
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO RIO DE JANEIRO

EXMO. SR. JUIZ FEDERAL DA 3ª VARA FEDERAL CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO

Inq. Pol. nº 0006/2016-2-SIP/SR/PF/RJ

Processo: 0504784-32.2016.4.02.5101

e-Proc: 5009678-81.2020.4.02.5101

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  da  República  infra-

assinado, nos termos do art. 129, inc. I, da Constituição da República de 1988, vem apresentar 

DENÚNCIA

em face de 

1. EDUARDO DA COSTA PAES,  ex-Prefeito  do  Município  do  Rio  de  Janeiro,  brasileiro,

casado,  bacharel  em direito,  natural  do  Rio  de  Janeiro/RJ,  nascido  aos  ,  RG:

,  CPF nº  ,  filho  de  

, residente à , São Conrado,

Rio  de  Janeiro/RJ,  CEP  ou  à  ,  Lagoa,  Rio  de

Janeiro/RJ, CEP:
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2. ARMANDO  JOSÉ  GUEDES  QUEIROGA JÚNIOR,  engenheiro  civil,  então  Diretor-

Presidente da Empresa Municipal da Urbanização – RioUrbe, brasileiro, casado, natural do

Rio de Janeiro/RJ, nascido aos ,  RG: , CPF: ,

filho de EIROGA,

residente à ,  Barra da Tijuca,  Rio de

Janeiro/RJ, CEP: 

3. GLAUCO  CÉSAR  COSTA  CAMPOS,  engenheiro  civil,  então  Diretor  de  Obras

Urbanísticas e Especiais da Empresa Municipal da Urbanização – RioUrbe, brasileiro, casado,

natural  de  Duque  de  Caxias/RJ,  nascido  aos  ,  CPF:

, filho de , residente

à , casa, Freguesia/Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, ;

4. CLARA  REGINA  ROCHA  DE  AQUINO,  advogada,  então  presidente  da  Comissão

Permanente de Licitações da RioUrbe, brasileira, solteira, natural de Belém/PA, nascida aos

,  RG:  ,  CPF:  ,  filha  de  

, residente à Rua 

, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ;

5. JOÃO LUIZ REIS DA SILVA, engenheiro, servidor público municipal, então coordenador

da equipe de fiscalização das obras do Complexo Esportivo Deodoro (substituiu José Carlos

Pinto dos Santos), brasileiro, casado, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido aos 

RG:  CPF: ,  filho de 

,  residente  à   Pechincha,

Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ; 

6. JOSÉ CARLOS  PINTO  DOS  SANTOS,  engenheiro,  então  integrante  da  Comissão  de

Fiscalização da Obra da RioUrbe, brasileiro, casado, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido aos

, Identidade nº , CPF nº , filho de 

,  residente  à  Avenida  dos

, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 
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7. CÁTIA CRISTINA DE OLIVEIRA CASTRO DOS SANTOS,  arquiteta, então integrante

da  Comissão  de  Fiscalização  da  Obra  da  RioUrbe,  brasileira,  casada,  natural  do  Rio  de

Janeiro/RJ, nascida aos , Identidade nº , CPF nº -

filha de , residente

à , Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ,

CEP: ; 

8. ÁLIS GALO MENDES, engenheiro, então integrante da Comissão de Fiscalização da Obra

da RioUrbe,  brasileiro,  casado,  servidor  público  municipal,  natural  do Rio de  Janeiro/RJ,

nascido  aos   RG:  ,  CPF:  ,  filho  de  

, residente à 

, freguesia, Rio de Janeiro/RJ, CEP: ;

9. WANDERSON FERNANDES DA SILVA,  engenheiro,  então integrante da Comissão de

Fiscalização da Obra da RioUrbe, brasileiro, casado, empregado público da Empresa de Obras

Públicas do Estado do Rio de Janeiro – EMOP, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido aos

,  RG:  ,  CPF:  ,  filho  de  

, residente à Rua 

, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ;

10. JOSÉ  ADELMÁRIO  PINHEIRO  FILHO  (Léo  Pinheiro),1 engenheiro  civil,  então

Presidente  da  OAS/SA,  brasileiro,  casado,  filho  de   e

,  nascido  aos  ,  RG:   CPF:

, residente à Rua , Salvador/BA,

CEP  ou  à  Rua  ,  Alto  de  Pinheiros,  São

Paulo/SP, CEP ;

11. REGINALDO  ASSUNÇÃO  SILVA,  engenheiro  civil,  então  Diretor  Institucional  da

Construtora  OAS  S/A,  brasileiro,  casado,  natural  de  ,  nascido  aos

,  RG:  ,  CPF: ,  filho  de  

, residente à Av. 

, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 

1 Réu-colaborador, conforme Petição 8.365 (Rel Min. Edson Fachin) – v. Processo nº 5078871-23.2019.4.02.5101.
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12. GUSTAVO  SOUZA,  engenheiro  civil,  então  Diretor  Comercial  da  Construtora  Queiroz

Galvão  S/A,  brasileiro,  casado,  natural  de  João Pessoa/PB,  nascido  aos  ,  RG:

, CPF: , filho de  e

 residente à Rua  Barra da Tijuca, Rio

de Janeiro/RJ, CEP: ;

13. ODON  DAVID  DE  SOUZA FILHO,  então  Diretor  Comercial  da  Construtora  Queiroz

Galvão  S/A,  brasileiro,  casado,  nascido  aos  ,  RG:   CPF:

,  filho  de  ,  residente  à  Rua

, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP: ; 

14. NILTON  MARCHETTI,  engenheiro  civil,  então  Diretor  de  Engenharia  da  Construtora

Queiroz  Galvão  S/A,  brasileiro,  casado,  RG:  ,  CPF

nascido  aos   filho  de  

,  residente à Rua , Vila da Serra,

Nova Lima/MG, CEP:  

15. ERIC  ALMEIDA LEAHY,  engenheiro  civil,  então  Diretor  da  Construtora  OAS  S/A,

brasileiro, casado, nascido aos , RG: , CPF: ,

filho de  residente à Rua

, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: ;

16. MARCOS OURIQUE MARQUES, engenheiro civil, então Superintendente Comercial da

Construtora Queiroz Galvão, brasileiro, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido aos ,

RG: , CPF nº , filho de 

, residente à Av. 

Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 

17. MARCELLO AGUIAR DA CRUZ, engenheiro civil da Construtora Queiroz Galvão, então

Gerente  de  Contrato  das  obras  do  Complexo  Deodoro  –  Área  Norte, natural  do  Rio  de

Janeiro/RJ, nascido aos  RG: , CPF: , filho

de , residente à Rua

, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ; 

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 04/03/2020 11:15:24

Signatário(a): FERNANDO JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA
Código de Autenticação: CF8A4DBA2EC19123B1F052E532ADDAE8

Verificação de autenticidade: http://www.mpf.mp.br/rj/transparencia/autenticacao-de-documentos

4 de 79



18. MARCOS AURÉLIO XAVIER DA SILVA,  ex-engenheiro  civil  da Construtora  Queiroz

Galvão,  então  Gerente  Comercial  das  as  obras  do  Complexo  Deodoro  –  Área  Norte,

brasileiro,  casado,  natural  de  São  João  do  Araguaia/PA,  nascido  aos  ,  RG:

, CPF: , filho de  e

, residente à Rua 

 Pechincha, Jacarepaguá, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 

19. DANIELLE ADALUCIA DE SOUZA LIMA,  bióloga  da  Construtora  Queiroz  Galvão,

brasileira,  solteira,  natural  de  Caruaru/PE,  nascida  aos  ,  Identidade  nº

,  CPF  nº   CRBio  nº ,  filha  de  

, residente à Rua 

 Piedade, Rio de Janeiro/RJ, CEP: ;

20. CLÁUDIO CARDOSO ALBUQUERQUE, então representante de Astral Car Transportes,

Veículos  e  Locação  Eireli  Me, brasileiro,  casado,  comerciante,  natural  de  Duque  de

Caxias/RJ,  nascido  aos  ,  Identidade  nº  ,  CPF  nº

 filho  de      

,  residente  à  Rua  ,  Duque  de

Caxias/RJ ou à Rua  Duque de Caxias/RJ,

CEP: ;

21. SEVERINO  NICÁCIO  RODRIGUES, então  representante  de  Astral  Car  Transportes,

Veículos e Locação Eireli Me, brasileiro, casado, empresário, natural de Campina Grande/PB,

nascido aos , Identidade nº  CPF nº , filho de

,  residente à

Rua  ,  Bancários,  Ilha  do

Governador/RJ, CEP: ; 

22. SALVADOR RODRIGUES JÚNIOR,  então  gestor  ambiental  contratado  pela  Ecológica

Soluções Ambientais Eireli Me, brasileiro, solteiro, natural do Rio de Janeiro/RJ, nascido aos

, Identidade nº , CPF nº , filho de 

, residente à Rua 

, Duque de Caxias/RJ, CEP: 
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23. PAULO RAPHAEL SILVEIRA DE PAULA,  então administrador de Ecológica Soluções

Ambientais  Eireli  Me,  brasileiro,  solteiro,  empresário,  natural  de  Duque  de  Caxias/RJ,

nascido aos ,  Identidade nº ,  CPF nº 

filho de , residente à Rua

, Duque de Caxias/RJ, CEP:

;

24. ELIANE  SILVEIRA  DE  PAULA,  então  representante  legal  de  Ecológica  Soluções

Ambientais  Eireli  Me, brasileira,  empresária,  natural  de Duque de Caxias/RJ,  nascida aos

,  Identidade  nº   CPF  nº  ,  filha  de

,

residente à Rua , Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de

Caxias/RJ, CEP: ;

pelos fatos e fundamentos que passa a expor:

I – Introdução

Como a presente denúncia trata de ilicitudes relativas à construção de um enorme

complexo esportivo (Complexo Esportivo Deodoro – Área Norte), envolvendo milhões de reais de

verbas públicas e diversos acusados, faz-se necessária, logo neste primeiro momento, a delimitação

de seu objeto, de modo a otimizar a sua leitura e compreensão.

Primeiramente,  há  de  ser  registrado  que,  a  despeito  de  as  obras  haverem  sido

realizadas pela Empresa Municipal da Urbanização – RioUrbe,2 os ilícitos descritos no decorrer da

denúncia  envolvem  recursos  públicos  federais,  advindos  de  rubricas  pertinentes  ao  extinto

Ministério  do  Esporte,  no  montante  de  até  R$659.656.939,93,  conforme  se  vê  do  Termo  de

Compromisso  nº  0437260-90/2014/ME/CAIXA,3 firmado  aos  29/04/2014,  entre  a  União  e  o

Município do Rio de Janeiro, por meio do qual este último assumiu o compromisso de construir o

aludido complexo esportivo, com vistas à realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016.

2 As  obras  seriam  inicialmente  executadas  pelo  Estado  do  Rio  de  Janeiro,  no  enanto,  o  Município  assumiu  o
compromisso de executá-las em 14/11/2013, conforme Relatório de Auditoria da Tomada de Contas do TCU nº TC
032.345/2014-3.

3 Fls. 61/65, Apenso I, Volume I, do Inquérito Policial nº 0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ.
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Vale conferir as imagens abaixo colacionadas:

Portanto, tratando-se de obra custeada com recursos inequivocamente federais, não

há qualquer dúvida quanto à  competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente

ação penal.

Outrossim, não se pode deixar de reconhecer a relevância do evento esportivo (Jogos

Olímpicos Rio 2016), nem as dificuldades decorrentes do atraso no cronograma das obras, que não

podem ser imputadas a nenhum dos denunciados. Tando assim que o próprio Tribunal de Contas do

União (TCU) registrou que o atraso significativo no cronograma das obras deveria ser reconhecido

como atenuante às irregularidades detectadas.
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Vale transcrever o seguinte trecho do Relatório de Auditoria da Tomada de Contas do

TCU nº TC 032.345/2014-3:

3.2 - Projeto básico deficiente ou desatualizado.

3.2.1 - Tipificação do achado:

Classificação - grave com recomendação de continuidade (IG-C)

Justificativa de enquadramento  (ou não)  no conceito  de IG-P da LDO -  Os indícios de

irregularidades não se enquadram no disposto no artigo 112, parágrafo 1º, inciso IV, da Lei

13.080/2015 (LDO 2015) pois, embora tenham potencial de causar prejuízos ao erário, os

projetos  executivos  estão  sendo  desenvolvidos,  corrigindo  os  problemas  apontados  no

projeto  básico,  simultaneamente  à  execução  da  obra.  Adicionalmente,  a  limitação  dos

prazos  para  conclusão  das  obras  tornaria  eventuais  paralisações  muito  gravosas  ao

interesse público.

3.2.2 - Situação encontrada:

Foram  observadas  inconsistências  nos  projetos  básicos  das  instalações  esportivas  do

Complexo  Esportivo  de  Deodoro.  A  maioria  trata-se  de  quantitativos  na  planilha

orçamentária que não são aderentes aos apurados nos projetos básicos. Há inclusive itens

que não se sabe até agora se serão aplicados ou não e em que quantidade. Verifica-se que

o projeto  básico não  estava  com o nível  de  precisão necessário  quando a licitação foi

lançada.  Em  outras  palavras,  não  atendia  ao  disposto  no  artigo  6º,  inciso  IX,  da  Lei

8.666/1993,  assim como feriu  a  Súmula  261/2010,  que  determina  que  se  deve  utilizar

projeto básico adequado e atualizado para licitações de obras e serviços de engenharia.

Outra  questão  que  merece  menção  é  a  existência  de  diversos  itens  especiais  com

especificações genéricas. Ou seja, há uma grande quantidade de subitens de serviços e de

materiais abarcados por um único item especial dentro do orçamento, o que é semelhante à

utilização  de  unidades  genéricas,  ou  "verba",  algo  vedado pela  Súmula  258/2010,  pois

dificulta sobremaneira a verificação da aderência do item aos parâmetros de mercado. Há
um atenuante a considerar, já relatado no achado precedente, o fato de a Prefeitura
ter recebido a incumbência de executar o complexo de Deodoro já com grande atraso.
(grifou-se)

Importante  informar  que  a  Riourbe  está  tendo  dificuldades com a entrega  dos  projetos

executivos, conforme informação do último relatório de atividades disponibilizado por aquele

órgão  (evidência  1  -  relatório  mensal  de  acompanhamento,  p.  14  e  59).  Nas  tabelas

acostadas nessas páginas, há a informação, por exemplo, de que não havia sido entregue

qualquer projeto executivo do Centro Olímpico de BMX ou do Domínio Comum do Pentatlo

Moderno. Também consta que o projeto executivo do prédio de apoio ao Parque radical

estaria com apenas 13,14% entregue. No total, a tabela informa que houve uma entrega de

72,17%  dos  projetos  da  área  norte  e  82,93%  da  área  sul.  O  contrato  de  projetos  foi

encerrado com o Consórcio Vigliecca Marobal em 27/12/2014, com os projetos incompletos,

sem prorrogação de prazo.
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No entanto, os ilícitos descritos no corpo da presente denúncia ultrapassam, e muito,

qualquer limite de razoabilidade – ainda que consideradas as circunstâncias acima descritas –, não

havendo nenhuma dúvida quanto à ilicitude das condutas imputadas aos denunciados. Em outras

palavras,  a  presente  denúncia  não  tem  a  pretensão  de  apontar  pequenas  falhas  ou  filigranas

contratuais que poderiam ser facilmente detectadas numa obra dessa magnitude, executada sob a

premência dos Jogos Olímpicos Rio 2016, mas, sim, demonstrar o reprovável descaso dos acusados

para  com a  coisa pública,  que  permitiu  que centenas  de  milhões  de reais,  advindos  do Erário,

fossem sorrateiramente desviados, conforme se verá adiante.

Com efeito, a Controladoria-Geral da União  (CGU) não precisou de muito esforço

para, logo de pronto, identificar incompatibilidades notórias entre diversos itens orçamentários e os

serviços que aquele tipo de obra demandava. Num simples lançar de olhos sobre o orçamento de fls.

1248/1265 do Inquérito Policial nº 0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ, já foi possível identificar a previsão

de serviços absolutamente incompatíveis com as obras a serem realizadas, tais como a previsão de

dispêndio de (i) mais de R$8milhões com o preparo manual4 de uma área de mais de 1.400.000m²,

quando o mais adequado seria a preparação com o emprego de máquinas, a um custo muito menor;

(ii) mais  de  R$1,8milhões  para  construir  quase  43km  de  escada  de  madeira,5 e  (iii) mais  de

R$1,4milhões  para  remunerar  o  emprego  de  retroescavadeiras,  para  escavar  343.466,26m³  de

“material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra)”, quando seria muito mais eficiente e, portanto,

menos onerosa,6 a utilização de escavadeira hidráulica.

Nesse  sentido,  vale  transcrever  o  seguinte  trecho  da  Nota  Técnica  nº

1096/2016/NAE/CGU-REGIONAL/RJ/CGU-PR  (fls.  627/651,  do Inq.  Pol.  nº  0006/2016-

SIP/SR/DPF/RJ):

No orçamento estimativo constam itens relativos a obras e serviços de engenharia cujos

métodos construtivos são incontestavelmente ineficientes,  antieconômicos que ao serem

contratados como previsto  poderiam acarretar  em desequilíbrio  econômico-financeiro  do

contrato em desfavor da administração. A título ilustrativo, destacamos os serviços e obras a

seguir cujos métodos construtivos representam alternativas antieconômicas e ineficientes:

4 O que significa a contratação de homens, em vez de máquinas, para preparar (raspar/capinar) o terreno.

5 Só para se ter uma ideia do quão estapafúrdia era esta previsão orçamentária, estes quase 43 km de escada de
madeira seriam suficientes para ligar o Centro do Rio de Janeiro ao o Recreio dos Bandeirantes.

