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Representação nº 01/2019 – Op. Círculo Vicioso São Paulo, 11 de julho de 2019. 
 

Referência: Inquérito Policial nº 0072/2018-DELECOR/SR/PF/SP 
  
 

 
 

 

 

 

Senhor Juiz Federal, 
 
Apresentamos um novo relatório parcial das investigações 

com a síntese do que foi apurado até o momento, para, ao final, representar por 
outras medidas investigativas necessárias ao deslinde do caso em todas as suas 
circunstâncias e extensão. 

1. Introdução 

Como já é do domínio de V. Exa. este inquérito policial foi 
instaurado pela Delegacia de Polícia Federal em Santos, no dia 21 de novembro 
de 2017, com o propósito de apurar fraudes em contratos firmados pela CODESP, 
especialmente entre os anos de 2013 a 2016. Posteriormente, em razão de sua 
matéria, foi redistribuído para ter seguimento nesta Delegacia de Repressão à 
Corrupção e Crimes Financeiros de São Paulo – DELECOR. 

Em nosso primeiro Relatório Parcial, afirmamos que a 
contratação das empresas para a prestação de serviços à CODESP se dava por 
meio de licitações e, de tempos em tempos, eram iniciadas investigações pelos 
órgãos de controle, em razão da suspeita da ocorrência de irregularidades, como 
superfaturamento e/ou direcionamento (crimes de fraude a licitação), formação de 
cartel, dentre outros. Segundo reportagens jornalísticas juntadas aos autos, as 
fraudes seriam realizadas, muitas vezes, supostamente, pela interferência de 
agentes políticos.  
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Ainda, esclarecemos que o início das investigações havia se 
dado em razão de um vídeo postado na internet no mês de setembro de 2016, no 
qual Carlos Antônio de Souza (“Carlinhos”), assessor de José Alex Botelho de 
Oliva, presidente da CODESP à época, afirmava a seu interlocutor - 
posteriormente identificado como sendo Ulisses Stonaga de Moraes -, dentre 
outras coisas, que teria fraudado uma licitação para contratar serviço de 
digitalização de documentos em conluio com uma pessoa chamada Mario Jorge.   

Realizadas diligências pela Polícia Federal e pelos órgãos 
de controle verificamos que a apuração já estava adiantada em diversos fatos 
noticiados, como: a) na suposta fraude à licitação para contratar serviço de 
digitalização de documentos prestado pela MC3 Tecnologia, de Mario Jorge 
Paladino; b) na suposta fraude à licitação para aquisição de sistemas de 
informática da empresa N2O Tecnologia da Informação e c) na suposta fraude 
no pagamento indevido realizado para a empresa Domain Consultores. 

Em razão disto, apresentamos o primeiro Relatório Parcial 
representando por medidas constritivas, como prisão temporária e busca e 
apreensão, as quais foram deferidas por V. Exa. e em 31 de outubro de 2018 foi 
deflagrada a primeira fase ostensiva desta investigação, denominada Operação 
Tritão.  

Após a análise do material apreendido e a inquirição dos 
investigados e testemunhas, podemos afirmar que a maior parte dos fatos 
apurados já se encontra esclarecida, onde as suspeitas iniciais restaram 
confirmadas, como se exporá, de forma pormenorizada, por ocasião do Relatório 
Final deste inquérito policial.  

Antes, porém, em razão do acordo de colaboração premiada 
firmado com Mario Jorge Paladino, que esclareceu alguns fatos e indicou a 
participação de outras pessoas ainda não alcançadas por esta investigação, bem 
como a notícia da ocorrência de outros ilícitos trazida pela nova administração da 
CODESP, necessário se fez a elaboração deste novo Relatório Parcial para 
representar por novas medidas cautelares urgentes e imprescindíveis para o cabal 
esclarecimento dos fatos.  
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Assim, passamos a explanar sobre a colaboração premiada 
de Mario Jorge Paladino e sobre os ilícitos noticiados pela nova diretoria da 
CODESP para, ao final, representar pelas medidas cautelares pertinentes.    

   
 

2. Da Colaboração Premiada de Mario Jorge Paladino 
 

No curso da análise dos materiais apreendidos com a 

deflagração da Operação Tritão e diante do avanço das investigações foi possível 

celebrar um acordo com o investigado Mario Jorge Paladino, o qual contou com a 

participação do Ministério Público Federal e encontra-se devidamente homologado 

por esse Juízo.  

Na colaboração premiada, o investigado trouxe diversas 

informações relevantes sobre os casos ora investigados, confirmando muitas de 

nossas suspeitas, além de apresentar relatos sobre outros fatos até então 

desconhecidos. A colaboração de Mario Jorge foi dividida em três anexos assim 

intitulados:  

1. “Marcelo Squassoni”, que era Deputado Federal e tinha 

grande influência na CODESP;  

2. “Francisco José Adriano”, à época, Diretor Financeiro 

da CODESP; e  

3. “Carlos Henrique de Oliveira Poço”, à época, Diretor de 

Operações Logísticas da CODESP.  

Nesse passo, analisaremos as informações coletadas em 

cada um destes títulos.  

 



 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO 

DELEGACIA DE REPRESSÃO À CRIMES FINANCEIROS 
Rua Hugo D’Antola, nº 95, 6º andar, São Paulo/SP – CEP 05.038-090 - Fone (11) 3538.5517 

 

5 
 

2.1. Marcelo Squassoni 
 

Não obstante alguns fatos relacionados a Marcelo 
Squassoni não se refiram diretamente à CODESP, entendemos importante 

explaná-los de forma introdutória para demonstrar a sua relação com o 

colaborador e o histórico de pagamento de vantagens indevidas desde quando se 

conheceram.    

Inicialmente, o colaborador explicou que conheceu Marcelo 
Squassoni e Calos Antônio de Souza (“Carlinhos” – que foi gravado falando 

sobre a fraude na CODESP), quando estes estavam na Câmara Municipal de 

Guarujá/SP e contrataram a MC3 para a prestação de serviço de digitalização de 

documentos, fraudando o processo licitatório para receber como 

contraprestação vantagem financeira indevida (propina):    

“(...) QUE no ano de 2013, por meio de seu amigo e vereador em 

Guarujá/SP RONALD LUIZ NICOLACI FINCATTI, a quem tinha 

auxiliado financeiramente na campanha com algo em torno de 

R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), foi apresentado a 

MARCELO SQUASSONI, que à época era presidente da 

Câmara Municipal de Guarujá/SP e CARLOS ANTONIO DE 

SOUZA, então secretário geral da mesma casa, para verificar a 

possibilidade da contratação da MC3 como forma de retribuição 

na campanha de NICOLACI; QUE  em reunião realizada entre 

todos os citados ficou estipulado que a MC3 seria contratada 

para prestar serviços de digitalização e gestão documental à 

Câmara, sendo que como contraprestação durante a execução 

do contrato o declarante deveria pagar uma contrapartida 

financeira (propina) a MARCELO SQUASSONI e CARLOS 

ANTONIO DE SOUZA, sem contudo ter sido especificado a 

porcentagem exata;  QUE ficou subentendido que NICOLACI 

não receberia pois já havia sido auxiliado financeiramente em 



 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO 

DELEGACIA DE REPRESSÃO À CRIMES FINANCEIROS 
Rua Hugo D’Antola, nº 95, 6º andar, São Paulo/SP – CEP 05.038-090 - Fone (11) 3538.5517 

 

6 
 

sua campanha eleitoral pelo declarante;  QUE então, elaborou 

um projeto de prestação de serviço para verificar a demanda e 

elaborou um termo de referência para ser aberto processo 

licitatório, o qual foi entregue a CARLOS ANTONIO DE SOUZA;  

QUE o edital foi publicado e outras empresas que não tinham 

nenhum acordo com o declarante para fraudar o certame dele 

participaram e, inclusive, duas delas ficaram em primeiro e 

segundo lugar, e a MC3 em terceiro; QUE CARLOS tomou as 

providências para desclassificar as duas primeiras, não sabendo 

quais exatamente, e então a MC3 foi contratada no início de 

2014, para prestar serviços por 12 meses, podendo ser 

prorrogado até 60 meses pelo valor aproximado de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais) mensais; QUE logo ao receber o 

primeiro pagamento da Câmara foi contactado por MARCELO e 

por CARLOS para que pagasse o valor de R$17.000,00 

(dezessete mil reais) a eles;  QUE o declarante sacou esse valor 

e o entregou em espécie pessoalmente a MARCELO 

SQUASSONI em data e local que no momento não se recorda;  

QUE nos meses seguintes procedeu da mesma forma 

entregando o mesmo valor em espécie ora para MARCELO, ora 

para CARLOS, sendo que essas entregas eram realizadas em 

postos de gasolina, cafés, na casa do declarante, e nunca eram 

realizadas na presença de terceiros (...), QUE aqueles 

pagamentos perduraram até o final de 2014 quando então 

MARCELO tomou posse como Deputado Federal; QUE 

NICOLACI assumiu a presidência da Câmara e CARLOS 

continuou como secretário geral, porém não receberam mais 

nenhum pagamento; QUE o contrato foi prorrogado até os 

sessenta meses e foi efetivamente cumprido, sendo que o valor 

pago como propina era descontado de uma margem estipulada 
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pelo próprio declarante quando da elaboração do projeto para 

prestação do serviço; (...)”  

O colaborador Mario Jorge Paladino esclareceu também 

que houve outros pagamentos e vantagens indevidas relacionadas a Marcelo 
Squassoni antes dos fatos relacionados à CODESP, como o pagamento de juros 

de mútuos e o empréstimo de carro de luxo:   

“(...) QUE além daqueles valores, em razão de estarem em 

campanha eleitoral MARCELO solicitou ao declarante que o 

auxiliasse a levantar fundos e por isso o declarante o apresentou 

NILSON MOURA, da NIC FACTORY de São Paulo/SP, para que 

MARCELO obtivesse R$ 550.000,00 (Quinhentos e Cinquenta Mil 

Reais), deixando como garantia três cheques sendo dois no valor 

de R$ 200.000,00 e um de R$150.000,00;  QUE o empréstimo foi 

verbal e o declarante também se comprometeu verbalmente a 

avalizar os cheques de MARCELO;  QUE  ainda ficou acordado 

que seriam pagos R$ 27.500,00 (Vinte e Sete Mil e Quinhentos 

Reais) a título de juros; QUE o declarante passou a pagar os juros 

mensalmente conforme comprovantes de transferência que 

apresentou tendo como favorecidos NIC FOMENTO MERCANTIL 

e PATRICIA AZEVEDO DE MOURA HABIRO, que era funcionária 

daquela empresa; QUE esse pagamento durou por 

aproximadamente um ano quando então, já empossado Deputado 

Federal, MARCELO quitou o valor principal;  QUE não sabe como 

foi efetuado esse pagamento; QUE os cheques que haviam sido 
dados em garantia por MARCELO foram devolvidos ao 
declarante sendo esta a razão de um deles ter sido 
encontrado em seu escritório quando da busca realizada 
durante a deflagração da Operação Tritão; (...)”  
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Abaixo, alguns dos comprovantes de transferência 

apresentados pelo colaborador relacionados a estes fatos:  

  
 

Sobre o empréstimo do veículo de luxo, o colaborador 

esclareceu:  

“(...) QUE ainda pouco antes de assumir o mandato, MARCELO 

pediu ao declarante se podia emprestar um veículo para ele 

utilizasse em Brasília, e assim o declarante comprou um Audi 

Q7, de placas final 0186, e entregou a ele; QUE MARCELO se 

utilizou desse veículo por aproximadamente dois anos e depois 

devolveu ao declarante, sendo este o mesmo veículo que foi 
entregue a ULISSES STONAGA DE MORAES, autor do vídeo 
sobre a possível fraude na CODESP, como se explicará mais 

adiante; (...)”   

Obtivemos o extrato de multas de referido veículo junto ao 

DETRAN-DF e verificamos que, de fato, o carro era utilizado em Brasília no 

período em que Marcelo Squassoni era parlamentar, conferindo verossimilhança 

ao alegado pelo colaborador.   
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Sobre a contratação da MC3 pela CODESP, o colaborador 

Mario Jorge Paladino explicou todo o desenrolar dos fatos, esclarecendo como 

se deu a fraude e a participação de Marcelo Squassoni, José Francisco Adriano 

e Carlos Antônio de Souza (Carlinhos) no esquema delituoso. O relato vai ao 

encontro das provas carreadas aos autos:    

“(...) QUE algum tempo depois de assumir o mandato, MARCELO 

indicou JOSÉ FRANCISCO ADRIANO para assumir o cargo de 

Diretor Comercial da CODESP, sendo que depois de alguns 

meses ADRIANO assumiu a Diretoria Administrativa Financeira da 

CODESP; QUE quando ADRIANO ainda era diretor comercial, ele 

e  MARCELO indicaram CARLOS ANTONIO DE SOUZA para 

trabalhar como assessor da presidência  da CODESP;  QUE 

pouco tempo depois, MARCELO chamou o declarante para uma 

reunião na qual  lhe apresentou ADRIANO e que também estava 

presente CARLOS ANTONIO; QUE nessa reunião ficou acordado 

que a MC3 seria contratada pela CODESP para prestar o mesmo 

serviço prestado na Câmara Municipal de Guarujá/SP;  QUE em 

razão disso o declarante passou a manter contato com CARLOS e 

ADRIANO para verificar a demanda;  QUE inicialmente CARLOS  

queria que  o contrato fosse de R$ 18 milhões, porém, o 



 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO 

DELEGACIA DE REPRESSÃO À CRIMES FINANCEIROS 
Rua Hugo D’Antola, nº 95, 6º andar, São Paulo/SP – CEP 05.038-090 - Fone (11) 3538.5517 

 

