  de  PPP’s  da  Secretaria  de  Planejamento  do

Governo de São Paulo. Todavia, embora não estivesse mais no METRÔ-SP,

em meados  de  novembro  de  2011,  SÉRGIO BRASIL recebeu  valores  em

espécie da ANDRADE GUTIERREZ, em razão de acordo ilícito anteriormente

acordado.

100. Os valores pagos pela ANDRADE GUTIERREZ a SÉRGIO

BRASIL se deram após a reativação das obras, intermediadas por ANUAR

CARAM e  DARIO LEITE, totalizando o valor de  R$ 500.000,00 (quinhentos

mil reais), pagos em cinco oportunidades, entre os anos de 2013 e 2014. Os

pagamentos eram feitos ora no estacionamento externo do shopping Morumbi,

ora  no  próprio  canteiro  da  obra  da  linha  02,  bem  como  em  diversos

restaurantes, conforme já fartamente mencionado na presente denúncia.

IV. DA CORRUPÇÃO NA OBRA DA LINHA 06 (LARANJA)

 

101. O projeto da Parceria Público Privada da Linha 6 – Laranja

é a concessão patrocinada da implantação e exploração comercial do serviço

de  transporte  relativo  ao  trecho  Brasilândia  –  São  Joaquim,  para  iniciativa

privada,  cuja  modalidade  de  licitação  estabelecida  foi  Concorrência

Internacional (nº 04/2013).

102. Em meados de 2011, o Governo do Estado de São Paulo

acolheu  manifestação  de  interesse  privado  (MIP)  da  ODEBRECHT  para
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implantação da Linha 6 – Laranja do METRÔ-SP, através da modalidade de

Parceria Público Privada. 

103. Em 2011,  SÉRGIO BRASIL exercia  função  de  Assessor

Técnico do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas do Estado de São

Paulo,  tendo,  posteriormente,  a  partir  de  abril/2013,  exercido  o  cago  de

Secretário-Executivo  de  referido  conselho,  ainda,  precisamente  durante  a

licitação da Linha 6 – Laranja do METRÔ-SP, tendo participado ativamente,

como  representante  da  Secretaria  de  Planejamento  e  Desenvolvimento

Regional,  da  Comissão  Especial  de  Licitação  para  julgamento  de  referida

concorrência42.

104. Após  a  apresentação  e  aprovação  de  todos  os  estudos

para implantação da obra, foi publicado o edital licitatório da Linha 06, laranja,

do METRÔ-SP, em 08/02/2013. Contudo, esta licitação foi considerada deserta,

em 30/07/2013, por falta de propostas que atendessem ao especificado pelo

poder concedente43.

105. Diante da ausência de propostas,  o Conselho Gestor  de

PPPs em sua 58ª Reunião Ordinária realizada em 07 de agosto de 2013, após

análise de possíveis ajustes, concluiu pela necessidade de sua extensão e seu

aprofundamento,  solicitando  a  elaboração  de  cenários  com  sugestões  de

outros ajustes baseados nos questionamentos recebidos, e, ainda, em relação

às sugestões oferecidas na Consulta Pública, visando dar maior atratividade ao

projeto de parceria proposto.44

106. Por  todo  o  exposto  até  aqui,  é  claro  que  a  relação  de

ilicitude  entre  SÉRGIO  BRASIL  e  a  ODEBRECHT  já  estava  estabelecida

42Termo de Colaboração Homologado na 6ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos n.º 0005711-
81.2019.403.6181, autorizado e compartilhado nos autos 0005803-30.2017.403.6181. n.º 1.34.001.004.7961/2018-39, Apenso III,
fls. 42/43.
43Termo de Colaboração Homologado na 6ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos n.º 0005711-
81.2019.403.6181, autorizado e compartilhado nos autos 0005803-30.2017.403.6181., Apenso III, fls. 05 e 12.
44Termo de Colaboração Homologado na 6ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos n.º 0005711-
81.2019.403.6181, autorizado e compartilhado nos autos 0005803-30.2017.403.6181., Apenso III, fls. 05, 12.
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desde as licitações anteriores do Metrô, sendo retomada no contexto da Linha

6 – Laranja, no momento das tratativas para elaboração deste segundo edital,

posterior à citada deserção da primeira licitação. 

107. Embora  SÉRGIO  BRASIL não  usufruísse  da  mesma

influência que outrora possuía no METRÔ-SP, ainda exercia papel de destaque

que  permitia  de  certa  forma  influenciar  nos  procedimentos  licitatórios  ali

conduzidos.