6 O emprego de escavadeira hidráulica custaria cerca de quatro vezes menos para o erário, já que remunerado na
proporção de R$1,55/m³, enquanto a retroescavadeira custava, ao tempo dos fatos, R$4,13/m³
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i. Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até

0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente: observa-se que

em função do quantitativo elevado a execução por meio de processo manual se

torna ineficiente e antieconômica;

ii. Escada  de  madeira  executada  sobre  terreno  inclinado,  com  80  cm  de  largura

mínima,  com reaproveitamento  da  madeira  uma  vez,  compreendo  montagem e

desmontagem: o quantitativo previsto não se encontra respaldado pela respectiva

memória de cálculo não sendo possível identificar nos projetos de engenharia nem

mesmo onde seriam executados tais serviços;

iii. Escavação  mecânica,  em  material  de  1ª  categoria  (areia,  argila  ou  piçarra),

utilizando retroescavadeira: os serviços de escavação mecânica foram estimados

utilizando-se retroescavadeira, todavia, o equipamento mais utilizado e econômico

para a execução dos serviços necessários é a escavadeira hidráulica cujo custo por

m³ na mesma data base do orçamento era de R$ 1,55 comparado aos R$ 4,13

contratados (retroescavadeira).

No que tange ao preparo manual de terreno, esta previsão orçamentária esdrúxula

também chamou a atenção do TCU, conforme se vê das imagens abaixo:
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Extraído do Relatório de Fiscalização nº 99/2016 (TC 008.545/2016-2)

Inúmeras  outras  impropriedades  poderiam  ser  citadas.  Entretanto,  a  presente

denúncia, para se manter processualmente viável e permitir a persecução das condutas que mais

lesaram  os  cofres  públicos,  limitará  seu  espectro  aos  itens  nº  14  e  nº  20  –  respectivamente,

transporte (TC 04.05.0320) e descarte (TC 09.05.0700) de Resíduos da Construção Civil (RCC) –,

que, associados, representavam o maior custo proporcional previsto no orçamento das obras (cerca

de 12,44% do orçamento).7

Item Código Descrição Unidade Quantdade
Custo

Unitário
Custo Parcial Percentual

14 TC 04.05.0320

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de
carga e descarga tanto da espera do caminhão como de servente ou
equipamento  auxiliar,  em  velocidade  reduzida  (Vm=20km/h),  em
Caminhão  Basculante  a  óleo  diesel,  com  capacidade  útl  de  8t.
(desonerado)

t.Km 45,086,423.88 R$1,00 R$45,086,423.88 8.211%

20 TC 09.05.0700

Disposição  fnal  de  materiais  e  resíduos  de  obras  em  locais  de
operação  e  disposição  fnal  apropriados,  autorizados  e/ou
licenciados pelos  órgãos de  licenciamento  de  controle  ambiental,
medida mediante comprovantes comerciais de pagamento – notas
fscais

t 1,160,000,00 R$20,00 R$23,200,000.00 4.230%

7 V. fls. 1248 do Inquérito Policial nº 000./2016-SIP/SR/DPF/RJ.
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Em  termos  de  organização  redacional,  os  ilícitos  descritos  na  presente  inicial

acusatória estão descritos nos capítulos subsequentes, que abordarão:

i. a frustração do caráter  competitivo do procedimento licitatório,  a  elaboração e  a

utilização de documentos ideologicamente falsos, e a corrupção passiva do ex-Chefe

do Poder Executivo Municipal;

ii. o desvio de recursos públicos federais em favor da Construtura Queiroz Galvão S/A,

assim como a contrafação e a utilização de documentos ideológica e materialmente

falsos;

iii. a  ocultação  e  a  dissimulação  da  origem ilícita  dos  recursos  obtidos  a  partir  das

condutas descritas partir dos itens i e ii., assim como a falsificação e autilização de

documentos ideológica e materialmente falsos

Passa-se, então, à descrição das condutas ilícitas.

II – Da Frustração do Caráter Competitivo do Procedimento Licitatório, 

Da Falsidade Ideológica e Da Corrupção Passiva

A  frustração  do  caráter  competitivo  do  certame  restou  caracterizada  (a) pela

licitação,  em  bloco,  de  diversos  equipamentos  olímpicos,8 destinados  a  onze  modalidades

esportivas,  cujas  obras  eram  perfeitamente  divisíveis  e,  portanto,  deveriam  ter  sido  licitadas

separadamente, bem como (b) pela constituição simulada do Consórcio Complexo Deodoro (CNPJ:

20.814.017/0001-90) – constituído pela Construtura Queiroz Galvão  (CQG),  e  pela Construtura

OAS S/A (OAS).

No que tange ao primeiro ponto, tem-se que, de acordo com o relatório encaminhado

pela CGU (fls. 1.824/1.825), as obras do Complexo Esportivo Deodoro (Área Norte) poderiam ter

sido divididas em, pelo menos, quatro lotes, verbis:

8 Estádio de Canoagem (Slalom), Centro Olímpico de BMX, Arena da Juventude (Arena Deodoro), Centro Olímpico de
Hóquei Sobre Grama, Centro de Mountain Bike, Centro Aquático de Deodoro, Centro Olímpico de Tiro e Estádio de
Deodoro (Pentatlo Moderno e Rugby)
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2.2.2.  Obras não divididas em parcelas com vistas ao melhor aproveitamento dos
recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade.

Fato

Em que pese as obras do Complexo Esportivo Deodoro terem sido licitadas por meio de

dois certames, Concorrência nº 01/2014 (Área Sul) e 02/2014 (Área Norte), a licitação das

obras  do  Complexo  Esportivo  de  Deodoro  (Norte)  teve  como  objeto  a  construção  de

instalações  que  poderiam  ter  sido  loteadas  ou  licitadas  distintamente  respeitando-se

obviamente as características técnicas e econômicas dos empreendimentos.

As  obras  do  Complexo  Esportivo  Deodoro  Área  Norte  contemplaram  as  seguintes

instalações: (i) Estádio Olímpico de Canoagem; (ii) Centro Olímpico de BMX; (iii) Parque de

Mountain Bike; (iv) Arena Deodoro; (v) Arena de Pentatlo e Rugbi; (vi) Centro Nacional de

Hoquei; e (vii) Centro Nacional de Tiro. Entende-se que a Concorrência nº 02/2014 poderia

ter  sido loteada de forma a agrupar as instalações em função das suas características

técnicas e localização,  por  exemplo,  segundo os seguintes lotes:  Lote  01 –  Estádio  de

Canoagem e Slalom, Centro Olímpico de BMX e Parque de Mountain Bike; (ii) Lote 02 –

Arena Deodoro e Centro Nacional de Hóquei; (iii)  Lote 03 – Arena de Pentatlo e Centro

Aquático de Pentatlo Moderno; (iv) Lote 04 – Centro Nacional de Tiro.

De fato, a enormidade da área abrangida pelo Complexo Esportivo Deodoro  (Área

Norte) e a diversidade das estruturas a serem construídas dispensam conhecimentos técnicos mais

aprofundados para levar à conclusão de que as obras eram perfeitamente divisíveis. Um simples

lançar de olhos permite verificar que as estruturas esportivas são completamente distintas entre si9 e

fisicamente distantes umas das outras, o que torna absolutamente injustificável que a construção de

todas fosse oferecida a uma única empresa.

A imagem abaixo, extraída do projeto preparado pelo Consórcio Vigliecca/Marobal

(CVM),10 permite verificar que a Área Norte, do Complexo Esportivo Deodoro, abrange cerca de

1.640.000m²,  equivalente  a,  aproximadamente,  230  campos  de  futebol  do  tamanho  do  do

Maracanã,11 dispostos lado a lado.

9 As técnicas de engenharia utilizadas, por exemplo, na construção do Centro de Tiro são evidentemente distintas das
empregadas na construção do Estádio de Canoagem e Slalom, não havendo absolutamente nada que justifique a
contratação de uma única empreiteira para as duas obras, na mesma licitação.

10 O Consórcio Vigliecca/Marobal já havia sido contratado previamente pelo Estado do Rio de Janeiro, para elaborar os
projetos básico e executivo da obra, antes mesmo de a Prefeitura do Rio de Janeiro assumir as obras.

11 Considerada a dimensão de 105x68m, que resulta na área de 7.140m², para o campo de futebol do Maracanã.
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Vista aérea do Complexo Esportio  eodoro (Áreas Norte e Sul)

Já a  imagem abaixo,  extraída  do  Google  Maps,12 permite  verificar  que  o  Centro

Olímpico de Tiro dista cerca de 2km do Parque Radical, onde foram realizadas as competições de

canoagem, tudo a corroborar a assertiva de que não há justificativa plausível para que obras tão

distantes e distintas, umas das outras, fossem licitadas em bloco.

12 URL:  https://www.google.com.br/maps/dir/Parque+Radical+de+Deodoro/Centro+Ol%C3%ADmpico+de+Tiro/@-
22.8557308,-43.4036102,16z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x9962215d4ad20b:0x66e5c2dc9884193!2m2!1d-
43.4027432!2d-22.8485754!1m5!1m1!1s0x996189226c61ab:0xe04e4350f702cfbf!2m2!1d-43.4104452!2d-
22.8584254!3e0  (acessada aos 06/01/20120)
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Ainda assim, mesmo cientes de que o oferecimento simultâneo de obras tão distintas

num único certame causaria evidente restrição ao caráter competitivo do certame, o denunciado

ARMANDO JOSÉ GUEDES QUEIROGA JÚNIOR autorizou, aos 16/04/2014, a realização da

licitação,  tendo  a  denunciada  CLARA REGINA ROCHA DE AQUINO,  então  presidente  da

Comissão  Permanente  de  Licitações  da  RioUrbe,  determinado  a  publicação  do  edital  de

Concorrência Pública nº 002/2014, no dia 17/04/2014, que tinha por objeto a  “Construção do

Complexo Esportivo (Área Norte) das diversas Instalações, com vistas à realização dos JOGOS

OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS RIO 2016, com operação desmontagem e posterior adaptação

para o legado da Cidade do Rio de Janeiro”, com custo estimado de R$647.137.052,07.
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Publicado do  .O.Rio no dia 17/04/2014

A ratificar a assertiva de que houve restrição ao caráter competitivo do procedimento

licitatório, tem-se o fato de que dezenas de empreiteiras – cerca de quarenta – compareceram à sede

da  RioUrbe  para  retirar  a  íntegra  do  edital  da  licitação  (v.  fls  1.042/1.085  do  Procedimento

Licitatório nº 06/500.156/2014-RioUrbe) e mais de 20 compareceram à reunião técnica realizada no

dia 28/05/2014 (v. fls. s/nº, acostadas após o Termo de Encerramento do Vol. IV, do Procedimento

Licitatório nº 06/500.156/2014-RioUrbe). Não podia ser diferente, uma obra orçada em mais de

R$640milhões  certamente  despertava  o interesse  de inúmeras  empreiteiras.  No entanto,  dada a

enorme restrição imposta pela quantidade de equipamentos, com diferentes graus de complexidade

técnica,  a  serem construídos simultaneamente,  apenas um interessado apresentou proposta,  qual

seja: o Consórcio Complexo Deodoro, constituídos pela CQG e pela OAS.
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Ocorre  que  a  constituição  do  aludido  consórcio  não  passava  de  um ato  jurídico

simulado,  uma fraude documental  cuja  única  finalidade era  viabilizar  a  obtenção da  vantagem

decorrente da adjudicação do objeto da licitação em favor da CQG. 

Isso porque os representantes legais da CQG e da OAS já sabiam, de antemão, que a

obra seria integralmente executada pela primeira, sem qualquer participação da segunda, tendo sido

forjado o Consórcio Complexo Deodoro apenas para que a OAS “emprestasse” à CQG o atestado

de capacidade técnica para construção de arenas multiúso,13 do qual esta última não dispunha em

seu acervo técnico.

Confira-se, nesse sentido, o seguinte trecho do Relatório de Fiscalização da CGU

(Ordem de Serviço nº 201503914):

A Concorrência nº 02/2014 teve somente uma única proposta comercial apresentada pelo

Consórcio  Complexo  Deodoro,  sendo  que  a  certidão  referente  a  construção  da  Arena

multiuso refere-se a qualificação técnica da Construtora OAS.

Segundo as informações prestadas pelos depoentes ouvidos no Processo Investigatório

Criminal – PIC nº 1.30.001.444477/2015-54 MPF/RJ, a Construtora OAS jamais executou

ou acompanhou qualquer serviço/obra de engenharia do Complexo Esportivo Deodoro Área

Norte.

Pode-se  concluir  que  a  constituição  do Consórcio  Complexo  Deodoro  ocorreu  somente

proforma,  não  havendo  qualquer  tipo  de  junção  de  conhecimentos  técnicos  entre  as

empresas CQG e OAS para a realização das obras previstas. Inclusive, a construção da

[arena] multiesportiva foi realizada pela empresa CQG isoladamente, não havendo qualquer

tipo de participação da empresa OAS, caracterizando uma afronta ao instituto jurídico do

Consórcio, uma vez que era de se esperar que ao menos na construção da Arena
multiuso houvesse a participação da empresa OAS já que o respectivo certificado
para fins de comprovação da capacidade técnica foi por ela emitido. (grifou-se)

Ainda  quanto  a  este  ponto,  a  análise  do  Procedimento  Licitatório  nº

06/500.156/2014-RioUrbe revela  que,  nas  cerca  de  mil  páginas  que documentaram dezenas  de

atestados  de  capacidade  técnica,  o  relativo  à  construção  de  arena  foi  o  único  emitido

exclusivamente em nome da OAS; todos os outros são da CQG, ou da CQG em conjunto com outra

empreiteira; tudo a confirmar que a CQG, de fato, não dispunha do atestado abaixo colacionado e o

utilizou fraudulentamente na Concorrência Pública nº 002/2014-RioUrbe. 

13 A OAS possuía o atestado de capacidade que faltava à CQG em função de haver participado da construção da Arena
Fonte Nova, em Salvador/BA.
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O próprio denunciado REGINALDO ASSUNÇÃO SILVA, então Diretor Regional

da OAS, declarou (v. fls. 720/721 do Inquérito Policial nº 006/2016-SIP/SR/DPF/RJ) que a referida

empreiteira não participou efetivamente das obras do Complexo Esportivo Deodoro (Área Norte),

não tendo fornecido  “mão-de-obra, equipamentos ou veículos, não tendo firmado contrato com

fornecedores ou com prestadores de serviços”, o que foi corroborado pelo denunciado MARCOS

OURIQUE MARQUES (v. fls. 284/286 do Inquérito Policial nº 006/2016-SIP/SR/DPF/RJ), então

Superintendente Comercial da CQG, diretamente subordinado ao denunciado GUSTAVO SOUZA,

então Diretor Comercial da CQG. 

Confira-se o seguinte trecho do depoimento do denunciado MARCOS OURIQUE

MARQUES (v. fls. 1.196/1.199 do Inquérito Policial nº 006/2016-SIP/SR/DPF/RJ)

QUE, na obra do Complexo Deodoro Norte, o depoente, ao analisar o edital, verificou que a

obra interessava à empresa, mas que seria necessário consorciá-la com outra empreiteira

em razão de a Queiroz Galvão não possuir certificação para construção de arena; QUE os

ajustes relativos à formação do consórcio foram conduzidos pelo diretor Gustavo Souza ou

por seus superiores;
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Tem-se, portanto, que partiu do denunciado MARCOS OURIQUES MARQUES a

inciativa de propor, aos seus superiores na CQG, o consorciamento mendaz entre esta e a OAS, no

intuito de aproveitar o certificado de construção de arena multiúso que esta última possuía,  em

benefício da CQG, o que foi acatado por seus superiores.

Tanto assim que, na sequência dos fatos, a necessidade de consorciamento entre a

CQG e a OAS foi levada ao conhecimento do denunciado EDUARDO DA COSTA PAES, que, na

condição de então Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, convocou, para o dia 29/05/2014,14 reunião

com o então presidente da OAS, o réu-colaborador JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO (Léo

Pinheiro), no Palácio da Cidade,15 para tratar do assunto. No decorrer da aludida reunião – onde

também se fazia presente o denunciado  REGINALDO ASSUNÇÃO DA SILVA, então Diretor-

Regional da OAS –, o denunciado  EDUARDO DA COSTA PAES,  valendo-se da condição de

Chefe do Poder Executivo Municipal, solicitou, a JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO (Léo

Pinheiro), vantagem indevida em favor da CQG, consistente na constituição de consórcio mendaz

entre  ambas,  apenas  para  que  a  CQG  pudesse  utilizar-se  fraudulentamente  do  atestado  de

capacidade  técnica  acima  referido  e,  assim,  sagrar-se  vencedora  da  Concorrência  Pública  nº

002/2014-RioUrbe.

Confira-se  o  depoimento  do  réu-colaborador  JOSÉ  ADELMÁRIO  PINHEIRO

FILHO  (Léo Pinheiro), no bojo do Acordo de Colaboração Premiada homologado pelo Supremo

Tribunal Federal:16

14 Na agenda eletrônica do colaborador há registro de dois encontros com o então Prefeito EDUARDO PAES, um no dia
27/04/2014 e outro no dia 29/05/2014. No entanto, foi no dia 29/05/2014 que o Colaborador trocou as mensagens
referidas  no  depoimento,  com  o  Vice-Presidente  da  OAS/SA  César  Mata  Pires  Filho  (já  falecido),  relatando  o
constrangimento  que  havia  sofrido  naquela  reunião,  na  qual  o  então  Prefeito  lhe  solicitara  o  consorciamento
fraudulento da OAS com a CQG.