10 
 

declarante informou que esse valor era totalmente incompatível 

com o serviço que seria prestado e em razão disso depois de 

discussões estabeleceram que o valor ficaria em R$ 7.370.000,00, 

uma vez que sendo abaixo de meio por cento do valor do 

patrimônio líquido da companhia a decisão de contratação 

somente poderia ser tomada pela Diretoria Executiva, não tendo 

de ser aprovada no CONSAD - Conselho Administrativo da 

CODESP;  QUE  contudo, por um erro de cálculo aquele valor 

superava aquele critério e por isso a contratação da MC3  teve de 

ser submetida ao CONSAD;  QUE para o início do processo 
licitatório o declarante elaborou um termo de referência e o 
entregou a CARLOS, sendo que, o direcionamento da 
licitação para a MC3 se daria pela exigência do TAG CHIP 
para rastreabilidade dos documentos, tecnologia que 
somente a empresa do declarante e a Empresa TCI, de 
Brasília possuíam, sendo que, esta última contudo estava em 
recuperação judicial, razão pela qual não poderia apresentar 
as certidões exigidas para a contratação;  QUE publicado o 
edital o declarante nele se inscreveu na MC3 e com a MS 
ADMINISTRATIVO que se tratava de uma empresa 
administrada de fato pelo declarante, mas aberta em nome do 
seu amigo RAFAEL VIEIRA, o qual nunca participou da 

administração dela, que era utilizada pelo declarante para 

contratação de mão de obra para a MC3 de forma a diminuir a 

incidência de impostos; QUE a única vez que se utilizou da MS 

para dar cobertura da MC3 pelo poder público foi no caso da 

CODESP; QUE a terceira empresa que participou do certame 
foi a CENTRAL DE VENDAS EM INFORMÁTICA LTDA,  de 
propriedade de um indivíduo que tem o apelido de "GREGO", 
com quem o declarante mantinha um acordo informal de dar 
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cobertura um ao outro em algumas licitações, sendo que o 

declarante deu cobertura a CENTRAL na licitação que ela venceu 

na SABESP, em meados de 2018;  QUE no decorrer do processo 

a TCI de Brasília fez um questionamento administrativo sobre 

alguns itens do edital, sendo que, a pedido de CARLOS o 

declarante sugeriu uma resposta que foi acatada pelo 

Departamento Jurídico da CODESP;  QUE em seguida, o 

declarante tomou conhecimento por meio do vereador MARIO 

LUCIO DA CONCEIÇÃO de que um indivíduo conhecido como 

"NINO", que posteriormente soube tratar-se de ULISSES, já 

mencionado anteriormente, estaria na posse de um vídeo no qual 

CARLOS teria dito que estava fraudando uma licitação na 

CODESP com a MC3, dentre outras coisas, sendo que, tal 

indivíduo estaria exigindo algum valor para não divulgá-lo; QUE o 

declarante procurou CARLOS questionando sobre o vídeo tendo 

ele lhe dito que não existiria vídeo algum acreditando tratar-se de 

uma tentativa de extorsão, uma vez que conhecia NINO, e que 

este seria um "bandido"; QUE em razão disso o declarante não 
tomou nenhuma outra providência em relação a esses fatos, 
e dois dias depois  houve o pregão e a MC3 foi a vencedora; 
QUE na mesma semana houve a divulgação do citado vídeo e 
por isso CARLOS foi exonerado da CODESP, mas o processo 
licitatório continuou normalmente até a assinatura do 
contrato; QUE  porém, em razão da divulgação do vídeo a 
CGU realizou uma auditoria na CODESP para apurar os fatos 
divulgados e por isso o declarante discutia se deviam 
encerrar o processo licitatório, contudo ADRIANO disse que 
resolveria com o jurídico essas questões e manteria a 
contratação da MC3, o que de fato foi feito e assim em março de 

2017 foi emitida a ordem de serviço; QUE tem conhecimento que 
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CARLOS ao ser exonerado veio prestar serviço como assessor no 

escritório de MARCELO SQUASSONI em São Paulo/SP;(...)” 

Em seguida, o colaborador teceu detalhes sobre os 

pagamentos de propina a Marcelo Squassoni, José Francisco Adriano e Carlos 
Antônio de Souza (Carlinhos).  

Paladino pagou vantagens indevidas a Squassoni durante 

o processo licitatório, durante a execução do contrato e mesmo despois de seu 

encerramento:  

“(...) QUE no decorrer do processo licitatório, em setembro de 

2015, MARCELO SQUASSONI pediu R$ 45.000,00 emprestados 

a RAFAEL VIEIRA, com quem vinha mantendo contato desde que 

foi apresentado pelo declarante, ainda mais porque MARCELO 

havia comprado um veículo Mercedes de RAFAEL; QUE RAFAEL 

emprestou o dinheiro e permaneceu com um cheque no mesmo 

valor de MARCELO como garantia; QUE em janeiro de 2016, 

MARCELO pediu mais R$ 200.000,00  a RAFAEL, o qual depois 

de perguntar ao declarante se garantiria o empréstimo, entregou o 

dinheiro a MARCELO, permanecendo novamente com um cheque 

do mesmo valor como garantia;  QUE nas duas oportunidades o 

dinheiro foi entregue a MARCELO em espécie por RAFAEL; QUE 

como MARCELO não pagou essas dívidas o declarante o fez 

conforme comprovante de transferências para RAFAEL e saques 

realizados na sua conta corrente da MC3, que apresentou, sendo 

que o montante perfez o total de R$ 267.000,00; QUE por isso 

resgatou os cheques com RAFAEL e os fotografou conforme 

imagem que apresentou e os devolveu a MARCELO; (...)” 

“(...) QUE retornando ao ponto início da execução do contrato 
com a emissão da ordem de serviço a MC3 passou a prestá-lo 
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sem qualquer tipo de irregularidade, sendo que de imediato 
recebeu R$ 1.800.000,00, a título de implantação e por isso 
como combinado pretendia pagar 15% desse valor a 
ADRIANO e R$ 15.000,00 para CARLOS, conforme instruído 
por MARCELO SQUASSONI, como propina; QUE contudo 
MARCELO contatou o declarante e pediu mais dinheiro para 
quitação de suas dívidas e assim o declarante pagou  nessa 
oportunidade aqueles empréstimos realizados com o 
RAFAEL VIEIRA, no valor de R$ 267.000,00 (incluindo juros), 
e mais R$ 99.950,00, referente a um cheque que MARCELO 
havia dado como pagamento de um veículo Evoque, a PAULO 
HEREDA PINHEIRO, conforme imagem do cheque que 

apresentou  esclarecendo que os depósitos foram realizados na 

conta de PAULO e de PEDRO VILARDI, pessoa por ele indicada 

conforme comprovante apresentado pelo declarante; QUE em 
razão desses pagamentos o declarante disse a ADRIANO que 
não pagaria outros valores e que este deveria se acertar com 
MARCELO;  QUE  tomou conhecimento posteriormente que 
não houve repasse de dinheiro de MARCELO para ADRIANO 
nessa oportunidade e consequentemente de ADRIANO para 
outros diretores da CODESP, o que acredita tenha ensejado o 
início de uma tentativa de retaliação contra ADRIANO e a 
MC3, que incluiu uma sindicância interna e uma auditoria da 
CGU; (...)” 

O colaborador, além de comprovantes de saques e de 

transferências eletrônicas, apresentou fotografias dos mencionados cheques, as 

quais estavam em seu aparelho celular:  
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Por fim e como já ressaltado, o colaborador disse que os 

pedidos de dinheiro por parte de Marcelo Squassoni perduraram mesmo após 

encerrado o contrato com a CODESP, sendo que, por vezes, os valores foram 

transferidos não somente para a conta bancária de Squassoni, mas também para 

do irmão dele, André Luiz Squassoni. Ainda, o colaborador afirmou que 

Squassoni estaria destruindo provas, pois solicitou a Silvia Abreu, proprietária da 

Sacar Factoring, que apagasse do sistema a operação de crédito em nome da 

MC3 e criasse falsamente outras duas em nome dele e de Adriano, a fim de 

justificar o empréstimo: 

 “(...) QUE depois de encerrado o contrato com a CODESP, 
MARCELO SQUASSONI solicitou ao declarante mais dinheiro 
e assim foi combinado que descontariam cheques em nome 
de MARCELO e ADRIANO, no valor total de R$ 250.000,00, por 
meio de um contrato celebrado pela MC3 junto a SACAR 
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FACTORING, de propriedade de uma amiga do declarante 

chamada SILVIA ABREU, conforme imagem do borderô que 

apresentou; QUE ao que sabe MARCELO transferiu por volta de 

R$ 15.000,00 a título de juros, para a SACAR e somente depois 

da Operação Policial, uma vez que como das outras vezes 

acredita o declarante a dívida seria paga pelo declarante caso a 

MC3 fosse recontratada pela CODESP; QUE tomou 
conhecimento pela própria SILVIA que ela teria apagado do 
sistema essa operação de crédito a pedido do próprio 
MARCELO, e criado duas novas em nome de MARCELO e 
ADRIANO para justificar o empréstimo; QUE SILVIA disse ao 

declarante que confirmará à Polícia Federal essas informações, 

caso chamada a depor; QUE MARCELO SQUASSONI também 
solicitou ao declarante dois cheques da MC3 no valor de R$ 
70.000,00, cada, para utilizá-los no pagamento de um serviço 
prestado pela MAGO GRÁFICA LTDA; QUE o declarante 
emprestou os cheques porém quando foram apresentados 
para a compensação o declarante já estava preso e por isso 
foram devolvidos por insuficiência de fundos, conforme 
imagem que apresentou; QUE por fim, em diversas 
oportunidades MARCELO solicitou dinheiro ao declarante 
pedindo que os valores fossem transferidos tanto para a 
conta pessoal dele, quanto para a conta de seu irmão ANDRÉ 
LUIZ SQUASSONI, o que foi feito pelo declarante, conforme 
comprovantes de transferências que apresentou nos quais o 
valor total é de R$ 240.000,00, esclarecendo que não se 
recorda exatamente as justificativas apresentadas, à época, 
por MARCELO para esses pedidos; (...)”  

Abaixo, as imagens dos borderôs da Sacar Factoring em 

nome da MC3 que estavam no aparelho celular do colaborador e, em seguida, 
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alguns dos comprovantes de transferência apresentados por Mário Jorge 

Paladino relacionados aos fatos relatados:  

 

 

        

 
Sobre os pagamentos a Carlos Antônio de Souza 

(Carlinhos), o colaborador informou que se davam por meio de transferência para 

uma conta bancária do filho dele, de nome Arthur Licate de Souza:   

 “(...) QUE ao mesmo tempo quando recebia o pagamento da 

CODESP como combinado também efetuava o pagamento de R$ 

10.000,00 para CARLOS ANTONIO DE SOUZA, que na época 

estava como assessor de MARCELO SQUASSONI; QUE o 

combinado eram R$ 15.000,00 mas o declarante conseguiu 

diminuir esse valor para R$ 10.000,00, que eram transferidos 

mensalmente para a conta de ARTHUR LICATI DE SOUZA, filho 

de CARLOS ANTONIO, esclarecendo que na primeira vez que foi 

ouvido justificou essas transferências, falsamente, como a 
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aquisição de uma lotérica de CARLOS ANTONIO, cujo negócio 

não havia sido concluído; QUE esses pagamentos se deram até 

pouco antes da prisão do declarante; (...)”  

Abaixo, alguns dos comprovantes de transferência 

apresentados pelo colaborador relacionados a estes fatos:  

  

Sobre as vantagens indevidas recebidas por Francisco 
José Adriano, passaremos a expor as provas coligidas em seu desfavor a partir 

desse momento, em tópico próprio. 

 

2.2. Francisco José Adriano 
 

No item anterior colacionamos as informações do 

colaborador Mario Jorge Paladino acerca da participação de Francisco José 
Adriano na fraude realizada para a contratação da MC3 pela CODESP.  

O colaborador acrescentou que Francisco José Adriano, 

mesmo tendo ciência da existência de investigação na Polícia Federal em 

Santos/SP, pretendia realizar uma nova fraude para a contratação da MC3 pela 

CODESP, por um valor ainda maior que o primeiro contrato firmado:  
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 “(...) QUE  pouco antes da Operação Tritão ADRIANO avisou ao 

declarante que existia uma investigação na Polícia Federal em 

Santos por conta do vídeo do CARLOS, o que tinha tomado 

conhecimento em razão de CARLOS ter ido lá prestar 

depoimento, e em razão disso achava melhor não prorrogar o 
contrato da MC3 que vencia em setembro, mas sim contratá-
la emergencialmente e abrir uma nova licitação também 
direcionada para a contratação da MC3, pelo valor de R$ 30 
milhões de reais, por 36 meses; QUE concordou com 
ADRIANO e por isso o processo licitatório foi iniciado na 
CODESP, porém não foi concluído em razão da deflagração da 

Operação Policial; QUE desde as tratativas para a contratação 

da MC3 pela CODESP até a deflagração da Operação o 

declarante manteve contato apenas com MARCELO 

SQUASSONI, FRANCISCO JOSÉ ADRIANO e CARLOS 

ANTONIO DE SOUZA, sobre esses fatos; (...)”  

Sobre as vantagens indevidas recebidas por Francisco 
José Adriano, o colaborador explicou:   

“QUE em meados de 2016, ADRIANO disse ao declarante que 

queria adquirir uma sala comercial no possuía�imento Praiamar 

Corporate em Santos/SP, e para tanto necessitava de R$ 

200.000,00 para dar de entrada, e por isso queria que o 

declarante lhe emprestasse; QUE  o declarante disse que não 

possuía aquele valor no momento mas poderia indicar uma 

empresa de fomento a “NIC FOMENTO” – já mencionada, para a 

obtenção do empréstimo (desconto de cheques); QUE ADRIANO 

concordou e assim elaborou um contrato com a NIC FOMENTO, 

utilizando-se de uma empresa familiar chamada SOCIETY 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA, que está registrada em 



 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO 

DELEGACIA DE REPRESSÃO À CRIMES FINANCEIROS 
Rua Hugo D’Antola, nº 95, 6º andar, São Paulo/SP – CEP 05.038-090 - Fone (11) 3538.5517 

 

19 
 

nome de sua filha AMANDA; QUE por meio desse contrato 

ADRIANO obteve os R$ 200.000,00 entregando quatro cheques 

como garantia conforme imagem do contrato que apresentou; 

QUE o declarante afiançou verbalmente o contrato de empréstimo 

de ADRIANO; QUE aproximadamente três dias antes do 

vencimento do primeiro cheque ADRIANO contatou o declarante 

para lhe perguntar se não seria possível adiar o vencimento pois 

não tinha recursos para honrar o pagamento; QUE CARLOS 

sugeriu ao declarante que pagasse o cheque pois assim garantiria 

a fidelidade de ADRIANO; QUE o declarante então fez uma TED 

do valor para a NIC FOMENTO efetuando o pagamento; QUE 

essa situação se repetiu na proximidade do vencimento dos 

outros cheques e em razão daquela primeira orientação de 

CARLOS o declarante também os pagou, conforme comprovante 

de TED que apresentou; QUE na verdade em relação ao último 

cheque este acabou sendo compensado na conta de ADRIANO 

porque não havia lhe avisado a tempo sobre o vencimento e em 

razão disso entregou a ADRIANO o valor respectivo em espécie, 

ao que se recorda em dois pagamentos de R$ 30.000,00, 

realizados ao que se recorda no Empório São José e num 

restaurante quando ambos estavam desacompanhados;”  

O colaborador apresentou imagens do Contrato de Fomento 

Mercantil e Nota Promissória relacionadas a estes fatos:  
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Já iniciada a execução do contrato da MC3 com a CODESP, 

os pagamentos à Francisco José Adriano começaram a ser mensais e em 

espécie, até que Adriano solicitou a Paladino que simulasse a contratação de três 

empregadas, para compensar a contratação da filha dele, Amanda Fernandes 
Adriano Gomes, como assessora parlamentar lotada no Gabinete da Liderança 

do DEM da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP. Para tanto, 

houve a participação de André Pinto Nogueira, que também era assessor 

naquele mesmo gabinete e contra quem há inúmeras reportagens citando 

suspeitas de ocorrências de fraudes e corrupção1. 