108. Dessa feita,  SÉRGIO BRASIL atuava na colaboração de

cláusulas  de  riscos,  cláusulas  de  interferências  na  realização  da  obra  e

fornecimento,  antecipado,  de  informações  privilegiadas  às  empreiteiras,  de

forma a permitir alteração de determinadas diretrizes e elaboração de certas

cláusulas do processo licitatório/edital, o que resultou na alteração de fato do

edital, em benefício do Grupo ODEBRECHT45.

IV.1  Da  corrupção  envolvendo  a  CONSTRUTORA  NORBERTO

ODEBRECHT (CNO)

109. Em data não estabelecida,  mas certo  que compreendida

entre dezembro de 2013 e meados de agosto de 2014,  SÉRGIO CORRÊA

BRASIL,  já  na  condição  de  Secretário  Executivo  Substituto  –  Unidade  de

Parcerias  Público-Privadas  (UPPP)  do  Estado  de  São  Paulo46,  de  modo

consciente e voluntário, solicitou para si benefícios econômicos indevidos, na

ordem  total  de  R$  700.000,00  (setecentos  mil  reais) aos  executivos  da

ODEBRECHT, e de fato recebeu as vantagens solicitadas em razão de atos de

45 Termo de Colaboração Homologado na 6ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos n.º 0005711-
81.2019.403.6181, autorizado e compartilhado nos autos 0005803-30.2017.403.6181, Vol.III38/41
46Termo de Colaboração Homologado na 6ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos n.º 0005711-
81.2019.403.6181, autorizado e compartilhado nos autos 0005803-30.2017.403.6181., Apenso III, fls. 05.
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ofício  que praticou  e  que  se  absteve  de  praticar,  em favor  da  empreiteira,

durante a execução contratual da linha 6 – Laranja do METRÔ-SP.

110. CELSO  DA  FONSECA  RODRIGUES, ARNALDO

CUMPLIDO e  LUIZ BUENO, por sua vez, os dois primeiros na condição de

diretores  de  contrato  e  o  último  na  condição  de  superintendente  da

ODEBRECHT, em unidade de desígnios e de modo consciente e voluntário,

para  que  obtivessem  benefícios  para  sua  empreiteira,  entre  meados  de

janeiro de 2014 e meados de agosto de 2014,  efetuaram o pagamento de

vantagens econômicas indevidas a SÉRGIO BRASIL, funcionário do Conselho

Gestor  de  Parcerias  Público  Privadas,  no  valor  total  de  R$  700.000,00

(setecentos mil reais). 

111. No  ano  de  2013,  a  partir  do  interesse  da  Odebrecht

Transport (OTP) em apresentar proposta para a contratação de uma Parceria

Pública Privada para Linha 6 – Laranja  do METRÔ de São Paulo,  CELSO

RODRIGUES foi  escolhido pelo Diretor Superintendente  LUIZ BUENO,  para

estudar os projetos das obras civis (os demais custos relacionados a sistemas

e operações, ficariam a cargo de empresas contratadas pela própria OTP).

112. Em 08/02/2013, a Secretaria de Planejamento do Governo

do Estado de São Paulo publicou um edital para apresentação de propostas de

Parceria  Público  Privada  (PPP)  ao  mercado  em geral.  Todavia,  diante  das

inadequações  das  condições  fixadas,  esta  licitação,  ao  cabo,  não  teve

concorrentes, e foi, como dito anteriormente, declarada deserta.

113. Iniciadas  as  tratativas  para  elaboração  de  um  segundo

edital,  CELSO  RODRIGUES foi  informado  que  a  OTP  se  associaria  à

QUEIROZ GALVÃO (QG), e que ambas, por isso, teriam que fazer em conjunto

o projeto e orçamento das obras civis pertinentes.
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114. Com  efeito,  foram  feitas  várias  reuniões,  ao  longo  do

segundo semestre de 2013, das quais participaram  CELSO RODRIGUES e

MÁRIO BIANCHINI, além de SÉRGIO BRASIL, assessor do Comitê Gestor de

PPP do Estado de São Paulo.47

115. As reuniões  ocorriam na  Secretaria  de  Planejamento  do

Governo do Estado de São Paulo, na Alameda Santos, na sala de reuniões da

Secretaria  ou  no  gabinete  de  SÉRGIO  BRASIL.  Nelas,  discutiam-se  as

condições inadequadas do projeto conceitual originalmente disponibilizado pelo

Governo  do  Estado,  o  valor  do  CAPEX  (custo  de  obras  civis),  tido  como

insuficiente pelos  interessados,  bem como as demais condições contratuais

consideradas  incompatíveis  com os  riscos  que seriam tomados  tanto  pelas

construtoras quanto pelas concessionárias.