15 Gabinete Oficial do Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro – Rua São Clemente, nº 360, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ.

16 Petição 8.365 (Rel Min. Edson Fachin) – v. Processo nº 5078871-23.2019.4.02.5101.

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 04/03/2020 11:15:24

Signatário(a): FERNANDO JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA
Código de Autenticação: CF8A4DBA2EC19123B1F052E532ADDAE8

Verificação de autenticidade: http://www.mpf.mp.br/rj/transparencia/autenticacao-de-documentos

19 de 79



QUE no mês de março ou abril  de 2014, esteve em uma reunião com o então prefeito

EDUARDO PAES, no Palácio da Cidade, em que também estava presente o Diretor regional

da OAS, REGINALDO ASSUNÇÃO SILVA; QUE, nessa ocasião, foi surpreendido com um

pedido de EDUARDO PAES para que entrasse na composição do consórcio responsável

pelas  obras  do  Complexo  Olímpico  de  Deodoro;  QUE  essa  obra  inicialmente  seria  de

responsabilidade do governo federal,  como contrapartida  da realização das Olimpíadas,

mas que em razão de atrasos, foi assumida pela Prefeitura do Rio, recebendo recursos

federais;  QUE  EDUARDO  PAES  explicou  ao  colaborador  que  a  obra  já  estava
destinada  à  QUEIROZ GALVÃO,  mas  que  a  empresa  não  possuía  atestação para
determinados itens, razão pela qual  estava solicitando ao colaborador que a OAS
entrasse  no  consórcio,  com  um  percentual  mínimo,  apenas  para  garantir  a
necessidade de atestação técnica;  QUE ficou bastante incomodado com esse pedido,

mas não tinha como negar, em razão de outros interesses da OAS no Rio de Janeiro e da

relação com a prefeitura; QUE se recorda, inclusive, de ter enviado mensagem a CÉSAR

MATA PIRES FILHO, vice-presidente  da OAS, externando tal  sentimento,  uma vez  que

REGINALDO ASSUNÇÃO, subordinado a CÉSAR, deveria ter lhe adiantado tal assunto;

QUE a  mensagem em questão  será  apresentada  por  seus  advogados,  como prova  de

corroboração; QUE a obra foi, na prática, tocada apenas pela QUEIROZ GALVÃO

Ato  contínuo,  após  serem  cientificados  de  que  o  réu-colaborador  JOSÉ

ADELMÁRIO  PINHEIRO  FILHO  (Léo  Pinheiro)  havia  acedido  à  solicitação  de  vantagem

indevida formulada pelo denunciado EDUARDO DA COSTA PAES, em favor  da CQG, a alta

administração das  empreiteiras  CQG e OAS – representadas pelos  diretores  ERIC ALMEIDA

LEAHY (OAS), GUSTAVO SOUZA (CQG), e NILTON MARCHETTI (CQG) –, cientes de que

o consórcio não passava de mera simulação e de que, portanto, as informações contidas no Termo

de Compromisso de Constituição de Consórcio eram ideologicamente falsas,  firmaram, naquele

mesmo  dia  29/05/2014,  o  aludido  documento.  Note-se  que  as  respectivas  firmas  foram

reconhecidas  no  dia  seguinte  (30/05/2014),  conforme  se  vê  às  fls  1.127/1.135,  Vol.  04,  do

Procedimento  Licitatório  nº  06/500.156/2014-RioUrbe,  mesma  data  da  entrega  e  abertura  dos

envelopes contendo os documentos necessários à habilitação e as propostas de preços (v. fls. 1.039 e

2.952 do Procedimento Licitatório nº 06/500.156/2014-RioUrbe), tudo a demonstrar que o aludido

consórcio foi constituído às pressas, sem qualquer planejamento prévio, apenas para que as obras

fossem, de fato, entregues à CQG, conforme previamente ajustado.
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Da mesma forma, dando sequência aos ajustes e combinações lideradas pelo então

Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, o denunciado EDUARDO DA COSTA PAES, no intuito de

ver  a  CQG  declarada  vencedora  da  Concorrência  Pública  nº  002/2014-RioUrbe, a  alta

administração  das  empreiteiras  CQG  e  OAS  –  desta  feita  representada  pelos  diretores

REGINALDO ASSUNÇÃO SILVA (OAS),  ODON  DAVID  DE SOUZA (CQG) e  NILTON

MARCHETTI (CQG) –,  cientes  de  que  o  consórcio  não  passava  de  mera  simulação  e  que,

portanto, as informações contidas no Termo de Constituição de Consórcio eram ideologicamente

falsas,  firmaram,  no  dia 13/06/2014,  o  aludido  documento,  conforme  se  vê  às  fls.  80/90,  do

Processo nº 0501808-52.2016.4.02.5101:
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A  sequência  de  condutas  acima  descritas  culminaram  na  adjudicação,  aos

02/06/2014,  do  objeto  da  licitação  em favor  da  CQG,  que se  transvestira  fraudulentamente  de

consorciada  à  OAS,  para,  aproveitando  das  significativas  restrições  ao  caráter  competitivo  do

certame impostas pela municipalidade, beneficiar-se diretamente da aludida adjudicação.

A  imagem  abaixo  retrata  o  encaminhamento  feito  pela  denunciada  CLARA

REGINA AQUINO,  então  Presidente  da  Comissão  de  Licitação  da  RioUrbe,  ao  denunciado

ARMANDO JOSÉ GUEDES QUEIROGA JÚNIOR, então Diretor-Presidente daquela empresa

pública municipal, do resultado do certame licitatório, posteriormente homologado por este último

e, assim, adjudicado em favor do Consórcio Complexo Deodoro, tudo no dia 02/06/2014:
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Como desdobramento natural dos artifícios ilegais acima descritos, os denunciados

ARMANDO  JOSÉ  GUEDES  QUEIROGA  JÚNIOR (Diretor-Presidente  da  RioUrbe),

GLAUCO CÉSAR CAMPOS COSTA (Diretor  de  Obras  da  RioUrbe),  GUSTAVO SOUZA

(Diretor Comercial da CQG) e  MARCOS OURIQUE MARQUES (Superintendente Comercial

da CQG),17 todos cientes de que o procedimento licitatório havia sido ilicitamente direcionado à

CQG e  que  o  Consórcio  Complexo  Deodoro  não  passava  de  mera  simulação,  firmaram,  aos

19/08/2014, o Contrato nº 079/2014, que era, por conseguinte, ideologicamente falso.

17 Note-se que, apesar de haver constado o nome de REGINALDO ASSUNÇÃO SILVA, como representante da OAS, não
consta sua assinatura ao final do contrato.
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Impende  destacar,  por  fim,  que  o  depoimento  do  réu-colaborador  JOSÉ

ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO (Léo Pinheiro) , acima transcrito, deixa claro que o denunciado

EDUARDO DA COSTA PAES, então Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, já havia planejado

previamente  a  destinação  das  obras  do  Complexo  Esportivo  Deodoro  à  CQG,  o  que  leva  à

inequívoca conclusão de que todos os atos de restrição ao caráter competitivo do certame licitatório

foram deliberadamente praticados no intuito de levar a bom termo o planejamento espúrio do então

Chefe do Poder Executivo Municipal, que era o de direcionar o resultado da Concorrência Pública

nº 002/2014-RioUrbe em favor da CQG.

Assim  agindo,  os  denunciados  EDUARDO  DA  COSTA  PAES (Ex-Prefeito),

ARMANDO JOSÉ GUEDES QUEIROGA JÚNIOR (RioUrbe), GLAUCO CÉSAR CAMPOS

COSTA (RioUrbe), CLARA REGINA ROCHA DE AQUINO (Rio Urbe), JOSÉ ADELMÁRIO

PINHEIRO  FILHO (OAS),  REGINALDO  ASSUNÇÃO  SILVA (OAS),  ERIC  ALMEIDA

LEAHY (OAS),  NILTON  MARCHETTI (CQG),  ODON  DAVID  DE  SOUZA (CQG),

GUSTAVO  SOUZA (CQG) e  MARCOS  OURIQUE  MARQUES (CQG) incorreram,  em

comunhão de ações e desígnios, na conduta descrita no art. 90, da Lei nº 8.666/93.

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 04/03/2020 11:15:24

Signatário(a): FERNANDO JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA
Código de Autenticação: CF8A4DBA2EC19123B1F052E532ADDAE8

Verificação de autenticidade: http://www.mpf.mp.br/rj/transparencia/autenticacao-de-documentos

24 de 79



Incorreram, ainda, em comunhão de ações e desígnios, na conduta descrita no  art.

299, do CP, os denunciados EDUARDO DA COSTA PAES (ex-Prefeito) e JOSÉ ADELMÁRIO

PINHEIRO FILHO (OAS),  ambos  por  três  vezes;18 GUSTAVO SOUZA (CQG)  e NILTON

MARCHETTI (CQG),  ambos  por  duas  vezes;19 além  de ARMANDO  JOSÉ  GUEDES

QUEIROGA JÚNIOR (RioUrbe);  GLAUCO CÉSAR  CAMPOS  COSTA (RioUrbe);  ERIC

ALMEIDA LEAHY (OAS),  ODON DAVID DE SOUZA (CQG),  REGINALDO ASSUNÇÃO

SILVA (OAS) e  MARCOS OURIQUE MARQUES (CQG)20 Aos que agiram na condição de

servidores públicos, há de ser aplicada a causa de aumento de pena prevista no art. 299, p.u., do

CP.

Por fim, o denunciado EDUARDO DA COSTA PAES (ex-Prefeito) incorreu ainda

na conduta descrita no art. 317, do CP.

III – Do Desvio de Recursos Públicos Federais

Quanto ao desvio de recursos públicos, tem-se que, desde o primeiro momento, os

itens  orçamentários  nº  14  e  20  (transporte  e  descarte  de  RCC)  já  despertavam a  atenção  dos

auditores da CGU. Isso porque o transporte da impressionante quantidade de 1.160.000t de RCC,

em caminhões com baixíssima capacidade de carga – apenas 8t –, era algo completamente fora do

razoável,  quaisquer  que  tivessem  sidos  os  parâmetros  de  engenharia  adotados  para  o

estabelecimento  deste  item.  Além disso,  o  orçamento  estipulava  uma das  menores  velocidades

médias de deslocamento previstas no Sistema de Custos de Obras e Serviços de Engenharia – SCO,

qual seja: 20km/h, o que significa dizer que foram eleitos parâmetros extremamente onerosos e

ineficientes para remunerar a movimentação de tamanha quantidade RCC.

18 Eis que agiram na condição de articuladores e autorizadores das condutas dos demais acusados, que resultaram na
assinatura  de,  pelo  menos,  três  documentos  públicos  ideologicamente  falsos  (Termo  de  Compromisso  de
Constituição de Consórcio, Termo de Constituição de Consórcio e Contrato nº 079/2014-RioUrbe).

19 O primeiro, GUSTAVO SOUZA, ao assinar o Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio e o Contrato nº
079/2014-RioUrbe; e o segundo, NILTON MARCHETTI, ao assinar o Termo de Compromisso de Constituição de
Consórcio e o Termo de Constituição de Consórcio.

20 ARMANDO JOSÉ, GLAUCO CÉSAR e MARCOS OURIQUE assinaram o Contrato nº 079/2014-RioUrbe, enquanto ERIC
assinou o Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, e ODON e REGINALDO assinaram o Termo de
Constituição de Consórcio, todos documentos públicos ideologicamente falsos.
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Apenas para se ter  uma ideia do impacto que pequenas alterações no item nº 14

(transporte) podem causar no custo de uma obra desse porte, vale fazer a seguinte comparação, de

caráter meramente ilustrativo: o transporte daquela quantidade de RCC, nos parâmetros previstos no

orçamento – ou seja, em caminhões de 8t, a uma velocidade média de 20km/h – custaria ao Erário

R$45.086.423,88; já o transporte daquela mesma quantidade de RCC, em caminhões de 17t, a uma

velocidade média de 50km/h – item menos oneroso do SCO –, representaria um custo quatro vezes

menor, ou seja, R$11.271.605,97, o que representaria uma economia de cerca de R$34milhões21

para os cofres públicos.

Item de Serviço Descrição
Unidade de

Medida
Custo
(R$)

TC 04.05.0320

Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do
caminhão  como  de  servente  ou  equipamento  auxiliar,  em  velocidade  reduzida  (Vm=20km/h), em
Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útl de 8t. (desonerado)

t.Km 1,00

TC 04.05.0750
Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do
caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, em alta velocidade (Vm=50Km/h), em Caminhão
Basculante a óleo diesel, com capacidade útl de17t.(desonerado) 

t.Km 0,25

Vale dizer, o simples fato de se majorar a velocidade média de deslocamento para

50km/h e de se adotarem caminhões com capacidade de carga equivalente a 17t já seria suficiente

para reduzir substancialmente o custo desse item orçamentário em mais de R$30mihões.

Não foi por outro motivo que, não só a CGU, mas também o Tribunal de Contas do

Município (TCM), questionaram, com veemência, o fato de os serviços de transporte estarem sendo

medidos e pagos com base na utilização de caminhões de 8t, a uma velocidade média de apenas

20km/h.

Confira-se a  imagem abaixo,  onde a 2ª  Inspetoria  Geral  de  Controle  Externo do

TCM, no Relatório da 2ª Visita às obras do Complexo Esportivo Deodoro (Área Norte), realizada

aos  17/03/2015,  questiona  este  item  orçamentário,  mormente  diante  do  fato  de  haverem  sido

constatadas: (i) a utilização de caminhões de 17t – ou seja, mais que o dobro da capacidade prevista

no orçamento – e (ii) a necessidade de aumento da velocidade média de deslocamento, tendo sido

apontada a velocidade de 62km/h como sendo a aplicável para o trajeto analisado. 

21 Se se acrescentar o BDI (Benefício e Despesas Indiretas) de 18%, este valor chega a quase R$40milhões.
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Imagem extraída do Relatório da 2ª Visita do TCM

Outro ponto que merece atenção é que,  ao responder a estes questionamentos do

TCM, a RioUrbe, através da sua equipe de fiscalização, passou a apresentar diversos argumentos de

ordem  técnica,  sustentando  artificiosamente  que  aqueles  parâmetros  teratológicos  inicialmente

fixados no orçamento deviam ser mantidos.

Confira-se nesse sentido, o seguinte trecho do depoimento prestado por José Renato

Moreira de Oliveira, auditor de controle externo do TCM (fls. 1993/1996, do Inquérito Policial nº

0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ):

(…) QUE, assim como ocorreu em relação à capacidade de transporte dos caminhões, ao

serem notificados, a RioUrbe procurou, durante todo o tempo, contra-argumentar no intuito

de manter o parâmetro inicialmente previsto no orçamento,  qual seja,  de 20km/h; QUE,

dentre os argumentos utilizados estava o de que os dados do Google Maps tomam por

base, em sua maior parte, veículos de passeio, sendo os veículos de carga mais lentos (v.

fls. 12pdf, do relatório da 9ª visita do TCM – item (b) velocidade média de transporte); QUE,

também no intuito de sustentar que a velocidade média deveria ser mantida em 20km/h, a

RioUrbe argumentou que a velocidade média de transporte no interior do canteiro de obras,
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qual  seja,  também  deveria  ser  levada  em  consideração;  QUE,  considerados  todos  os

argumentos apresentados pela RioUrbe, inclusive o estudo da empresa M2A (fls. 15pdf, do

relatório da 9ª visita do TCM), a equipe do depoente sugeriu que a velocidade média de

deslocamento fosse majorada para, pelo menos, 30km/h; QUE recorda-se de que, apenas
após a operação deflagrada pela Polícia Federal [07/06/2016], é que a RioUrbe parou
de  contestar  os  questionamentos  apontados  pelo  TCM  e  acatou  os  parâmetros
mínimos  sugeridos  de  30km/h  para  a  velocidade  de  deslocamento  e  12t  para  a
capacidade dos caminhões; (…)

Na mesma linha,  a  demonstrar  a  insistência  da  equipe  de  fiscalização,  quanto  à

manutenção destes  itens,  tal  como previsto no orçamento inicial,  estão os  seguintes trechos do

Relatório da 9ª visita do TCM (v. Anexo III, do Inquérito Policial nº 0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ):

(a) Utilização de Caminhão de 8,0 t:

1ª Resposta [da RioUrbe]  (relatório da 4ª visita):

(…)

Ou seja, o volume transportado encontra-se dentro do limite de 24,15t conforme resolução

nº 258 do CONTRAN. Sendo assim, mesmo utilizando caminhão de 16,0 m³ (o que daria o

peso da carga de 19 t), a carga máxima legalmente admissível seria de aproximadamente

7,0 m³ (8,33 t), para que o peso bruto total (PBT) esteja no limite legal.

(…)

1º Comentário TCMRJ (fls. 85/87) (relatório da 4ª visita):

Diferentemente do que justifica a Jurisdicionada, os valores de peso total dos caminhões

vazios selecionados por amostragem e utilizados na obra são todos inferiores a 10 ton. Se o

Peso Bruto Total (PBT) permitido legalmente, conforme aponta a RIOURBE, é de 23 ton,

restam cerca de 13 ton a serem transportadas por esses veículos de carga.