 “(...) QUE a partir do recebimento dos pagamentos mensais o 
declarante passou a pagar os 15% combinado a ADRIANO, o 

                                                
1 https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/transacoes-em-dinheiro-vivo-ligam-investigados-
na-assembleia-e-no-ministerio-do-trabalho/ 
https://bragancaempauta.com.br/edmir-chedid-e-acusado-de-ter-funcionaria-fantasma/ 
https://exame.abril.com.br/brasil/ex-servidor-diz-que-pagava-pedagio-na-assembleia/ 
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que dava cerca de R$ 60.000,00 mensais; QUE esses 
pagamentos sempre se deram em espécie em cafés, 
restaurantes dentre os quais a Cantina Di Lucca e o Empório 
São José ambos em Santos/SP, e na casa de ADRIANO, a qual 

esclarece que não é o endereço que consta nos Autos o qual é na 

verdade de sua filha AMANDA; QUE  se compromete a informar o 

endereço correto de ADRIANO; QUE nessas oportunidades de 

entrega de dinheiro sempre estavam desacompanhados; QUE há 

diálogos no whatsapp do declarante mantido com ADRIANO onde 

não há referência explicita de pagamentos de valores mas o 

pedido de encontro desse segundo sempre em dias  próximos ao 

dia 5 de cada mês que era o dia que a MC3 recebia o pagamento 

da CODESP; QUE esses pagamentos foram realizados 
aproximadamente de julho de 2017 a janeiro de 2018 quando 
então foi reduzido o valor em espécie para R$ 45.000,00, pois 
ADRIANO pediu ao declarante que simulasse a contratação 
de três mulheres com valor de R$ 5.000,00 cada uma, para 
compensar a contratação da filha de ADRIANO, de nome 
AMANDA como assessora parlamentar lotada no Gabinete da 
Liderança do DEM da Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo; QUE na época, ADRIANO e MARCELO SQUASSONI 

estavam mantendo contato com ANDRE PINTO NOGUEIRA da 

ALESP, para tratar alguma coisa referente a uma indenização 

trabalhista de engenheiros da CODESP a qual achavam que 

poderia ser paga imediatamente  se recebessem  alguma contra 

prestação ilícita; QUE  ADRIANO  disse ao declarante que 
ANDRE iria lhe indicar o nome das mulheres, o que de fato foi 
feito, tratando-se de JULIANA DE PAULA LOURO STORTI, 
FABIANA GILHO ALVES DE ALMEIDA e ANGELA POLETINI 
DA FONSECA; QUE  ANDRE lhe enviou as carteiras de 
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trabalho, porém em razão dos encargos trabalhistas o 
declarantes resolveu não registrá-las, mas sim apenas 
transferir para suas contas pessoais o valor mensal de R$ 
4.375,00, que seria o valor relativo a um salário de R$ 5.000,00 
com alguns descontos que o declarante imaginou, pois 
esclarece que não comunicou a ANDRE ou ADRIANO que 
elas de fato não haviam sido registradas; QUE  as CTPS das 
citadas encontram-se na posse do declarante serão 
apresentadas nesta Superintendência Regional; QUE  o 
pagamento a elas perdurou de janeiro de 2018 até a data da 
prisão do declarante na Operação Tritão, no dia 31.10.2018; 
QUE neste período as citadas não prestaram qualquer tipo de 

serviço ao declarante, à MC3 ou a qualquer outra empresa sua; 

QUE  sequer as conhece, sendo que nunca foram na sede da 

empresa; QUE  esses fatos narrados são a razão das mensagens 

trocadas entre ANDRE e o declarante conforme indicado no 

Relatório de Análise de Material de Mídia  - Celular SP04; QUE  

não sabe qual o acordo existente entre ANDRE e ADRIANO; QUE 

os pagamentos em espécie para ADRIANO continuaram até 

aproximadamente junho de 2018; (...)” 

O colaborador apresentou nesta SR/PF/SP as CTPS 

daquelas mulheres que deveriam ter sido contratadas, bem como os comprovantes 

de transferências (v. apenso VII):   
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Ainda, verificamos que, de fato, a filha de Francisco José Adriano, 

Amanda Fernandes Adriano Gomes, atuou como assessora parlamentar lotada no 

Gabinete da Liderança do DEM da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – 

ALESP, no período de 08/11/2017 a 11/03/2019:  
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Finalmente, corroborando as informações prestadas a respeito de 

Francisco José Adriano, André Pinto Nogueira, Juliana de Paula Louro Storti, 
Fabiana Gilho Alves de Almeida e Ângela Poletini da Fonseca, temos as mensagens 

de whatsapp extraídas dos aparelhos celulares do colaborador Mario Jorge Paladino 
(Relatório de Análise de Material de Mídia – Celular – SP04 – apenso VII) e do investigado 

Francisco José Adriano (Relatório de Análise de Material de Mídia – Celular – SP09 – 

apenso XII), nas quais é possível visualizar todas as tratativas para a simulação de 

contratação em comento, bem como os pagamentos ilícitos. Abaixo, por entendermos 

fundamental para a comprovação dos fatos narrados, reproduzimos os comentários dos 

policiais analistas constantes do Relatório de Análise de Material de Mídia – Celular – 
SP04, sendo que as mensagens e imagens mencionadas podem ser visualizadas 

diretamente no relatório respectivo (apenso VII):  

 
“a) Em 22/09/2017 ANDRÉ envia uma mensagem a PALADINO 

mencionando que ADRIANO (FRANCISCO JOSÉ ADRIANO) “pediu para 

alinhar um ‘trabalho’ com vc...”. Durante a conversa ANDRÉ também 

pergunta sobre valor de salário e benefícios. Em 25/09 ANDRÉ retoma a 

conversa e questiona PALADINO sobre alguma posição. 

Podemos observar que PALADINO prefere não continuar a conversa 
através das trocas de mensagens, momento em que os interlocutores 
decidem se encontrar pessoalmente. 
Ao longo dos dias os interlocutores continuam as tratativas para envio de 
documentos e dados de uma terceira pessoa que, ao que tudo indica, 
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estaria sendo contratada pela empresa de PALADINO, sob orientação de 
ANDRÉ NOGUEIRA. 

a) Em 17/11/17 PALADINO confirma o registro de uma pessoa identificada 
como JULIANA. Observamos que ANDRÉ constantemente mostra 
interesse na suposta contratação da pessoa, cobrando PALADINO sobre 
uma “posição”, inclusive falando sobre o salário a ser pago. 
Posteriormente foi confirmada a identidade da pessoa a ser contratada por 
PALADINO como sendo JULIANA DE PAULA LOURO STORTI, CPF 
257.728.428-46, a qual foi candidata a Vice-Prefeita de Ilhabela em 2012, 
pelo PTB (http://www.eleicoes2012.info/enfermeira-juliana/), em 2014 
candidata a deputada federal, também pelo PTB 
(https://www.eleicoes2014.com.br/juliana-storti/)e em 2016 foi candidata a 
prefeita, novamente pelo PTB (https://www.eleicoes2016.com.br/juliana-
ptb-sp-250000060925/). 

b) Após sucessivas tentativas de encontro, em 07/02/18 ANDRÉ diz a 
PALADINO que precisam se encontrar e PALADINO diz que irá passar na 
“Assembleia” (Assembleia Legislativa de São Paulo – ALESP, onde 
ANDRÉ NOGUEIRA ocupa cargo em comissão) e após mais uma 
cobrança PALADINO diz que “estava aguardando as outras 2”, dando a 
entender que outras duas pessoas seriam contratadas da mesma forma, o 
que se confirmou, de acordo com as mensagens que veremos adiante. Ao 
final PALADINO confirma que fez o “terceiro mês” (de pagamento). (...) 

c) Em 16/02 ainda ANDRÉ questiona se “deu certo aqueles registros e 
pgto?” e PALADINO confirma que seria feito naquele dia. 
No dia 19/02, ANDRE menciona que precisa da confirmação do depósito e 
alinhar a diferença da planilha.  
Cumpre destacar que durante a análise do aparelho celular que estava em 
posse do investigado FRANCISCO JOSÉ ADRIANO foi identificada uma 
planilha enviada por ANDRÉ NOGUEIRA na qual constam valores, datas 
de referência e marcações (de pagamentos), quando ANDRÉ fazia 
tratativas com ADRIANO e o questionava a respeito dos pagamentos que 
deveriam ser feitos, conforme trecho que reproduzimos abaixo. O referido 
documento está identificado como RAMídia – SP09. 
No mesmo dia PALADINO confirma que tem “agenda com CAIO” (vide 
mensagem de troca de cartões de visita acima) e logo após questiona 
ANDRÉ se ele conseguiu (?). André responde com o número “2” e na 



 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO 

DELEGACIA DE REPRESSÃO À CRIMES FINANCEIROS 
Rua Hugo D’Antola, nº 95, 6º andar, São Paulo/SP – CEP 05.038-090 - Fone (11) 3538.5517 

 

26 
 
 
 

sequencia envia uma sequência de números, identificada posteriormente 
como o número de referência do CPF de FABIANA GILHO ALVES DE 
ALMEIDA, conforme vemos: 
Como podemos perceber, ao final da conversa ANDRÉ NOGUEIRA envia 
uma mensagem a PALADINO com os seguintes dizeres: “Me avisa tão 
logo seja feito...”. MARIO JORGE PALADINO responde afirmativamente 
dizendo que enviará o comprovante. No dia seguinte PALADINO envia a 
mensagem com o anexo que reproduzimos abaixo: 
O conteúdo do anexo é um “print” da tela de celular com o comprovante 
de transferência bancária realizada da conta da pessoa física MARIO 
JORGE PALADINO para FABIANA ALMEIDA, no valor de R$ 4.375,00. 

d) No dia 07/03/18 ANDRE NOGUEIRA envia mensagem a PALADINO 
perguntado sobre “novidade”. PALADINO responde com três mensagem 
com anexos, conforme vemos: 
Ao analisar os anexos, identificamos que todos eles fazem referência a 
transferências eletrônicas de valores realizados em favor de 3 pessoas, 
duas delas já identificadas acima, a primeira como sendo JULIANA DE 
PAULA LOURO STORTI, a segunda FABIANA GILHO ALVES DE 
ALMEIDA e a terceira favorecida é ANGELA POLETINI DA FONSECA, 
CPF 347.742.638-00, como vemos abaixo. 
Todas as transferências foram realizadas no dia 08/03/2018 e tem o 
mesmo valor de R$ 4.375,00, o que corresponde exatamente aos valores 
descritos na “planilha” enviada por ANDRÉ NOGUEIRA a JOSÉ 
FRANCISCO ADRIANO, citada acima. 

e) Em 22/03 ANDRÉ envia uma mensagem questionando PALADINO a 
respeito das “pendências”. Vemos que ANDRÉ também cita MARCELO, 
possivelmente MARCELO SQUASSONI e em seguida CAIO, a mesma 
pessoa citada acima, a qual enviou o cartão de visitas. 

f) Em 13/4 PALADINO envia novamente os comprovantes de transferências 
bancárias realizadas em favor das mesmas pessoas, fato que 
aparentemente ocorreu todos os meses. 
Os referidos documentos constam do arquivo original como anexo.  

g) Em 11/05 ANDRÉ cobra novamente PALADINO sobre o pagamento, 
argumentando que seria importante até o quinto dia. 

h) A seguir vemos outros trechos da conversa entre PALADINO e ANDRÉ 
NOGUEIRA, onde este último continua a cobrar os documentos 
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(possivelmente documentos necessários às contratações das pessoas 
indicadas por ANDRÉ) e a pendência (valores anteriores que não foram 
pagos), além do pagamento que ocorre mensalmente, a pretexto da MC3 
ter contratado três pessoas(JULIANA LOURO, FABIANA ALMEIDA e 
ANGELA POLETINI). 
Cumpre destacar que ANDRE ameaça falar, em duas datas distintas, a 
primeira em 22/05 e a segunda em 22/06, no caso de descumprimento da 
obrigação por parte de MARIO JORGE PALADINO, com uma pessoa que 
ele chama de “AMIGO”, supostamente MARIO SQUASSONI. 

i) Após inúmeras mensagens de cobranças, no dia 12/07 PALADINO envia 
uma mensagem confirmando o registro de duas, das três pessoas 
indicadas por ANDRÉ NOGUEIRA. 
Na sequência também envia os comprovantes de transferência no valor de 
R$ 4.375,00 para cada umas das mulheres indicadas. Ao final PALADINO 
confirma que está indo buscar a carteira no ADRIANO (FRANCISCO 
JOSÉ ADRIANO). 
Vemos a seguir, ainda no dia 12/07, que ANDRÉ envia um “print” de uma 
tela contendo um extrato bancário, alegando “Não caiu em nenhuma das 
3!?!?”. Como vemos, ANDRE exerce total controle sobre os valores 
enviados por PALADINO a pretexto de contratação de funcionários. 
Abaixo o print enviado por ANDRE (o saldo é referente à conta corrente 
pertencente à JULIANA LOURO, conforme os próprios comprovantes de 
transferência bancárias enviados). 
E na sequencia MARIO PALADINO responde com outro print de tela 
alegando que os créditos foram realizados. 

j) No dia 16/07 ANDRÉ solicita que PALADINO informe as datas que cada 
pessoa passou a receber, o que é informado no dia seguinte por MARIO 
JORGE PALADINO. 
Podemos notar que para as 3 pessoas supostamente contratadas 
constam pelo um pagamento com o nome de ADRIANO (simbolizado por 
“+ 1 Adriano”), o que não seria comum se as pessoas realmente 
estivessem trabalhando e recebendo regularmente em suas contas 
bancárias. 
Devemos destacar que nos dias que sucedem, ANDRÉ continua a cobrar, 
muitas vezes vigorosamente, PALADINO pela entrega dos documentos 
(carteiras de trabalho possivelmente) que este deveria fazer. 
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k) No dia 22/09 continuam as cobranças por parte de ANDRÉ, que alega que 
era importante o compromisso com essas pessoas, demonstrando 
interesse demasiado nos pagamentos.  
Vemos que mesmo após diversas cobranças, com uso de palavras de 
baixo calão, PALADINO diz que conseguiu uma “situação muito favorável 
para ele” (MARCELO SQUASSONI), como forma de querer compensar os 
atrasos nos pagamentos. 
E as cobranças seguem nas mensagens seguintes, conforme cópia 
integral da conversa anexada. 

l) Estranhamente em 26/09, diante das sucessivas cobranças, PALADINO 
informa que falta o pagamento da ANGELA e para tanto solicita os dados 
bancários, que prontamente é informado por ANDRE NOGUEIRA. 
Vemos pelo teor da conversa que ANDRE NOGUEIRA tem total controle 
sobre o saldo e valores que eventualmente sejam movimentados nas 
contas das três pessoas indicadas por ele, o que seria anormal, se essas 
pessoas realmente fossem trabalhadoras e prestassem serviço regular 
para a empresa MC3 TECNOLOGIA. 
E após a transferência dos valores, PALADINO envia um comprovante em 
anexo de transferência de valores da conta dele a ANGELA POLETINI DA 
FONSECA. Podemos notar que a finalidade que consta no documento é 
“PAGTO MENSALIDADE ESCOLAR”.  

m) Para constar e reafirmar a ligação entre ANDRÉ NOGUEIRA e os 
candidatos a deputado federal e estadual MARCELO SQUASSONI e 
EDMIR CHEDID, fazemos constar a mensagem enviada em 06/10 
pedindo votos para eles (...)” 
 