116. O objetivo de  CELSO RODRIGUES,  como representante

da OTP, era sensibilizar  SÉRGIO BRASIL sobre as dificuldades de fechar os

planos de negócio da forma como propostos no primeiro edital. E essas ações

foram eficazes, pois as sugestões feitas ao poder concedente foram ao final,

em sua maioria, aceitas, constando expressamente os itens sugeridos, como

os que se seguem:

47Celso Rodrigues forneceu os contatos de Mário Bianchini: e-mail:  mbianchini@queirozgalvao.com, celulares 11981369817 e
01177901661, profissional 0112824-2115 e de Sérgio Brasil:  e-mail  sebrasil@mtrosp.cpm.br, celular: 011996104410, trabalho
01133204824, PABX: 11 3320-4400, endereço profissional: alameda Santos, 1165, Jardim Paulista,)
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117. Próximo  da  entrega  da  nova  Proposta  de  PPP  pela

Secretaria de Planejamento, CELSO RODRIGUES e MÁRIO BIANCHINI foram

procurados  por  SÉRGIO  BRASIL,  que  lhes  solicitou  expressamente

pagamento de propina, em contrapartida ao trabalho realizado no novo Edital. 

118. Em conversa realizada em uma lanchonete localizada na

frente  do  Palácio  dos  Bandeirantes,  com  a  participação  de  CELSO

RODRIGUES (CNO) e MARIO BIANCHINI (QG), SÉRGIO BRASIL solicitou o

pagamento de propina de 0,1% do valor do investimento para realização das

obras civis  (CAPEX das obras civis),  equivalente a  aproximadamente a  R$

8.000.000,00 (oito milhões de reais), em contrapartida aos ajustes realizados

no segundo Edital, cabendo à CNO pagar 37%, em razão de sua participação

no consórcio.

119. O assunto foi,  então, levado por  CELSO RODRIGUES  a

LUIZ BUENO, que autorizou o pagamento indevido no montante de cerca de

R$ 1.500.000,00 (um milhão e meio), em uma única parcela, não atrelada ao

andamento das obras,  e denominada como “taxa de sucesso” por  SÉRGIO

BRASIL48. Após esta autorização,  CELSO RODRIGUES comunicou  SÉRGIO

BRASIL que o pagamento foi autorizado e seria realizado por cada construtora

consorciada no valor proporcional de sua participação no consórcio que viria a

ser contratado.

120. O  primeiro  pagamento  foi  autorizado  por LUIZ  BUENO,

antes da assinatura do contrato (18/12/2013), na forma de  adiantamento, no

valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

121. O resultado da concorrência ocorreu em 07/11/2013 e sua

homologação foi publicada no Diário Oficial em 08/11/2013, tendo o contrato

48Termo de Colaboração Homologado na 6ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos n.º 0005711-
81.2019.403.6181, autorizado e compartilhado nos autos 0005803-30.2017.403.6181., fls. 38.
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pertinente  sido  assinado  em  18/12/2013  e  publicado  no  Diário  Oficial  em

07/01/2014.

122. CELSO  RODRIGUES pediu  pessoalmente  a  Ubiraci

Santos,  do  Setor  de  Operações  Estruturadas,  para  programar  a  primeira

parcela  do  pagamento  a  SÉRGIO  BRASIL,  a  quem  nominou  como

“ENCOSTADO”, indicando também o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil

reais). Posteriormente, recebeu e-mail de Maria Lúcia Tavares confirmando o

dia 17/12/2013 para o pagamento do valor, indicando local da retirada e senha

para  recebimento  de  referido  valor.  Na posse  dessas  informações,  CELSO

RODRIGUES repassou as informações a SÉRGIO BRASIL para que pudesse

receber a quantia.

123. O  sucessor  de  CELSO  RODRIGUES nas  obras  da

construção da Linha 6 – Laranja do METRÔ-SP  foi ARNALDO CUMPLIDO,

que, de plano, recebeu orientações de LUIZ BUENO acerca dos compromissos

ilícitos  firmados  pelo  seu  antecessor  junto  a  SÉRGIO  BRASIL,  na  época

membro do Comitê Gestor de Parcerias Público-Privadas do Estado de São

Paulo.  Nesta  ocasião,  LUIZ  BUENO solicitou  a  ARNALDO  CUMPLIDO  a

programação do primeiro  pagamento  a  este  agente  público,  cujo  codinome

como  já  mencionado,  era  “ENCOSTADO”,  no  valor  de  R$  500.000,00

(quinhentos mil reais), ainda no mês de janeiro de 201449.