Como podem existir flutuações nos pesos considerados para os caminhões, chega-se a um

valor de 12 ton transportadas, em vez das 8 ton consideradas pela Jurisdicionada.

Assim sendo, solicitamos que a RIOURBE proceda a substituição da medição do transporte

em questão de 8 ton para 12 ton, compensando os valores já medidos.

2ª Resposta [da RioUrbe] (relatório da 6ª visita)

Considerando  que  o  serviço  efetivamente  executado,  mesmo  pelos  caminhões  que

poderiam exceder a carga foi de transporte 8,0 toneladas  conforme comprovado pelos
manifestos de resíduos;

Considerando que o item em questão é contratual da planilha orçamentária, solicitamos que

esta Egrégia Corte  de Contas reavalie  as considerações a respeito do questionamento,

rogando  pela  manutenção  do  item da  planilha  orçamentária  original  de  forma  a  evitar

questionamento da contratada pelo não recebimento dos serviços nas condições originais
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contratadas,  e  mantendo  o  equilíbrio  econômico  financeiro  do  contrato  conforme

preconizam os art. 58 e 65 da Lei 8666/93.

2º Comentário do TCMRJ (relatório da 6ª visita)

(…)

Assim  sendo,  mantemos  o  entendimento  anterior,  recomendando  à  Jurisdicionada  que

meça o serviço através do item de transporte com caminhões de 12 ton.

(b) Velocidade média de transporte 20km/h

1ª Resposta [da RioUrbe] (relatório da 4ª visita)

(...)

Tais estudos corroboram a teoria de cálculo inicialmente imputada pelo Consórcio projetista

(executor do orçamento) de que a velocidade a ser adotada para os veículos deve ser de

20km/h

1º Comentário do TCMRJ (relatório da 4ª visita)

(…)

A jurisdicionada apresentou uma série de alegações para concluir que a velocidade média

de transporte deve ser de 20km/h. No entanto, nenhuma das justificativas encaminhadas

subsidia esse valor. A RIOURBE também não apresentou os tempos dos trajetos simulados

no Google Maps, propondo apenas uma média de 31,34km/h, valor inferior à faixa entre

45km/h e 60km/h encontrados por esta Corte de Contas para diversos dias da semana e em

diversos horários.

(…)

Uma vez que os veículos de carga muitas vezes possuem restrição de circulação nas vias

de maior velocidade, e que os tempos de aceleração e desaceleração são maiores quando

comparados a veículos de passeio, entendemos que a velocidade média possa ter uma

redução em relação ao valor obtido pelo aplicativo Google Maps.

Sendo assim, sugerimos a adoção da velocidade de 30km/h.

(…)

2ª Resposta [da RioUrbe] (relatório da 6ª visita)

(…)

Mediante  o  exposto,  solicitamos  que  esta  Egrégia  Corte  de  Contas  reavalie  as

considerações a respeito do questionamento, rogando pela manutenção do item de 20km/h,

por considerarmos coerente o inicialmente estudado e elaborado.

2º Comentário do TCMRJ (relatório da 6ª visita)

A jurisdicionada apresentou novas planilhas com os tempos referentes aos trajetos externos

de ida e volta calculados para os horários de 7:30, 11:10 e 16:30 às segundas, quartas e
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sextas-feiras. Considerando também o trajeto interno nos canteiros de obras, a velocidade

média encontrada para todo os percurso foi de 31km/h. A RIOURBE ainda postula que, em

função das menores acelerações, a velocidade média dos caminhões seria menor em cerca

de  10  km/h  que  a  velocidade  média  dos  carros  de  passeio  a  partir  dos  quais  foram

calculados os tempos de percurso do trecho externo, chegando a uma velocidade média

final de 20km/h.

(…)

Como conclusão, chegou-se a uma velocidade média final de 30,7km/h, ou seja, o valor

inicialmente encontrado por esta Corte de Contas. Sendo assim, mantemos a sugestão da

adoção da velocidade de 30km/h.

Portanto, tem-se que, mesmo diante de itens completamente inadmissíveis para uma

obra deste porte, a equipe de fiscalização – composta pelos denunciados JOSÉ CARLOS PINTO

DOS  SANTOS,  WANDERSON  FERNANDES  DA  SILVA,  CÁTIA  CRISTINA  DE

OLIVEIRA,22 e  ÁLIS GALO MENDES23 – insistia veementemente na sua manutenção, sempre

buscando rebater os argumentos trazidos pelos auditores do TCM, que tentavam readequar tais

parâmetros orçamentários.

Tudo isso soa ainda mais esdrúxulo, quando se analisa o e-mail de fls. 1.769/1.770,

datado de  17/05/2014,24 abaixo colacionado, no qual o denunciado JOSÉ CARLOS PINTO DOS

SANTOS orienta os representantes do CVM25, acerca da capacidade de carga dos caminhões e da

velocidade média a serem empregadas.

No anexo deste  e-mail, vê-se que a orientação repassada por JOSÉ CARLOS é no

sentido  de  que  a  capacidade  de  carga  dos  caminhões  seja  de  17t  e  a  velocidade  média  de

deslocamento,  de 30km/h, sob o argumento de que,  utilizando-se estes parâmetros,  não haveria

impugnação por parte do TCM. Além disso, JOSÉ CARLOS sugere a aplicação da Distância Média

de Transporte (DMT) de 23km, entre  o “bota-fora” e o canteiro de obras,  com base na média

aritmética entre as distâncias dos três vazadouros mais próximos, o que destoa significativamente da

DMT constante do orçamento, qual seja: 34,55km.

22 Figurou como fiscal das obras do Complexo Esportivo Deodoro (Área Norte) até abril de 2015, quando veio a ser
substituída por ÁLIS GALO MENDES.

23 ÁLIS GALO MENDES foi nomeado fiscal das obras do Complexo Esportivo Deodoro (Área Norte) a partir de abril de
2015, em substituição a CÁTIA.

24 Portanto, posterior à publicação do Aviso de Licitação, que se deu um mês antes, aos 17/04/2014.

25 O Consórcio Vigliecca/Marobal já havia sido contratado previamente pelo Estado do Rio de Janeiro, para elaborar os
projetos básico e executivo da obra, antes mesmo de a Prefeitura do Rio de Janeiro assumir as obras.
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Estranhamente, estes parâmetros, apesar de haverem sido sugeridos pelo denunciado

JOSÉ CARLOS PINTO DOS SANTOS e de serem muito mais adequados às obras em questão, não

foram implementados no orçamento ou, sequer, considerados pela equipe de fiscalização quando da

medição do item nº 14  (transporte de RCC – TC 04.05.0320). Entretanto, o fato concreto que se

pode extrair deste meio de prova é que toda a equipe de fiscalização – à exceção de ÁLIS GALO,

que ainda não a compunha, quando do envio da mensagem acima – tinha pleno conhecimento de
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que estes eram os critérios mais adequados a serem adotados. De se notar, ademais, que, receberam

cópia do aludido e-mail,  não só os fiscais  WANDERSON FERNANDES DA SILVA e CÁTIA

CRISTINA DE  OLIVEIRA CASTRO,  mas  também  o  então  Diretor-Presidente  da  RioUrbe,

ARMANDO JOSÉ GUEDES QUEIROGA JÚNIOR. Conclui-se, portanto, que, a despeito de

todos estarem cientes de que estes eram os parâmetros mais adequados, jamais fizeram qualquer

impugnação  a  esse  respeito,  simplesmente  mediram  e  autorizaram  pagamentos  com  base  em

parâmetros muito mais onerosos e ainda sustentaram insistentemente, junto ao TCM, a manutenção

deste últimos, conforme acima descrito.

Importa registrar, outrossim, que o TCU também considerou indevidos os parâmetros

previstos  no item nº 14 do orçamento  (transporte de RCC à velocidade média de 20km/h,  em

caminhões de 8t), tendo asseverado que o mais adequado seria a previsão de caminhões de 17t,

deslocando à velocidade média de 40km/h.

Imagem extraída do Acórdão da TC nº 008.545/2016-2, Acórdão 664/2016, Fiscalização nº 99/2016, do TCU

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 04/03/2020 11:15:24

Signatário(a): FERNANDO JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA
Código de Autenticação: CF8A4DBA2EC19123B1F052E532ADDAE8

Verificação de autenticidade: http://www.mpf.mp.br/rj/transparencia/autenticacao-de-documentos

32 de 79



Apesar de se notar certa divergência entre os órgãos de fiscalização e controle, acerca

da  velocidade  média  e  da  capacidade  de  carga  dos  caminhões,26 o  fato  é  que  todos  eles  são

uníssonos,  ao  considerarem  inadmissível  o  transporte  de  tamanha  quantidade  de  RCC  em

caminhões com capacidade para apenas 8t, à velocidade média de 20km/h.

Noutro giro, não se pode deixar de mencionar que a imagem abaixo colacionada27

não  deixa  dúvida  de  que os  representantes  da  CQG,  em especial  o  denunciado  MARCELLO

AGUIAR CRUZ, na condição de Gerente do Contrato, tinham pleno conhecimento de que os itens

nº  14  e  nº  20,  relativos  respectivamente  ao  transporte  (TC  04.05.0320) e  ao  descarte (TC

09.05.0700) de  RCC,  encontravam-se  artificialmente  inflados.  Tanto  assim  que,  na  planilha

denominada “ABC de Serviços e F/CD” – elaborada pela própria CQG para estimar internamente

os seus custos, antes do início das obras – verifica-se que, a despeito da previsão de recebimento do

valor de R$53.201.980,1828 pelo transporte de RCC  (TC 04.05.0320), prevê-se que esse serviço

custaria apenas R$23.895.804,66 à CQG, ou seja, menos da metade do que receberia dos cofres

públicos.  De  forma  similar,  a  CQG  receberia,  do  Erário,  R$27.376.000,0029 para  remunerar  o

descarte  (TC 09.05.0700) das 1.160.000t de RCC, no entanto, previa gastar apenas R$17.400.000

com  o  referido  item  orçamentário,  ou  seja,  R$10milhões  a  menos.  Em  outras  palavras,  a

documentação produzida pela própria CQG já indicava que os aludidos itens estavam notoriamente

inflados no orçamento da obra.

26 O TCM terminou  por  acatar  parcialmente  os  argumentos  da  RioUrbe  e  admitiu  como razoável  o  emprego  de
caminhões de 12t, deslocando-se à velocidade média de 30km/h, enquanto o TCU considerou mais adequado o
emprego de caminhões de 17t, deslocando-se a uma velocidade média de 40km/h.

27 Documentação  apreendida  pela  Polícia  Federal,  no  escritório  do  Consórcio  Complexo  Deodoro  (Item  06),  em
cumprimento  ao  Mandado de Busca e  Apreensão nº 0025.000055-5/2016,  expedido  nos  autos  do Processo nº
0505048-49.2016.4.02.5101 (fls. 33, do Vol. II, do Ap. V, do Inquérito Policial nº 0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ).

28 O custo unitário de R$1,18 (v. tabela) já contempla do BDI de 18%.

29 O custo unitário de R$23,60 (v. tabela) já contempla do BDI de 18%.
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Outro dado que confirma o prévio conhecimento dos representantes da CQG, em

especial o denunciado MARCELLO AGUIAR DA CRUZ, na condição de Gerente do Contrato,

de que não seriam empregados caminhões com capacidade para apenas 8t, tal como previsto no

orçamento  da  obra,  é  o  fato  de  constar  da  planilha  denominada  “Quadro de  Permanência  de

Equipamentos” apenas caminhões basculantes com capacidade para 12m³  (equivalente a 17t de

RCC) e 16m³ (equivalente a 22t de RCC), conforme se vê da imagem abaixo:30

30 Documentação  apreendida  pela  Polícia  Federal,  no  escritório  do  Consórcio  Complexo  Deodoro  (Item  06),  em
cumprimento  ao  Mandado de Busca e  Apreensão nº 0025.000055-5/2016,  expedido  nos  autos  do Processo nº
0505048-49.2016.4.02.5101 (fls. 33, do Vol. II, do Ap. V, do Inquérito Policial nº 0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ).
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Ainda quanto item nº 14 do orçamento (transporte de RCC – TC 04.05.0320), além

da capacidade de carga e da velocidade média de deslocamento dos caminhões, tem-se que a DMT

também inflava indevidamente o custo da obra, uma vez que não há nenhuma explicação razoável

para que a BrasRio Terminal de Transporte Spe Ltda, cujo terreno está localizado em Duque de

Caxias/RJ, a 34,55km do canteiro de obras, tenha sido escolhida31 como “bota-fora”, quando havia

outros mais próximos. 

Aliás, a previsão de descarte de RCC na BrasRio torna-se ainda mais incongruente

quando se analisa o  e-mail já referido acima, onde é possível ver o denunciado JOSÉ CARLOS

PINTO DOS SANTOS orientando os representantes do CVM a adotar a distância média de 23km,

“conforme  orientação  do  TCM”,  com base  na  distância  média  entre  os  três  vazadouros  mais

próximos do canteiro de obras. Ora, se o denunciado JOSÉ CARLOS, assim como os demais fiscais

– CÁTIA CRISTINA e WANDERSON FERNANDES, que receberam cópia da referida mensagem

–, tinham pleno conhecimento dos parâmetros ali definidos, todos eles menos onerosos do que os

originalmente consignados no orçamento,  não poderiam simplesmente ter  aprovado medições  e

pagamentos  com  base  em  parâmetros  diversos,  sem  suscitar  dúvidas,  ou  mesmo  impugnar

formalmente o item medido.

31 v. fls. 4.348/4.352, Vol 15, do Procedimento Licitatório nº 06/500.156/2014-RioUrbe.
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Através de um cálculo matemático simplório, é possível verificar que a mera adoção

da DMT de 23km, em vez dos 34,55km efetivamente adotados, geraria uma economia de mais de

R$13,3milhões32 para os cofres públicos:33

➢ 34,55km x 1.160.000 = R$40.078.000,00 (A)

➢ 23,00km x 1.160.000 = R$26.680.000,00 (B)

➢ (A) – (B) = R$13.398.000,00

No entanto, os fiscais solenemente ignoraram mais este ponto.

Noutro  viés,  o  e-mail  acima  mencionado  também  serve  para  demonstrar  uma

ingerência completamente indevida, da equipe de fiscalização, sobre quem deveria ser fiscalizado.

Em outras palavras, em vez de simplesmente exercerem suas funções de fiscais, os denunciados

JOSÉ CARLOS, WANDERSON FERNANDES e CÁTIA CRISTINA atuaram como verdadeiros

formuladores do orçamento, sugerindo alterações e intermediando o contato entre o CVM, a Etece

Consultoria de Engenharia Ltda34 e o TCM/RJ, o que destoa de maneira flagrante da condição de

fiscais por eles ostentada.35

Em outro contexto, mas no mesmo sentido, foi a conclusão a que chegou a Polícia

Federal,  ao  elaborar  o  Relatório  de  Análise  nº  0006.0008/2016  (v.  fls.  996/1.010  do Inquérito

Policial nº 0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ). Ao analisar o conteúdo do telefone celular do denunciado

MARCELLO AGUIAR DA CRUZ, foram detectados diálogos incondizentes com a relação entre

fiscal  e  fiscalizado,  mantidos  com os  denunciados ÁLIS GALO  (v.  fls.  1.000,  do Inq.  Pol.  nº

0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ),  WANDERSON FERNANDES  (v.  fls.  1.001/1.002,  do  Inq.  Pol.  nº

0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ) e  CÁTIA CRISTINA  (v.  fls.  1.003,  do  Inq.  Pol.  nº  0006/2016-

SIP/SR/DPF/RJ). Dentre eles, o que mais chama atenção é o mantido entre CÁTIA CRISTINA e

MARCELLO CRUZ, conforme se vê da imagem abaixo:

32 Se se acrescentar o BDI de 18%, este valor supera R$15,8mihlões.

33 Não se pode olvidar que a quantidade de RCC a ser transportado e descartado foi majorada para 2.007.438t, o que
eleva o prejuízo aos cofres públicos para mais de R$27,4milhões (BDI incluso).

34 Escritório orçamentista localizado no Rio de Janeiro, subcontratado pelo CVM para elaborar o orçamento da obra.

35 Note-se que, apesar de a nomeação de JOSÉ CARLOS e WANDERSON, para  “constituírem a COMISSÃO TÉCNICA
para  apoiar  a  Comissão  Permanente  de Licitação da Rio-Urbe”,  e  a  de JOSÉ CARLOS,  WANDERSON e  CÁTIA
CRISTINA, para atuarem como fiscais do Contrato nº 079/2014, só haverem sido formalizadas, respectivamente, nos
dias  28/05/2014 e  21/08/2014 (v. fls. 2.921 e 3.010, do Procedimento nº 06/500.156/14-RioUrbe), todos já
atuavam previamente, como fiscais da municipalidade.
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RELATÓRIO DE ANÁLISE – 0006.0008/2016 da Polícia Federal

Apesar de tais diálogos não apontarem, por si sós, para a prática de ilícito penal,

servem para demonstrar o verdadeiro descaso administrativo a que uma obra daquele porte estava

sujeita, vez que a camaradagem e compadrio, que ali imperava, esvaziava por completo a postura

altiva e imparcial que se espera de todo e qualquer fiscal.