 
2.3.  Carlos Henrique de Oliveira Poço 
 

O colaborador Mario Jorge Paladino também informou o 

pagamento de vantagem indevida a Carlos Henrique de Oliveira Poço, Diretor de 

Operações e TI da CODESP, à época, esclarecendo que os pagamentos se deram por 

meio de transferências mensais, no valor de R$ 2.000,00, realizadas de julho de 2017 a 

outubro de 2018, para a conta bancária de Patrícia Souza Costa:   
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“(...) QUE contudo não tendo qualquer relação direta com a execução do 

contrato, ao que sabe, em determinada oportunidade, em meados de 

2017, o Diretor de Operações e TI da CODESP, CARLOS HENRIQUE 

POÇO, pediu ao declarante uma contribuição de R$ 4.000,00, mensais 

que seriam pagas por meio da contratação de dois cabos eleitorais que 

seriam do Deputado Federal RICARDO IZAR; QUE o declarante nunca 

manteve qualquer contato com referido deputado e não sabe se de fato 

tais pessoas teriam alguma ligação com ele; QUE POÇO indicou o nome 

de duas pessoas, mas o declarante passou a transferir R$ 2.000,00 para 

apenas uma delas de nome PATRICIA SOUZA COSTA, conforme 

comprovantes que apresentou; QUE  a segunda pessoa não se recorda 

o nome,  pois não realizou nenhuma transferência, não obstante a 

insistência de POÇO; QUE resolveu pagar esses valores pois POÇO já 

havia tentado interferir negativamente na continuidade da prestação de 

serviços pela MC3 para a CODESP; QUE  também não sabe se 

PATRICIA tem alguma relação com o POÇO; (...)”  

Abaixo, alguns dos comprovantes de transferência apresentados 
pelo colaborador relacionados a estes fatos: 
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Em razão dos fatos ora relatados e das diversas provas colhidas em 

desfavor dos investigados, aliado aos fundamentos jurídicos ao final expostos, entendemos 

imprescindível, nesta nova etapa das investigações, o deferimento das representações 

pelas prisões temporárias e autorização para buscas e apreensões nas residências 

das pessoas abaixo indicadas:  

PESSOAS FÍSICAS 

a) Marcelo Squassoni, CPF 083.637.548-38 
Rua Marechal Floriano Peixoto 203 , Apto 121 – Guarujá/SP  
 

b) José Francisco Adriano, CPF 077.812.938-19 
Rua Comendador Alfaia, 318 A, Embaré – Santos/SP 
 

c) Carlos Henrique de Oliveira Poço, CPF 263.601.188-90 
Rua Barra da Jangada, 185 São Paulo/SP 
 

d) André Pinto Nogueira, CPF 136.457.178-11 
Rua Doutor Renato Paes de Barros, 296, Apartamento 52 - São Paulo/SP 
 

e) Juliana de Paula Louro Storti, CPF 257.728.428-46 
Rua Benedito Valerio dos Santos 122, Ilhabela/SP 
 

f) Fabiana Gilho Alves de Almeida, CPF 248.175.838-27 
Praca Jacinto Domingues 108 , Braganca Paulista/SP 

 
g) Ângela Poletini da Fonseca, CPF 347.742.638-00 

Rua Matilde Artuso Salomao 55 , Ap 61 - Serra Negra/SP 
 

 

3. Dos novos ilícitos desvendados 

Observa-se que a colaboração premiada veio ao encontro de 

diversos elementos de convicção amealhados ao longo da investigação, além de trazer 

luzes a algumas questões até então obscuras.  
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No entanto, as provas produzidas a partir da deflagração da primeira 

fase da Operação Tritão e confirmadas, em grande parte, pelo colaborador, revelaram 

apenas a ponta de um iceberg. Com o descortinar das investigações e a assunção de 

novos diretores na Companhia, outros delitos igualmente graves foram desvendados. 

Demonstraremos, a seguir, dois casos que nos foram apresentados 

pela nova diretoria da CODESP, os quais evidenciam fraudes perpetradas em outros 

procedimentos licitatórios nos quais sagraram-se vencedoras as empresas Sphera 
Security Ltda. e Vert Prestação De Serviços Ltda. 

 
 
3.1. Da contratação da Sphera Security Ltda 

No dia 10 de maio do corrente ano, o atual Superintendente da 

Guarda Portuária da CODESP, Sr. Luis Fernando Baptistella, compareceu nesta 

Superintendência da Polícia Federal para apresentar o Ofício DIPRE-GD/178.2019-

CODESP, ocasião em que foi ouvido (termo de declarações de fls. 598/599).  

Em síntese, declarou que assumiu o cargo em maio deste ano e em 

virtude das irregularidades encontradas a partir da deflagração da primeira etapa da 

Operação Tritão, tanto ele quanto os demais diretores passaram a analisar os contratos 

vinculados ao seu respectivo setor.  

O ofício que nos fora entregue traz o resultado de uma verificação de 

contratos firmados com a empresa Sphera Security Ltda., a qual presta serviços relativos 

ao ISPS-CODE - International Ship and Port Facility Security - Código Internacional para 

Segurança de Navios e Instalações Portuárias. 

O ISPS-CODE é uma norma internacional de segurança para 

controle de acessos e monitoramento adotada depois dos atentados de 11 de setembro em 

Nova York. Por exigência dos Estados Unidos, os portos do mundo todo tiveram que 

adotar medidas especiais de segurança. No Brasil as inspeções dos terminais e as 

concessões dos certificados são responsabilidades da Comissão Nacional de Segurança 
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Pública nos Portos, Terminais e Vias Navegáveis (Conportos), seguindo o código 

internacional passado pela Organização Marítima Internacional (IMO).2 

Atendendo a recomendações internacionais estabelecidas em 2002 

pelo ISPS-CODE, o Porto de Santos recebeu o aperfeiçoamento de material e de sistemas 

de segurança desde meados de 2008.  

A documentação trazida pelo atual Superintendente da Guarda 

Portuária apresenta uma visão geral dos contratos celebrados pela CODESP no período 

de 2008 a 2019 e contém informações extraídas do sítio eletrônico da Companhia 

(“portodesantos”) e do Tribunal de Contas da União. 

Compulsando a documentação, infere-se que a empresa Sphera 
Security Ltda., criada em 10/05/2002, participa diretamente no desenvolvimento desses 

sistemas de segurança no Porto de Santos, seja pelo desenvolvimento de programas 

específicos para a CODESP, seja pelo fornecimento de equipamentos, como 

computadores, switch de comunicações, servidores de arquivos e câmeras de 

monitoramento e desde 2013 vem sendo contratada para atuar tecnicamente nessa área. 

Ressalte-se que até janeiro de 2019 os assuntos técnicos e 

comerciais relativos ao contrato entre a empresa Sphera Security Ltda. e a CODESP 

eram tratados, quase que exclusivamente, no âmbito da Superintendência da Guarda 

Portuária. 

Os documentos amealhados aos autos demonstram que a CODESP 

possui contrato com a SPHERA há mais de dez anos.  

A primeira contratação se deu no ano de 2008 por meio de dispensa 
de licitação no valor de R$ 1,350 milhão, conforme contrato DP/11.2008, o qual vigorou 

pelo prazo de 180 dias.  

                                                
2 http://www.portodesantos.com.br/isps-code/ 
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Na sequência, houve o pregão eletrônico nº 12/2008, que gerou o 

contrato DP 37/2008 no valor de R$ 30,350 milhões com o consórcio Segport, pelo 

período de 24 meses. O valor do contrato foi superior ao estimado pela CODESP. 

A empresa Sphera Security Ltda. integrava o consórcio Segport, o 

qual também era composto pela: 

a) Comtex Indústria E Comércio, Importação E Exportação S/A 

(líder do consórcio) 

b) Locktec Tecnologia Em Segurança Integrada Ltda. 

c) Ultrak Tecnologia de Segurança Ltda. 

d) Trielo Informática Ltda. 

e) Expertnet Telemática 

No ano de 2013 a Sphera foi novamente contratada por meio do 

pregão eletrônico 27/2013 (contrato DP/84.2013). O valor do contrato alcançou a cifra de 

R$ 23 milhões para um período de 24 meses. 

Em 2015 foi assinado termo aditivo, prorrogando o contrato por 

mais 24 meses (vigência de 12/2015 a 12/2017), no valor de R$ 26 milhões. 

Já em 2017 foram assinados outros dois aditivos. Um termo, 

datado de 21/06/2017, em virtude de requerimento da Sphera visando a manutenção do 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato (período de dezembro de 2015 a abril de 2017), 

baseado na elevação das alíquotas da Previdência Social. Houve aprovação da Diretoria 

Colegiada da CODESP (decisão DIREXE 243.2017) para pagamento do valor de R$ 

462.092,68, o que ocorreu no dia 28/06/2017 após a emissão da nota fiscal nº 0968.  

No entanto, em 03/04/2018 foi emitido relatório da auditoria realizada 

para avaliar a legalidade do referido pagamento. A conclusão foi no sentido de que o 

pagamento se deu de forma irregular por vários motivos, destacando-se a ausência de 

planilhas aptas a demonstrar o desequilíbrio contratual provocado pela majoração das 

alíquotas, conforme alegado pela empresa (v. mídia apenso XXIX, anexo B-5). 
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O outro aditivo foi firmado para a prorrogação do contrato por mais 

08 meses, pela quantia que superou R$ 10 milhões. Na ocasião, o CONSAD autorizou o 

aditamento e na reunião de 15/12/2017 solicitou à DIREXE que envidasse esforços a fim 

de dar início ao Plano de Segurança Público Portuário – PSPP, bem como aos demais 

processos a serem implantados pela CODESP. 

Suplantado o prazo, novo termo aditivo foi assinado para prorrogar 

o contrato por mais 04 meses. Desta feita, o valor alcançou números superiores a R$ 3,6 
milhões com vigência 11/08/2018 a 11/12/2018.  Quanto a esse quarto termo aditivo, o 

CONSAD autorizou o aditamento, em reunião realizada em 26/07/2018, constando da ata 

os seguintes termos (v. mídia apenso XIX, anexo B.8): 

“(...) Após esclarecimentos do Sr. Álvaro Luiz Dias de Oliveira, 

Engenheiro responsável técnico pela implantação e manutenção da 

infraestrutura do sistema de segurança pública portuária, membro da 

equipe de fiscalização técnica da Superintendência da Guarda Portuária, 

principalmente enfatizando que o referido valor não conterá nenhum 

novo reajuste, o Colegiado fez as seguintes recomendações: a) que o 

gestor do contrato avalie a possibilidade de finalização do Termo de 
Referência e caso seja possível encaminhar para apreciação da 

DIREXE e posteriormente para aprovação deste Colegiado, no qual, 

caso haja necessidade, se reunirá extraordinariamente, para discutir 

sobre o tema, a fim de agilizar o novo processo licitatório, tendo em 

vista que o referido aditamento se encerrará no dia 12/12/2018 (...);  

 Interessante notar que apesar de ter incialmente autorizado o 

aditamento,  no dia 29/11/2018, ou seja, 30 dias após a deflagração da Operação Tritão, 

o CONSAD se reuniu e decidiu não aprová-lo, determinando a imediata abertura de 

procedimento licitatório, sem prejuízo de instauração de sindicância para apurar a não 

deflagração da licitação (v. mídia apenso XIX, anexo B.8).  
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Como se observa, a Sphera Security Ltda. vem celebrando 

contratos com a CODESP há muito tempo, alguns deles através de dispensa de licitação e 

com prorrogações por meio de aditivos com valores exorbitantes e, conforme auditoria 

realizada, permeados de irregularidades e ilegalidades. 

 Apesar de todo o tempo transcorrido desde a data da primeira 

contratação (2008), o termo de referência nunca foi elaborado e em janeiro desse ano a 

Sphera celebrou novo contrato com a CODESP pelo prazo de 180 dias (Contrato 

DIPRE/02.2019) pelo valor aproximado de R$ 6milhões (anexo C, apenso ....) 

 No que toca a esse último contrato, assim se manifestou a CGU 

(apenso ):  

“Em 29/11/2018 o Conselho de Administração da CODESP não aprovou 

aditamento desse contrato e teria determinado instauração de 

sindicância para apurar a não deflagração de licitação. É possível que o 

Terceiro e Quarto Termos aditivos com a Sphera, de 8 e 4 meses 

respectivamente, tenham sido firmados para que se processasse uma 

nova licitação. Considerando que um pregão eletrônico é uma 

modalidade de licitação célere por definição, para a aquisição de bens e 

de serviços comuns, não é razoável que a entidade leve tempo 

indeterminado para sua definição.  

 A propósito, a Nota Técnica Nº 1083/2019/NAE-SP/SÃO PAULO da 

CGU destaca que (apensos XXIX e XXX): 

“Conforme autorização do Conselho de Administração da CODESP em 

23/8/2018, havia a previsão para realização de uma licitação estimada 

em torno de R$ 60 milhões, de duração de 24 meses. Na reunião da 

Diretoria Executiva em 17/9/2018 se relata a necessidade de recursos 

adicionais para o novo contrato.  
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Em Memorando FISC no 028/2018 de 6/12/2018 ao Superintendente da 

Guarda Portuária, cinco dias antes do fim do contrato então vigente (fl. 

1238 do Processo Dipre 02.2019), relata-se que não houve liberação de 

recursos adicionais e haveria urgência em um contrato com empresa 

especializada, pois a falta de serviços de manutenção colocaria em risco 

o parque de equipamentos. De acordo com o Memorando: “Por outro 

lado, a despeito da viabilidade de competição, o processo de seleção 

nessa conjuntura seria prejudicial ao Sistema de Segurança do Porto de 

Santos sob circunstâncias concretas, pois o exíguo prazo disponível não 

será suficiente para que se conclua o processo licitatório em tela...”.  

De acordo com a “Análise de Complicance” SUGOV 003.2019 de 

15/1/2019 (fl 1953 do Processo Dipre 02.2019), não consta autorização 

da Diretoria Executiva para abertura de processo de contratação 

emergencial.  

Em dezembro/2018 foram solicitados orçamentos a empresas para 

serviços emergenciais por 180 dias. As empresas: 5WI (Quinta Onda 
Serviços em Tecnologia da Informação Ltda, CNPJ 06.060.124/0001-

49), Locktec Tecnologia em Segurança Integrada Ltda e Sphera 
Security Ltda apresentaram propostas. O valor médio dos orçamentos 

foi de R$ 7.615.579,49, sendo que a Sphera Security Ltda apresentou o 

menor valor, de R$ 6.830.079,51 pelos serviços de 180 dias.  

