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DA BUSCA E APREENSÃO NA SEDE DA TOESA 

 

Descrição dos fatos delitivos (Declaração  do colaborador): 

 

QUE, no ano de 2010 recebi uma determinação de DANIEL 

GOMES para ir à empresa TOESA e retirar documentos relacionados ao contrato 

de manutenção da TOESA com a SES/RJ, pois  DANIEL havia recebido uma 

mensagem de CESAR ROMERO de que SÉRGIO CORTES teria avisado que no 

dia seguinte haveria uma busca e apreensão na sede da empresa e em outros 

locais. QUE, no dia seguinte houve realmente a busca e apreensão. QUE, 

DANIEL fazia pagamentos regulares a CESAR ROMERO pelos contratos com a 

SES/RJ, QUE, em Julho de 2008 comecei a trabalhar na empresa TOESA 

SERVICE, localizada em Bonsucesso-RJ, pois embora a época eu estudasse 

Direito na universidade Unigranrio, em Duque de Caxias, buscava pelo cargo de 

Secretaria por conta de experiências anteriores. QUE, nos primeiros meses 

minhas funções estavam diretamente ligadas ao dia a dia do Presidente executivo 

da empresa DAVID GOMES. QUE, após alguns meses a secretária direta de 

DANIEL GOMES, KATIA BRUM JARDIM, pediu demissão, tendo eu 

assumido o cargo de secretaria direta de DANIEL, cuidando de sua agenda de 

compromissos, comprando passagens aéreas para reuniões nas filiais da empresa, 

realizando Atas de reuniões na sede da Toesa, atendendo e efetuando ligações 

telefônicas, e demais atribuições para o melhor desempenho da função. QUE, o 

dia a dia na empresa era normal, entre compromissos do DANIEL GOMES fora 

e dentro do Estado, entre inúmeras reuniões na sede da empresa, eu buscava 

atende-lo com total profissionalismo, a fim de manter-me no emprego. QUE, no 

ano de 2010, ano em que me encontrava gestante, recebi ordens expressas de 

DANIEL GOMES, que se encontrava em reunião fora do Estado do Rio de 

Janeiro, para que eu chegasse à empresa no dia seguinte por volta de 04h00min 

da manhã. QUE, falei com ele da minha dificuldade, pois minha gestação já 



estava bem avançada e nesse horário a condução de Duque de Caxias para 

Bonsucesso seria difícil. QUE, DANIEL GOMES então me explicou que haveria 

uma busca e apreensão na sede da empresa e que precisava que eu chegasse bem 

cedo para retirar alguns documentos que pudesse prejudicá-lo, determinando, 

então, que uma ambulância da empresa fosse me buscar em casa (Duque de 

Caxias). QUE, na madrugada, ao chegar à empresa, com o dia ainda escuro, fui 

direto para o quinto andar do edifício, onde atuava a direção da empresa, olhei 

em minha mesa, que se posicionava a frente da sala de DANIEL GOMES, e 

retirei pequenas coisas, como agenda de compromissos do DANIEL GOMES, a 

qual indicava o local onde ele estaria naquele momento, além de muitos convites 

da casa de Show VIVO RIO, com a qual a TOESA tinha contrato e por essa 

razão recebíamos semanalmente grande numero de convites de cortesia, que 

eram direcionados a diretores de hospitais e chefes de contratos (principalmente 

os contratos com a SESRJ). QUE, na sala de DANIEL GOMES não encontrei 

nada que pudesse prejudicá-lo, havia na sala arquivos de todos os contratos da 

empresa, mas nada que eu entendesse ser errado, por isso nada foi retirado. QUE, 

apenas a agenda de compromissos e os convites já endereçados foram retirados e 

colocados no veiculo de DANIEL GOMES que estava estacionado em um galpão 

da empresa TOESA. QUE, algum tempo depois os policiais chegaram e iniciou o 

processo de Busca e Apreensão, mas eu não acompanhei todo procedimento pois 

senti uma enorme indisposição com todo aquele procedimento, muitos policiais, 

muitas armas, emissoras de TV na portaria e toda aquela grande movimentação 

de pessoas, que fugia completamente do dia a dia padrão da empresa, fez com 

que eu tivesse que aguardar sentada na recepção, até o término.  
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