Voltando  aos  itens  orçamentários,  não  se  pode  deixar  de  mencionar  as

impropriedades relativas ao item nº 20 (descarte de RCC – TC 09.05.0700). Com efeito, também

este item encontrava-se notoriamente inflado e poderia ter sido facilmente impugnado pela equipe

de fiscalização. 
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De acordo com o Relatório de Fiscalização da CGU (Ordem de Serviço 201503914),

o custo deste item foi orçado com base na tabela da Companhia Municipal de Limpeza Urbana –

Comlurb, que, à época dos fatos, previa o valor de R$20,00/t. Ocorre que esta tabela não se destina

a  remunerar  o  acolhimento  de  RCC  proveniente  de  obras  de  grande  porte,  sendo  assim

absolutamente incompatível com a imensa quantidade de RCC que seria descartada pelas obras do

Complexo Esportivo Deodoro (Área Norte). De acordo com a CGU, o custo da disposição final do

RCC deveria ser calculado com base na mesma metodologia utilizada para a definição da DMT, ou

seja,  fazendo-se  uma  cotação  entre  os  três  vazadouros  mais  próximos  e  extraindo-se  a  média

aritmética entre eles.

Confira-se, nesse sentido, o seguinte trecho do relatório acima referido:

f) O custo unitário da taxa de disposição de resíduos da construção constante no sistema de

custos de obras – SCO RJ ao que tudo indica corresponde aos valores de descarte de

materiais  em  vazadouros  administrados  pela  Comlurb,  conforme  as  Portarias  que

estabelecem os valores a serem praticados pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana

na prestação dos serviços especiais. Porém, as taxas de descarte cobradas pelos locais

licenciados pela própria Prefeitura do Município do Rio de Janeiro por meio da SMAC, e que

de fato correspondem aos locais que efetivamente se destinam grandes quantidades de

resíduos  da  construção  civil,  são  inferiores  aos  valores  estabelecidos  nas  Portarias  da

Comlurb.  Ou seja,  os vazadouros  utilizados em grandes empreendimentos são aqueles

constantes na lista da SMAC e a média dos preços cobrados para descarte de RCC´s são

inferiores aos valores referenciais estabelecidos pela Comlurb. Portanto, entende-se que o

valor  da  taxa  de  descarte  de  RCC´s  na  planilha  orçamentária  deveria  ser  aquele

correspondente à média dos valores cobrados pelo 3 (três) bota-foras mais próximos ao

local de empreendimento uma vez que a DMT fora determinada a partir dessa metodologia.

Assim, tanto a DMT como o respectivo valor de taxa de descarte representariam o custo

médio  efetivo  para  execução  dos  serviços  de  transporte  e  descarte  de  RCC´s.

Posteriormente nas medições quando da execução dos serviços deveria ser medida a DMT

efetivamente percorrida no transporte de RCC`s até o bota-fora utilizado.
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Ainda quanto a este ponto, impende destacar que a CGU detectou que o Consórcio

Complexo Deodoro firmou,  aos  29/08/2014,  à  revelia  da fiscalização,  contrato de prestação de

serviços com o  “bota-fora” denominado Alvorada Empresa Padrão de Terraplanagem Eireli Me,

localizado  no  Bairro  de  Campo  Grande,  que  tinha  por  objeto  o  acolhimento  de  300.000m³  –

equivalentes a 420.000t – de RCC. A despeito de esta contratação ser absolutamente ilegal,36 eis que

não  prevista  no  orçamento  da  obra,  serve  para  demonstrar  que  a  tarifa  de  descarte  de  uma

quantidade significativa de RCC custou ao Consórcio Complexo Deodoro, R$5,50/m³ – ou seja,

R$3,93/t –, o que corrobora a assertiva de o pagamento de R$20,00/t para remunerar o recebimento

de 1.160.000t37 era simplesmente teratológica.

Confira-se  o  seguinte  trecho  da  NOTA  TÉCNICA  N.º  1096/2016/NAE/CGU-

REGIONAL/RJ/CGU-PR (fls. 627/651, do Inquérito Policial nº 0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ):

No  local,  a  equipe  de  fiscalização  da  CGU/RJ  apresentou  o  Ofício  n.º

11.632/2016/NAINF/CGU  Regional/RJ/CGU-PR  de  17/05/2016  tendo  tido  acesso  aos

Manifestos de Resíduos referentes aos resíduos das obras do Complexo de Deodoro bem

como as respectivas planilhas contendo as medições realizadas pela empresa ALVORADA

contendo o número da viagem, o número do manifesto, data, volume e a respectiva placa

do caminhão.

Das  informações  disponibilizadas,  constatou-se  que  a  empresa  ALVORADA cobrou  a

Queiroz Galvão R$ 506.935,94 pelo recebimento de 92.170,17 m³ de RCC do Complexo

Deodoro, correspondendo a R$ 5,50 por m³.

Ainda, em resposta ao Ofício supracitado a empresa ALVORADA apresentou o Contrato de

Prestação de Serviços n.º  70.539.7027 celebrado,  em 29/08/2014,  com o CONSÓRCIO

COMPLEXO DEODORO cujo  objeto  é  a  prestação  de  serviços  de  destinação  final  de

resíduos provenientes da construção civil sendo: (i) Gerador – CONSÓRCIO COMPLEXO

DEODORO; (ii) Transportador – ASTRAL – CAR TRANSPORTES, VEÍCULOS E LOCAÇÃO

36 Diz-se ilegal porque, de acordo com o orçamento da obra, todo o volume de RCC escavado deveria ser descartado
no vazadouro localizado a 34,55km de distância do canteiro de obras (BrasRio). Portanto, se a Consórcio Complexo
Deodoro contratou vazadouro mais próximo (a Alvarada fica cerca de 11km mais próximo do canteiro de obras do
que a BrasRio)  e  com uma tarifa  mais  baixa (R$3,93/t,  em vez de R$20,00/t),  a  fiscalização deveria  ter  sido
comunicada e a medição dos itens nº 14 e nº 20 readequadas conforme estes parâmetros.

37 Este quantitativo foi posteriormente majorado para mais de 2.000.000t, conforme se verá mais adiante.
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EIRELI ME e (iii) Receptor – ALVORADA EMPRESA PADRÃO DE TERRAPLANAGEM. No

Anexo II – Planilha de Quantidades e Preços Unitários ao referido contrato foi previsto o

recebimento pela empresa ALVORADA de 300.000 m³ de RCC.
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Do trecho acima transcrito,  percebe-se que,  apesar de o contrato firmado entre a

Consórcio  Complexo  Deodoro  e  a  Alvorada  prever  o  descarte  de  300.000m³  de  RCC,  foram

efetivamente descartados apenas 92.170m³ daquele material – ou seja, 129.038t – junto ao aludido

vazadouro. Ainda assim, um dado relevante é possível ser extraído dessa contratação, qual seja, o de

que, para transportar esta quantidade de RCC, seriam necessários mais de 6.000 caminhões com

capacidade para transportar  15m³ – o que equivale a  21t;  portanto,  não parece crível  que essa

enorme quantidade de caminhões, com capacidade para transportar mais do que o dobro de RCC

que os previstos no orçamento, não tenha sido sequer notada pelos fiscais.38

Outro dado relevante a ser mencionado, ainda quanto a contratação da Alvorada, é

que,  na  planilha  denominada  “Boletim  de  Medição”  do dia  12/09/2014,  estão  registradas  15

descargas de RCC. Dentre os caminhões utilizados, o de menor capacidade de carga descarregou

13,5m³ – ou seja, 18,9t –, o que leva à conclusão de que todos os caminhões que se deslocaram

desde o Complexo Esportivo Deodoro (Área Norte), até a Alvorada, naquele dia, tinham capacidade

para transportar, pelo menos 18,9t de RCC, ou seja, mais de duas vezes mais a capacidade de carga

dos caminhões prevista no orçamento (8t).

Disso se extrai que era absolutamente inadmissível que os fiscais não tenham notado

tamanha discrepância entra a capacidade de carga dos caminhões consignada no orçamento e a

efetivamente empregada na obra.

Como se não bastasse, a análise do Procedimento Licitatório nº 06/500.156/2014-

RioUrbe revela que, além da flagrante incompatibilidade deste item orçamentário com a magnitude

da obra a ser executada, os fiscais ainda propuseram, sempre com a inexorável concordância do

Consórcio Complexo Deodoro e com o aval dos dirigentes da RioUrbe, significativas e sucessivas

majorações na quantidade de RCC a ser transportado e descartado, tendo as 1.160.000t inciais se

transformado em 2.007.438t, o que equivale a dizer que o quantitativo de RCC a ser descartado

praticamente dobrou.

Com  efeito,  aos  23/03/2015,  os  denunciados  JOSÉ  CARLOS  PINTO  DOS

SANTOS,  CÁTIA CRISTINA OLIVEIRA CASTRO e  WANDERSON  FERNANDES  DA

SILVA solicitaram (fls. 3.402/3.442 – Vol. 12 do Processo RIOURBE 06/500.156/2014), ao então

Diretor-Presidente  da  RioUrbe,  ARMANDO  JOSÉ  GUEDES  QUEIROGA  JÚNIOR,  com  a

38 Às fls.  42/275 do Apenso V, Vol.  III,  do Inquérito  Policial  nº  0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ,  constam centenas  de
Manifestos de Resíduos que documento o transporte de RCC feito para o vazadouro da Alvorada, todos com volume
superior a 7m³.
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concordância  do  Consórcio  Complexo  Deodoro  (fls.  3.402/3.442  –  Vol.  12,  do  Procedimento

Licitatório nº 06/500.156/2014-RioUrbe),  a alteração de diversos itens orçamentários,  dentre os

quais os de nº 14 e  nº 20, que passaram a contar mais 130.176t, além das 1.160.000t inicialmente

previstas, para serem transportadas e descartadas. As alterações foram autorizadas pelo denunciado

ARMANDO JOSÉ GUEDES QUEIROGA JÚNIOR, conforme se vê da publicação datada de

26/03/2015,  no  Diário  Oficial  do  Município  do  Rio  de  Janeiro  (fls.  3.667/3.668  –  Vol  13,  do

Procedimento Licitatório nº 06/500.156/2014-RioUrbe), o que redundou na assinatura do 2º Termo

Aditivo,  firmado por  este  último,  ARMANDO QUEIROGA, em conjunto com os  denunciados

GLAUCO  CÉSAR  CAMPOS  COSTA39 e  GUSTAVO  SOUZA,  aos  07/04/[2015]40 (v.  fls.

3669/3670 – Vol. 13, do Processo RIOURBE 06/500.156/2014).

39 Veio a ser, posteriormente, substituído por JOÃO LUIZ REIS DA SILVA, nomeado Coordenador da Fiscalização das
Obras do Complexo Esportivo Deodoro – Áreas Norte e Sul.

40 Há um evidente equívoco na datação deste documento, uma vez que a sequência cronológica do Procedimento nº
06/500.156/2014-RioUrbe aponta para o ano de 2015, e não 2014.
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Houve ainda um terceiro termo aditivo, que, adotando o mesmo procedimento acima

descrito, majorou a quantidade de RCC a ser descartada em 569.121t, fazendo com que o item nº 20

chegasse ao patamar de 1.886.198t. 

Conforme  se  vê  às  fls.  3.895,  do  Vol.  14,  do  Procedimento  Licitatório  nº

06/500.156/2014-RioUrbe, em  agosto de 2015,  o denunciado JOÃO LUIZ REIS DA SILVA,41

então Coordenador da Fiscalização do Complexo Esportivo Deodoro (Áreas Norte e Sul), solicitou

ao então Diretor-Presidente da RioUrbe, o denunciado ARMANDO JOSÉ GUEDES QUEIROGA

JÚNIOR,  com  a  concordância  do  Consórcio  Complexo  Deodoro  (fls.  3.896  –  Vol.  14,  do

Procedimento  Licitatório  nº  06/500.156/2014-RioUrbe),  representado  pelo  denunciado

MARCELLO AGUIAR DE CRUZ, a alteração de diversos itens orçamentários, dentre os quais os

de º 14 e 20. As alterações foram autorizadas por  ARMANDO JOSÉ GUEDES QUEIROGA

JÚNIOR, conforme se vê da publicação datada de 14/08/2015, no Diário Oficial do Município do

Rio  de  Janeiro  (fls.  3.667/3.668  –  Vol  13,  do  Procedimento  Licitatório  nº  06/500.156/2014-

RioUrbe), o que redundou na assinatura do 3º Termo Aditivo, firmado por este último, ARMANDO

JOSÉ GUEDES QUEIROGA JÚNIOR, em conjunto com os denunciados JOÃO LUIZ REIS DA

SILVA  e GUSTAVO  SOUZA,  aos  18/08/2015 (v.  fls.  5.999/6.000,  do  Processo  RIOURBE

06/500.156/2014).

41 Engenheiro do Município do Rio de Janeiro, designado para atuar como Coordenador das Equipes de Fiscalização do
Complexo Esportivo Deodoro – áreas Norte e Sul, no período de abril de 2015 a setembro de 2016, em substituição a
GLAUCO CÉSAR CAMPOS COSTA.
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A quarta alteração contratual42 obedeceu procedimento semelhante. Conforme se vê

às  fls.  6.181/6.189,  do  Vol.  21,  do  Procedimento  Licitatório  nº  06/500.156/2014-RioUrbe,  os

denunciados  JOSÉ  CARLOS  PINTO  DOS  SANTOS,  ÁLIS  GALO  MENDES43 e

WANDERSON FERNANDES DA SILVA solicitaram, aos 16/10/2015, ao então Coordenador de

Fiscalização do Complexo Esportivo Deodoro (Áreas Norte e Sul), JOÃO LUIZ REIS DA SILVA,

com a concordância do Complexo Deodoro, firmada, na mesma data, pelo denunciado MARCELO

AGUIAR DA CRUZ (fls. 6.179 – Vol. 12 do Processo RIOURBE 06/500.156/2014), a alteração de

diversos itens orçamentários, dentre os quais os de º 14 e nº 20. A referida solicitação foi então

encaminhada  por  JOÃO  LUIZ  REIS  DA SILVA ao  então  Diretor-Presidente  da  RioUrbe,  o

denunciado ARMANDO JOSÉ GUEDES QUEIROGA JÚNIOR, que as autorizou, conforme se

vê da publicação datada de  23/10/2015, no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro  (fls.

6.562  –  Vol  22,do  Procedimento  Licitatório  nº  06/500.156/2014-RioUrbe),  o  que  redundou  na

42 Houve ainda um quinto aditivo contratual, que, no entanto, não alterou os itens 14 e 20 do orçamento (v. fls.
7.148/7.149 do Processo RIOURBE 06/500.156/2014).

43 Que passou a integrar a equipe de fiscalização, em substituição à denunciada CÁTIA CRISTINA.
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assinatura  do  4º  Termo  Aditivo,  firmado  por  este  último, ARMANDO  JOSÉ  GUEDES

QUEIROGA JÚNIOR,  em  conjunto  com os  denunciados  JOÃO  LUIZ REIS  DA SILVA e

GUSTAVO SOUZA, aos 05/11/2015 (v. fls. 6.563/6.565 – Vol. 22, do Procedimento Licitatório nº

06/500.156/2014-RioUrbe)
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Esta alteração redundou na majoração do volume de RCC a ser transportado para

incríveis  2.007.438t que, segundo o orçamento da obra, seriam transportadas em caminhões com

capacidade para apenas 8t, à velocidade média de 20km/h e pagando-se a estratosférica taxa de

R$20/t, pelo descarte no “bota-fora”.
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Essas sucessivas alterações contratuais já seriam suficientes a demonstrar o desvio,

em favor da CQG, de milhões de reais em recursos públicos federais, uma vez que, mesmo cientes

de  que  os  serviços  previstos  nos  itens  nº  14  e  20  do  orçamento  encontravam-se  inflados,  os

denunciados acima nominados não pouparam esforços para simplesmente dobrar o quantitativo de

RCC a ser transportado e descartado, tudo isso no período de apenas nove meses,  entre março e

dezembro de 2015.

No entanto, os desmandos acima descritos não seriam tão estarrecedores se não fosse

a conclusão a que se chegou, qual seja, a de que a quantidade de RCC efetivamente transportada e

descartada  no  vazadouro  da  BrasRio  era  inexpressiva.  Vale  dizer,  além  de  haverem  sido

propositalmente  inflados  no  orçamento  da  obra  e  terem  os  seus  quantitativos  majorados

sucessivamente,  estes  itens  foram medidos e  pagos sem que os  serviços  tivessem sido,  sequer,

prestados.

Confira-se,  nesse  sentido,  o  seguinte  trecho  da  Nota  Técnica  n.º

1096/2016/NAE/CGU-REGIONAL/RJ/CGU-PR (fls. 627/651, do Inquérito Policial nº 0006/2016-

SIP/SR/DPF/RJ),  que  se baseou,  entre  outras  coisas,  nas  planilhas  apresentadas  pela GeoPires-

Geotecnia, Fundações e Construções Ltda, contratada justamente para controlar o quantitativo de

RCC  descartado  no  terreno  da  BrasRio  (v.  fls.  440/447,  do  Inquérito  Policial  nº  0006/2016-

SIP/SR/DPF/RJ):44

Ao analisarmos as informações apresentadas pela Empresa GeoPires referentes aos seus
registros de controle de entrada de resíduos no aterro da Brasrio no período de outubro de
2014 a dezembro de 2014, período este em que constam nos relatórios, além do horário de
entrada, placa do caminhão e volume de resíduos, o nome da empresa responsável pelo
transporte de RCC, identificamos o seguinte:

- No período de 30/09/2014 a 23/10/2014, foi registrado o volume de 49 m³ de resíduos
referentes  ao  Consórcio  Complexo  de  Deodoro.  Nesse  período,  não  houve  registros
referentes a descarte de resíduos relacionados à Empresa Astral Car Transporte e Veículos.