Não se verificou vínculo entre a 5WI e a Lockteck ou a Sphera. Contudo 

nota-se que a Locktec e a Sphera Security têm vínculos comerciais 
no Consórcio SEGPORT. Além disso, o Sr. Sérgio Toshiyuki Oku 
(CPF 747.266.338-72), sócio da Sphera Security e responsável 
técnico da empresa, foi funcionário da Locktec pelo período de 
dez/2016 a março/2017 de acordo com informação do CAGED. O 

Relatório Reservado da Codesp informa que há documentos em que a 

Sphera Security e a Locktec apresentam o mesmo endereço 
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comercial. Portanto não se pode considerar que as propostas da 
Sphera e da Locktec sejam independentes.  

Consta do Processo que a empresa Inteligate Tecnologias de Acesso 

Ltda (CNPJ 10.493.063/0001-80) se interessou por participar do 

processo de contratação emergencial e teria encaminhado proposta 

diretamente ao gabinete do Presidente da CODESP em 13/12/2019, 

contudo essa documentação não consta do Processo SPA/000013/19-

71/2019.  

Parecer dos fiscais do contrato então vigente consideraram que a 

Inteligate não teria condições técnicas de prover os serviços, contudo 

não há análise semelhante em relação às empresas Sphera, Locktec 
e 5WI. De acordo com o Relatório Reservado da Codesp, o Sr. Sérgio 

Toshiyuki Oku teria encaminhado carta ao Presidente (substituto) da 

CODESP em 14/1/2019, informando que não responderia mais como 

responsável técnico perante o CREA/SP, de forma que a Sphera não 
atenderia mais os requisitos para contratação.  

Após negociação, a Sphera teria concordado em prestar os serviços por 

R$ 5.975.744,00, montante inferior ao inicialmente proposto (R$ 

6.830.079,51) e que seria praticamente idêntico ao valor ofertado pela 

Inteligate. Conforme a Decisão DIREXE nº 32.2019 de 17/1/2019, a 
Diretoria Executiva decidiu efetivar a contratação direta (sem 
licitação) da Sphera. O Contrato DIPRE/02.2019 por dispensa 

emergencial foi assinado em 22/1/2019, por José Alfredo de Albuquerque 

e Silva (Diretor Presidente em substituição), Carlos Henrique de 
Oliveira Poço (Diretor de Operações Logísticas) e Eleonora do Carmo 

de Paula Costa Pinero Labrana (sócia da Sphera).  



 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO 

DELEGACIA DE REPRESSÃO À CRIMES FINANCEIROS 
Rua Hugo D’Antola, nº 95, 6º andar, São Paulo/SP – CEP 05.038-090 - Fone (11) 3538.5517 

 

38 
 
 
 

O Relatório Reservado da CODESP também identifica problemas na 
execução do contrato pela Sphera, como mal estado de equipamentos, 

de acordo com imagens de 12/4/2019.  

Destaca-se o valor elevado do contrato, cerca de R$ 1 milhão por mês. 

Considerando que o fim da vigência do contrato anterior era previsível, 

que os serviços são de natureza comum, havia possibilidade de se 

realizar um pregão eletrônico exclusivamente para serviços de período 

de 180 dias e evitar uma contratação emergencial. Desta forma, há 
indícios de direcionamento no Contrato DIPRE/02.2019 em favor da 
Sphera Security Ltda.  

 Com efeito, de acordo com a documentação apresentada pela nova 

diretoria da CODESP, em 22/08/2018, por meio de uma Nota Técnica assinada por Marlon 
Ramos Figueiredo, Superintendente da Guarda Portuária, foi proposta abertura de 

procedimento licitatório visando a contratação de empresa para o sistema de Segurança 

Pública Portuária. Contudo, em razão de falta de recursos orçamentários, Marlon propõe a 

contratação emergencial contemplando apenas as atividades consideradas imprescindíveis 

e um novo Termo de Referência. Em seguida, Álvaro Luiz Dias de Oliveira transmitiu e-

mail a empresas solicitando propostas para essa contratação. Houve resposta da Locktec, 

5Wi e Sphera, sendo que esta apresentou a de menor valor, R$ 6.830.078,51 (como já 

mencionado, há indícios de que a Locktec e a Sphera sejam administradas pelo mesmo 

grupo de pessoas, sediadas, inclusive, no mesmo endereço). Na sequência, a empresa 

Inteligate se reuniu com Álvaro e apresentou uma proposta de valor menor, qual seja, R$ 

5.975.745,00. No entanto, Álvaro exarou despacho sugerindo a contratação da Sphera, 

uma vez que não havia ficado caracterizada a capacidade técnica da Inteligate. Em 

dezembro de 2018, Marlon participou de reunião, juntamente com Helio Marques 
Azevedo, João Fernando Cavalcante Gomes da Silva, Álvaro Luiz dias de Oliveira e 

pela empresa Shpera, seu diretor José Julio Piñero Labraña, na qual ficou acertada a 

redução da contração no valor de R$ 5.975.744,00, ou seja, um real abaixo daquele 

apresentado pela Inteligate. A contratação emergencial foi aprovada pela DIREXE e o 

contrato efetivamente assinado em 22/01/2019, por José Alfredo de Albuquerque, Carlos 
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Henrique de Oliveira Poço e, pela Sphera, Eleonora do Carmo de Paula Costa Piñero 

Labraña. 
 

 A dinâmica dos fatos, aliado aos apontamentos efetuados pela CGU 

e pela própria CODESP abaixo reproduzidos, indicam de forma clara o favorecimento na 
contratação da empresa Sphera Security Ltda.:  

a) Caráter duvidoso dos documentos que geraram inabilitação dos demais 

participantes dada a ausência de assinatura; 

b) Ausência de itens imprescindíveis à contratação, como planilha específica para 

um contrato emergencial; 

c) Ausência de notificação de inabilitação dos demais participantes do certame; 

d) Ausência de peças obrigatórias como análise referente à sustentabilidade 

ambiental; 

e) Ausência de motivação para contratação em modalidade emergencial; 

f) Ausência de planilha de custos tributários. 

g) Aparente falsificação da assinatura de um dos representantes da Sphera (Edson 

Shoji Uemoto) constante na ata de reunião realizada no dia 22/02/2019, relativa 

aos trabalhos do contrato emergencial de manutenção3. 

 

 Além da fraude na contratação da empresa, houve também 

irregularidades na execução do contrato, com a anuência de funcionários da CODESP 

que, segundo informações oficiosas, receberiam vantagens indevidas para tanto. Vejamos: 

 

  

3.1.1. Das ilegalidades no ordenamento das despesas - competência 02.2019. 

  O gestor do contrato Álvaro Luiz Dias de Oliveira, no dia 

19/03/2019, manifestou-se favoravelmente ao pagamento das notas fiscais nºs 1204, 
1205, 1208 e 1209 enviadas pela Sphera, com valores, respectivamente, de R$ 16.084,10, 

R$ 38.239,38, R$ 74.097,47, e R$ 845.335,00. 
                                                
3 Comparar ata página 40 com ata página 107, constantes no anexo 05 
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 Ocorre que a Superintendência de Governança, Riscos e 

Compliance da CODESP constatou que no expediente constava a nota fiscal de nº 1196 

tendo como tomadora de serviços a empresa VOPAK Brasil S.A., de CNPJ nº 

44.167.450/0001-81 (fls. 80 e 132 do arquivo 03 da mídia constante do apenso XXIX) e a 

nota fiscal nº 1197, a qual não indica o tomador de serviços (fls. 81 e 131 do arquivo 03 

da mídia constante do apenso XXIX). Causa espécie tal fato, pois a empresa VOPAK 

BRASIL S.A. não tem qualquer contrato com a CODESP. Quando se analisam os valores 

de tais notas verifica-se que são idênticos aos das notas fiscais nº 1205 e 1208 emitidas 

pela Sphera, tendo, inclusive, a mesma descrição dos serviços. É de se questionar: Como 

podem os gestores do contrato não se manifestarem sobre tal fato? 

 A fim de melhor esclarecer esse episódio, colaciono as 

considerações expostas no Parecer SUGOV 004/2019: 

“(i) O Fiscal de Contrato deve conferir as Notas Fiscais emitidas pela 

empresa contratada de acordo com os documentos e eventos 

comprobatórios apresentados pela empresa, conforme descritos no Edital e 

no TR, comparando-os com a planilha de custos e posterior ateste, 

declarando de forma clara que todos os valores verificados estão de acordo 

com os serviços contratados e incontestavelmente prestados, e que, 

entretanto, nos processos de ordenamento ora analisados (SDD 8332/2019 e 

SDD 7663/2019) não está demonstrada a efetiva atuação do fiscal do 
contrato, declarada de forma expressa e suficiente, emitindo relatório 
satisfatório e adequado de aceite, evidenciando a realização da 
verificação necessária, conforme acima descrita” . 

 Além das falhas encontradas nas citadas notas fiscais emitidas pela 

Sphera e cujo pagamento foi autorizado por Álvaro Luiz Dias De Oliveira, também foram 

encontradas inconsistências na medição dos serviços executados no período de 

23.01.2019 a 22.02.2019.  

 A bem da verdade, pairam fortes indícios de que os serviços não 

foram devidamente medidos e certificados pelos fiscais. Isso porque os relatórios não 
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dispõem de todas as informações exigidas no TR4 que se baseou a licitação, como, por 

exemplo, o número do “ticket”, a data e hora da abertura e do fechamento da ocorrência de 

anomalias, a quantidade de horas relativas ao trabalho executado e o grau de impacto de 

cada serviço. 

 No relatório, também não há medição apresentando os horários em 

que as manutenções preventivas e de limpeza ocorreram, de modo que não se pode 

constatar se foi cumprido o item 5.6.1.1 do Termo de Referência, que não autorizou 

qualquer manutenção destas ordens no período noturno5.  

 Registre-se que, em 22.02.2019, os funcionários da CODESP Hélio 
Marques de Azevedo, Álvaro Luiz Dias de Oliveira, João Fernando C. G. Da Silva, 

Nilton Marques De Oliveira e Gabriel Góes Simões se reuniram com representantes da 

Sphera Security Ltda, José Júlio Piñero Labraña e Edson Shoji Uemoto  (fl. 30 do 

arquivo 03 da mídia constante do apenso XXIX), e após apresentação de relatório de 

medição pela contratada (fls. 34/70 do arquivo 03 da mídia constante do apenso XXIX), 

este foi aprovado pelos funcionários da CODESP, de modo a autorizar o pagamento, 

certificando as respectivas notas.  

 Outro ponto a ser destacado refere-se ao fato de que o contrato 

firmado entre a CODESP e a Sphera Security Ltda. prevê que a contratada, ao emitir 

notas fiscais, deve apresentar alguns documentos, como a descrição dos empregados que 

executam os serviços, a apresentação de cópias autenticadas das guias de recolhimento 

                                                
4 Item “5.10.1 Atendimentos Realizados no Mês: 
Deverá ser extraído direta e automaticamente do software do Sistema de Controle da Manutenção, demonstrando de forma 
tabular e resumida os chamados (por número de “ticket” ou TKT), a data e a hora de abertura e de fechamento da ocorrência 
da anormalidade, a quantidade de horas decorridas entre a abertura e o correspondente fechamento, quais os Pontos de 
Entrega de Serviço afetados, qual o Grau de Impacto de cada um, e a consequente pontuação individual de indisponibilidade 
decorrente. 
Em um segundo plano também deve ser fornecida, de forma detalhada, o motivo da eventual permanência “em aberto” da 
ocorrência de determinada anormalidade e suas limitações.”  
 
5   “5.6.1.1 Manutenções Preventivas e de Limpeza 
(...) 
b) Manutenções Realizadas no Período Noturno – Não foram previstas atividades de Manutenções Preventivas e Limpeza no 
período noturno.” 
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do FGTS e dos impostos previdenciários com o nome dos referidos trabalhadores, sem 

prejuízo do comprovante de pagamento do salário/remuneração de cada um deles, 

conforme foto abaixo reproduzida: 

 

 No entanto, para emissão das notas fiscais a Sphera apresentou 

recibos de pagamentos duvidosos, não discriminando os valores dos salários dos 

funcionários. Esse tipo de comportamento inviabiliza qualquer tipo de verificação acerca da 

regularidade dos números apresentados como sendo gastos com funcionários (fls. 77/78 

do arquivo 03 da mídia constante do apenso XXIX) e mesmo assim houve a 
concordância dos fiscais desse contrato. 

 Também pesa em desfavor dos fiscais o fato mencionado pela 

SUJUR de que na tabela de composição dos valores para emissão das notas fiscais 

algumas importâncias apresentadas não foram devidamente detalhadas, a exemplo da 

remuneração da equipe de manutenção preventiva no valor de R$ 472.204,80 e dos 

supervisores de turno no total de R$ 54.096,80. 
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 Diante dessas e outras irregularidades encontradas, a SUJUR não 

recomendou a aprovação da medição com base apenas no relatório acostado no 

expediente, o qual, ao que tudo indica, foi elaborado unilateralmente pela SPHERA. No 

Parecer SUGOV 004/2019, destacou-se que:  

“(i) O Fiscal de Contrato deve conferir as Notas Fiscais emitidas pela 

empresa contratada de acordo com os documentos e eventos 

comprobatórios apresentados pela empresa, conforme descritos no Edital e 

no TR, comparando-os com a planilha de custos e posterior ateste, 

declarando de forma clara que todos os valores verificados estão de acordo 

com os serviços contratados e incontestavelmente prestados, e que, 

entretanto, nos processos de ordenamento ora analisados (SDD 
8332/2019 e SDD 7663/2019) não está demonstrada a efetiva atuação do 
fiscal do contrato, declarada de forma expressa e suficiente, emitindo 

relatório satisfatório e adequado de aceite, evidenciando a realização da 

verificação necessária, conforme acima descrita;”  

 Diante disso, a nova Diretoria da CODESP determinou a suspensão 

dos pagamentos até que os vícios fossem sanados e as questões obscuras devidamente 

esclarecidas. 

 

3.1.2. Das ilegalidades no ordenamento das despesas - competência 03.2019. 
 
 Os fatos reproduzidos na análise dos pagamentos das despesas 

relativas ao mês de fevereiro de 2019 se repetiram no mês subsequente.  

 No mês de março, o documento nº 11054/2019 traz em seu bojo as 

notas fiscais eletrônicas nº 1214, 1215, 1216 e 1217, além de documentos de medição 

dos serviços realizados naquele período.  
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 Os gestores do contrato certificaram os serviços prestados, conforme 

se verifica da ata datada de 22.03.2019, mas algumas inconsistências foram encontradas, 

a saber: 

(i) ausência da assinatura de um dos funcionários da Sphera, Sr. Edson Shoji Uemoto, 

na referida ata;  

(ii) medições preventivas e de limpeza no período noturno;  

(iii) medições preventivas, cujas atividades eram sempre as mesmas, apresentaram 

tempo de duração com diferença de até 01h30min.  

(iv) falta de valores da remuneração do funcionário nos recibos acostados;  

(v) descrição dos equipamentos avariados para serem adquiridos pela CODESP sem 

qualquer comprovação efetiva das avarias, seja por meio de fotos ou de relatórios 

ou devida verificação no local pela gestão do contrato; 

  Diante de tamanhas irregularidades, a SUJUR recomendou a suspensão dos 

pagamentos das faturas.  