124. Uma das funções de ARNALDO CUMPLIDO como diretor

de contrato da obra da Linha 6 – Laranja do METRÔ, era fazer a programação

de pagamentos junto ao Setor de Operações Estruturadas da ODEBRECHT,

bem como operacionalizar o efetivo pagamento da vantagem ilícita.

125. O  procedimento  de  pagamento  no  Departamento  de

Operações  Estruturadas  consistia  em,  primeiro,  entrar  em  contato,

pessoalmente,  com  SÉRGIO BRASIL,  exclusivamente para que lhe fossem
49PIC n. 1.34.001.009848/2017-15, fls. 644.
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repassados os dados das entregas combinadas, como o local e a data. Após

esse  encontro,  no  caso  da  presente  obra,  ARNALDO  CUMPLIDO

encaminhava  e-mail  para  Maria  Lúcia  Tavares,  secretária  de  referido

departamento,  indicando  o  nome  do  recebedor  e  os  valores.  Em resposta

Maria  Lúcia  solicitava  o  endereço  para  a  entrega  e  informava  a  data

aproximada do pagamento, bem como uma senha que deveria ser fornecida à

pessoa que entregava os valores espúrios.

126. Na posse da senha e da data indicadas por Maria Lúcia,

ARNALDO  CUMPLIDO encontrava  novamente  com  SÉRGIO  BRASIL,  em

lanchonetes e cafés, para fornecimentos da senha e endereço onde o dinheiro

seria  entregue.  Após  esse  encontro,  SÉRGIO  BRASIL  comparecia  ao

endereço fornecido por ARNALDO e, com o fornecimento da senha, recebia a

propina da pessoa responsável pela entrega do dinheiro50.

127.  SÉRGIO BRASIL, por este procedimento, recebeu quase

R$ 700.000,00 (setecentos mil reais),  em duas parcelas,  sendo a primeira

delas  em  meados  de  janeiro  de  2014  no  citado  valor  de  R$  500.000,00

(quinhentos mil reais), e a segunda em meados de agosto de 2014, em valor

que girou em torno de R$ 194.000,00 ou R$ 196.000,00. 

128. O primeiro dos pagamentos,  de cerca de R$ 500.000,00

(quinhentos  mil  reais),  foi  efetuado  pelo  sistema  de  “senhas”  da  CNO,  na

garagem  de  um  prédio  comercial  estabelecido  na  Marginal  Pinheiros,

precisamente, na Avenida Magalhães de Castro, 4800, primeiro subsolo. 

129. Para o recebimento de referido valor, SÉRGIO BRASIL, já

na posse da “senha” que lhe foi dada por  ARNALDO CUMPLIDO (qual seja,

“pirulito”),  a informou para o motoboy,  que lhe entregou o montante acima

indicado.

50PIC n. 1.34.001.009848/2017-15, fls. 644.

Rua Frei Caneca, 1360 – São Paulo – SP – CEP 01307-002 – Fone: (11) 3269.5000 – E-mail: prsp-lavajato@mpf.mp.b  r  
41

mailto:prsp-lavajato@mpf.mp.br
mailto:prsp-lavajato@mpf.mp.br


MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República em São Paulo
Força-Tarefa “Operação Lava Jato”

130. O segundo pagamento, por sua vez, de pouco menos de

R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em agosto de 2014, também, por meio de

senha (neste caso, “marujo”), foi efetuado no Hotel Blue Tree Towers (Avenida

Brigadeiro Faria Lima, 3989), para onde SÉRGIO BRASIL51 foi em seu carro

particular.

131.  ARNALDO  CUMPLIDO,  ainda, participou  de  outros

almoços com  SÉRGIO BRASIL e  LUIZ BUENO,  em novembro de 2014, no

restaurante  Pobre  Juan  do  Shopping  Cidade  Jardim.  Neste  almoços

presenciou  SÉRGIO BRASIL cobrando de  LUIZ BUENO a continuidade dos

pagamentos ilícitos, mas que foram interrompidos devido a sequer terem sido

iniciadas as obras da Linha 6 – Laranja, até a presente data.

CONCLUSÕES

132.  Diante do exposto, o Ministério Público Federal denuncia:

SÉRGIO CORREA BRASIL  como  incurso  nas  penas  do  art.

317, § 1º, do Código Penal, por, ao menos, 10 (dez) vezes, na forma do art. 71

do Código Penal, no tocante às obras da Linha 2 – Verde do Metrô; por ao

menos  10 (dez) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, em relação às

obras da Linha 05 – Lilás do Metrô, e por ao menos 03 (três) vezes, na forma

do art. 71 do Código Penal, no tocante à Linha 06, as três séries relacionadas

entre si em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal;

51Termo de Colaboração Homologado na 6ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo nos autos n.º 0005711-
81.2019.403.6181, autorizado e compartilhado nos autos 0005803-30.2017.403.6181. fls. 37/39.
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FÁBIO ANDREANI GANDOLFO como incurso nas penas do art.