- No período de 24/10/2016 a 22/11/2014, foi registrado o volume de 112m³ de resíduos
referentes ao Consórcio Complexo de Deodoro. No período de 24/10/2014 a 22/11/2014,
não houve registros referentes a descarte de resíduos relacionados à Empresa Astral Car
Transporte e Veículos.

44 À mesma conclusão chegou a Polícia Federal, ao comparar os dados informados pela CQG e as planilhas de controle
da GeoPires (v. fls. 927/929, do Inquérito Policial nº006/2016-SIP/SR/DPF/RJ – Relatório d Análise 0006.0001/2016)
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- No período de 23/11/2014 a 09/12/2014, foi registrado o volume de 136 m³ de resíduos
referentes  ao  Consórcio  Complexo  de  Deodoro1.  Nesse  período,  não  houve  registros
referentes a descarte de resíduos relacionados à Empresa Astral Car Transporte e Veículos.

Com base nas planilhas disponibilizadas pela Empresa GeoPires, verificamos a ocorrência

de  grande  discrepância  entre  o  volume  informado  pelo  Consórcio  Complexo

Deodoro  e  Empresa  Astral  referente  ao  período  de  24/09  a  22/12/2014,  no
referido  pedido  de  reconsideração  apresentado,  e  o  volume  registrado  pela  Empresa
GeoPires, referente ao período 30/09 a 09/12/2014, conforme quadro a seguir: (grifou-se)

Assim,  o  volume  de  resíduos  descartados  informado  pelo  Consórcio  Complexo
Deodoro/Astral  (313.452,31  m³)  para  o  período  de  24/09/2014  a  22/12/2014  é  muito
superior ao volume de resíduos registrado pela Empresa Geopires para o referido Consórcio
(297 m³), em relação ao período de 30/09/2014 a 09/12/2014, ressaltando que não houve
registros efetuados pela GeoPires referentes à Empresa Astral, nesse período.

Ao analisarmos as informações apresentadas pela Empresa GeoPires referentes aos seus
registros de controle de entrada de resíduos no aterro da Brasrio do período de 01/07/2014
a 23/09/2014, período em que consta o horário,  placa, volume e tipo de material,  não
constando o nome da empresa responsável pelo transporte,  identificamos que o volume
informado pelo  Consórcio  Complexo Deodoro,  para o período  de  28/06 a  23/09/216,  é
superior ao somatório do volume total registrado pela Empresa GeoPires referente a todas
as  empresas  que lançaram resíduos  no aterro  da Brasrio,  no  período  de  01/07/2014 a
23/09/2014, conforme demonstrado no quadro a seguir:
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Enquanto  a  Empresa  GeoPires  registrou  287.096,11  m³  para  o  período  de  01/07  a
23/09/2014, o volume informado pelo Consórcio Complexo Deodoro e Empresa Astral em
seu pedido de reconsideração foi de 436.983,35 m³, no período 28/06 a 23/09/2014.

Portanto, o volume informado pelo Consórcio Complexo Deodoro e Empresa Astral

para  o  período  de  28/06/2014  a  23/09/2014  é  superior  ao  volume  total

registrado pela Empresa GeoPires referente ao somatório do volume de resíduos

de todas as empresas que lançaram resíduos no aterro da Brasrio, no período de

01/07/2014 a 23/09/2014. (grifou-se)

Assim, partindo da premissa de que o volume de RCC descartado pelo Consórcio

Complexo Deodoro na BrasRio é praticamente nulo, chega-se à conclusão que o Consórcio, apesar

de não haver incorrido nas despesas de transporte e descarte de 2.000.000t de RCC, por elas foi

remunerado com dinheiro advindo dos cofres públicos federais. 

De  acordo  com  os  cálculos  da  CGU,45 a  conduta  dos  denunciados  desviou

R$119.597.012,35 – valor calculado com base na 18ª medição,46 realizada no dia 14/01/2016, que

levou  em  conta  os  serviços  executados  até  31/12/2015 –  dos  cofres  públicos,  em  favor  do

Consórcio  Complexo  Esportivo  Deodoro.  No  entanto,  nos  autos  do  processo  nº  0501808-

52.2016.4.02.5101, esse r. Juízo determinou, a pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, o

bloqueio de R$128.531.80,85, por ser o prejuízo potencial que seria experimentado pelo erário, caso

os montantes contratados tivessem sido integralmente medidos e pagos.

45 V. fls. 08/14, do Processo º 0501808-52.2016.4.02.5101 (Medida Cautelar Inominada – bloqueio de R$128milhões).

46 Não houve alteração nos quantitativos dos itens nº 14 e 20 após a 18ª medição (v. fls. 14, Processo nº 0501808-
52.2016.4.02.5101.

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 04/03/2020 11:15:24

Signatário(a): FERNANDO JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA
Código de Autenticação: CF8A4DBA2EC19123B1F052E532ADDAE8

Verificação de autenticidade: http://www.mpf.mp.br/rj/transparencia/autenticacao-de-documentos

57 de 79



Confiram-se os argumentos ministeriais que levaram ao bloqueio judicial, o seguinte

trecho de fls. 04/07 daquele feito:

Ocorre que, surpreendentemente, na 18ª medição, os serviços de transporte e descarte de

resíduos foram novamente medidos, em que pese, repita-se, segundo a previsão inicial, já

tivessem sido executados no percentual de 100%. Mais que isso: a previsão do quantitativo

de resíduos da construção civil a ser descartado, que era de 1,16 milhões de toneladas,

passou para mais de 2 milhões de toneladas
47

, o que significa dizer que a quantidade de

material a ser descartado praticamente dobrou.

Ainda de acordo com a informação prestada pela CGU, a majoração acima descrita teve o

seguinte  impacto  na  planilha  de  custos:  os  serviços  de  transporte  (TC  04.05.0320)  e

descarte (TC 09.05.0700), que representavam um custo inicial de R$80 milhões, passaram

a representar um custo de mais de R$147milhões, o que significa um aumento da ordem de

72,94% do valor originário.

No corpo da aludida mensagem eletrônica, a Controladoria-Geral da União sugere a glosa

do  valor  contratado  em  razão  dos  serviços  de  transporte  e  descarte  de  resíduos,

correlacionando-os.  Explica-se:  como o  serviço  de  transporte  de  resíduos pode  ter  por

destino  local  diverso  do  bota-fora,  uma vez  que  pode incluir  transporte  para  dentro  da

própria obra, o valor considerado para fins de glosa deve estar necessariamente ligado ao

serviço de descarte. Assim, considerou-se, para efeitos de transporte, apenas a quantidade

de material a ser descartada, com base na premissa de que todo material a ser descartado

no bota-fora necessariamente precisa ser transportado. 

Com base nesse raciocínio, o órgão de controle sugere a glosa de  R$128.531.980,35 do

total de R$643.707.225,70
48

 originalmente contratados.  A CGU tomou por base a previsão

consignada  na  18ª  medição  de  que  a  quantidade  de  material  a  ser  descartado  (TC

09.05.0700) seria de 2.007.438,83t; multiplicando-se este número pelo DMT de 34,55km
49

,

alcança-se o custo do  transporte (TC 04.05.0320)  desse material até o “bota-fora”, qual

seja:  R$ 69.357.011,58; este valor, somado ao custo do  descarte (TC 09.05.0700),  qual

seja:  R$40.148.776,60,  alcançaria o subtotal  de R$109.505.788,18, o qual,  acrescido de

BDI
50

 (18%) e  aplicado o desconto de 0,53%
51

,  resulta  nos R$128.531.980,85 a serem

glosados, tudo conforme o cálculo abaixo:

47 Relativa ao período de 18/12 a 31/12/2015

48 Segundo o site da CAIXA, esse valor foi majorado para R$738.040.618,20, provavelmente em razão de aditivos ao
contrato originário.

49 Distância Média de Transporte entre o Complexo Esportivo Deodoro e a BRASRIO TERMINAL DE TRANSPORTES SPE
LTDA, localizado no Município de Duque de Caxias/RJ.

50 Benefícios e Despesas Indiretas – índice utilizado na construção civil para calcular a margem de lucro e as despesas
indiretas de uma determinada obra.

51 Índice de desconto apresentado pelo Consórcio Complexo Deodoro por ocasião da Concorrência Pública nº 002/2014,
para o cálculo de sua proposta licitatória. 
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De se  notar  que  a  CGU aponta  esta  glosa  de  R$128.531.980,85  como “potencial”,  na

medida em que, até a 18ª medição foram efetivamente medidos gastos da ordem de R$
119.597.012,35 com a soma dos itens 14 e 20. Contudo, aquele valor (R$128.531.980,85)

corresponde ao efetivamente contratado através de rerratificações ou aditivos contratuais e

que pode vir a ser alcançado nas medições subsequentes.

Outrossim,  conforme  adiantado,  a  CGU  considerou  prudente  não  aconselhar  a  glosa

integral do correspondente à soma dos itens 14 e 20, no valor total de R$147.195.729,02,

porque não se pode vincular o custo total do transporte contratado ao descarte, eis que nem

todo  transporte  de  resíduos tem por  destino  necessariamente  o  “bota-fora”,  não  sendo

incomum o reaproveitamento desses resíduos na própria obra.  E foi exatamente por isso

que a CGU optou por calcular o montante despendido com o transporte (TC 04.05.0320) a

partir  da  quantidade  informada  na  18ª  medição  de  material  a  ser  descartado  (TC

09.05.0700).

Vê-se,  portanto,  que,  além dos  veementes  indícios  de  fraude  e  malversação  da  verba

pública federal já descritos na petição inicial da presente cautelar, estão presentes indícios

de que o prejuízo aos cofres públicos está sendo vertiginosamente majorado.  Tudo isso,

somado à informação de que o término das obras está previsto para o final deste mês e que

as medições devem findar no final do mês de abril/2016, traz a reboque a conclusão de que

se faz necessário à preservação do erário o imediato sequestro, nos termos do art. 132, do

CPP, de todo o montante apontado pela CGU como prejuízo potencial aos cofres públicos

federais.

Não  resta  dúvida,  portanto,  que  a  atuação  concertada  dos  indivíduos  acima

nominados  redundou  no  desvio  de  R$  119.597.012,35  em  favor  do  Consórcio  Complexo

Esportivo Deodoro, os quais poderiam ter alcançado o valor de R$ R$128.531.980,85, não fosse o

bloqueio  judicial  determinado  por  esse  r.  Juízo  nos  autos  do  Processo  nº  0501808-

52.2016.4.02.5101.

Registre-se,  ademais,  que,  apesar  de  haver  sido  bloqueado  o  valor  de  R$

R$128.531.980,85,  o desvio acima descrito restou consumado, uma vez que, de acordo com a
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Item Descrição Unidade Custo Unitário Qtde Contratada até a 18ª Medição Custo

14 Transporte t.Km 1,00 69.357.011,58 R$ 69.357.011,58

20 Descarte t 20,00 2.007.438,83 R$ 40.148.776,60

Subtotal R$ 109.505.788,18

+ BDI (18%) R$ 19.711.041,87

Subtotal R$ 129.216.830,05

R$ 684.849,20

TOTAL R$ 128.531.980,85

- Desconto (0,53%)



informação  prestada  pela  Caixa  Econômica  Federal,52 “os  itens  14  (TC  04.05.0320)  e  20

(09.05.0700),  nos valores R$92.035.689,51 e R$43.789.266,68, respectivamente,  já haviam sido

pagos quando do recebimento do Ofício nº OFI.0025.000147-2/2016, de março próximo passado.”.

Portanto, o aludido bloqueio foi viabilizado através da glosa de outros itens orçamentários, cujo

pagamento ainda se encontrava pendente.

Assim agindo, incorreram na conduta descrita no  art. 312, do CP, os denunciados

ARMANDO  JOSÉ  GUEDES  QUEIROGA  JÚNIOR (Diretor-Presidente  da  RioUrbe),

GLAUCO CÉSAR CAMPOS COSTA (Diretor de Obras da RioUrbe), JOÃO LUIZ REIS DA

SILVA (Coordenador de Fiscalização do Complexo Deodoro),53  JOSÉ CARLOS PINTO DOS

SANTOS (fiscal),  WANDERSON FERNANDES DA SILVA (fiscal),  CÁTIA CRISTINA DE

OLIVEIRA CASTRO DOS SANTOS (fiscal),54 e ÁLIS GALO MENDES (fiscal).55

Já  os  denunciados  GUSTAVO  SOUZA (Diretor  Comercial  da  CQG)  e

MARCELLO AGUIAR DA CRUZ (Engenheiro da CQG – Gerente do Contrato)  concorreram

com os servidores públicos acima elencados, em comunhão de ações e desígnios, tendo, assim,

incorrido na conduta descria no art. 312, n/f do art. 30, ambos do CP: .

IV – Da Lavagem de Dinheiro

Buscando dar ares de legalidade ao ocorrido,  no evidente intuito de dissimular a

origem ilícita do inominável desvio de recursos públicos federais acima descrito, montou-se um

intrincado  esquema de  lavagem de  dinheiro,  baseado  na  produção  de  incontáveis  documentos,

públicos e privados, material e ideologicamente falsos.

Os que mais chamaram a atenção, num primeiro momento, foram os milhares de

Manifestos  de  Resíduos56 –  documento  público  expedido  pelo  Instituto  Estadual  do  Ambiente

52 v. fls. 403/405, do processo nº 0501808-52.2016.4.02.5101.

53 Assumiu a função de Coordenador da Fiscalização do Complexo Esportivo Deodoro (Áreas Norte e Sul) em março de
2015, em substituição Ao denunciado GLAUCO CÉSAR.

54 Figurou como fiscal das obras do Complexo Esportivo Deodoro (Área Norte) até abril de 2015, quando veio a ser
substituída por ÁLIS GALO MENDES.

55 ÁLIS GALO MENDES foi nomeado fiscal as obras do Complexo Esportivo Deodoro (Área Norte) a partir de abril de
2015, em substituição a CÁTIA CRISTINA.

56 V. fls. 25/103, do Ap. VI, Vol. I, do Inq. Pol. 0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ; Ap. II, Vol. I, II, III e IV, do Inq. Pol.
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(INEA), para  documentar  o  transporte  de  diversas  espécies  de  resíduos,  dentre  os  quais  os  da

construção  civil  –,  contrafeitos  em período  que  não  se  pode  precisar,  mas,  certamente,  entre

25/08/2014 e 03/12/2015.57

A produção dessa enorme quantidade de documentos públicos falsos foi levada a

efeito pela denunciada DANIELLE ADALUCIA DE SOUZA LIMA, bióloga da CQG, a mando

do denunciado MARCELLO AGUIAR DA CRUZ, tal como admitido abertamente por este último

no depoimento prestado em sede policial (fls. 356/360 do Inq. Pol. nº 0006/2016-SIP/SR/DPRRJ):

QUE em relação à ausência de manifestos no momento do transporte dos resíduos,
assumiu este risco inicialmente pelo consórcio não possuir CNPJ e posteriormente
pela  “bola  de  neve”  formada  em  decorrência  dessa  prática;  QUE  os  dados
necessários ao preenchimento dos manifestos eram passados pelo declarante para
DANIELLE  ADALUCIA,  que  os  expedia;  QUE  perguntado  se  DENIELLE  era  a  única

pessoa cadastrada perante o INEA para expedir tais documentos, respondeu que não sabe

se há necessidade de cadastramento, mas que ela era responsável por tal função; QUE

DANIELLE lhe questionou em mais de uma ocasião sobre a irregularidade da emissão de

manifestos naquelas condições e sobre a ausência de manifestos antes da obtenção de

CNPJ; QUE o declarante tentou regularizar os manifestos quando se obteve o CNPJ, mas

que ao ver que era impossível expedi-los em dia, disse à DANIELLE que não havia outra

forma  de  se  resolver  este  problema;  (...)  QUE assumiu  o  risco  pelo  transporte  dos
resíduos sem o manifesto

A imensa  maioria  dos  milhares  de  Manifestos  de  Resíduos  materialmente  falsos

segue o mesmo padrão, qual seja, (i) aponta falsamente a quantidade de 7m³ para o volume de RCC

transportado, eis que a capacidade de carga dos caminhões empregados na obra era muito superior;

(ii) conta  com as  assinaturas  da  denunciada  DANIELLE ADALUCIA DE SOUZA LIMA,  na

condição  de  bióloga  responsável  pela  certificação  do  tipo  de  material  que  estaria  sendo

transportado,  e  do  denunciado  SALVADOR  RODRIGUES  JÚNIOR,  atestando  o  acolhimento

daquele volume de RCC junto à BrasRio Terminal Terminal de Transporte Ltda; e , por fim,  (iii)

com a assinatura falsificada de um motorista de caminhão.

0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ; Apenso VI, Vol. I, II e III, do Inq. Pol. 0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ.

57 v. fls.  63/145 do Ap. VII,  Vol.  I,  onde constam Manifestos  de Resíduos originais,  apreendido na ASTRAL-CAR,
expedidos  entre  27/08/2014  a  03/12/2015,  e  fls.  918  (Relatório  0006.0001/2016-PF),  que  noticiam  que  os
manifestos começaram a ser expedidos em 25/08/2014.
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A corroborar  a  falsidade  de  tais  documentos,  diversos  caminhoneiros  prestaram

depoimento nos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº MPF 1.30.001.004477/2015-5458

e do Inquérito Policial nº 0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ59,  oportunidade em que asseveraram nunca

haverem trabalhado nas obras do Complexo Esportivo Deodoro (Área Norte), do que se conclui que

seus  nomes  foram  artificiosamente  lançados  nos  Manifestos  de  Resíduos  falsificados  pela

denunciada  DANIELLE  ADALUCIA  DE  SOUZA  LIMA,  sob  as  ordens  do  denunciado

MARCELLO AGUIAR DA CRUZ.