 

3.1.3. Das ilegalidades no ordenamento das despesas – competência 04.2019. 
 
 No mês de abril do corrente ano foram emitidas notas fiscais 
eletrônicas nº 1220, 1221, 1222 e 1223 e documentos de medição. Novamente os 

gestores do contrato certificaram os serviços prestados, a despeito das incoerências 

relativas à medição, como a falta de comprovação efetiva de todos os serviços 

efetivamente realizados, além dos aspectos atinentes às manutenções preventivas e de 

limpeza ocorridas no período noturno. Também não há qualquer comprovação efetiva dos 

equipamentos avariados e dos que a empresa alega que foram consertados (conforme 

parecer jurídico constante na mídia do apenso XXIX). 

 Percebe-se que havia um padrão na descrição contida nos 

documentos fornecidos pela empresa, tendo em vista que, assim como ocorreu nos meses 

anteriores, as medições preventivas, apesar de restar consignado sempre as mesmas 

atividades, apresentam tempo de duração com diferença de até 01h30min. 
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 E, mais uma vez, não há qualquer comprovação dos valores 

efetivamente pagos aos funcionários da empresa.  

 Considerando tamanhas irregularidades encontradas nos 

expedientes analisados pela Superintendência Jurídica, recomendou-se a suspensão de 
todos os pagamentos.  

 

3.1.4. Da ausência de qualificação técnica da Sphera Security Ltda. 
 
 Nesse momento, passaremos a analisar outro fato relevante atinente 

à falta de qualificação técnica da empresa contratada, sobretudo porque não se trata de 

mera irregularidade cometida na licitação, mas evidencia verdadeira infração penal 

engendrada pelos investigados. 

 Uma das exigências previstas na Lei 8.666/936 aos licitantes é a 

comprovação da qualificação técnica na fase da habilitação, passando pela assinatura do 

contrato e mantendo-se durante toda a sua execução. 

 O art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/93 estabelece como cláusula 

necessária a “obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação”.  

 No caso em apuração, no dia 15.01.19, o engenheiro Sérgio 

Toshiyuki Oku protolizou carta na CODESP comunicando que desde a alteração contratual 

realizada em 06.12.20187 não mais integrava o corpo diretivo da SPHERA e tampouco 

exercia a condição de responsável técnico perante o CREA/SP. 

 Na carta, Sérgio Oku enfatizou que “é vedada a utilização por 

                                                
6 Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a: 
I - habilitação jurídica; 
II - qualificação técnica;  
III - qualificação econômico-financeira; 
IV – regularidade fiscal e trabalhista; 
V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal. 
 
7 Alteração devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, conforme protocolo realizado em 
11.12.2018.  
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qualquer empresa ou instituição para fins de comprovação técnica em concorrência pública 

ou privada de qualquer natureza, de serviços técnicos executados por este profissional, 

salvo se a empresa comprovar vínculo empregatício/profissional”.  

 
  

 A ordem cronológica desse evento é fundamental para demonstrar a 

conduta criminosa dos investigados. 

 Em 30.01.2019, o então Superintendente da Guarda Portuária, Sr. 

Marlon Ramos Figueiredo tomou conhecimento da carta, encaminhando-a ao Sr. Hélio 
Marques Azevedo, Gerente de Inteligência. Este, por sua vez, direcionou o caso ao gestor 

do contrato, Sr. Alvaro Luiz Dias De Oliveira. No entanto, somente em 15.03.2019, a 

Gerência de Inteligência determinou o encaminhamento de ofício para a Sphera 

solicitando a apresentação de novo responsável técnico. O documento foi recebido pela 
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empresa em 19.03.2019, conforme se verifica abaixo. 

 

 
 Contudo, a Sphera não indicou novo responsável técnico e 

tampouco apresentou qualquer resposta ao ofício da CODESP. 

 Importante ressaltar que as reuniões se seguiram entre a Sphera e 

os gestores do contrato e não consta em nenhuma ata qualquer apontamento sobre esse 

fato, ou seja, os gestores não questionaram a empresa sobre a indicação de um 

responsável técnico, nem mesmo exigiram uma resposta por não terem sido comunicados 

sobre a sua saída dos quadros societários.  

 Note que o contrato foi assinado em 22.01.2019 e o responsável 
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técnico retirou-se da empresa em 06.12.2018, mais de um mês antes da assinatura do 

acordo, comprovando o dolo na conduta do representante legal da Sphera, a qual se 

subsume ao art. 90 da Lei 8.666/938. 

 Não se pode olvidar que a empresa Inteligate, que havia 

apresentado valor menor para contratação, foi inabilitada sob a justificativa de ausência de 

capacidade técnica. No entanto, a Sphera também não possuía capacidade técnica e isso 

não impediu sua contratação. 

 Tal fato motivou a nova diretoria da CODESP a rescindir de forma 

uniliteral o contrato, sem prejuízo de determinar a abertura de processo administrativo 

em face dos seus gestores. Dada a sua importância, colacionamos a ata na qual foi 

consignada tal decisão. 

                                                
8 Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do 
objeto da licitação: Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 
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 Importante mencionar, ainda, as fichas de manutenção técnica nºs 

38139 e 38142, elaboradas pela Sphera Security, em 11/06/2019, as quais apontam uma 

suposta avaria no Gate 27, pois a câmera móvel estaria sem sinal de vídeo. De acordo 

com os documentos apresentados pela Sphera “a fibra encontra-se rompida, entre o gate 

27 e 28, aguardando liberação da CODESP, para execução do serviço”.  

 

 Ocorre que a empresa Head Net, contratada em caráter emergencial 

para assumir os serviços até então executados pela Sphera, verificou que não havia 

qualquer avaria, conforme relatório técnico nº 014 confeccionado em 26/06/2019 (apenso 

XXIX). 

 

 A má-fé da Sphera fica evidente quando analisamos outros 

relatórios da Head Net. A título de ilustração, o relatório nº 13 informa que as câmeras do 

Gate 22 estavam sem imagens porque o disjuntor se encontrava desligado (apenso 

XXIX).  

  
 Por fim, a reforçar os indícios de fraude nos processos licitatórios 

envolvendo os contratos celebrados entre a CODESP e a Sphera Security Ltda., temos a 

versão apresentada pelo empresário Mário Jorge Paladino. Durante sua oitiva, o 

colaborador esclareceu que em setembro de 2018 se encontrava na casa do investigado 

Francisco José Adriano juntamente com Marcelo Squassoni, sendo que ambos 

aguardavam a chegada de um dos sócios da empresa Sphera, o qual, segundo o 

colaborador, entregaria valores a Marcelo Squassoni. 
 

 O panorama das inconsistências levantadas pelas 

Superintendências da CODESP reforça as provas carreadas nos autos no sentido da 

existência de um grupo criminoso destacado para fraudar licitações e obter recursos ilícitos 

no exercício das funções desempenhadas na Companhia 

 

Ficou evidente que a primeira etapa da Operação Tritão não surtiu o 

efeito esperado, já que não alcançou todos os integrantes do grupo criminoso, os quais 
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insistiram nas práticas delituosas em prejuízo dos cofres da CODESP. Diante disso e da 

gravidade das condutas imputadas aos investigados na fraude perpetrada na contratação e 

na execução do contrato DIPRE 02.2019, mostra-se necessária uma atitude mais enérgica 

dos órgãos encarregados da persecução penal, revelando-se indispensável a decretação 

da prisão temporária e da autorização para busca e apreensão das pessoas físicas 

abaixo relacionadas. 

PESSOAS FÍSICAS 

a) Marcelo Squassoni, CPF 083.637.548-38 
Rua Marechal Floriano Peixoto 203 , Apto 121 – Guarujá/SP  
 
b) José Francisco Adriano, CPF 077.812.938-19 
Rua Comendador Alfaia, 318 A, Embaré – Santos/SP 

 
c) Carlos Henrique de Oliveira Poço, CPF 263.601.188-90 
Rua Barra da Jangada 185 – São Paulo/ SP 
 
d) Marlon Ramos Figueiredo, CPF 054.754.807-96 
Rua Paraiba 631 - Duque de Caxias/RJ 
 
e) João Fernando Cavalcante Gomes da Silva, CPF 164.623.008-68 
Rua Doutor Artur Porchat de Assis 20 , Ap. 71 – Santos/SP 

 
f) Álvaro Luiz Dias de Oliveira, CPF 505.762.919-00 
Rua Egidio Martins 114 , Apto 81 – Santos/SP 

 
g) Hélio Marques de Azevedo, CPF 018.067.078-61 
Rua Arnaldo De Carvalho 92 , Apt. 51 – Santos/SP 

 
h) José Julio Piñero Labraña, CPF 954.367.668-20 
Rua Corrientes 135 , Apot 62 B - Sao Paulo/SP 
 
i) Julio Cesar De Paula Costa Piñero Labraña, CPF 374.723.528-02 
Rua Analia Franco 21 , Apto 31 – Santos/SP 
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3.2. Da contratação da Vert Soluções 

 O Contrato DIPRE 40/2018 foi celebrado entre a CODESP e a Vert 
em 22.05.2018, pelo ex-Diretor-Presidente José Alex Botelho De Oliveira e pelo ex-Diretor 

de Operações Logísticas, Carlos Henrique de Oliveira Poço. O objeto do contrato foi a 

prestação de serviço de monitoramento por drones no Porto de Santos por um período de 

12 meses e foi firmado no valor de R$ 2,7 milhões. 

 No dia 10 de maio deste ano, o atual Diretor de Operações da 

CODESP, Sr. Marcelo Ribeiro de Souza, compareceu nesta Superintendência Regional 

acompanhado do atual Superintendente da Guarda Portuária, Sr. Luis Fernando 

Baptistella, oportunidade em que apresentou o Ofício DIPRE-GD/179.2019-CODESP. 

Nessa ocasião, foi ouvido em declarações conforme termo acostado a fls. 606.  

 

 Resumidamente, o Diretor confirmou a versão do atual 

Superintendente da Guarda Portuária no sentido de que a nova diretoria passou a analisar 

todos os contratos em vigor na CODESP, motivada, sobretudo, pelas inúmeras 

irregularidades descortinadas com a deflagração da Operação Tritão. Esclareceu que a 

auditoria preliminar realizada no contrato celebrado com a empresa Vert detectou vários 

sinais indicativos de fraude que vão desde a contratação - envolvendo estimativas e o 

termo de referência -, até a execução do contrato - como a instalação da central de 

monitoramento dentro da CODESP sem qualquer ônus para a contratada. Destacou, 

também, que os pagamentos realizados mensalmente superaram o estabelecido no 

acordo. Ao final do seu depoimento comprometeu-se a apresentar cópia do processo 

licitatório e um resumo dos principais atos nele contidos. 

 Segundo o informado pela nova diretoria, há indícios de que o Termo 

de Referência emitido pela CODESP, tenha, na verdade, sido elaborado pela Vert, dada a 

grande semelhança com a proposta por ela apresentada, pois ambos os documentos 

apresentam exigências técnicas de material, de pessoal e de instalações e operação da 
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central de monitoramento e da base operacional, além de prever um sistema de abertura 

de chamados via web. 

 A par disso, atente-se para o fato de que a Vert, para habilitar-se no 

certame, apresentou certificado de curso de piloto em drone em nome de Otoniel Pedro 
Alves, que, à época, era cabo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O certificado de 

curso de piloto apresentado pela Vert foi emitido pela própria Polícia Militar, órgão que não 

tem qualquer relação com a formação ou capacitação de pilotos de Vants. Vale ressaltar 

que somente são aceitas certificações e capacitações realizadas por institutos ou escolas 

reconhecidas, como o ITARC (Instituto de Tecnologia Aeronáutica Remotamente 

Controlada), entidade devidamente registrada na ANAC e órgãos reguladores da matéria.  

 Não bastasse essa grave falha no processo de habilitação, a Vert 
também procurou burlar a comprovação de sua capacidade técnica. Para tanto, apresentou 

uma declaração da empresa Eros Segurança Patrimonial Ltda., confirmando que a Vert 
teria realizado esse tipo de monitoramento com drones durante determinado período no 

ano de 2016. O problema é que um dos signatários do documento é justamente Otoniel 
Pedro Alves – piloto indicado pela VERT -, que assina na qualidade de diretor de 

operações da Eros, vale dizer, a empresa apresentou uma declaração do próprio operador 

de drones acerca de suas aptidões (v. apenso XXX, volume I, fls.133 verso). 

 Tal fato não passou despercebido pela CODESP. O Superintendente 

de Tecnologia de Informação destacou que “ficou demonstrado que as atestações de 

capacidade técnica, através das declarações emitidas, não devem prosperar, pois não 

demonstram estar de acordo com as regras do edital”  (v. apenso XXX, volume I, fls.135 

verso). O então Diretor Jurídico discordou em alguns pontos da análise do Superintendente 

de Tecnologia, mas sugeriu a inabilitação da Vert por ausência de comprovação de sua 

capacidade técnica. Ocorre que, na sequência, estranhamente, ambos acabaram 
autorizando a continuidade do certame baseados em documentos absolutamente 
inidôneos apresentados pela Vert, que encaminhou notas fiscais que foram emitidas pela 

empresa Eros no período de 26/03/2018 às 23:55 horas até 27/03/2018 às 00:20 horas, 

referente a “Serviço de monitoramento eletrônico por Drones”, os quais teriam sido 
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prestados de 10/03/2016 a 31/12/2016, ou seja, as notas foram todas emitidas em vinte e 

cinco minutos e se referia a serviços realizados há dois anos. 

 Considerando todos esses indícios de fraude no procedimento 

licitatório, bem como na fiscalização do contrato, o atual Diretor de Operações determinou 

a suspensão dos pagamentos até o desfecho da auditoria. Desde então, o advogado da 

empresa passou a pressionar a CODESP e exigir uma posição a respeito, conforme e-mail 

abaixo colacionado9. 

 

 A propósito, importa realçar que o advogado se chama José Eduardo 
dos Santos e é filho de Maria Laerte Dos Santos, a qual era uma das sócias da Vert à 

época da formalização do contrato fraudulento. Ocorre que Maria Laerte trabalhou de 

01/1985 a 02/2012 como empregada doméstica, aposentando-se em 11/02/2012. 