333. caput, c/c parágrafo único, do Código Penal, por, no mínimo, 25 (vinte e

cinco) vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal;

BENEDICTO DA SILVA JÚNIOR como incurso nas penas  do

art. 333, caput, c/c parágrafo único, do Código Penal, por, no mínimo, 25 (vinte

e cinco) vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal;

CELSO DA FONSECA RODRIGUES  como incurso nas penas

do art. 333,  caput c/c parágrafo único, por, no mínimo,  02 (duas) vezes,  em

continuidade delitiva, na forma do art. 71, do Código Penal;

LUIZ ANTONIO BUENO JÚNIOR  como incurso nas penas do

art.  333,  caput,  c/c  parágrafo único,  do Código Penal,  por,  pelo menos,  02

(duas) vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal;

ARNALDO CUMPLIDO DE SOUZA como incurso nas penas do

art.  333,  caput c/c parágrafo  único,  do  Código  Penal,  por,  pelo  menos,  01

(uma) vez;

CARLOS ARMANDO GUEDES PASCHOAL como incurso nas

penas do art. 333, caput c/c parágrafo único, do Código Penal, por, no mínimo,

02 (duas)  vezes,  em continuidade delitiva,  na forma do art.  71,  do Código

Penal;

FLÁVIO DAVID BARRA como incurso nas penas do art.  333,

caput, c/c parágrafo único, do Código Penal, por, no mínimo, 05 (cinco) vezes,

em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal;

DARIO RODRIGUES LEITE NETO como incurso nas penas do

art.  333,  caput,  c/c  parágrafo  único,  do  Código  Penal,  por,  no  mínimo,  05

(cinco) vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal;

ANUAR BENEDITO CARAM como incurso nas penas do art.

333, caput c/c parágrafo único, do Código Penal, por, pelo menos 04 (quatro)

vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do Código Penal;
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CARLOS ALBERTO MENDES DOS SANTOS como incurso nas

penas  do  art.  333,  caput c/c parágrafo  único,  do  Código  Penal,  por,  pelo

menos, 01 (uma) vez;

MÁRIO BIANCHINI JÚNIOR,  como incurso nas penas do art.

333,  caput c/c parágrafo único, do Código Penal, por, pelo menos,  01 (uma)

vez;

CARLOS HENRIQUE BARBOSA LEMOS, como  incurso  nas

penas do art. 333, caput c/c parágrafo único, do Código Penal, por, pelo menos

01 (uma) vez;

JOSÉ ALEXIS BEGHINI,  como incurso nas  penas do art. 333,

caput c/c parágrafo único, do Código Penal, por, pelo menos 01 (uma) vez;

ERALDO BATISTA, como incurso nas penas do art. 333, caput

c/c parágrafo único, do Código Penal, por, pelo menos 01 (uma) vez.

133. Requer  seja  recebida  esta  denúncia  e  determinada  a

citação dos denunciados para que apresentem resposta escrita, com o regular

desenvolvimento do processo até final condenação.

134.  Nos  termos  do  artigo  387,  IV,  do  Código  de  Processo

Penal, requer seja fixado valor mínimo de R$ 4.563.320,00 (quatro milhões,

quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e vinte Reais),  para reparação

dos  danos  causados  pelas  infrações  penais  imputadas,  bem  como  o

perdimento de todo provento e produto dos crimes ora narrados.

135. Arrola,  na  oportunidade,  as  testemunhas  a  seguir

indicadas:

1.  Nilton  Coelho  de  Andrade  Júnior,  endereço  à  Rua  Fábio

Lopes  dos  Santos  Luz,  n.º  100,  Apto.  152,  Bloco  C,  Vila  Andrade,  São

Paulo/SP, CEP: 05717-230, São Paulo/SP;
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2. Valdenir Siqueira de Carvalho, endereço à Rua Sabbado D

´Angelo, nº 2.661, Apt 11-A, Itaquera, São Paulo/SP

São Paulo, 02 de julho de 2019.

ANAMARA OSÓRIO SILVA

Procuradora da República

ANDRÉ LOPES LASMAR

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

THIAGO LACERDA NOBRE

Procurador da República

PALOMA ALVES RAMOS 

Procuradora da República

YURI CORRÊA DA LUZ 

Procurador da República 
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