Confiram-se, a título meramente exemplificativo, as imagens abaixo, que retratam

um dos milhares de manifestos falsificados e o depoimento do motorista Wellington Osmar Mineiro

da  Costa,  asseverando  que  nunca  trabalhou  nas  obras  do  Complexo  Esportivo  Deodoro  (Área

Norte).

58 v. fls. 316/342 e 431/443 – Ap. I, Vol. II; fls. 165/172 – Ap. I, Vol. III; fls. 205/217 – Ap. I, Vol. IV; fls. 136/145 –
Ap. I, Vol. V; todos do  Inquérito Policial nº 0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ.

59 v. fls. 412/418 e 595/599 do Inquérito Policial nº 0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ.
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 A expedição dessa enorme quantidade de Manifestos de Resíduos era necessária,

não só para dar ares de legalidade a um transporte de RCC inexistente, como também para que

pudessem ser apresentados à fiscalização, já que a normativa do INEA exige que uma via deste

documento seja arquivada pelo gerador do RCC (no caso, o Consórcio Complexo Deodoro), outra,

pelo transportador (no caso, a Astral-Car) e outra pelo receptor (no caso, a BrasRio).

Confira-se nesse sentido, a imagem abaixo colacionada, extraída da Nota Técnica

1522/2015/NAE/CGU-REGIONAL/RJ/CGU-PR:

Informações contdas no verso do Manifesto de Resíduos

Além disso, para que a dissimulação da origem ilícita dos recursos desviados dos

cofres  públicos  federais  ficasse  completa,  fazia-se  necessário  que  uma  transportadora  forjasse

documentalmente  o  transporte  de  todo  aquele  RCC,  através  da  assinatura  de  contratos
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ideologicamente falsos, assim como da emissão de notas fiscais e de recibos que comprovassem

artificiosamente um transporte e um descarte de RCC que não existiram.

Com  esse  intuito,  o  denunciado  MARCELLO  AGUIAR  DA CRUZ  contatou  o

também denunciado  SEVERINO  NICÁCIO RODRIGUES,  com quem já  havia  trabalhado  em

outras  obras.  Este  último,  por  sua  vez,  contatou  o  denunciado  CLÁUDIO  CARDOSO

ALBUQUERQUE, que “emprestou” a Astral-Car Transportes, Veículos e Locação EIRELI-ME

para servir de “empresa de fachada” e documentar ficticiamente o transporte e o descarte de todo

aquele volume de RCC.  (v.  depoimento de fls.  1356/1357, do Inquérito Policial nº  0006/2016-

SIP/SR/DPF/RJ).

A análise dos documentos de fls. 03/169, do Apenso III,  do Inquérito Policial  nº

0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ, no entanto, revela que a Astral-Car firmou diversos contratos com o

Consórcio Complexo Deodoro,60 os quais foram, aparentemente, cumpridos, à exceção do Contrato

nº 70.539.7026 – que, posteriormente, incorporou o de nº 70.539.702561 – o qual tinha por objeto o

transporte e o descarte de RCC para o terreno da BrasRio.

De acordo com o Relatório de Análise nº 049/2016-SPEA/PGR, a Astral-Car recebeu

do  Consórcio  Complexo  Deodoro  o  total  de  R$17.885.313,46 por  todos  aqueles  contratos,  no

período compreendido entre 24/09/2014 e 27/01/2016, conforme se vê da imagem abaixo:

60 v. fls. 03/169, do Apenso III, do Inquérito Policial nº 0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ

61 v. fls. 31, do Apenso III, do Inquérito Policial nº 0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ
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Desses R$17,8milhões,  R$8,8milhões eram relativos ao  Contrato nº 70.539.7026,

ideologicamente  falso, que  simulava  a  contratação  da  Astral-Car,  pelo  Consórcio  Complexo

Deodoro, para prestar serviços de descarte de 600.000m³ de RCC junto à BrasRio, ao custo de

R$6,00/m³.  O  aludido  contratou  sofreu,  entre  dez/2014  e  dez/2015,  três  aditamentos,  também

ideologicamente falsos, até alcançar o valor de R$9.600.00,00, pelo descarte de 1.600.000m³ de

RCC (equivalentes a 2.240.000t), ao custo de R$6,00/m³, conforme se vê da imagem abaixo:

Imagem extraída da f. 188 do Processo nº 0501808–52.2016.4.02.5101
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O referido contrato e seus respectivos aditivos, todos ideologicamente falsos, foram

firmados,  nos  dias  29/08/2014 (contrato),  22/12/2014 (1º  aditivo),  21/04/2015 (2º  aditivo) e

21/12/2015 (3º aditivo), pelos denunciados SEVERINO NICÁCIO RODRIGUES (procurador da

Astral-Car),  CLÁUDIO CARDOSO ALBUQUERQUE  (sócio  da  Astral-Car),  MARCELLO

AGUIAR DA CRUZ (CQG – Gerente do Contrato) e MARCOS AURÉLIO XAVIER DA SILVA

(CQG  –  Gerente  Comercial),  sendo  certo  que  todos  sabiam  previamente  que  os  serviços  ali

descritos jamais seriam prestados.

E foi com base neste contrato e seus respectivos aditivos que a Astral-Car emitiu as

17 notas fiscais ideologicamente falsas abaixo relacionadas,62 em favor do Consórcio Complexo

Deodoro, todas declarando falsamente a prestação de serviços de transporte e descarte de RCC que

jamais foram prestados:

62 Extraídas da documentação apresentada pela própria CQG, nos autos do Processo nº 0501808-25.2016.4.02.5101.

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 04/03/2020 11:15:24

Signatário(a): FERNANDO JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA
Código de Autenticação: CF8A4DBA2EC19123B1F052E532ADDAE8

Verificação de autenticidade: http://www.mpf.mp.br/rj/transparencia/autenticacao-de-documentos

66 de 79



Disso  se  infere  que  os  denunciados  SEVERINO  NICÁCIO  RODRIGUES

(procurador  da  Astral-Car),  CLÁUDIO CARDOSO ALBUQUERQUE  (sócio  da  Astral-Car)

emitiram, em nome da Astral-Car, sob as ordens de MARCELLO AGUIAR DA CRUZ (CQG –

Gerente do Contrato da Obra) e de MARCOS AURÉLIO XAVIER DA SILVA (CQG – Gerente

Comercial), dezessete  notas  fiscais  ideologicamente  falsas,  em  favor  do  Consórcio  Complexo

Esportivo,  no  período  de  22/10/2014  a  26/01/2016,  cujo  somatório  perfaz  o  total  de

R$8.821.764,00 (v. fls. 192/242, do Processo nº 0501808-25.2016.4.02.5101).

Confiram-se, abaixo, as imagens da primeira e da última nota fiscal emitida pela

Astral-Car, em favor do Consórcio Complexo Esportivo, no período acima referido:
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O objetivo clarividente destas notas era o de lastrear artificiosamente o transporte e o

descarte de 1.470.294m³ – ou seja, 2.058.411,6t – de RCC, assim como a origem ilícita dos mais de

R$8,8milhões recebidos pela Astral-Car, sem a contraprestação de qualquer serviço efetivo.

Com  o  mesmo  intuito,  o  denunciado  SEVERINO  NICÁCIO  RODRIGUES,

valendo-se  da  procuração,  datada  de  14/09/2014,  que  CLÁUDIO  CARDOSO  DE

ALBUQUERQUE lhe outorgara, emitiu, em nome da Astral-Car e sob as ordens do denunciado

MARCELLO AGUIAR DA CRUZ e  de  MARCOS AURÉLIO XAVIER DA SILVA,  nada

menos  que  19  recibos  ideologicamente  falsos,63 no  período  compreendido  entre  05/08/2014  e

21/01/2016, que atestavam o descarte de 1.470.294m³ (equivalentes a 2.058.411,6t) de RCC junto à

BrasRio, o que, no entanto, conforme já visto, não ocorreu.

As imagens abaixo demonstram um dos 19 recibos emitidos por SEVERINO, em

nome da Astral-Car, assim como a procuração, assinada por CLÁUDIO, que lhe outorgava poderes

para representar a referida transportadora perante o Consórcio Complexo Deodoro:

63 v. fls. 243/261 do Processo nº 0501808-52.2016.4.02.5101
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Da mesma forma que os demais documentos, os aludidos recibos se prestavam a dar

ares de legalidade aos serviços de transporte e descarte de mais de 2.000.000t de RCC, os quais

nunca foram prestados, assim como ao pagamento de R$8,8milhões feito pelo Consórcio Complexo

Deodoro à Astral-Car.

De se notar, outrossim, que o Contrato nº 70.539.7026, inicialmente, tratava apenas

do descarte do RCC, não englobando o transporte do referido material desde o canteiro de obras até

o  “bota-fora” da BrasRio.  Isso porque o transporte  do aludido material  seria  remunerado pelo

Contrato nº 70.539.7025, também ideologicamente falso, firmado pelos mesmos denunciados no dia

29/08/2014, no valor de R$15.525.000,00 (v. fls. 34/53, Ap. III, do Inquérito Policial nº 0006/2016-

SIP/SR/DPF/RJ). 

No entanto, corroborando a assertiva de que o transporte entre o canteiro de obras e o

terreno da BrasRio não ocorreu, tem-se que o 3º aditivo ao  Contrato nº 70.539.7026 passou a

englobar também o objeto do Contrato nº 70.539.7025, qual seja, o serviço de transporte do RCC

entre o canteiro de obras e o terreno da BrasRio, sem qualquer acréscimo de valor, ou seja, na

proporção de R$6,00/m³. Ocorre que, de acordo com a CGU, se os serviços de transporte e descarte

de RCC tivessem sido executados com base nesta mesma tarifa (R$6,00/m³), a Astral-Car incorreria

em prejuízo de mais de R$22milhões.

Confira-se  o  seguinte trecho  do  Relatório  Final  da  CGU  (Ordem  de  Serviço

201503914):

Ainda com relação aos serviços de transporte de descarte de resíduos da construção civil, o

Consórcio Complexo de Deodoro firmou, com a empresa Astral-Car, 02 (dois) contratos: (i)

70.539.7026 referente ao transporte de RCC R$ 0,75 m³ x km; e (ii) 70.539.7025 referente a

taxa de disposição R$/ 6,00m³. Posteriormente, em 19/01/2016, o contrato nº 70.539.7026

foi  distratado,  tendo sido  unificado os objetos  dos dois  contratos supramencionados no

contrato 70.539.7025, com valor R$ 6,00/m³ para execução tanto do transporte quanto do

descarte de RCC. A unificação objetos dos dois contratos em único instrumento sendo o

custo final de transporte e de descarte dos RCC´s igual valor inicial da taxa de descarte por

m³ representa configura indício forte de que não houve transporte de RCC até o terreno da

Brasrio.
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A título de exemplo o custo inicial firmado entre o Consórcio Complexo de Deodoro e a

empresa  Astral  para  transporte  e  descarte  de  15  m³  (volume  de  um caminhão)  até  o

botafora resultaria  em R$ 478,69 (15 x R$ 6,00 + 15 m³ x 34,55 x 0,75 = R$ 478,69).

Entretanto após a unificação dos contratos o custo final para realização dos serviços de

transporte e descarte passou a ser de R$ 90,00. Como o custo horário do caminhão de 17

toneladas (adotado o valor do caminhão com capacidade volumétrica entre 12 a 14 m³)

segundo a tabela de custos da SCO-RJ é de R$ 90,59 (data base dez-2013), a empresa

Astral incorreria em prejuízo de R$ 22.344.191,83 para realizar o transporte de RCC mesmo

que não houvesse incorrido em nenhuma despesa relativa à taxa de descarte no terreno da

Brasrio na execução dos contratos 70.539.7025 e 70.539.7026, conforme adiante:

Custo Inicial firmado entre o Consórcio Complexo Deodoro e Astral

Volume: 15 m³

DMT = 34,55 km

Custo unitário = 0,75 m³/km

Taxa de descarte = R$ 6,00/m³

Custo total (transporte) = 15 m³ x 34,55 km x 0,75 m³ x km = 388,69

Custo total (descarte) = 15 m³ x R$ 6,00/m³ =   90,00

_____________________________________________________________________________________________

Total 478,69

Custo Final (após unificação dos dois contratos 70.539.7025 e 70.539.7026)

Volume: 15 m³

Taxa de descarte = R$ 6,00/m³

Custo total (transporte) = 15 m³ x 34,55 km x 0,00 m³ x km =   0,00

Custo total (descarte) = 15 m³ x R$ 6,00/m³ = 90,00

_____________________________________________________________________________________________

Total 90,00

Prejuízo da empresa Astral para realização de transporte e descarte de RCC.

Custo horário do caminhão de 15 m³ = R$ 90,59/h

Quantidade  de  horas  para  realização  dos  serviços  de  transporte  de  RCC a  velocidade

média de 20 km/h = 34,55 km (DMT) x 2 (ida e volta) /20 km/h = 3,45 horas

Custo caminhão de 15m³ para transporte (ida e volta) = 3,45 h x 90,59/h = 313,44

Prejuízo a cada 15m³ transportado = R$ 90,00 – R$ 313,44 = R$ 223,44

Prejuízo por m³ transportado = R$ 223,44/ 15 m³ = R$ 14,90/m³.

Prejuízo total (1.499.610,19 m³ x 14,90/m³) = R$ 22.344.191,83
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Portanto,  não  resta  dúvida  de  que o  Contrato  nº  70.539.7026 e  seus  respetivos

aditivos são ideologicamente falsos e não tinham outra finalidade, senão a de dissimular a origem

ilícita dos quase R$120milhões desviados em favor do Consórcio Complexo Deodoro, assim como

dos  R$8,8milhões,  pegos  pelo  Consórcio  Complexo  Deodoro  à  Astral-Car,  pela  emissão  dos

documentos “frios” acima descritos.

De  outro  lado,  importa  registrar  que  nada  disso  seria  possível  sem a  necessária

participação  dos  denunciados  SALVADOR  RODRIGUES  JÚNIOR e  PAULO  RAPHAEL

SILVEIRA DE PAULA,  sócios,  de  fato,  da  Ecológica  Soluções  Ambientais  Ltda,64 empresa

contratada pela BrasRio para fazer o gerenciamento ambiental do seu terreno, permitindo assim que

a recepção de RCC fosse autorizada pelo INEA (v. fls. 434/437, do Inquérito Policial nº 006/2016-

SIP/SR/DPR/RJ).

Isso porque, para que a avença entre o Consórcio Complexo Deodoro e a Astral-Car

tivesse ares de veracidade, fazia-se necessária a apresentação de documentos que levassem a crer

que a Astral-Car estava autorizada a descartar aquela enorme quantidade de RCC no terreno da

BrasRio. Para tanto, o denunciado PAULO RAPHAEL SILVEIRA DE PAULA, em comunhão de

ações e desígnios com SALVADOR RODRIGUES JÚNIOR, confeccionou os documentos abaixo

colacionados (v. fls. 546/547, do Inquérito Policial nº 006/2016-SIP/SR/DPR/RJ), com logotipos da

Ecológica  Soluções  Ambientais  Ltda,  simulando autorizações  materialmente  falsas,  datadas de

27/08/2014 e 08/04/2015, através das quais pretendiam fazer crer que a Astral-Car estava autorizada

a descartar 700.000m³ e, posteriormente, mais 500.000m³, no terreno da BrasRio:

64 As sócias, de direito, da Ecológica Soluções Ambientais Ltda eram ELIANE SILVEIRA DE PAULA e Patrícia Maurício
Barros – respectivamente, mãe de PAULO RAPHAEL SILVEIRA DE PAULA e companheira de SALVADOR RODRIGUES
JÚNIOR – que não passavam de meras “testas-de-ferro” ou “laranjas” destes últimos.
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A autorização datada de 27/08/2014 foi assinada pelo próprio PAULO RAPHAEL,

enquanto a datada de  08/04/2015 foi firmada, a mando de PAULO RAPHAEL, por sua mãe, a

denunciada ELIANE SILVEIRA DE PAULA.

Ocorre que, apesar de a Ecológica ser mesmo a gestora ambiental do aludido terreno,

nem ELIANE, nem PAULO RAPHAEL tinham poderes para representar juridicamente a BrasRio.

Portanto,  nenhum dos dois poderia ter  assinado as autorizações acima sem a devida outorga de

poderes pela BrasRio, tal como bem ressaltado por Luiz Germano Bodanese, representante legal

desta  última,  às  fls.  462/463,  do  Inquérito  Policial  nº  0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ.  Ademais,  a

autorização assinada ilegalmente por ELIANE está datada de 08/04/2015, quando a BrasRio já não

era  mais,  sequer,  proprietária  do  terreno  (v.  fls.  420/421  e  425/432,  do  Inquérito  Policial  nº

0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ), o que torna ainda mais inusitada – para dizer o mínimo – a aludida

autorização.
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Tudo  torna-se  ainda  mais  insidioso  ao  se  levar  em  consideração  que,  tanto  o

denunciado  PAULO  RAPHAEL  SILVEIRA  DE  PAULA,  quanto  SALVADOR  RODRIGUES

JÚNIOR – administradores, de fato, da Ecológica Soluções Ambientais Ltda. – sabiam, de antemão,

que aquele volume de RCC jamais seria descartado no terreno da BrasRio e que aquelas declarações

só serviriam para dissimular a origem ilícita do dinheiro desviado em favor do Consórcio Complexo

Deodoro, assim como a origem ilícita da remuneração que a Ecológica e a Astral-Car receberam

pela emissão destes documentos falsos.