                                                
9 O anexo I contém pedido de vistas do processo feito pelo advogado da VERT. 

De: eduardo@vertsolucoes.com.br [mailto:eduardo@vertsolucoes.com.br]  
Enviada em: terça-feira, 9 de abril de 2019 12:59 
Para: daniel.silva@portodesantos.com.br; presidencia@portodesantos.com.br; 
operacoes@portodesantos.com.br; valter.barbosa@portodesantos.com.br; 
andreia.ferro@portodesantos.com.br 
Assunto: Pagamento em atraso  
Prioridade: Alta 
 
Boa tarde a todos  
 
 
Neste momento represento a empresa em questão “Vert Prestação de 
Serviços Ltda” a qual presta serviços de Monitoramento via Drones 
conforme contrato DIPRE 40/2018, onde nos encontramos com 
pagamento pendente com mês de referência fevereiro/2019, nota 
fiscal emitida de nº 26 no valor de R$ 152.539,20 (cento e 
cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte 
centavos), protocolada no dia 8 de março de 2019, com vencimento 

no dia 27 de março, de forma que na data de hoje totalizam 13 
em atraso, sendo que desde de o primeiro dia em atraso, apenas 
recebi a informação que este processo de pagamento estava 
bloqueado e sob analise da diretoria responsável, transcorrido 11 
dias com a mesma informação que estaria ainda sob análise, 
recebemos uma formalização que o processo avia sido encaminhado 
para a Gerencia de Compliance, de forma que em primeiro lugar nos 
colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que julguem 
necessários, e ainda assim solicitamos encarecidamente um 
posicionamento quanto a prazos, pois neste momento além diversas 
obrigações financeiras as quais a empresa tem pendente junto ao 
mercado, temos a mais importante de delas que é as verbas 

SALÁRIAIS, que se encontram em aberto, e contamos com 
regularidade de vossa empresa para arcar com nossas obrigações.   
 
Certo de vossa colaboração, ficamos no aguardo de um breve 
retorno. 
 
 
Muito obrigado pela atenção dispendida, uma excelente semana a 
todos. 
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Portanto, dificilmente teria condições de tornar-se sócia de uma empresa com capital social 

no valor de R$ 400 mil.  

 

 E mais: a outra sócia da empresa era Moana Romualdo Dos Santos, que 

também possui registros como empregada doméstica e reside no mesmo endereço da 

sócia Maria Laerte Dos Santos. 

 

 As coincidências não param por aí. Em 08.06.2018 Maria Laerte Dos 

Santos e Moana Romualdo Dos Santos retiram-se da sociedade, ingressando Ana Cláudia 

Da Silva Moreira, a qual possui o mesmo endereço residencial das antigas sócias. Além 

disso, as informações constantes nos bancos de dados demonstram que a nova 

proprietária não reunia condições financeiras para assumir uma empresa com capital social 

de R$ 800mil10. 

 

 Portanto, tudo leva a crer que os registros da Vert junto à JUCESP 

jamais exprimiram a realidade. As provas apontam que o verdadeiro proprietário da 

empresa é o advogado José Eduardo dos Santos, o qual, diga-se de passagem, possui o 

mesmo endereço residencial de Maria Laerte, Moana Romualdo e Ana Cláudia Moreira. 

Além disso, o site da empresa está registrado em seu nome, conforme imagem abaixo 

extraída da página registro.br. 

                                                
10 O capital social da VERT foi alterado para R$ 800mil em 29.03.2019. 
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 Também consta nos sistemas que o advogado foi empregado da 

empresa EROS Seguranca Patrimonial Eireli entre 01/03/2013 e 02/01/2014. 

 

 No diagrama abaixo colacionado é possível vislumbrar o 

relacionamento entre José Eduardo dos Santos e as pessoas que estiveram à frente da 

Vert 11. 

 

                                                
11 Conforme informação 01/2019 que acompanha esta representação. 



 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO 

DELEGACIA DE REPRESSÃO À CRIMES FINANCEIROS 
Rua Hugo D’Antola, nº 95, 6º andar, São Paulo/SP – CEP 05.038-090 - Fone (11) 3538.5517 

 

60 
 
 
 

 O contrato DIPRE 40/2018 foi submetido a auditoria interna nos dias 

13 e 14 de abril deste ano, cujo relatório final apontou diversas irregularidades, 

destacando-se: 

 

(i) no processo de contratação da empresa Vert não consta qualquer 

detalhamento da composição dos custos dessa contratação; 

(ii) não há nos autos informações que demonstrem como as quantidades 

contratadas foram estimadas; 

(iii) não consta no processo a carta de formalização dos pedidos de cotação 

junto aos fornecedores; 

(iv) no TR não há informação de como os serviços seriam controlados pela 

fiscalização do contrato, medidos e pagos; 

(v) a central de monitoramento de Santos, além de não atender os elementos 

básicos exigidos no TR, está instalada na própria CODESP, sem ônus para a 

empresa contratada, a qual agiu sem autorização; 

(vi)  a Vert cobrou pela realização de treinamentos não solicitados pela 

CODESP, os quais foram “atestados” e pagos sem qualquer comprovação. 

 

 Concluiu-se, portanto, que  

 

(i) o processo da contratação não se mostrou em conformidade com as normas 

aplicáveis e com os objetivos estratégicos da Companhia;  

(ii) há indícios de que os serviços contratados não estavam vinculados com o 

plano estratégico da SUTIC/CODESP;  

(iii) não ficou comprovado nos autos que a contratação visou resolver problemas 

e atender as necessidades reais da CODESP, bem como se os benefícios 

decorrentes da contratação justificavam o seu custo;  

(iv) princípios consagrados da Administração Pública, como o da transparência e 

o da vinculação ao instrumento convocatório, deixaram de ser observados;  

(v) apesar do não cumprimento (injustificado) das obrigações contratuais 

assumidas, o gestor não solicitou a supressão da avença. 
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 Diante disso, a Diretoria Executiva da CODESP, por meio da decisão 

DIREXE 160.2019, de 03/05/2019, rescindiu o contrato por desnecessidade dos serviços, 

sem prejuízo de apuração de eventual descumprimento contratual da Vert no decorrer da 

vigência do acordo. 

 Vale ressaltar que a CGU se manifestou por meio da Nota Técnica 

nº 1083/2019/NAE/SP/REGIONAL/SP e concluiu que a contratação da Vert para o 

monitoramento por drones resultou em prejuízo potencial de R$ 2.017.731,84, 

correspondente ao valor total pago a essa empresa, por serviços que não apresentaram 

finalidade ou utilidade à CODESP (v. apenso XXX, volume I). 

 As provas carreadas aos autos demonstram a participação das 

seguintes pessoas nesse esquema criminoso, as quais serão objeto de medidas 

constritivas ao fina pleiteadas: 

Carlos Henrique de Oliveira Poço Superintendente de 
Tecnologia de Informação 
(SUTIC) e, posteriormente, 
Diretor de Operações 
Logísticas 

 

1) Desde o início esteve à frente 
desse certame, mostrando-se 
interessado na implantação do 
monitoramento de áreas portuárias 
através de drones12. 

2) Foi quem deu o “de acordo” para 
justificar a contratação; 

3) Assinou o contrato fraudulento; 

4) Autorizou o pagamento das 
notas, o qual foi revogado pela 
DIREX, diante das diversas 
irregularidades encontradas na 
execução do serviço13;  

5) Estava fazendo gestões para a 
prorrogação desse contrato (anexo 
L) 

 

                                                
12 V. matéria jornalística https://youtu.be/dO5-EdGTmgc 
13 O “Relatório de Voos mês de fevereiro 2019” apresentado pela Vert apresenta dois valores totais referentes aos 
serviços que teriam sido prestados em fevereiro: um valor em número arábico (“152.539,20”) e outro por extenso 
(“duzentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos 
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Sérgio Pedro Guammaro Junior Superintendente de 
Tecnologia de Informação 
(SUTIC) 

1) Foi um dos que viabilizou a 
licitação, pois despachou 
solicitando remanejamento de 
recursos para atender 
especificamente essa demanda, já 
que não havia previsão 
orçamentária (Anexo A, página 30);  

2) Elaborou a Nota Técnica, a qual 
recebeu o “de acordo” de Carlos 
Henrique de Oliveira Poço;  

3) Aceitou a proposta da empresa 
Vert. 

Francisco José Adriano Diretor Administrativo e 
Financeiro 

A Ata e a decisão DIREXE são 
assinadas por Francisco José 
Adriano, Diretor Administrativo e 
Financeiro, em substituição ao 
Diretor-Presidente. 

Simone Quessada de Lima 
Ribeiro 

Pregoeira.  1) Elaborou o edital e a minuta do 
contrato; 

2) Solicitou a Sérgio Pedro 
Gammaro Junior, Superintendente 
de Tecnologia de Informação 
(SUTIC), confirmar a necessidade 
de se exigir, no processo de 
licitação, certidões do CREA e 
CRA. Sérgio Pedro Gammaro 
Junior afirma que há necessidade 
e fundamenta. Contudo, Simone 
Ribeiro alerta que “por 
experiências anteriores é possível 
que os licitantes impugnem o 
edital”. 

Me Tawan Ranny Gerente de compras e 
licitações 

Determinou a continuidade do 
certame, a despeito dos indícios de 
fraude na documentação 
apresentada pela empresa 
contratada. 

José Eduardo dos Santos Sócio de fato da empresa 
Vert. 

1) Solicitou o pagamento em atraso 
da nota fiscal nº 26 referente ao 
mês de fevereiro e pressionava a 
CODESP para realizar tais 
pagamentos. Há fortes indícios de 
que utilizou “laranjas” na 
constituição da empresa.  
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Alvaro Clemente de Sousa Neto Gestor inicial do contrato.  1) Foi o gestor inicial do contrato, 
mas acabou sendo demitido com a 
deflagração da Operação Tritão; 
(anexo E) 

2) Teria feito reunião, em outubro 
de 2018, somente com a 
contratada Vert referente ao 
demasiado uso dos serviços e ao 
custo mensal elevado que estaria 
gerando para a contratante. Não 
teriam participado da reunião 
representantes das áreas internas 
da Codesp (demandantes dos 
serviços) e nem teriam elas 
recebido orientação no sentido de 
racionalizar as solicitações dos 
serviços, tendo em vista a previsão 
de valor do contrato. 
 
3) Era quem atestava a execução 
dos serviços; 
 
4) Estava buscando a prorrogação 
do contrato; 
 
 

Cristiano Antônio Chehin Fiscal inicial do contrato  1) Foi fiscal inicial do contrato, mas 
acabou sendo demitido com a 
deflagração da Operação Tritão 
(anexo E). 

Daniel Pereira Da Silva Gestor do contrato a partir de 
14/12/2018  

1) Foi indicado por Carlos Henrique 
Poço como Gestor do contrato 
após a saída de Alvaro; 

2) Atestou a nota fiscal n. 26, com 
vencimento em março/2019, 
referente a serviços que teriam 
sido prestados em 02/2019. Carlos 
Henrique de Oliveira Poço, 
autorizou o pagamento. Contudo, 
decidiu-se em DIREXE pela 
revogação do referido ato de 
autorização; 

3) Apresentou justificativa para 
renovação da Vert, apresentando 
documentos de referência de 
outras empresas (anexo L) 

Gabriel Nogueira Eufrásio Diretor Jurídico  Manifestou-se favoravelmente em 
relação à comprovação da 
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capacidade técnica da Vert, 
baseando-se em NFs emitidas com 
indícios de fraude (NFs emitidas 
em 2018 referente a serviços 
prestados em 2016). 

 

 Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, manifestamos 

nossa concordância com a conclusão apresentada pela CGU na NOTA TÉCNICA nº 

1083/2019/NAE-SP/SÃO PAULO, “in verbis”: 

Os contratos com a SPHERA Security Ltda e com a VERT Prestação de 

Serviço Ltda ME são indicativos de gestão ineficiente ou até temerária da 

CODESP. No primeiro caso, o serviço essencial de monitoramento por 

câmeras e controle por acesso, necessário para segurança e atendimento a 

normas internacionais, foi realizado uma contratação emergencial com 

indícios de direcionamento no valor de R$ 5.975.744,00. No segundo caso, a 

contratação da VERT para o monitoramento por drones resultou em prejuízo 

potencial de R$ 2.017.731,84, correspondente ao valor total pago a essa 

empresa, por serviços que não apresentaram finalidade ou utilidade à 

CODESP.  

Ressalta-se que os dois contratos apresentam envolvimento do Sr. Carlos 

Henrique de Oliveira Poço (ex- Diretor de Operações Logísticas, CPF 

263.601.188-90), que assinou o Contrato DIPRE 02/2019 com a SPHERA 

Security Ltda e o Contrato DIPRE 40/2018 com a VERT Prestação de 

Serviço Ltda. O Sr. Carlos Henrique de Oliveira Poço também foi responsável 

por autorizar os pagamentos à VERT.  

 
4. Considerações finais e representações 

 Como vimos no tópico da “Colaboração Premiada de Mário Jorge 
Paladino”, ficou evidente um conluio entre ele, Marcelo Squassoni, José Francisco 
Adriano e Carlos Antonio de Sousa para fraudar o processo licitatório visando a 
contratação de digitalização de documentos com a MC3 Tecnologia, tendo como 
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contraprestação  o recebimento de propina, que foi paga, dentre outras formas, com a 
participação de André Pinto Nogueira, Juliana de Paula Louro Storti, Fabiana Gilho 
Alves de Almeida e Ângela Poletini da Fonseca. 

Ainda, no tópico relacionado à fraude na contratação da empresa 
Sphera Security Ltda., restou evidente o direcionamento do certame e a fraude na 
execução dos serviços, o que somente foi possível graças a participação de diversos 
funcionários da CODESP. 

Finalmente, no item atinente à fraude na contratação da Vert 
Prestação De Serviços Ltda. também não pairam dúvidas das condutas criminosas que 
redundaram na contratação da empresa e nos prejuízos causados ao erário da CODESP.  

Portanto, o conjunto de provas produzido com a investigação 
evidencia a existência de uma verdadeira associação criminosa que há tempos vem se 
enriquecendo mediante o desvio de recursos públicos da CODESP.  

Como se pode observar, entre os associados havia diretores da 
CODESP que tinham poder decisório, como Francisco José Adriano, Diretor de Relações 
com o Mercado e Comunidade, e Carlos Henrique de Oliveira Poço, Diretor de 
Operações e Logística, Carlos Antônio de Souza, o qual era assessor da Presidência, 
além de outros funcionários da Companhia, o que leva a crer que as fraudes eram de 
conhecimento geral, como, inclusive, informado pelo colaborador Mário Jorge Paladino, ao 
afirmar que, em razão da falta de repasse de valores a Francisco José Adriano e, 
consequentemente, deste para outros diretores da CODESP, este último e a MC3 
passaram a sofrer retaliações. 

É certo que as provas reunidas apontam a existência de uma 
associação criminosa (art. 288 do CP) que se dedicava a fraudes em procedimentos 
licitatórios (art. 90 da Lei nº 8.666/93) da CODESP, bem como o pagamento de 
vantagem indevida a funcionários da Companhia, o que configura os crimes de corrupção 
ativa e passiva (art. 317 e 333 do CP).   

Também é cediço que os conchavos para o cometimento destes 
tipos de crimes ocorrem na clandestinidade, no interior de gabinetes, residências e 
encontros em locais insuspeitos, sendo difícil a obtenção de diálogos que os comprovem.  
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Por tratar-se de um caso bastante complexo, que envolve muitos 
investigados e procedimentos fraudados, há a necessidade de continuarmos com as 
investigações para podermos descrever pormenorizadamente a função que cada um ocupa 
no esquema criminoso e obtermos mais provas de autoria.   

Somente com os interrogatórios dos envolvidos, os depoimentos de 
testemunhas e a análise da documentação e equipamentos eletrônicos a serem 
apreendidos nessa nova etapa é que poderemos obter todos os elementos indispensáveis 
para o esclarecimento de tais questões. 

Assim, para avançarmos ainda mais nos trabalhos, devemos passar 
à próxima fase da investigação. E, para que tenhamos êxito, a decretação de novas 
medidas cautelares assume contornos de imprescindibilidade.  

Desta forma, passamos a representar, pelas razões a seguir 
delineadas, pela: a) expedição de mandados de busca e apreensão; b) decretação de 
prisões temporárias; c) compartilhamento de provas; d) levantamento do sigilo dos autos. 

4.1. Expedição de mandados de busca e apreensão 

No presente estágio da investigação é de suma importância sejam 
expedidos mandados de busca e apreensão nas residências e empresas dos principais 
investigados a fim de que sejam colhidas provas dos delitos perpetrados, além de 
possibilitar que os policiais adentrem os locais visando dar cumprimento às prisões, caso 
sejam deferidas por Vossa Excelência. 

Estabelecendo-se a competência sobre crimes e não sobre pessoas 
ou estabelecimentos, entendemos desnecessária a obtenção de autorização para a busca 
e apreensão do Juízo do local da diligência. Esta só é imprescindível quando necessário o 
concurso de ação judicial, a exemplo de quando se ouve uma testemunha em juízo ou se 
requer intimação por oficial de justiça, o que não é o caso destes autos. 

Considerando a multiplicidade de endereços e localidades que 
sofrerão buscas e apreensões, a solicitação de autorização no Juízo de cada localidade 
(“cumpra-se”) colocaria em risco a simultaneidade das diligências e o seu sigilo. Por isso, 
postulamos para que seja dispensada a comunicação prévia da diligência a outros Juízos. 

É praticamente certo que serão apreendidos HDs de computador e 
smartphones nas diligências. A análise de seu conteúdo é essencial, sobretudo porque 
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ficou evidente que os investigados se comunicam preferencialmente por meio de 
aplicativos que dificultam a interceptação de mensagens de texto e de voz. Diante do 
disposto no art. art. 7º, III, da Lei n.º 12.965/2014, necessária autorização judicial expressa 
para acessar o conteúdo de quaisquer dispositivos eletrônicos apreendidos, abrangendo 
todos os arquivos neles armazenados. 

Importante também que haja autorização expressa para 
arrombamento de portas e cofres, caso os investigados se neguem a abri-los. 

Finalmente, a fim de facilitar o trabalho da serventia do juízo e do 
Ministério Público Federal solicito que desde logo seja autorizada a devolução de 
documentos e de equipamentos de informática pelo signatário se, após serem examinados, 
for constatado que não interessam às investigações. 

Diante do exposto, e em respeito ao art. 5º, XI, da Constituição da 
República, e com fundamento no art. 240, § 1º, “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” e “h” do Código de 
Processo Penal, represento pela expedição de mandados de busca e apreensão nas 
residências e empresas indicadas abaixo, com vistas a colher novos elementos de 
convicção e solicito, ainda: a) dispensa de comunicação da prévia da diligência a outros 
juízos; b) autorização expressa para acessar o conteúdo de quaisquer dispositivos 
eletrônicos porventura apreendidos; c) autorização para arrombamento de portas e cofres 
eventualmente existentes nas residências e empresas, caso os investigados se recusem a 
abri-los; d) autorização de devolução de material apreendido pelo signatário se, após 
analisados, constar-se que não seja de interesse das investigações: 

 

PESSOAS FÍSICAS 

1) Marcelo Squassoni, CPF 083.637.548-38 
Rua Marechal Floriano Peixoto 203 , Apto 121 – Guarujá/SP  
 
2) José Francisco Adriano, CPF 077.812.938-19 
Rua Comendador Alfaia, 318 A, Embaré – Santos/SP 
 
3) Carlos Henrique Poço, CPF 263.601.188-90 
Rua Barra da Jangada, 185 São Paulo/SP 
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4) André Pinto Nogueira, CPF 136.457.178-11 
Rua Doutor Renato Paes de Barros, 296, Apartamento 52 - São Paulo/SP 
 
5) Juliana de Paula Louro Storti, CPF 257.728.428-46 
Rua Benedito Valerio dos Santos 122, Ilhabela/SP 
 
6) Fabiana Gilho Alves de Almeida, CPF 248.175.838-27 
Praca Jacinto Domingues 108 , Braganca Paulista/SP 
 
7) Ângela Poletini da Fonseca, CPF 347.742.638-00 
Rua Matilde Artuso Salomao 55 , Ap 61 - Serra Negra/SP 
 
8) Marlon Ramos Figueiredo, CPF 054.754.807-96 
Rua Paraiba 631 - Duque de Caxias/RJ 
 
9) João Fernando Cavalcante Gomes da Silva, CPF 164.623.008-68 
Rua Doutor Artur Porchat de Assis 20 , Ap. 71 – Santos/SP 
 
10) Álvaro Luiz Dias de Oliveira, CPF 505.762.919-00 
Rua Egidio Martins 114 , Apto 81 – Santos/SP 
 
11) Hélio Marques de Azevedo, CPF 018.067.078-61 
Rua Arnaldo De Carvalho 92 , Apt. 51 – Santos/SP 
 
12) José Julio Piñero Labraña, CPF 954.367.668-20 
Rua Corrientes 135 , Apot 62 B - Sao Paulo/SP 
 
13) Julio Cesar De Paula Costa Piñero Labraña, CPF 374.723.528-02 
Rua Analia Franco 21 , Apto 31 – Santos/SP 
 
14) Sérgio Pedro Guammaro Junior, CPF 060.862.698-82 
Rua Brasilia 131 , Apto 52 - Sao Paulo/SP 
 
15) Simone Quessada de Lima Ribeiro, CPF: 147.561.118-82 
Rua Maranhao, 83 Apto 72 – Santos/SP 
 
16) Tawan Ranny Sanches Eusebio Ferreira, CPF: 337.994.838-10 
Rua Comendador Alfaya Rodrigues 356 , Apto 12 - Santos/SP 
 
17) José Eduardo dos Santos, CPF: 277.807.848-78 
Rua Jose Amadeu Ramos 121, Apto 12 - Santos/SP 
 
18) Alvaro Clemente de Sousa Neto, CPF: 169.633.588-42 
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Rua Sampaio Moreira 27 , Ap 123 – Santos/SP 
 
19) Cristiano Antônio Chehin, CPF: 162.358.848-00 
Alameda Jau 161 , Ap 131 - Sao Paulo/SP 
 
20) Daniel Pereira Da Silva, CPF n° 227.763.378-09, 
Av. Dois, n° 264, Vila Zilda, Guarujá/SP 
 
21) Gabriel Nogueira Eufrásio, CPF: 229.465.433-15 
Rua Batista De Oliveira 950 , Ap 401- Fortaleza/CE 
 

 
 

PESSOAS JURÍDICAS 

1) Sphera Security Ltda., CNPJ 05.105.062/0001-81  
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.234, 12º andar, Sala 125 - Bairro Pinheiros, São Paulo/SP 
  
2) Locktec Tecnologia Integrada, CNPJ 00.983.49610001 60 
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 1.234, 12º andar, Sala 125 - Bairro Pinheiros, São Paulo/SP 
 
3) Vert Prestação de Serviço Ltda, CNPJ 12.954.522/0001-01 
Av. Paulista, 37, Bela Vista, São Paulo/SP 

 

4.2. Prisões temporárias 

Os fatos noticiados na colaboração premiada de Mário Jorge 
Paladino, bem como aqueles trazidos aos autos pela nova diretoria da CODESP 
encontram-se sob sigilo e para que sejam esclarecidos em sua totalidade, necessário se 
faz a tomada de medidas urgentes e imprescindíveis.  

A despeito de alguns investigados já terem sido inquiridos, ocasião 
em que negaram os fatos que lhes são imputados, revela-se pertinente sejam interrogados, 
desta vez confrontando-se com os novos elementos de prova coligidos.  

Nessa segunda fase externa da investigação é fundamental que os 
investigados sejam ouvidos simultaneamente, de modo que não possam combinar versões 
e que tenham, momentaneamente, privada a sua liberdade. Do contrário, terão facilidade 
para planejar e executar ações para impedir o esclarecimento de certos fatos e a 



 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM SÃO PAULO 

DELEGACIA DE REPRESSÃO À CRIMES FINANCEIROS 
Rua Hugo D’Antola, nº 95, 6º andar, São Paulo/SP – CEP 05.038-090 - Fone (11) 3538.5517 

 

70 
 
 
 

identificação de outros autores. Em outras palavras, soltos, poderão facilmente destruir 
provas dos delitos praticados e combinar depoimentos com outros investigados para que 
não digam a verdade sobre os fatos apurados, o que impõe sua segregação cautelar, 
ainda que temporária. Cabe-nos lembrar que, conforme informado por Mário Jorge 
Paladino, o ex-deputado Marcelo Squassoni exigiu que a proprietária de uma factoring 
substituísse no sistema o contrato feito em nome da MC3 por outros dois, sendo um em 
nome dele e outro em nome de Francisco José Adriano, de modo a se desvincular da 
empresa investigada. 

Portanto, por ser imprescindível para a investigação criminal (inc. I, 
art. 1º, da Lei nº 7.960/89), e, também, por haver fundadas razões, de acordo com as 
provas até o momento obtidas, da autoria ou da participação dos investigados no crime de 
associação criminosa (inc. III, al. “l”, da referida Lei - quadrilha ou bando, c.c. o art. 288, do 
CP), a decretação da prisão temporária dos envolvidos com os crimes é medida que se 
impõe. 

Diante de todo o exposto, venho a presença de Vossa Excelência, 
em respeito ao art. 5º, LXI, da Constituição da República, representar, com fundamento no 
art. 1º, I e III, al. “l”, da Lei nº 7.960/89, pela decretação da prisão temporária das pessoas 
abaixo relacionadas, pelo prazo de 5 (cinco) dias, com a consequente expedição dos 
respectivos mandados:  

1) Marcelo Squassoni, CPF 083.637.548-38 
Rua Marechal Floriano Peixoto 203 , Apto 121 – Guarujá/SP  
 
2) José Francisco Adriano, CPF 077.812.938-19 
Rua Comendador Alfaia, 318 A, Embaré – Santos/SP 
 
3) Carlos Henrique Poço, CPF 263.601.188-90 
Rua Barra da Jangada, 185 São Paulo/SP 
 
 
4) André Pinto Nogueira, CPF 136.457.178-11 
Rua Doutor Renato Paes de Barros, 296, Apartamento 52 - São Paulo/SP 
 
5) Juliana de Paula Louro Storti, CPF 257.728.428-46 
Rua Benedito Valerio dos Santos 122, Ilhabela/SP 
 
6) Fabiana Gilho Alves de Almeida, CPF 248.175.838-27 
Praca Jacinto Domingues 108 , Braganca Paulista/SP 
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7) Ângela Poletini da Fonseca, CPF 347.742.638-00 
Rua Matilde Artuso Salomao 55 , Ap 61 - Serra Negra/SP 
 
8) Marlon Ramos Figueiredo, CPF 054.754.807-96 
Rua Paraiba 631 - Duque de Caxias/RJ 
 
9) João Fernando Cavalcante Gomes da Silva, CPF 164.623.008-68 
Rua Doutor Artur Porchat de Assis 20 , Ap. 71 – Santos/SP 
 
10) Álvaro Luiz Dias de Oliveira, CPF 505.762.919-00 
Rua Egidio Martins 114 , Apto 81 – Santos/SP 
 
11) Hélio Marques de Azevedo, CPF 018.067.078-61 
Rua Arnaldo De Carvalho 92 , Apt. 51 – Santos/SP 
 
12) José Julio Piñero Labraña, CPF 954.367.668-20 
Rua Corrientes 135 , Apot 62 B - Sao Paulo/SP 
 
13) Julio Cesar De Paula Costa Piñero Labraña, CPF 374.723.528-02 
Rua Analia Franco 21 , Apto 31 – Santos/SP 
 
14) Sérgio Pedro Guammaro Junior, CPF 060.862.698-82 
Rua Brasilia 131 , Apto 52 - Sao Paulo/SP 
 
15) Simone Quessada de Lima Ribeiro, CPF: 147.561.118-82 
Rua Maranhao, 83 Apto 72 – Santos/SP 
 
16) Tawan Ranny Sanches Eusebio Ferreira, CPF: 337.994.838-10 
Rua Comendador Alfaya Rodrigues 356 , Apto 12 - Santos/SP 
 
17) José Eduardo dos Santos, CPF: 277.807.848-78 
Rua Jose Amadeu Ramos 121, Apto 12 - Santos/SP 
 
18) Alvaro Clemente de Sousa Neto, CPF: 169.633.588-42 
Rua Sampaio Moreira 27 , Ap 123 – Santos/SP 
 
19) Cristiano Antônio Chehin, CPF: 162.358.848-00 
Alameda Jau 161 , Ap 131 - Sao Paulo/SP 
 
20) Daniel Pereira Da Silva, CPF n° 227.763.378-09, 
Av. Dois, n° 264, Vila Zilda, Guarujá/SP 
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21) Gabriel Nogueira Eufrásio, CPF: 229.465.433-15 
Rua Batista De Oliveira 950 , Ap 401- Fortaleza/CE 
 

 

4.3. Levantamento do sigilo dos autos 

Em casos como o que aqui se delineou, o interesse público e o 
princípio da publicidade dos atos processuais (art. 5º, LX, e art. 93, IX, da Constituição 
Federal) impedem que o necessário sigilo que reveste os autos nesta fase das 
investigações continue imposto na fase não sigilosa. 

O levantamento do sigilo no momento oportuno irá proporcionar não 
apenas o pleno exercício da ampla defesa pelos investigados, mas também o saudável 
escrutínio público sobre a atuação da Administração Pública e da própria Justiça.  

Tornada pública esta investigação, várias pessoas e órgãos públicos 
lesados pela atuação dos investigados ao longo dos últimos anos poderão tomar ciência 
das fraudes, eventualmente colaborar com as investigações e, se for o caso, também 
buscar reparação na Justiça.  

Obviamente o levantamento de sigilo diz respeito apenas aos fatos 
criminosos aqui descortinados e não tem nenhuma relação com fatos da vida pessoal dos 
investigados, os quais estão protegidos pelo art. 5º, LX, e art. 93, IX, da Carta Magna. Nos 
termos da Constituição não há interesse social ou defesa da intimidade que justifique a 
manutenção do segredo de justiça em relação aos elementos probatórios de crimes que 
praticaram não só contra a União, e sim contra toda a coletividade. 

Desta forma, represento a Vossa Excelência que, tão logo seja 
superada a fase sigilosa desta investigação com o cumprimento dos mandados de busca e 
de prisão que aqui representamos, seja levantado o sigilo do processo. 

Respeitosamente, 

 

EDUARDO ALEXANDRE FONTES 
DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL 

 
 