Como se não bastasse, a Ecológica ainda foi utilizada como verdadeiro depósito de

milhares de Manifestos de Resíduos materialmente falsos, conforme se vê do Relatório de Análise

nº  0006.0005/2016  da  Polícia  Federal,  que  descreve  condições  sofríveis  de  armazenamento  de

inúmeros Manifestos de Resíduos ali apreendidos.
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Assim,  consierando que a  terceira  via  dos  Manifestos  de  Resíduos deveriam ser

arquivadas pelo receptor do RCC, conforme acima explicitado, a Ecológica, na condição de gestora

ambiental do terreno da BrasRio, tinha obrigação de mantê-los organizados, a fim de apresentá-los

ao INEA, ou a qualquer outro órgão de fiscalização, caso solicitado. No entanto, como se tratava de

documentos mendazes, produzidos a mando do denunciado MARCELLO CRUZ e levados pelo

denunciado SEVERINO NICÁCIO até  a  Ecológica  para  documentar  serviços  nunca prestados,

foram simplesmente abandonados por SALVADOR RODRIGUES JÚNIOR e PAULO RAPHAEL

SILVEIRA DE PAULA, dentro de um container, e encontrados, no estado de conservação acima

descrito, no dia 07/06/2016, pela Polícia Federal.

No que pertine aos R$8,8milhões pagos pelo Consórcio Complexo Deodoro à Astral-

Car, foram divididos da seguinte forma, de acordo com o depoimento prestado pelo denunciado

CLÁUDIO CARDOSO ALBUQUERQUE,65 verbis:

QUE, quanto à  remuneração do serviço de descarte  de resíduos da construção civil,  a

ASTRAL percebia do COMPLEXO DEODORO o valor de R$6,00/m³;  QUE, deste  valor,

eram abatidos 12% (R$0,72),  o que resultava em R$5,28/m³;  QUE, deste valor,  R$1,50

eram destinados  à  ECOLÓGICA (SALVADOR);  QUE o  resultado  desta  operação  ainda

sofria abatimento de R$1,00/m³ que era destinado a SEVERINO, através da conta bancária

de sua filha LAYS, sendo certo que este valor seria destinado a remunerar a locação de

máquinas utilizadas, pela ECOLÓGICA, no aterro da BRASRIO; QUE, por fim, os R$2,78/m³

restantes eram divididos na proporção de ½ entre o depoente e SEVERINO

A partir deste depoimento, pode-se elaborar a seguinte planilha financeira, onde, no

primeiro quadro, veem-se os percentuais de rateio e, no segundo, o montante efetivamente recebido

pelos envolvidos:

65 Este depoimento (fls. 1.356/1.357, do Inquérito Policial nº 0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ) foi complementado com a
petição  de  fls.  1.559/1.739,  que  anexou  uma  série  de  documentos  apresentados  por  CLÁUDIO  CARDOSO
ALBUQUERQUE
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Do quadro acima, pode-se inferir que (i) a Ecológica recebeu R$2.205.433,94, para

serem divididos entre seus administradores de fato, PAULO RAPHAEL SILVEIRA DE PAULA66 e

SALVADOR RODRIGUES JÚNIOR;  (ii) a  Astral-Car recebeu  R$4.087.299,70,  divididos  em

partes  iguais,  de  R$2.043.649,85,  para  SEVERINO  NICÁCIO  RODRIGUES  e  CLÁUDIO

CARDOSO ALBUQUERQUE; e (iii) SEVERINO NICÁCIO RODRIGUES, através de sua filha,

Lays Pinto Rodrigues, recebeu, ainda, mais R$1.470.263,42.67

De outra banda,  como movimentação na conta da Astral-Car, para implementar a

divisão acima descrita, deu-se através de saques em espécie ou através de expedientes informais68 –

como o pagamento de cheques nominais a terceiros e,  até mesmo, a transferência de um carro

GM/CAPTIVA,  placa:  KZ-F2376,  em  nome  de  Cidiomar  Cardoso  Albuquerque,  irmão  do

denunciado CLÁUDIO CARDOSO ALBUQUERQUE, para Patrícia Maurício Barros, esposa do

denunciado SALVADOR RODRIGUES JÚNIOR (v. fls. 1567, do Inquérito Policial nº 0006/2016-

SIP/SR/DPF/RJ) –, só foi possível identificar parte das transações financeiras voltadas a esse fim.

66 Apesar  de  o  denunciado  PAULO RAPHAEL  haver  restituído  R$10mil  aos  cofres  públicos  (v.  fls.  1556/1557  do
Inquérito Policial nº 006/2016-SIP/SR/DPF/RJ, este montante mostra-se insignificante, perto dos mais de R$2milhões
destinados à ECOLÓGICA.

67 Além da repartição feita, meio a meio, com CLÁUDIO ALBUQUERQUE, daquilo que cabia à Astral-Car, SEVERINO
ainda recebia um adicional na proporção de R$1,00/m³ por ficar à frente dos serviços efetivamente prestados pela
Astral-Car ao Consórcio Complexo Deodoro (v. depoimento de SEVERINO, às fls. 1.095/1.099, do Inquérito Policial
nº 0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ).

68 v. itens  12 a 14 do Relatório  de Análise  nº 0006.0007/2016,  da Polícia Federal  (fls.  789/989, do Inq. Pol.  nº
0006/2016-SIP/SR/DPF/RJ).
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PROPORÇÃO DO RATEIO

Preço R$6,00/m³
28,41% 18,94% 26,33% 26,33%

-12% imposto -R$0,72/m³

Resultado R$5,28/m³ R$1,50/m³ R$1,00/m³ R$1,39/m³ R$1,39/m³

NOTAS FISCAIS EMITIDAS PELO COMPLEXO DEODORO EM FAVOR DA ASTRAL

Total Recebido R$ 8.821.764,00
28,41% 18,94% 26,33% 26,33%

-12% imposto -R$ 1.058.611,68

Resultado R$ 7.763.152,32 R$ 2.205.433,94 R$ 1.470.263,42 R$ 2.043.649,85 R$ 2.043.649,85

ECOLÓGICA
(Salvador/Paulo Raphael)

Lays
(filha de Severino)

ASTRAL-CAR
(Cláudio)

ASTRAL-CAR
(Severino)

ECOLÓGICA
(Salvador/Paulo Raphael)

Lays
(filha de Severino)

ASTRAL-CAR
(Cláudio)

ASTRAL-CAR
(Severino)



Ainda assim, conforme se verá a seguir, a identificação parcial dessa movimentação

financeira  serviu  para  ratificar  todo  acima  exposto,  no  sentido  de  que  não  há  como  ser

contabilmente justificado o recebimento dos montantes acima referidos por CLÁUDIO CARDOSO

ALBUQUERQUE, SEVERINO NICÁCIO RODRIGUES, SALVADOR RODRIGUES JÚNIOR e

PAULO RAPHAEL SILVEIRA DE PAULA.

Tomem-se,  como  exemplo,  as  transações  identificadas  entre  a  Astral-Car  e  a

Ecológica. De acordo com a Relatório de Análise nº 049/2016-SPEA/PGR, a Astral-Car transferiu

para  a  Ecológica,  R$433.694.,64,  entre  27/10/2014 e  22/10/2015.  Além disso,  analisando-se o

extrato bancário da Astral-Car, identificaram-se transferências no valor total de R$158.000,00, em

favor de Patrícia Maurício Barros (companheira de SALVADOR), de Paulo Roberto de Paula (pai

de PAULO RAPHAEL) e Qualimix Fábrica de Pisos (empresa de PAULO RAPHAEL).

Fls. 39 do Relatório de Análise nº 049/2016-SPEA/PGR

Extraído do Simba, Caso 001-MPF-001825-50

Apresentados,  os  dados acima,  ao denunciado PAULO RAPHAEL SIVEIRA DE

PAULA,  por  ocasião  de  seu  depoimento,  prestado  às  fls.  1351/1355,  do  Inquérito  Policial  nº

0006/2016-SIP/SR/DPR/RJ, asseverou que:
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AG CONTA NOME_TITULAR CNPJ DESCRICAO_LANCAMENTO DATA VALOR CPF_CNPJ_OD NOME_PESSOA_OD

2605 301434 ASTRAL-CAR TRANSPORTES E VEICULOS LT A 08111564000103 TE   IF.TITUL.CC H.BANK 21/11/2014 R$ 53.000,00 996377743 PATRICIA MAURICIO BARROS
2605 301434 ASTRAL-CAR TRANSPORTES E VEICULOS LT A 08111564000103 TE   IF.TITUL.CC H.BANK 21/11/2014 R$ 75.000,00 35737573753 PAULO ROBERTO  E PAULA
2605 301434 ASTRAL-CAR TRANSPORTES E VEICULOS LT A 08111564000103 TE   IF.TITUL.CC H.BANK 19/02/2015 R$ 30.000,00 19134759000195 QUALIMIX FABRICA  E PISOS

R$ 158.000,00



QUE,  apresentada  ao  depoente  a  planilha  que  elenca  os  pagamentos  realizados  pela

ASTRAL  à  ECOLÓGICA,  informou  que  PATRÍCIA MAURÍCIO  BARROS  é  esposa  de

SALVADOR,  que  PAULO ROBERTO é  pai  do  depoente,  que  a  QUALIMIX  é  uma  das

empresas das quais o depoente é sócio; QUE não sabe o motivo que levou a ASTRAL a

depositar R$53.000,00 na conta de PATRÍCIA MAURÍCIO DE BARROS, R$75.000,00 na

conta de PAULO ROBERTO DE PAULA e R$30.000,00 na conta da QUALIMIX; (…) QUE os

valores depositados pela ASTRAL em favor de PATRÍCIA MAURÍCIO, PAULO ROBERTO e

QUALIMIX alcançam o total de R$158.000,00; QUE este valor, somado aos R$433.694,64

identificados como provenientes da ASTRAL (v. fls. 38 [e 39] do relatório de informação nº

[049/2016  –  SPEA/PGR],  Apenso  9,  encadernado,  Medida  Cautelar  nº  0512032-

83.2015.4.02.5101) alcança o total de R$590.304,64; QUE o depoente não tem condições
de justificar contabilmente o recebimento deste montante (R$590.304,64)

Portanto,  não resta  dúvida de que os  denunciados acima elencados não mediram

esforços  para,  em  comunhão  de  ações  e  desígnios,  dissimular  a  origem  ilícita  dos  quase

R$120milhões desviados em favor da CQG, bem como dos R$8,8milhões pagos pelo Consórcio

Complexo Deodoro à Astral-Car.

Assim agindo, incorreram na conduta descrita:

1. no art. 297, do CP, em razão da falsificação de milhares de Manifestos de Resíduos,

os  denunciados  MARCELLO  AGUIAR  DA  CRUZ (CQG),  DANIELLE

ADALUCIA  DE  SOUZA  LIMA (CQG),  CLÁUDIO  CARDOSO

ALBUQUERQUE (Astral-Car) e SEVERINO NICÁCIO RODRIGUES (Astral-

Car),  SALVADOR RODRIGUES JÚNIOR (Ecológica) e  PAULO RAPHAEL

SILVEIRA DE PAULA (Ecológica); 

2. no  art.  299,  do  CP,  por  cinco  vezes,  em razão  da  assinatura  dos  Contratos  nº

70.539.7025 e  nº 70.539.7026 e seus três aditivos, os denunciados  MARCELLO

AGUIAR DA CRUZ (CQG), MARCOS AURÉLIO XAVIER DA SILVA (CQG),

CLÁUDIO CARDOSO ALBUQUERQUE (Astral-Car) e SEVERINO NICÁCIO

RODRIGUES (Astral-Car);

3. no art. 297, do CP, em razão da falsificação das dezessete notas fiscais emitidas pela

Astral-Car  em  favor  do  Consórcio  Complexo  Deodoro,  os  denunciados

MARCELLO AGUIAR DA CRUZ (CQG),  MARCOS AURÉLIO XAVIER DA

SILVA (CQG),  CLÁUDIO  CARDOSO  ALBUQUERQUE (Astral-Car) e

SEVERINO NICÁCIO RODRIGUES (Astral-Car); 
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4. no  art.  298, do CP, em razão da falsificação dos dezenove recibos emitidos em

nome da Astral-Car,  em favor do Consórcio Complexo Deodoro,  os denunciados

MARCELLO AGUIAR DA CRUZ (CQG),  MARCOS AURÉLIO XAVIER DA

SILVA (CQG),  CLÁUDIO  CARDOSO  ALBUQUERQUE (Astral-Car) e

SEVERINO NICÁCIO RODRIGUES (Astral-Car); 

5. no  art.  298,  do  CP, em  razão  da  falsificação  das  duas  autorizações  falsas,

supostamente  emitidas  pela  BrasRio  em  favor  da  Astral-Car,  os  denunciados

PAULO  RAPHAEL  SILVEIRA  DE  PAULA (Ecológica),  SALVADOR

RODRIGUES JÚNIOR (Ecológica),  CLÁUDIO CARDOSO ALBUQUERQUE

(Astral-Car) e  SEVERINO  NICÁCIO  RODRIGUES (Astral-Car)  e  ELIANE

SILVEIRA DE PAULA (Ecológica), sendo que esta última concorreu apenas para

uma das falsificações, qual seja, a datada de 08/04/2015;

6. no art. 1º, da Lei nº 9.613/98, os denunciados MARCELLO AGUIAR DA CRUZ

(CQG),  DANIELLE  ADALUCIA  DE  SOUZA  LIMA (CQG),  MARCOS

AURÉLIO  XAVIER  DA  SILVA (CQG),  CLÁUDIO  CARDOSO

ALBUQUERQUE (Astral-Car),  SEVERINO NICÁCIO RODRIGUES (Astral-

Car),  SALVADOR  RODRIGUES  JÚNIOR (Ecológica),  PAULO  RAPHAEL

SILVEIRA  DE  PAULA (Ecológica) e  ELIANE  SILVEIRA  DE  PAULA

(Ecológica).

Em face do exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL seja recebida a

denúncia, citando-se os acusados para apresentação de resposta escrita, no prazo de 10 dias, nos

termos do art. 396, do CPP, bem como para os demais termos da presente ação penal, ao fim da qual

hão de ser condenados. Quanto ao  réu-colaborador JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO

(Léo Pinheiro), requer sejam observados os limites do acordo homologado pelo Supremo Tribunal

Federal,  nos autos  da Petição 8.365/DF,  de relatoria  do Ministro Edson Fachin  (v.  processo nº

5078871-23.2019.4.02.5101/RJ)

Outrossim,  requer  a  Vossa  Excelência  sejam,  as  testemunhas  abaixo  arroladas,

intimadas a comparecer à audiência de instrução e julgamento.

Documento eletrônico assinado digitalmente. Data/Hora: 04/03/2020 11:15:24

Signatário(a): FERNANDO JOSE AGUIAR DE OLIVEIRA
Código de Autenticação: CF8A4DBA2EC19123B1F052E532ADDAE8

Verificação de autenticidade: http://www.mpf.mp.br/rj/transparencia/autenticacao-de-documentos

78 de 79



Por fim, no intuito de atualizar os dados bancários já obtidos através do Processo nº

0512032-83.2015.4.02.5101,  o  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer  a  Vossa  Excelência

seja  oficiado à Caixa Econômica Federal,  determinado o envio,  em meio  digital,  através  do

Simba (Caso 001-MPF-001825-50), do extrato da conta nº 457-9, mantida junto à agência nº 4064

(Teleporto), titularizada pela Prefeitura do Rio de Janeiro (CNPJ: 42.498.733/0001-48), no período

de 01/01/2016, até a presente data, cujos validadores e transmissores podem ser encontrados no

seguinte endereço eletrônico: https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br. 

Rio de Janeiro, 04 de março de 2020

(Assinatura Eletrônica)

FERNANDO JOSÉ AGUIAR DE OLIVEIRA
Procurador da República

TESTEMUNHAS:

1. Jorge Maurício dos Santos de Souza (Analista de Controle e Finanças da CGU)

2. Flávio Guerra Ferreira (Analista de Controle e Finanças da CGU);

3. Eduardo Airold Júnior (Analista de Controle e Finanças da CGU);

4. Paula Ortega Cibulski (DPF – fls. 944/953; 954/955; 996/1010)

5. Chrystian Amaral (APF – fls. 887/943; 954/977; 1222/1243; 1360/1498)

6. Cláudio Marques Câmara da Silva (APF – fls. 978/995)

7. Alexandre Pinto da Silva (ex-Secretário Municipal de Obras – fls. 1266/1269

8. Luiz Germano Bodanese (fls. 271/272 e 420/421)

9. Glauciana Nunes Cândido (fls. 315/317)

10. José Pires da Silva (fls. 380/382)

11. Eduardo Costa Epifânio, orçamentista (fls. 1541/1544 e 1767/1768)

12. José Renato Moreira da Silva de Oliveira (servidor da TCM – fls. 1993/1996)

13. Maria Cláudia Lameira Garcia (servidora do TCM– fls. 1990/1992);

14. Marcos Mayo Simões (servidor da TCM– fls. 1982/1984)
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